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1. Мета дисцнплiнн - ознайомлення здобувачiв з важливими проблемами, якi стосуютъся змiсту,

пар~иrмальних установок, методiв, особливостей функцiонування та процесiв iнституцiоналiзацП
рею г1езнавства.

2. Попереднi внмоrи до опанування або вибору навчальноi дисциплiни:
1. Знати про актуальну проблематику метарелiгiезнавства.
2. Вмiти розбиратись у рiзноманiтних репрезентативних теорiях peлirii' та орiЕ:нтуватись у литаниях

релiгiезнавчоrо характеру, розкритих у творах найбiльш вiдомих представникiв сучасноrо свiтовоrо
релiriезнавства.

Володiти елеме11тар11ими 11авичками наукового дослiдження та критичного аналiзу джерел;
використання iншомовних фахових iнформативних джерел з тематики свiтового релiгiезнавства.

3.

3. Анотацiя навчальноi дисцпплiни:
дисциплiна «Актуальнi проблеми свiтового решпе:знавства» е: вибiрковою дисциплiною для

спецiальностi «релiгiезнавство», що викладае:ться у другому роцi навчання освiтнього-наукового
рiвня доктор фiлософii'. Пропонуе:ться виклад питань, тематично та змiстовно пов 'язаних з
метарелiгiе:знавством. Тематика цie:i' дисциплiни розкривае:ться, зважаючи на доробки найбiльш
значимих представникiв сучасноi' свiтовоi' релiгiе:знавчоi' думки. Вiдповiдно, аналiзу пiдлягають i'x
основоположнi пропозицii', iдei', концепцii' i тeopii'.

4. Завдання

(навчальнi цiлi):

надати здобувачам свiдчення про стан свiтовоi' решпе:знавчоi' думки та основнi тенденцii' iТ
розвитку; ознайомити i'x з поширеними у дослiдницьких колах установками та теорiями peлirii';
розкрити аспекти проблеми кореляцii' сучасного релiгiезнавства та тeoлorii' та iдеолоriчними
проектами; посприяти формуванню навичкiв критичного аналiзу значних здобуткiв представникiв
сучасно1 свiтовоi' релiгiе:знавчоi' думки.

5. р езультати навчання за дисципланою:
Результат навчання

Методн

(1. знати; 2. вмiти; 3. комунiкацiя; 4.

Форми (та/або методн оцiнювання та

автономнiсть та вiдповiдальнiсть)

i технолопi)
викладання i

Результат навчання

Код

навчання

пороговнй

Вiдсоток у

пiдсумковiй

крнтерiй

оцiнцi з

оцiнювання (за

днсцнплiни

необхiдностi)

1.1.

Особливостi вживания понять релirkзнавство, лекцiя,
самостiйна робота
Religionswissenschaft, science of religion,

установки

у

сприйняттi

робота

релiriезнавства, лекцiя,
самостiйна робота

можливi варiанти його iдентифiкацii'

10

робота,

екзаменацiйна

religious studies, study of religion, comparative
religion.
1.2.

тест-контролъна

тест-контролъна

10

робота,
екзаменацiйна
робота

1.3.

дефiнiтивнi пропозицii' та i'x крайнощi;
особливостi його засвоення

лекцiя,

тест-контролъна

самостiйна робота

робота,

5

екзаменацiйна
робота

1.4.

варiативнi

розв 'язання

релiriезнавства

до

питания

домену

належностi лекцiя,

гуманiтарних

чи

самостiйна робота

тест-контрольна

5

робота,
екзаменацiйна

фiлософських наук

робота

1.5.

особливостi iнституцiоналiзацi'i релiгiезнавства лекцiя,
самостiйна робота
Я1< науки

тест-контролъна

10

робота,
екзаменацiйна

1робота

2.1 .

демонструвати обiзнанiсть з дослiдницькими семiнари, самостiйна
i спецiалiзованою лiтературою, робота
проектам.и

уснi доповiдi,

присвяченим рiзним темам свiтового

тест-контрольна

10

конспекти праць,

робота,

релiriонавства

екзаменацiйна
робота

2.2.

пояснювати запропонованi авторитетними

семiнари, самостiйна

уснi доповiдi,

10

3

релiгiзнавuями розв ' язання рiзноманiтних

робота

конспекти праць,

питань, пов ' язаних зi змiстом варiативних
теорiй peлirii'

2.3.

екзаменацiйна
робота

орiЕ:нтуватись у релiгiЕ:знавчих

уснi доповiдi,

семiнари, самостiйна

робота

першоджерелах , коментованiй лiтературi та

5

конспекти праць,

екзаменацiйна

реферативних викладах

робота

3.1.

уснi доповiдi,

семiнари, самостiйна

використовувати знания iноземних мов для

аналiзу читання новiтньоi' спецiалiзовано'i
лiтератури у процесi пiдготовки до

робота

5

диспути,

конспекти праць

семiнарських занять та написания
самостiйних робiт

3.2.

уснi доповiдi,

семiнари, самостiйна

подавати результати опрацьованих

першоджерел у виглядi доповiдей

робота

повiдомлень, конспектiв

3.3.

конспекти праць

уснi доповiдi,

семiнари, самостiйна

проводити на належному рiвнi полемiку
стосовно дискусiйних аспектiв розв'язання

10

блiц-опитування,

робота

питанъ сучасного свiтового релiriЕ:знавства

4. 1.

10

диспути,

диспvти

здiйсюовати самостiйний пошук

семiнари, самостiйна

рекомендованоi' до семiнарiв та додатково'i

конспекти працъ

5

уснi доповiдi,

5

робота

лiтератури з тематики сучасних
релiriонавчих дослiдженъ

4.2.

нести вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i
конфесiйну неупередженiсть дослiдницьких

семiнари, самостiйна

робота, екзаменацiйна

розшукiв, письмових робiт та апробованих на робота
семiнарах докладiв.

диспути,

конспекти,

екзаменацiйна
1 робота

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз проrрамними результатами
навчання (необов'язково для вибiркових дисциплiн l

~и 1.1

Пр ,гр;

р1

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2

IY

Використовувати передовi iнформацiйнi

+

+ +

+

+ + +

+ +

+ +

2. Знати працi провiдних зарубiжних вчених, +

+

+

+ + +

+ +

+

1.

технологiI в галузi науково-дослiдницькоI

i професiйноI дiяльностi

з релiгkзнавства

на межi предметних rалузей знания

науковi школи та фундаментальнi працi у
релiгiезнавчоI

галуз1

формулювати

дослiдження

мету

думки;

власного

паукового
складову

як

загальноцивiлiзацiйного процесу

3.

Застосовувати

релiгiезнавче

знания

+

та

+ + + + + +

+

методи паукового дослiдження peлiriI для
практичного

вирiшення

соцiокультурних проблем

сучасних

(забезпечення

прав людини на свободу вiросповiдання,
мiжрелiгiйних вiдносин, мiжрелiгiйного

дiалогу, державно-церковних вiдносин,
вiруючих

i

невiруючих, релiгiйноI освiти,

медичних та екологiчних проблем тощо) .

4.

Аналiз сучасних тенденцiй спiвiснування

+ +

+

+

+ + + +

+ + +

+ + +

+ + + + + +

рiзних конфесiй в умовах глобалiзацii' та
мiжкультурноrо дiало гу.

5.

Збирати,
рецен зувати

обробляти,

аналiзувати

дослiдницьку лiтературу

та

+

з

4

релiriсзнавчоi" проблематики

6. Аналiзувати iнтернет-ресурси,

аудiо-

та

вiдеоматерiали з релiriсзнавчоi"

+

+ + + +

+ +

+ + + +

+ +

Проблематики

7.

Квалiфiковано вiдображати результати
власних дослiджень у наукових статтях,

+ +

+ + +

+ +

+

+ + +

+

опублiкованих як у фахових вiтчизняних
виданнях, так i у виданнях, якi входятъ до

мiжнародних наукометричних баз.

8.

Використовувати

специфiчнi

+ +

для

релiriсзнавства тeopii", концепцii", методи,

.

усвiдомлюючи

+ +

. .

ВlДМlННlСТЬ

релiriсзнавства вiд тeoлorii'

9.

Здiйснювати

експертно-аналiтичну

консультативну

роботу

у

+

та

+ +

+ +

+ + +

сферi

релiriсзнавства..

1О.

Проявляти по вагу до рiзноманiтностi та

мультикультурностi.

+ + + + + + + + + + + + +

7. Схема формування оцiнки.
Контроль знань здiйснюеться за системою ECTS, яка передбача€ дворiвневе оцiпювання
засвоеного матерiалу, зокрема оцiнювання теоретичноi' пiдrотовки - результати навчання (знания
1.1-1.5), що склада€ 40% вiд заrальноi' оцiнки та оцiнювания практичноi' пiдготовки-результати
навчания (вмiння 2.1-2.3); (комунiкацiя 3.1-3.3); (автономнiстъ та вiдповiдальнiстъ 4.1-4.2), що
складае

60% заrальноi' оцiнки.

Форми оцiнювання здобувачiв:

7.1

- оцiнювання за навчальний рiк:

1. Тест-контрольна робота з лекцiйноi' теми/ - 10 балiв / 6 балiв
2. Тест-контрольнi роботи за результатами самостiйноi·роботи (двi) -1 О балiв / 6 балiв
за кожну

3. Конспекти першоджерел - 10 балiв / 6 балiв
4. Усне опитування иа семiнарах (два) - 1О балiв / 6 балiв

за кожний

- критерii оцiнювання:

1.

Тест-контрольна робота дозволяе оцiнити певний обсяr знань, якими володiе здобувач

наскiльки цi знания

вiдвiдування лекцiй

€ систематизованими. Бона укладена
i належноi' самостiйноi' пiдrотовки

i

те,

таким чином, що здобувач при умовi

упродовж навчальноrо року в змозi

вiдповiсти мiнiмум на п'ять запропонованих питань.

10 балiв - правильнi вiдповiдi на yci питания тесту.
9 балiв - неправильна вiдповiдь тiльки на одне питания тесту.
8 балiв - неправильнi вiдповiдi на два питания тесту.
7 балiв - неправильнi вiдповiдi на три питания тесту.
6 балiв - неправильнi вiдповiдi на чотири питания тесту.
2. Конспекти першоджерел
1О балiв - належне опрацювання першоджерел з пояснениями, власними зауваженнями та
висновками .

9 балiв 8 балiв 7 балiв -

н алежне опрацювання першоджерел з власними пояснениями та узаrальненнями .
достатн€ опрацювання першоджерел з деякими пояснениями та узаrальненнями.
достатне опрацювання першоджерел без пояснень та узаrальнень.

5

6 балiв - поверхове опрацювання першоджерел без пояснень та узаrальнень.
При цьому здобувач повинен мати конспекти за тематикою ycix аудиторних занять, опрацьованих
в процесi самостiйноi' роботи.

3. Усне опитування:
1О балiв - здобувач у

повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно та аргументовано
його викладас, всебiчно розкривас змiст поставлених завдань, послуговусться обов'язковою та
додатковою лiтературою.

9 балiв -

здобувач у повному обсязi володiс навчальним матерiалом, переконливо, але недостатньо

аргументовано його викладас, в основному розкривас змiст поставлених завдань, послуговусrься

обов'язковою та додатковою лiтературою.

8 балiв - здобувач

у достатньому обсязi володiс навчальним матерiалом, вiльно, але недостатньо

аргументовано його викладас, в основному розкривас змiст поставлених завдань, послуговусться

обов'язковою лiтературою. Допускаються деякi незначнi неточностi.

7 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiс навчальним матерiалом, але дещо плутано i
недостатньо аргументовано його викладас, не повнiстю розкривас змiст поставлених завдань,
послуговусться обов'язковою лiтературою. Допускасться кiлька суттсвих неточностей.

балiв - здобувач заrалом володiс навчальним матерiалом, але викладас його фрагментарно, не
демонструс достатнiх знань, не опирасться на необхiдну навчальну лiтературу. Мае у вiдповiдi

6

суттсвi неточностi.

- пiдсумкове оцiнювання (у формi екзамену):
Екзаменацiйне оцiнювання вiдбувасться у письмовiй формi. Бiлет складасrься з двох

питань, кожне з яких оцiнюсться за шкалою

20 балiв, що в заrальному пiдсумку дас 40 балiв.

- критерii екзаменацiйного оцiнювання кожного питания
балiв - вiдповiдь здобувача на рiвнi самостiйного мислення з елементами творчого,
поглиблене i тверде розкривання змiсту питания, грамотний i логiчно послiдовний виклад

18-20

матерiалу, вмiле користування понятiйним апаратом, знания першоджерел;

15-17 балiв - вiдповiдь здобувача на рiвнi самостiйного мислення, тверде розкривання змiсту
питания з наявними суттсвими прогалинами), недостатньо послiдовний виклад матерiалу, вмiння
застосовувати засвосний матерiал, знания першоджерел;

12-14 балiв - вiдповiдь здобувача на рiвнi репродуктивного мислення, поверхове розкривання
змiсту питания, непослiдовний та урiзаний виклад матерiалу, невмiння застосовувати засвосний
матерiал, слабке знания першоджерел;

- умови допуску до пiдсумкового екзамену:
Якщо за результатами оцiнювання упродовж навчального року здобувач отримав середнс

арифметичне за двi змiстовнi частини, яке менше
вважасться таким, що не виконав

yci

36

балiв, то вiн не допускасться до екзамену

i

види робiт, якi передбачаються навчальним планом з

дисциплiни «Актуальнi проблеми сучасного релiгiсзнавства».

Пiдсумкова оцiнка складасться iз суми кiлькостi балiв за навчальний рiк та екзаменацiйноi' роботи.
При простому розрахунку отримуЕмо:

Кiлькiсть балiв пiд час

Екзамен

Пiдсумкова оцiнка

навчальноrо nepioдv

Мiнiмум
Максимvм

36
60

24
40

60
100

Здобувач допускасться до екзамену за умови надання конспектiв за тематикою двох семiнарських
занять, передбачених планом i конспектiв джерел з тематики лекцiйного курсу, виконаних в ходi
самостiйноi' роботи.

7.2

Органiзацiя оцiнювання:

6

Кiлькiсть балiв
min (36 балiв)

Види робiт за перiод навчання
Тест-контрольна робота з лекцiйноi' теми

1

Тест-контрольна робота
Усне

опитування

на

семiнарах (виголошення

..

ДОПОВlдl,

Кiлькiсть балiв

«6»х2 = 12

max (60 балiв)
«10» х 1 = 10
«10» х 2 =20
«10» х 2 =20

«6» х 1 = 6

«l0» x 1 = 10

«6» х 1 = 6
«6 » х2 = 12

консrоvктивна участь у дискусiях, блiцопитування)

Конспекти першоджерел

7.3 Шкала вiдповiдностi оцiнок
/ Excellent
Good
Задовiльно / Satisfactory
Незадовiльно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховаво / Fail
Вiдмiнно

Добре /

90-100
75-89
60-74
0-59
60-1 00
0-59
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r

дисцнпл iн и

навчально

. тематичпи й

план лекца'й них

I

семанарських заяять.

Кiлькiсть годин

No

Номер

п/п

i назва

теми

лекцii

-

.

семшари

1

самостiйна
робота

Iдентифiкацiя релiгi□навства: йоrо традицiйнi та

1.

альтернативнi найменування та визначення.

2

12

2

8

2

8

Тест-контрольна робота.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Релirkзнавство: пошуки йоrо витокiв, етапи
розrортання та кореляцiУ з iдеолоriчними проектами.
Релiriезнавство i теолоriя як альтернативнi проекти.
Стаття Н. Лобковiца «Нотатки про peлiriю, теолоriю
Методолоriчнi установки, принципи та пiдходи у
сучасному релiri□навствi.

Тематика та C 1J..1J1\lJJ..1Ha наповненiсть рел iri□навства
TeopiYpeлirii': оrляд презентативних моделей.
Тест-контрольна робота

10

2

та релiri□навство»

2

8

2

8

4

12

8.

Рiвнi та форми актуалiзацii' peлirii'. Проблема
класифiкацiй peлiriй.

2

10

9.

Феномен свiтських peлiriй: i'x кореляти та вiдносини з
традицiйними релiriями.

2

8

10.

Твiр М. Риклiна «Комунiзм як peлiriя: Iнтелектуали

i

Жовтнева революцiя»

18

всього

Заrальний обсяr

Лекцiй

- 18

120 год.,

2

12

4

96

в тому числi:

год.

Семiнари - 4 год.
Самостiйна робота Консультацiя

96 год.

- 2 год.
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