




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни  полягає у послідовному, системному викладенні знань про релігійні 

чинники політичних процесів на глобальному та локальному рівнях. Засвоєння студентами 

основних тематичних напрямків курсу стане основою для розуміння та аналізу питань, 

пов’язаних з  взаємодією релігії та політики, роллю релігії в політичних та геополітичних 

процесах, міжнародних відносинах тощо.  
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основний зміст найбільш 

поширених релігійних доктрин, понятійний апарат релігієзнавства та політології, 

визначати взаємозв’язки між релігією та політикою.  
2. Вміти застосовувати міждисциплінарний підхід до вивчення релігійних феноменів та 

політичних процесів; вміти працювати з науковою літературою та критично її 

осмислювати; збирати та інтерпретувати джерела, що стосуються різних феноменів 

релігійного життя; аналізувати доктринальні та етичні положення світових релігій. 
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. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Релігійні чинники політичного 

процесу» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у V 

семестрі освітнього рівня бакалавр відділення. Навчальна дисципліна знайомить студентів з 

роллю інституту релігії у політичних процесах. Аналізуються внутрішньополітичні та 

зовнішньополітичні процеси та роль релігійних інститутів у них, як на міжнародному рівні, 

так і в контексті політичного життя України.  
4. Завдання (навчальні цілі) розкрити зміст та ступінь впливу релігії на політичні 

процеси; розглянути особливості зовнішньополітичних процесів сучасності та залучення 

релігійного чиннику до них; розкрити особливості внутрішньополітичних процесів та 

визначити, які з них зазнають впливу релігійних факторів; проаналізувати  політичні процеси 

в сучасній Україні і як релігійні чинники впливають на них.  
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 

ЗК. 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК. 7.  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. 
 
фахові: 
ФК. 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК. 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.  
ФК. 7.  Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.    
 
 



5. Результати навчання за дисципліною: 
 
 
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 
Основні структурні компоненти 

релігії та як вони співвідносяться з 

політикою та політичними 

процесами;  

Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.2 

Основи функції релігії у суспільстві 

та їх взаємозв’язок з політичними 

процесами;   

Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.3 

Сутнісну характеристику 

політичних процесів, їх види та зміст 
Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 

доповнення, 

самостійна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.4 

Сутність внутрішньополітичних та 

зовнішньополітичних процесів в 

Україні та вплив релігії на них 

Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

20 

 Вміти:    
2

2.1 
Визначати роль релігії в процесах 

націє- та дерджавотворення; 
Лекція, самостійна 

робота 
Самостійна 

робота 
15 

2
2.2 

Визначати особливості зовнішньо і 

внутрішньополітичних процесів і 

роль релігії в них; 

Лекція, самостійна 

робота 
Самостійна 

робота 
10 

2
2.3 

Розкривати особливості 

функціонування релігійних 

інституцій в світських державах  

Лекція, самостійна 

робота 
Самостійна 

робота 
5 

 Комунікація:    
3

3.1 демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання; 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді  5 

3
3.2 використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

літератури в підготовці до 
написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусія 
5 



2
3.3 презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій; 

Самостійна робота, 

семінари 
Дискусії 5 

 Автономність та відповідальність:    
4

4.1 
самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу, вільно 

володіти методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової інформації 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії 
5 

4
4.2 

працювати в групі під керівництвом, 

вирішуючи завдання, пов’язанні із 

аналізом результатів існуючих 

досліджень, та порівнювати їх із 

результатами власних проведених 

досліджень 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії 
5 

4
4.3 

приймати самостійні рішення щодо 

вибору методів та форм власного 

дослідження 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота 

5 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання: 
 
Результати навчання 

дисципліни  
Програмні результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 

 
1.4 

 
2.1 

 
2.2 2.3 

 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
4.1 

 
4.2 4.3 

4.  Мати навички 

професійної комунікації. 
+ + + + + + +  +  +  + 

7.  Розуміти історію, 

закономірності та етапи розвитку 

предметної сфери політології, 

знати її цінності та досягнення. 

     
+ 

+ 

 

 + 
+ 

  
+ 

 
+ 

  

10.  Вміти описувати, 

пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, 

культурних та ідеологічних 

контекстах.. 

         
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

12.  Вміти аналізувати 

взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

   
+ 

+  
+ 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

 

14.  Застосовувати теорії та 

методи прикладної політології, 

політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних 

+ + + + + + +       



дисциплін у професійній 

діяльності.  

 
 

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

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (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: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3, 
1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 12-20 балів  

             2. Самостійна робота 1 (есе): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 18-30 балів 

             3. Самостійна робота 2  (реферат): .Н. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 18-30 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), 
за самостійну роботиу 1 (есе) та за самостійну роботу 2 (реферат). Всі види робіт за семестр 

мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4 – 12-20 балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  



 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2. Організація оцінювання:  

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 
бали 

Max – 80 
балів 

Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До тем: 3, 4, 5, 6, 7 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті, 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 12  Max – 20 

Самостійна  робота 1 Підготовка есе на тему 

«Політична проблематика в 

соціальній доктрині 

Католицької церкви» 

Min – 18 Max – 30 

Самостійна робота 2 Підготовка реферату на тему 

«Роль релігії в політичних 

процесах України» 

Min – 18 Max – 30 

Підсумкова контрольна 

робота 
До тем 1-7 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 
 60 100 

 

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 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; 
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. 
 

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 (есе): 
 20-16 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 проведеного 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; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 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. 
 

3. Самостійна робота (реферат): 
 20-16 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 проведеного 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; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 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. 
 

 
4.           Підсумкова контрольна робота: 

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, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної 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 та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 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 оцінок: 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
Змістовий модуль 1. Вступ до курсу. Релігія та політичні процеси: загальний огляд 

проблем 

1 Тема 1. Структурно-функціональний аналіз релігії у її 
відношенні до політичних процесів та феноменів   4  6 

2 Тема 2. Політичні процеси: сутність, зміст, види та 
структура 2  4 

3 Тема 3. Релігійні інституції, світська держава та публічна 
сфера: точки перетину 4 2 6 

4 Тема 4. Роль релігії в процесах націє- та державотворення 6 4 6 

 Підготовка есе на тему «Політична проблематика в 
соціальній доктрині Католицької церкви»   20 

     
Змістовий модуль 2. Релігійні чинники у внутрішньополітичних та 

зовнішньополітичних процесах сучасності: глобальний та локальний контексти 

5 
Тема 5.  Внутрішньополітичні процеси та участь релігійних 
інституцій в них (церква і влада, церква і демократія, церква 
і вибори) 

4 2 4 

6 Тема 6.  Зовнішньополітичні процеси та роль релігії в них 4 2 6 

7 
Тема 7.  Політичні процеси в Україні та роль релігійних 

організацій у них. 2 4 6 

 Підготовка реферату на тему «Роль релігії в політичних 
процесах України»   20 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 28 14 78 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота - 78 год. 
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