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1. l\teтn щ1сцнплi1111 оволодiння здобувачамн тeopii' та праk-гичноrо 

:хск·вiду мiжнnродноi' спсцифiкн державно-конфесiйних вiдноспн. знания 

_щl\-онодавчоi' базн ;~.ержавно-конфесiйннх вiдносин зарубiжних кра'iн, практики 

нnу1'-овоrо. соцinльноrо та культурного спiвробiтництва державних орrанiв та 

pe.1iгiiiн11x орГ31-1iзацШ. Опанування здобувачами метод1в професiйноrо 

дос.1Jiд)i\.--е_ння, формувnння розумiння суrностi державно-конфесiйних вiдносин 

тз проблем сучасного релiriйного життя. 

2. Попереднi внмоп1 до опанування або внбору навчальноi' днсциплiнн: 

I. Знапш теоретичнi засади тз iсторичнi етали церковно-державних 

в1дносин: основm релiri€Знавчi тeopi'i та методи методики 

решn€Знавчих досшджень. 

1 В.нiтu збирати та iнтерпретувати iнформацiю щодо релiriйних 

фено:менiв. державноУ полiтики стосовно peлirii'; обrрунтовувати власну 

свпоглядну позицоо щодо значения решгн 

громадянсього сусшльства, використовувати 

комунiкацiйнi технологiУ. 

для держави 

iнформацiйнi 

та 

та 

3. Во.10дiти еле.1иентарнимu навичка.ми наукового досшдження та 

управлiння iнформацiею, критичного ставлення та прогнозування 

стосовно релiгiйних подiй та явищ; використання iншомовних фахових 

iнформативних джерел. 

3. Анотацiя навчальноi дисцнплiн11: дисципшна «Мiжнародний досвiд 

державно-конфесiйних вiдносuн (англiйською мовою)» е вибiрковою 

дисциплiною для спецiальностi «релtп€Знавство, що викладаеться на другому 

роцi навчання освiтньо-наукового рiвня доктор фiлософi'i. Дослiдження 

специфiки державно-релiгiйних вiдносин е невiд'емною частиною академiчного 

релiгi€Знавства. В рамках дисциплiни подаеться порiвняльний аналiз iсторико

полiтичних та законодавчих особливостей розвитку державно-конфесiйних 

в~дносин у зарубiжних кра'iнах. Розкриваються основнi характеристики 

полпич.них, кулыурних та соцiальних передумав взаемодi'i держави з 

релiriйними органiзацiями. Вивчення курсу передбачас з'ясування з точки зору 



1 

релiгiсзнавчоi' науки питаRь еволюцii' державно-конфесiйних вщносин та 

устмених на сьогоднi моделей взаемодi1 державних органiв та рел i riйних 

органiзацiй. 

4. Завдання (навчальнi цiлi) - ознайомити здобувачiв з основними 

моделями та особливостями реалiзацii' державно-конфесiйних вiдносин в свiтi , 

визначати полiтичний, культурний та соцiальний аспекти зазначених вiдносин 

та i'хнiй вплив на суспiльно-полiтичне та релiгiйне життя в зарубiжних краi'нах, 

орiентуватися у сучасних пiдходах до вивчення peлirii', надати цiлiсну систему 

знань про сутнiсть i основи функцiонування релiгiйних органiзацiй у i'хнiй 

взаемодii' з державами (державними органами), потенцiал застосування 

мiжнародноi· практики пiд час реалiзацii' державно-конфесiйних вiдносин в 

Украiнi. У результатi вивчення дисциплiни здобувачi мають не лише 

продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоiти та використовувати 

цi знания при написаннi дисертацiйноI роботи, вдаватися до д1алогу з 

вiруючими рiзних конфесiй як засобу досягнення консенсусу, громадянсько1 

. . 
злагоди в сусшльств1. 

5.Результати навчання за дисциплiною: 

Результат навчання Вiдсоток у 

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

пiдсумковi 

автономнiсть та вiдповiдальнiсть) внкладання i й оцiнцi з 

навчання 
оцiнювання 

дисциплiн 

Код 
Результат навчання 

и 

Знати: 

особливостi предмету Лекцiя, Письмова 5 
•v 

1.1 «Мiжнародний ДОСВIД самостшна контрольна 

державно-конфесiйних робота робота, 

його 
• v 

ВlДНОСИН», м1сце в екзаменацшна 

систем~ сощально- робота 

гуманiтарних дисциплiн; 

базовi релiгiйнi поняття, IX Практичне Усна 5 

1.2 сутюсть; заняття, ДОПОВIДЬ, 
•v 

екзаменацiйна сам оспина 

робота робота, 
•v 

екзаменацшна 

~ робота 

основнi концепцii' дослiдження Ле~щiя, Письмова 8 

1 1.3 peлirii' та, зокрема, державно- самостiйна контрольна 

релiгiйних вiдносин; робота робота, 

екзаменацiйна 
- -



_ [.Е_Обота - - - -
l lpaoa, обов 'язки та функцi'i J lскцiя 

1.4 державннх орrаюв щодо Самостiйна 

1-
1 1.5 

~iзaцii' релiгiйноi' полiтики; робота 

сутюстъ 1 значения peлirii' в Лекцiя 

духовно-культурному житт1 Практичне 

держави та суспшьства; заняття , 

самостiйна 

робота 

загально-теоретичю основи 

1 1.6 функцiонування релiгiйних 
Лекцiя 

Практичнi 

1 

органiзацiй у i'хнiй взаемодii' з заняття, 

державою; 

Вмiти: 

самостiйна 

робота 

обrрунтовувати влас ну Практичнi 

2.1 1 свiтоглядну позицiю щодо заняття, 
значения решгн в 

,__ _ _,_д~жави та суспiльства; 

житт1 самостiйна 

робота 

Практичнi . . . 
анал1зувати д1яльюсть 

2.2 релiгiйних органiзацiй у i'хнiй заняття, 

Самостiйна 

робота 

2.3 

2.4 

2.6 

взаемодii' з державними 

1 органами та 'ix вплив на 
1 культуру i розвиток соцiуму; 

' застосовувати теоретичю Практичне 

J знания при вирiшеннi заняття, 

професiйних завдань; Самостiйна 

робота 

вдаватися до д1алогу з Практичне 

вiруючими рiзних конфесiй як заняття, 

засобу досягнення консенсусу, Самостiйна 

громадянсько'i злагоди в робота 
. . . 

сусшльств1 та держав~. 

здiйсmовати пошук, Самостiйна 

систематизацiю та робота 

iнтерпретацiю додатково·i 

iнформацi'~', необхiдно'i для 

,1----11 вивчення !:!_Роблематики курсу _ 

1 комунiкацiя : 

ВИ_!(ористовуnа1 и знания Практичнi 

екзаменацi йна 

робота 

Усна 

доповщь, 

письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменацiйна 

робота 

Уснi доповiдi, 

презентащя 

самостiйного 

дослiдження, 

екзаменацiйна 

робота 

У снi доповiдi, 

презентац1я 

самостiйного 

досшдження, 

У снi доповiдi, 

презентац1я 

самостiйного 

дослщження, 

презентащя 

самостiйного 

дослщження, 

письмова 

контроль на 

робота 

У снi доповiдi, 

дискусii', 

презентацiя 

самостiйного 

дослщження 

У снi доповiдi 

Уснi доповiдi _ 

10 

5 

7 

8 

10 

8 

10 

-
5 

5 



1 
1 

1 
1 

1 

1 

3.1 1 iноземних мов для анашзу занятrя , 
J iнформацiйних iнтернет- самостiйна 
ресурсш, читання новiтньо"i робота 

1 релiгiсзнавчоi" л~тератури n 
. . 

пщrотовц1 до сем1нарських 

1 занять та написания 
+самостiйних робiт; ,-- _ __ 

1 презентувати результати Практичнi Уснi доповiдi, 

3.2 здiйсненоi· самостiйноi" роботи занятrя, дискусii', 

у виrлядi доповiдей, самостiйна презентащя 

повiдомлень, есе, презентацiй, робота самостiйного 

1 

конспект~ в; досшдження 
формулювати i аргументувати Практичнi Дискусii' 

3.3 1 власну думку в ходi дискусii" з занятrя 

проблем peлirii" та i"x сучасноi" 
суспiльноi" ролi ; вести полемiку 

стосовно даних питань на 

1 основi ВОЛОДIННЯ 
категор1ально-поняттевим 

1 апаратом курсу. 

автономнiсть та 

1 вiдповiдальнiсть: 

самостiйно шукати та Самостiйна 

4.1 ~ критично опрацьовувати робота 

штературу стосовно питань 

курсу; 

ВIЛЬНО ВОЛОДIТИ методами Практичне 

4.2 обробки, анашзу та синтезу занятrя 

науковоi· iнформацii" 

1 

У снi доповiдi, 

дискус11, 

презентац1я 
• v 

сам оспин ого 

досшдження 

У снi доповiдi, 

дискус11, 

презентац1я 
•v 

самостшного 

досшдження 

5 

4 

2 

3 

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними 

результатами навчання (, б ' д б. д . ~ нео ов язково 'ЛЯ ви 1ркових исципл,н 

Результати иавчання дисциплiни 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

П.роrрамнi результати навчання 

Сучаснi передов~ концеmуальнi та методологiчнi + + + + + + + 
знания в rалузi науково-дослiдницькоi· i професiйноi" 
дiяльностi з релiгiезнавства на межi предметних галузей 

знань 

Знати працi провщних зарубiжних вчених, науковi + + + + + 
школи та фундаментальнi npaцi у галузi релiгiезнавства, 

релiгiезнавчоi' експертизи та релiгiезнавчоi' думки; 

формулювати мету власного наукового дослiдження як 

складову загальноцивiлiзацiйного проuесу 

-



З11nння Зl:lKOIIOM iрностей, особл11востей 1 тенде,щiй + + + + /+ + +1 + '+ '+ 
1юзв11ТК")' сучасних релiгiй свi'!)', мiжн:~родного досвiду 
rtержавно-церковюtх вiдносин . 

1 

1 
1Умiння з нових дослiдницьких познцiй формулювати + + + + + + 
загальну методолопчну б:~зу власного науковоrо 

дослiдження, усвiдомлювати його актуальнiсть, мету i 
значения для розв1п1,.11 iнших галузей науки. суспiлыю-

1 nолiтичноrо. 1\1 льтурноrо. економiчноrо життя. 

Формулювати робочi riпотези дослiджуваноi' проблеми, + + + + + + 
якi мають розширювати i поглиблювати стан наукових 
дослiджень в сферi релiriезнавства. 

IВмiти проводити компараmвний аналiз свiтових + + + + + + + + 
, моделей державно-конфесiйних вiдносин. 

jВикористовувати iснуючi та створювати власнi 
1теорешчнi моделi в релiriезнавчому дослiдженнi. 

+ + + 

Квалiфiковано вiдображати результати наукових + + + + + + 1+ 
дослiджень у наукових статтях. опублiкованих як у 

фахових вiтчизняних виданнях, так i у виданнях, якi 
входять до мiжнародних наукометричних баз. 1 
Формулювати сусшльно-значиму 

.. 
+ + + + + 1+ решпезнавчу 

проблематиъ.1· i володiти рiзними формами Гi публiчноi' 
1 презентацi1 (конференцi1, он-лайн презентацii', 

опраmовання та публiкацiя важливих для дослiдження 

до1,.-ументiв. публiчнi лекцii', науково-популярнi тексти, 
рiзноманiтнi форми вiзуалiзацil в засобах масовоi' 

iнфopмauii' тощо ). 
Самостiйно збирати та критично опрацьовувати + + + + + + ++ 

1+ 
. . 

лiтературу, i'x зовнiшню та решпезнавчу проводити 

ВН)трiшню критику, текстолоriчне вивчення. 

Здатнiсть ДО побудови власноi' системи цiнностей i+ + + + + + 1 1 керуватися нею при здiйсненнi наукових дослiджень. 

7 .Схема формування оцiнки 

Контроль знань здiйснюеться за системою ECTS, яка передбачае 

двор1вневе оцшювання засвоеного матер1алу, зокрема оцiнювання 

теоретичноi пiдrотовки - результати навчання (знания 1.1 - 1.6), що складае 

40% вiд загальноi' оцiнки та оцiнювання практичноi пiдrотовки - результати 

навчання (вмiння 2.1-2.6); (комунiкацiя 3.1-3.3); (автономнiсть та 

вiдповiдальнiсть 4.1-4.2), що складае 60% загально'i оцiнки. 

7.1 Форми оцiнювання здобувачiв: 

- критерii оцiнювання: 

У сна вiдповiдь: 

10-9 балiв - здобувач у повному обсязi волод1с навчальним матершлом, 

вiльно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст 

1 



nоставленого завдання, використовуючи обов'язкову та додаткову лiтературу 

8-7 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленоrо завдання, використовуе обов'язкову 

лiтературу. Допускаються несуттевi неточностi 

6 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, не спираеться на необхiдну навчальну лiтературу, Мае У 

. . . . . 
вщповщ1 суттев1 неточносп 

Доповнення / дискусiя: 

10-9 балiв - доповнення зм1стовне, rрунтовне, конструктивно доповнюс 

обговорення теми, 

8. 7балiв - доповнення змiстовне 

6 балiв - доповнення мiстить iнформацiю, що суттево не розширюе дискусiю 

Самостiйна робота 

1 О балiв здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно 

та аргументовано його викладас, глибоко та всебiчно розкривас змiст 

поставленого завдання, правильно штерпретус отримаю результати, 

використовуе обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструс самостiйнiсть, 

достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 

9-8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiс навчальним матерiалом, 

вiльно йога викладас, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовус обов'язкову 

штературу, демонструс самостiйнiсть та достоВiрюсть проведеного 

дослiдження / письмовоi' роботи. Допускаються несуттсвi неточностi 

7 балiв - в цiлому володiс навчальним матерiалом, але не демонструс 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необхiдну навчалъну лiтературу, робота мiстить суттсвi неточностi 

6 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та 

поверхово його викладас, недостатньо розкривас змiст поставлених питань. Мае 

суттсвi ломилки в роботi. Демонструс не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

Пiдсумкова контрольна робота: 



10-9 балiв здобувач у повному обсязi волод~€ навчальним матер1алом, 

вiльно та арrументовано його виклада€, глибоко та всебiчно розкрива€ змiст 

поставленоrо завдання, правильно tНТерпретуе отримаю результати, 

використовуе обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, 

достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмово'i роботи 

8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володi€ навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставлен ого завдання, використовуЕ обо в ' язкову 

штературу, демонструЕ самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного 

дослiдження / письмово1 роботи. Допускаються несуттЕвi неточностi 

7 балiв - в цiлому володi€ навчальним матерiалом, але не демонстру€ 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спирасrься на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттЕвi неточностi 

6 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та 

поверхово його виклада€, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае 

суттЕвi помилки в роботi . Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

- пiдсумкове оцiнювання (у формi екзамену): 

Екзаменацiйне оцiнювання вiдбуваеться у письмовiй формi. Бiлет складасrься з 

двох питань, кожне з яких оцiнюеться за шкалою 20 балiв, що в загальному 

пiдсумку дае 40 балiв. 

r 

- умови допуску до пiдсумкового екзамену: 

Здобувач не допускасrься до екзамену, якщо пiд час семестру набрав менше 36 балiв. 

Для допуску до екзамену здобувач мае здати всi самостiйнi роботи та конспекти. 

Екзаменацiйна оцiнка не може бути меншою 24 балiв для отримання загальноi' 

ПОЗИТИВНО} оцiнки за курс. 

При простому розрахунку отримуемо: 

1 Кiлькiсть балiв пiд Екзамен Пiдсумкова 

1 час навчального ОЦIНКЗ 

1 перiоду 
1 

Мiнiмум 
1 
36 24 60 

--- ,--

Максимум 60 40 100 
- -- -



здобувач допускасться до екзамену за умови надання конспекпв за 

тематикоюдвох семiнарських занять, передбачених планом j конспектiв джерел 

з тематики лекцiйного курсу, виконаних в ходi самостiйноУ роботи . 

720 . 1рrашзац1я оцшюва1111я: 

/ Види робiт Кiлькiсть балiв пiд час 

навчального перюду 
1 

Min - 36 балiв Мах - 60 балiв 

~сна вiдnовiдь на семiнарах -;;iд час 
--

«6» х 2 = 12 <<10» х 2 = 20 

авчального перiоду згiдно з графiком 

авчальноi' програми 

Доповнення, участь в дискусiях на семiнарах «6» х 2 = 12 « 1 О» х 2 = 20 

пiд час навчального перiоду згiдно з 

графiком навчально'i програми 

Самостiйна iндивiдуальна робота з «6» х 1 = 6 « 1 О» х 1 = 1 О 

першоджерелами, нормативними 

документами у виглядi рефератiв та есе 

Пiдсумкова контрольна робота «6» х 1 = 6 « 1 О» х 1 = 1 О 

7.3 Шкала вiдnовiдностi оцiнок: 
iдмiнно / Excellent 90-100 
об е / Good 75-89 

60-74 
0-59 

вано / Passed 60-100 
аховано / Fail 0-59 

11 
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№1 

11/ 11 

llnзв11 тrм11 

1. lстор11ч11i ета1111 розв1пку державно-

! ко11фrсiй1111х вiд11ос1111. Сучаснi моделi 

держа в110-конфесiiiн11х вiднос1111 . 

2. Т Дсржав110-конфссiйнi вiд11ос11ни в краi·нах 
/ fвроnсйськоrо Союзу 

з. 1 Державно-конфссiйнi вiдносшш в США 
j 

4. Державно-конфесiйнi BiдHOCIIНII 

nострадянському npocтopi 

5. 1 Пiдсумкова контрольна робота 
всього 

Заrальн11 ii обсяг 90 год., в тому числi : 

Лекцi й - 1 О год. 

Практичних занять - 6 год. 

Самостiйна робота - 72 год. 

Консультацii' - 2 год. 

на 

Кiлькiсть rод1111 

лr1щii r CCl'ti11ap11 1 самостШ,ш 
робота 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

2 

2 

2 

6 

1 20 

1~ 
20 

16 

72 
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