




 
ВСТУП 

 

Мета дисципліни полягає у послідовному, системному викладенні знань про історію 

виникнення та змістовне навантаження свободи совісті, яке розглядається в його філософсько-

релігієзнавчій експлікації, а також, в контексті теорії і практики права, як невід’ємне право 

особистості на самовизначення у духовній сфері. 

  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни.  

1. До початку вивчення курсу студенти повинен знати основи історії релігії, правології 

релігії, соціології релігії, основні форми державно-церковних відносин.  

2. Вміти застосовувати міждисциплінарний підхід до вивчення релігійних феноменів; 

знати основи релігієзнавчої методології; вміти працювати з науковою та богословською 

літературою та критично її осмислювати; збирати та інтерпретувати джерела, що 

стосуються різних феноменів релігійного життя; аналізувати сутність, властивості та інші 

системні характеристики взаємодії держави та релігійних організацій. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатністю використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Свобода совісті: правові та релігієзнавчі 

аспекти» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у ІІІ 

семестрі освітнього рівня магістр. Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією 

виникнення та змістовним навантаженням свободи совісті, яке розглядається в його 

філософсько-релігієзнавчій експлікації, а також, в контексті теорії і практики права. 

Аналізуються українське законодавство та міжнародні правові акти, що стосуються релігійних 

прав осіб та особливостей реалізації права на свободу совісті.  

 

Завдання (навчальні цілі): подати цілісне уявлення про багатоаспектність поняття 

свободи совісті, його філософські та релгієзнавчі експлікації, розкрити історію становлення і 

розвитку змістовного навантаження свободи совісті; визначити правові основи для 

забезпечення реалізації права на свободу совісті;    аналіз взаємозв’язку соціально-

політичного життя, особливостей державно-церковних та забезпечення права на свободу совісті 

та віросповідання. 

Предмет: свобода совісті як невід’ємне право особистості на самовизначення у духовній 

сфері. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК. 2. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК. 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК. 9. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності. 

ФК. 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення у 

галузі релігієзнавства, розв’язувати сучасні релігієзнавчі проблеми. 

ФК. 8. Здатність надавати експертно-аналітичну оцінку та прогнозувати потенційні 

можливості використання релігії з метою деструктивного впливу на свідомість і психіку людей, 

розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії. 

ФК. 9. Здатність визначати й розробляти стратегічні пріоритети у галузі релігійної 

свободи і релігійної безпеки України з урахуванням особливостей державно-конфесійних та 

міжрелігійних відносин. 

ФК. 11. Розробляти наукові і прикладні проекти у сфері релігієзнавства з урахуванням 

цілей та обмежень, а також соціальних, економічних і правових аспектів. 

 

 

 

 



  

Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відс

оток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Визначення змістовного 

навантаження поняття «свобода 

совісті» 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, усна 

доповідь, іспит 

10 

1

1.2 

Історію виникнення ідеї свободи 

совісті;  

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

підготовка 

доповіді 

5 

1

1.3 

Міжнародні правові акти, що 

забезпечують релігійні права;  

Лекція, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підготовка 

презентація, 

іспит 

10 

1

1.4 

Законодавче закріплення права на 

свободу совісті в Україні; 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.5 

Конфесійне тлумачення прав 

людини загалом і релігійних прав 

зокрема  

Лекція, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

     

 Вміти:    

2

2.1 

Визначати особливості 

філософської ті релігієзнавчої 

експлікації поняття “свобода 

совісті”; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді 5 

2

2.2 

Аналізувати  особливості різних 

моделей державно-церковних 

відносин; 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

підготовка 

доповіді  

10 

2

2.3 

Визначити місце права на свободу 

совісті в системі прав людини; 

Семінар, Самостійна 

робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1

2.5 

Аналізувати дотримання права на 

свободу совісті та віросповідання в 

різних країнах  

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

підготовка 

презентації, 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2

2.6 

Узагальнювати дані соціологічних 

опитувань та досліджень що 

стосуються релігійної свободи та 

дотримання релігійних прав 

Семінар, Самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 комунікація:    

3

3.1 
демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

іспит  

3 



  

3

3.2 
використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

релігієзнавчої літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, 

підготовка 

доповіді 

3 

2

3.3 
презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій; 

Самостійна робота, 

семінари 

Дискусії 3 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

релігієзнавчих досліджень проблем 

свободи совісті, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації; 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, 

підготовка 

презентації, 

іспит 

2 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

ідентифікацією та аналізом 

наукових досліджень релігійних 

феноменів на основі принципів 

академічного релігієзнавства; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, 

підготовка 

презентації  

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та конфесійну 

незаангажованість проведених 

досліджень. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, іспит 

4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 

1.3 1.4 
1.5 

2.1 2.2. 2.3 2.5 3.1 
3.2 4.1 

4.2 4.3 

ПРН 2. Упевнено володіти 

державною та іноземною мовами для 

реалізації письмової й усної комунікації, 

в тому числі для наукового і 

професійного спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та 

іноземною мовами. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+
+ 

 

+ 

 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

 

+ 

 

ПРН 4. Оцінювати і критично 

аналізувати державно-конфесійні, 

міжконфесійні та міжрелігійні відносини, 

стан релігійної свободи і релігійної 

безпеки в Україні та світі. 

 

+ 
+

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

ПРН 5. Пропонувати шляхи 

вирішення суспільно-релігійних проблем 

у складних і непередбачуваних умовах, 

що передбачає застосування релевантних 

підходів та прогнозування. 

     

 

    

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
 
+ 



  

ПРН 6. Ефективно взаємодіяти у 

професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп 

різних рівнів, релігійними організаціями, 

віруючими й невіруючими особами. 

         

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

ПРН 8. Систематизувати факти 

релігійного життя суспільства, 

інтерпретувати релігійні події та явища 

на основі розуміння специфіки впливу 

релігії на суспільні процеси. 

 

 

+ 

+ 
 
+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

ПРН 11. Розробляти наукові і 

прикладні проекти у сфері релігієзнавства 

з урахуванням цілей та обмежень, а також 

соціальних, економічних і правових 

аспектів. 

           

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.4, 2.6, 4.1, 4.3 – 18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (Підготовка презентації на тему «Релігійна свобода: 

глобальний та локальний контекст»): РН – 1.3, 2.5, 4.1, 4.2 - 6 / 10 балів  

3. Самостійна робота. Підготовка доповіді на тему «Сучасний стан забезпечення 

права на свободу совісті в країнах з різними моделями державно-церковних 

відносин»: РН – 1.2, 2.2, 3.2 - 6 / 10 

4. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.4, 2.3, 3.2, 4.2 - 6 / 10 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 

усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 

аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за 

самостійні роботи (підготовка презентації та підготовка доповіді). Всі види робіт за семестр 

мають у підсумку: 

 в максимальному вимірі   60 балів 

 в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1, 4.3 – 24/40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 

до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 



  

В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

  
Семестрова кількість 

балів  
Іспит 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

  

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2-7, 10-12, 14-16 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота  

Підготовка презентації на 

тему «Релігійна свобода: 

глобальний та локальний 

контекст» (перша половина 

семестру) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

 

Підготовка доповіді на тему 

«Сучасний стан забезпечення 

права на свободу совісті в 

країнах з різними моделями 

державно-церковних 

відносин»  (друга половина 

семестру) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Контрольна 

робота 
До тем 1-15 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Загальна 

семестрова оцінка  
  36 60 

  

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4-3 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 



  

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

            1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота  (Підготовка презентації на тему «Релігійна свобода: глобальний та 

локальний контекст», підготовка доповіді) та контрольна робота: 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-4 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 
  

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

 Теми 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семіна

ри  

 

Самості

йна 

робота 

Змістовний модуль 1 

«СВОБОДА СОВІСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ» 

1.  Вступ. Зв'язок курсу «Свобода совісті: правові та 

релігієзнавчі аспекти» з іншими релігієзнавчими 

дисциплінами. 

2  2 

2.  Свобода совісті як правова, релігієзнавча та 

філософська категорія 

2 2 6 

3.  Структурні елементи свободи совісті, загальна 

характеристика 

2 2 4 

4.  Свобода совісті: зародки ідеї в античній та 

середньовічній філософії  

2 2 4 

5.  Ідея релігійної свободи та її експлікації в добу 

Реформації 

2 2 4 

6.  Концепт свободи совісті в контексті новочасових 

дебатів про толерантність 

 2 4 

7.  Сучасні конфесійні особливості розуміння 

релігійних прав 

2 2 6 

8.  С.Р. Підготовка презентації на тему «Релігійна 

свобода: глобальний та локальний контекст» 

  20 

Змістовний модуль 2 

«ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ» 

9.  Свобода совісті в системі прав людини 2   

10.  Свобода совісті як правова категорія  2 6 

11.  Міжнародні стандарти у галузі свободи совісті та 

релігії 

2 2 2 

12.  Законодавче закріплення права на свободу совісті в 

Україні 

2 2 4 

13.  Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» 

2  4 

14.  Свобода совісті і толерантність  2 4 

15.  Релігійні права та особливості їх забезпеченні та 

реалізації в сучасному світі 

2 2       6 

16.  Моделі державно-церковних відносин  в контексті 

правових гарантій “свободи совісті” та 

віросповідання 

 2 4 

17.  С.Р. Підготовка доповіді на тему «Сучасний стан 

забезпечення права на свободу совісті в країнах з 

різними моделями державно-церковних відносин» 

2  20 

18.  контрольна робота 2   

  ВСЬОГО:  26 24 100 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Семінарські заняття – 24 год. 

Самостійна робота – 100 год. 
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