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ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з важливими питаннями
релігієзнавства.

Забезпечення стійкої системи знань про специфіку

релігійних систем, що дозволить студентам розуміти впливи релігійних
чинників на культурне, політичне, економічне життя в різних суспільствах,
та вільно орієнтуватися в релігійних процесах сучасного світу.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни. До початку вивчення
цього курсу студенти мають відповідати загальним вимогам до знань та
вмінь, що висуваються при навчанні у вищих навчальних закладах. Вміти
збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури.
Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно релігійних
подій та явищ.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Релігієзнавство»
належить до переліку дисциплін вибору студентів та викладається у 3
семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із
релігієзнавства.

Визначається

предмет,

завдання,

теоретичні

основи,

методології, основні напрямки та проблематика сучасних релігієзнавчих
досліджень. З’ясовуються засади релігійної діяльності та досліджується
соціокультурна динаміка релігійного життя життя. Розглядаються основні
релігійні вчення, окреслюється типологія релігій. Пояснюється взаємовплив
релігії та інших сфер людського життя. Окрема увага приділяється історії
релігій в Україні.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему
знань про релігію, основну проблематику, дослідницькі підходи та
методології вивчення різноманіття релігійних вірувань та культів. В
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив
теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх
самостійних дослідженнях релігій, вміючи надавати неупереджену експертну
оцінку дослідженим явищам та феноменам.
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5. Результати навчання.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Знати:
структуру

Лекція,
самостійна робота

1
принципи
сучасного релігієзнавства;

Лекція,
самостійна робота

основні
1
типологізації релігій;

Лекція,
самостійна робота

1
основні
історичні форми релігії;
1.4

Лекція
Самостійна робота

1.5

1
Зміст
та історію створення основних Лекція, семінар
самостійна робота
релігійних текстів

1.6

1
релігійну
ситуацію
історичній динаміці;

1.1

1
предмет,
методи,
релігієзнавства;

1.2

1.3

в

Україні

в

Лекція
самостійна робота

Підсумкова
контрольна
робота
Підсумкова
контрольна
робота
Підсумкова
контрольна
робота
Конспект
першоджерел,
підсумкова
контрольна
робота
Усна доповідь,
підсумкова
контрольна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
підсумкова
контрольна
робота

5

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
підсумкова
контрольна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
підсумкова
контрольна
робота
презентація
самостійного
дослідження,
підсумкова

5

5

5

10

5

10

Вміти:
2.1

2.2

2.3

2
демонструвати
спеціалізованої
релігієзнавства;

знання самостійна робота
літератури із

2
пояснювати
умови формування Семінар
Самостійна робота
релігійних вірувань;

2
Семінар,
пояснювати
варіативність
Самостійна
робота
сучасних релігій, що випливає із
специфіки
взаємозв’язку

10

10

4

2.4

релігійних,
світоглядних,
політичних,
природнокліматичних та матеріальноекономічних чинників, виходячи з
їх історичного розвитку;
1
здійснювати
дослідження Самостійна робота
релігійних вірувань та релігій;

2.5

1
Семінари,
оперувати
засвоєними знаннями
Самостійна
робота
на практиці;

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

2
Самостійна
здійснювати
пошук,
робота
систематизацію та інтерпретацію
додаткової інформації, необхідної
для
вивчення
проблематики
курсу
комунікація:
Семінари,
3
демонструвати
здатність
до
самостійна
робота
вільної
комунікації
мовою
навчання;
Семінари,
3
використовувати
знання
самостійна
робота
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої релігієзнавчої
літератури в підготовці до
семінарських занять та написання
самостійних робіт;
Семінари
2
презентувати
результати
проведених
релігієзнавчих
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів;
автономність
та
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично Самостійна робота
опрацьовувати
літературу
з
релігієзнавства, вільно володіти
методами обробки, аналізу та
синтезу наукової інформації;
4 групах, під керівництвом Самостійна робота
В
вирішувати завдання, пов’язанні
із
верифікацією
результатів
існуючих
релігієзнавчих
досліджень, та порівнювати їх із
результатами власне проведених;

контрольна
робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
Усні доповіді,
дискусії,
підсумкова
контрольна
робота
підсумкова
контрольна
робота

5

Усні доповіді,

3

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

3

Дискусії

4

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

5

5

5

6.

Співвідношення

результатів

навчання

дисципліни

із

програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

1
.2

.1

1
.1
+

2
.1

4
.2

+
+

7. Структура курсу. у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття
проводяться у вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна заліком.
Перша

частина

курсу

присвячена

методології

релігієзнавчих

досліджень, первісним та національним релігіям.
Друга частина курсу присвячена світовим релігіям.
8. Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає
дворівневе

оцінювання

засвоєного

матеріалу,

зокрема

оцінювання

теоретичної підготовки – результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає
40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати
навчання

(вміння2.1-2.6);

(комунікація3.1-3.3);

(автономність

та

відповідальність4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
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 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
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4

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у
відповіді суттєві неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань.
Має суттєві помилки у відповіді
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює
дискусію
3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого

завдання,

використовує

правильно

обов’язкову

та

інтерпретує

додаткову

отримані

літературу,

результати,
демонструє

самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження /
письмової роботи
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в
поясненнях,
використовує

в

основному
обов’язкову

розкриває
літературу,

зміст

поставленого

демонструє

завдання,

самостійність

та

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються
несуттєві неточності
10-6 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
7

5-0 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

Оцінювання за формами контролю:
Види робіт
Усна відповідь1
Доповнення
Самостійна
індивідуальна
робота 2

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
Протягом семестру
«3» х 3 = 9
«7» х 5 = 35
Протягом семестру
«3» х 1 = 3
«5» х 1 = 5
Підготовка доповіді за темою «12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20
«Релігійні
сюжети
в
кінематографі»
(перша
половина семестру)
Підготовка доповіді на тему «12» х 1 =12
«20» х 1 = 20
«Неорелігії» (друга половина
семестру)
Залік
«12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20

Самостійна
індивідуальна
робота
Підсумкова
контрольна робота
у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються в усній формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
50% від семестрової кількості балів
2
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів

Підсумкове оцінювання у формі заліку:підсумкова кількість балів з
дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена)
балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за
результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином,
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової
контрольної роботи на заліку.

При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова
Залік
кількість балів
Мінімум
48
12
Максимум
80
20

Підсумкова
оцінка
60
100
8

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Кількість годин
№
Назва лекції
п/п
Лекції семінари С/Р
Змістовий модуль 1 Методологія релігієзнавства. Ранні форми релігійних вірувань
1
Тема 1 Релігієзнавство як наука
2
8
2
Тема 2 Релігія як соціальний і духовний феномен
2
2
5
3
Тема 3 Первісні форми релігійних вірувань
2
2
9
Самостійна робота 1 (доповідь «Релігійні сюжети в
5
кінематографі)
Змістовий модуль 2 Світові релігії
4
Тема 4. Релігії Сходу
2
3
8
5
Тема 5. Біблія
2
2
9
6
Тема 6. Християнство
2
2
5
7
Тема 7. Іслам
2
2
8
Самостійна робота 2 (доповідь на тему «Неорелігія»)
5
Підсумкова контрольна робота (залік)
1
ВСЬОГО
14
14
62

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 14 год.
Семінарів – 14 год.
Самостійна робота – 62 год.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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