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ВСТУП 

1. Мета навчальної дисципліни «Релігієзнавство» полягає у засвоєнні студентами 

базових історичних та теоретичних знань про релігію, теорії її походження, своєрідність 

становлення і розвитку у часі, її взаємодію у процесі еволюції з політичними, 

соціальними, економічними та культурними реаліями. Предметами вивчення 

релігієзнавства постають різноманітні форми релігії чи окремі прояви релігійних явищ. 

Відтак у результаті вивчення догматики, культових особливостей, віроповчальних 

джерел, географії поширення релігій, історії та сучасного стану релігійного життя у 

студентів формується система знань яку можна на практиці використовувати у освітній 

та професійній діяльності. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні поняття з філософії, етики, естетики та культурології. Володіти 

філософським категоріальним апаратом; мати уявлення про основні особливості 

догматики і культу світових релігій, їх історичну еволюцію та сучасний стан.  
2. Вміти  збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії з релігієзнавства 

в аналізі світоглядних проблем і соціально-культурних явищ та процесів; оперувати 

об’єктивними знаннями з історії та історії культури; 
3. Володіти навичками аналізу, синтезу, обробки та візуалізації соціологічних даних; 

ведення дискусії, критичного ставлення та прогнозування стосовно світоглядних, 

релігієзнавчих та культурних подій і явищ; використання фахових культурологічних та 

релігієзнавчих інформативних джерел за допомогою Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point та ін.).   
 

2. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією  і розвитком релігій світу, причин 

появлення релігійних вірувань. Дається загальне теоретичне уявлення про характер і 

специфіку концепцій теорії релігії, розглядається процес зародження релігійних вірувань 

в суспільстві, фактори і умови, що сприяли цьому, різні типи і форми релігій, їх 

взаємозв'язок і можливості, межі впливу на розвиток суспільства в минулому і на 

сучасному етапі. Враховуючи специфіку аудиторії, особлива увага звертається на  

співвідношенні конфесійного і політичного факторів.   
 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  

Надати студентам основи знань про релігію як форму свідомості та соціальний 

феномен, налаштувати до вивчення релігії як складової культури людства, спрямувати на 

формування науково-гуманістичного, толерантного світогляду, сформувати ціннісне 

ставлення до людини, її прав та свобод, здатність до міжкультурного та міжрелігійного 

діалогу. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних 

студій у фаховій діяльності.  
ЗК7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 



5.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 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Знати особливості предмету 

«Релігієзнавство», його місце в 

системі гуманітарного знання; 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе, 
порівняльний 

аналіз, 

конспект 

першоджерела, 

іспит 

10 

1
1.2 

Знати основні поняття 

релігієзнавства та основні концепції 
походження та дослідження релігії; 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
порівняльний 

аналіз, 
конспект 

першоджерела 

10 

1
1.3 

Знати сутність і значення та функції 

релігії в духовно-культурному житті 

особистості та суспільства; 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
порівняльний 

аналіз, 
конспект 

першоджерела 
іспит 

10 

1
1.4 

Знати основні віроповчальні та 

культові особливості релігійних 

традицій; історію і сучасний стан 

релігій в Україні; 

Лекції 
семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

есе 
10 

 Вміти:    
2

2.1 
Вміти обґрунтовувати власну 

світоглядну позицію щодо значення 

релігії в житті людини і суспільства 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

порівняльний 

аналіз 

10 

2
2.2 

Вміти аналізувати і пояснювати 

особливості релігійних традицій 

світу, виявляти  в них спільне та 

відмінне 

Лекції, 

семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

есе, іспит 
5 

1
2.3 

Вміти аналізувати першоджерела та 

сакральні тексти 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії 
15 

 комунікація:    
3

3.1 
Здатність презентувати результати 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, есе, 
порівняльний 

аналіз 

5 

3
3.2 

Здатність формулювати і 

аргументувати власну думку в ході 

дискусії з питань релігії; вести 

полеміку з питань релігії на основі 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

конспект 

першоджерела,

іспит 

10 



володіння категоріально-поняттєвим 

апаратом курсу 
 автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

Обґрунтування  потреби 

толерантного сприйняття 

соціальних, культурних та 

особистісних відмінностей 
 

Самостійна 

робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

порівняльний 

аналіз 

5 

4
4.2 

Обґрунтування культових, 

догматичних та обрядових 

особливостей релігій світу для 

вирішення завдань духовного та 

морального розвитку особистості  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії 
10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 
 

Програмні результати 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 

ПРН4. Мати навички 

професійної комунікації.  
+ + + + + +   + +   

ПРН7. Розуміти історію, 

закономірності та етапи 

розвитку предметної 

сфери політології, знати 

її цінності та досягнення. 

   + + + + + + + + + 

ПРН10. Вміти 

описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні 

процеси та явища у 

різних історичних, 

соціальних, культурних 

та ідеологічних 

контекстах. 

 

+ + + + +     + + + 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  
  
Оцінювання семестрової роботи: 

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

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 –8 / 12 балів 
2. Самостійна робота №1 (конспект першоджерела): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 – 

10 / 16 балів 



3. Самостійна робота №2 (На основі самостійного пошуку та опрацювання 

спеціальної наукової та навчальної літератури дослідити соціально-політичної 

традиції сучасного католицизму та православ’я, зробити порівняльний аналіз.): 
РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 – 10 / 16 балів 

4. Самостійна робота №3. Підготовка есе одну з тем курсу (за вибором студента) 
РН – 1.1, 1.4, 2.2, 3.1 - 8 / 16 балів  

  
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (конспект першоджерела, порівняльний 

аналіз, есе), 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в 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, 2.2, 3.2– 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, 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 семестр (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 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

До тем: 1-10 протягом 

семестру. У разі відсутності 
Min - 8 Max - 12 



семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

студента на занятті, тему 
необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Самостійна робота 
  

1. Індивідуальна 

самостійна робота з 

текстами (конспекти 
першоджерела на вибір 

студента) 

 Min = 10  Max = 16 

2. На основі самостійного 

пошуку та 

опрацювання 

спеціальної наукової та 

навчальної літератури 

дослідити соціально-
політичної традиції 

сучасного католицизму 

та православ’я, зробити 

порівняльний аналіз. 

 Min = 10  Max = 16 

3. До тем 1-10 
Підготовка есе одну з 

тем курсу (за вибором 

студента) 

«8» х 1 =8 «16» х 1 = 16 

Загальна 

семестрова оцінка    36 60 

  
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  
10 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 
8-6 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. Допускаються 

несуттєві неточності 
5-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2-0 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 

1. Самостійна робота (порівняльна таблиця основних теорій походження релігії; 

аналіз найбільш важливих релігійних обрядів первісних суспільств  (за вибором 

студента), есе): 



16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  
15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

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

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  
11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 
1. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 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 письмової роботи 
15-11 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 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 
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 
  
7.3 Шкала відповідності: 
  

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№
 т

ем
и

 

Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Теоретико-методологічні основи релігієзнавства» 
 

1 

Тема 1. Релігія – суспільно-історичний 

феномен. Методи дослідження 

релігієзнавства. Функції та роль релігії в 

суспільстві. 

2  4 

2 Тема 2. Теорії походження релігії. Первісні 

форми релігійних вірувань.     10 

3 Тема 3. Ранні національні та національно-
державні релігії.     10 

 Індивідуальна самостійна робота з текстами    10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Історія світових релігій» 

4 Тема 5. Буддизм   10 

5 Тема 6. Історія  християнства до розколу 1054 

року   10 

6 Тема 7. Історія та сучасність православ’я  1  10 

7 Тема 8. Історія католицизму.   10 

 

На основі самостійного пошуку та 

опрацювання спеціальної наукової та 

навчальної літератури дослідити соціально-
політичної традиції сучасного католицизму та 

православ’я, зробити порівняльний аналіз. 

  10 

8 Тема 9. Історія та сучасний стан 

протестантизму   10 

9 Тема 10. Іслам   10 

10 Тема 11. Новітні релігійні вірування і культи 2 2 10 

 ВСЬОГО 4 2 114 

 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

• лекції – 4 год.; 
• семінари – 2 год.; 
• самостійна робота – 114 год. 
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