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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 5
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:
Основна (базова):
1. Академічне релігієзнавство. Підручник для студентів вищ. навч.
закладів / За науковою редакцією А. Колодного. – К.: «Світ Знань», 2000. –
862 с.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. – М.: Высшая школа, 1983.
– 368 с.
3. Генон Р. Символы священной науки. / Р. Генон. – М.: «Беловодье»,
2002. – 496 с. – ISBN 5-88901-008-5.
4. Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по
религиоведению/Под ред. И. Яблокова. – М.: Гардарики, 2000. – 536 с. –
ISBN 5-8297-0060-3.
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5.

Элиаде

М.

Избранные

сочинения.

Очерки

сравнительного

религиоведения. / М. Элиаде ; [пер. с англ.]. – М.: Ладомир, 1999. – 488 с. –
ISBN 5-86218-346-9.
6. Элиаде М. История веры и религиозных идей. / М. Элиаде. – В 3 т. Т.
1. От каменного века до Элевсинских мистерий. — М.: Критерион, 2002. —
Т. 1. – 464 с.
7. Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент.
Н.К.Гарбовского. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — 144 с. – ISBN 5-211-03160-1.
Додаткова:
1. Армстронг К. Библия. Биография книги. / К. Армстронг [пер. с англ.
М. Черняк]. – М.: АСТ МОСКВА, 2008. – 346 с. – (10 книг изменивших мир).
– ISBN 978-5-17-049441-5.
2. Буддизм. Четыре благородные истины [сб. статей / сост. Я. В.
Боцман]. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 922 с.
3. Геннеп, ван А. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов
/ А. ван Геннеп; [пер. с франц. Ю. В. Ивановой, Л. В. Покровской]. – М. :
Восточная литература, 2002. – 198 с. - (Этнографическая библиотека: Осн. В
1983 г. / Редкол: В. А. Тишков (пред.) и др.). – ISBN 5-02-018038-6.
4. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. /
А. В. Гура. – М.: Издательство «Индрик», 1997. – 912 с. – (Традиционная
духовная культура славян / Современные исследования). – ISBN 5-85759-0566.
5. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта [Текст] / У. Джеймс ;
РАН, Институт философии. – М. : Наука, 1993. – 432 с. – (Мыслители ХХ
века). – ISBN 5-02-008217-1.
6. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в
Австралії. / Е. Дюркгайм ; [пер. з фр. Г. Філіпчука та Зої Борисюк]. – К.:
Юніверс, 2002. – 424 с. – ISBN 966-7305-58-9.
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7. Жирар Р. Насилие и священное [пер. с франц. Г.Дашевского]. – М.:
Новое литературное обозрение, 2010. – 448 с. – ISBN 978-5-86793-792-8.
8. Журавский А.В. Представления о человеке в Коране и в Новом
Завете //Страницы. 1996. – № 3. – С. 139-148
9. Керлот Х. Словарь символов. / Х. Керлот. – М.: «REFL-book», 1994. –
608 с. – ISBN 5-87983-014-4.
10. Конфуцианское четверокнижие (Сы шу). – М.: Восточная
литература РАН, 2004. – 431 с. (Серия: Китайский классический канон в
русских переводах).
11. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – СПб.: Журнал
«Нева»; «Летний Сад», 2000. – 464 с.
12. Кун Н. А. Мифы Древней Греции. / Н. А. Кун – М. : «РИК
Русанова», ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. –
528 с. – (Мифы народов мира).
13. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / Дж. Кэмпбелл [пер. с англ.
А. П. Хомик]. – М. : „Ваклер”; „Рефл-бук”; „АСТ”, 1997. – 384 с. – (Astrum
sapientiae).
14. Лавей А. Сатанинская библия [Текст] / Антон Шандор ЛаВей ;
[вступ. ст. Ю. Г. Кальниша, В. М. Петренко]. – К. : [б. и.], 1996. – XVI, 104 с.
15. Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции [пер. с англ.
В.В.Федорина]. – М.: Крон-Пресс, 1995. – 400 с. – ISBN 5-232-00146-9.
16. Маккена Т. Пища богов. – М.: Издательство Трансперсонального
института, 1995. – 380 с. – ISBN 5-88389-003-2.
17. Малиновский Б. Магия, наука, религия. – М.: «Рефл-бук», 1998. –
304 с.
18. Мейкок А. Л. История инквизиции. / А. Л. Мейкок [пер. с англ.
М. В. Келлер]. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 382 с. – (Зловещие страницы
истории).
19.

Наговицын

Е.А.

Красная

Шапочка

–

мифологическая

реконструкция сказки / Д. А. Гаврилов, Е. А. Наговицын. // Боги славян.
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Язычество. Традиция. – М.: Рефл-Бук, 2002. – С. 303-309. – ISBN: 5-87983111-6.
20. Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с
англ. М. К. Рыклина. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. — 528 с. — (Боги и
ученые). — ISBN 5-275-00248-3.
21. Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза / М. Элиаде ;
[пер. с фр.]. – М.: Академический Проект, 2014. – 400 с. – (Философские
технологии). – ISBN 978-5-8291-1555-5.
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