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1. Мета дисциплiни - вивчення свiтових i деяких найбiльш вiдомих 
н~цiональних peлiriй, включаючи розгляд i'x iсторичноi' еволюцii', догматичного 
в1ровчення, особливостей боrослужбового культу, подiлу на рiзнi течi'i i напрямки; 

формування знань про релiriйний досвiд людства, рiзноманiття iснуючих у свiтi 

релiгiйних традицiй; ознайомлення здобувачiв зi змiною релiriйних доктрин 
на сучасному етапi, виявлення проявiв секуляризацil та сакралiзацil в 

суспiльно-полiтичному життi; формування толерантного ставлення до людей 

рiзних релiгiйних переконань i неприйняття будь-яких форм peлiriйнoro 

екстремiзму; аналiз праць сучасних релiriйних фiлософiв. 

2. Вимоги до вибору навчально·i дисциплiни 
1. До початку вивчення курсу здобувач повинен знати основнi теоретичнi 

засади сучасного релiгiезнавства,основнi поняття з фiлософii:, етики, естетики та 

культурологii". Володiти фiлософським категорiальним апаратом; мати уявлення про 

основнi особливостi догматики i культу свiтових релiгiй, i'x iсторичну еволюцiю та 
сучасний стан. 

2. Вмiти збирати та iнтерпретувати iнформацiю щодо феноменiв та явищ 

культури, релiгiйних процесiв та подiй; застосовувати основнi термiни, категорii" з 

релiгiезнавства в аналiзi свiтоглядних проблем i соцiально-культурних явищ та 

процесiв; оперувати об'ективними знаниями з icтopii" та icтopii: культури. 

3. Володiти елементарними навичками наукового дослiдження та управлiння 

iнформацiею; ведения дискусii", критичного ставлення та прогнозування стосовно 

свiтоглядних, решпезнавчих та культурних подiй та явищ; використання 

iншомовних фахових культурологiчних та релiгiезнавчих iнформативних джерел. 

3. Анотацiя навчальноi дисциплiни: дисциплiна «Сучаснi peлiгii" свiту» 

належить до перелiку дисциплiн самостiйного вибору здобувачiв та викладаеться у 4 

семестрi П I ( освiтньо-наукового) рiвня вищоi' освiти. Навчальна дисциплiна 

знайомить здобувачiв з iсторiею i розвитком релiгiй свiту, причин появления 

релiгiйних вiрувань. Даеться загальне теоретичне уявлення про характер i специфiку 

концепцiй тeopii: peлirii", розглядаеться процес зародження релiгiйних вiрувань в 

суспiльствi , фактори i умови, що сприяли цьому, рiзнi типи i форми релiгiй, i'x 

взаемозв'язок i можливостi , межi впливу на розвиток суспiльства в минулому i на 

сучасному етапi. Курс передбачае не лише виклад icтopii" та догматико-канонiчних 

особливостей рiзних релiгiй, але й вихiд на практичне застосування знань про 

мiжконфесiйних дiалог в налагодження миру та добросусiдських вiдносин 

представникiв рiзних церков (конфесi й, деномiнацiй). 

4. Завдання (навчальнi цiлi) В результатi вивчення навчально"i дисциплiни 

здобувач повинен знати: iсторiю та сучасний конкретних релiгiй, i'x обряди та 

ритуали; те1-щснцi·~' змiни в сучасних релiгiях; про осповнi фактори, що визначають 
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'-~ ча1..·11~ 1, ,1р п11 1 \ p~J1ir·iii1101 о ж 11 ·1~гя о свrтr . З;~обувач поuинен вмпи: rюлод i -1и 

~·1н:Н.' 1\Юtо 1щ111 1, r1po oc11ou11i сучаснi рслiгiйних системах i "ix мiсце у свiтоniй 

\\.),Л1,1урi; 1ю1 rодiтн навнчками аналiзу сучас1ю·1 лiтсратури в областi еволюцi"i pcлiгi'i 

в t..') часному свrп; обr·рунтовувати власну свiтоглядну позицiю; пояснити 

tкобшнюстi конкретно'~" peлiri'i', ii' догматичнi й канонiчнi особли
востi ; застосовувати 

од<:ржа11i :тання при вирiшеннi професiйних завдань; вдаватися до дiалоrу та 

t.: niвробiтництва мiж вiруючими рiзних к
онфесiй як засобу досягнення консенсусу

, 

громnдянсько'i злагоди в суспiльствi
 

5. Результати навчання: 

в оезvльтат1 вивчення навчальноi" д 
д исциплiни сту ент повинен 

Результат навчання Вiдсоток у 

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

пiдсумковiй 

автономнiсть та вiдповiдальнiсть) 
i навчання оцiнювання ОЦIНЦl з 

Код 
Результат навчання 

дисциплiни 

Знати: 

предмет, об'ект, методолоriчнi Лекцiя, Письмова 5 

1.1 принципи, методи дослщження самостiйна робота 
контрольна 

феномену peлiri'i; 
робота 

iсторичнi умови виникнення Лекцiя , Усна доповiдь, 7 

1.2 конкретних peлiriй; основнi тeopii · самостiйна робота письмова 

1 

/ походження peлirii'; 
контрольна 

робота, 

1 

презентацiя 

самостiйноrо 

1 ' 

дослiдження 

1 iсторiю раннiх форм релiriйних Лекцiя, Усна доповiдь, 7 

1.3 вiрувань та культiв; самостiйна робота письмова 

контрольна 

робота 

iсторiю та сучасний стан нацiональ
них Лекцiя, Усна доповiдь, 5 

1.4 peлiriй, i'x обряди та ритуали ; самостiйна робота, презентацiя 

самостiйного 

1 

дослiдження 

1 iсторiю та сучасний свiтових релiгiй, Лекцiя, Письмова 8 

1.5 таких як буддизм, християнство та самостiйна робота контрольна 

iслам; 
робота 

1 iсторiю сучасних нетрадицiйних peлiriй 
Лекцiя, Уснi доповiдi , 8 

1.6 i мiстичних культi в. самостiйна робота презентащя 

самостiйного 

досл iдження 

--r --
Вмiти : - -

розум,ти й об'сктивно оцiнювати Семiнари, Уснi допов iдi, 5 

2.1 рiзноманiтнi peлiri'i, аналiзувати i'x, самостiйна робота письмова робота 

знаходити в них спiльне й в iл.м iнне; 
~ 

-- -

пояснювати та обrрунтувати влас11у Семiнар, Уснi ДОПОВIДI , 7 

2.2 свiтоглядну позицiю щодо значення 
самостiй11а робота 11ояс11ен11я до 

peлiгi'i' н життi людини ; 
J<OHCПCJ<TY 

псршоджсрел, 

п ИС l,МОВП гобо га 
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1 - - -- - -
:~nстосовувати одержанi :~нnння при Ссмiнар, презс11тацiя 7 

2.3 в11рiше11нi професiй1111х зшщань; самостiйна робота самостiйноrо 

дослiджен11я, 

письмовn робота 
анnлiзуватн iсторичнi фа"-ги 1 подi'i Семi11ар, Уснi доповiдi, 6 

:!.4 пев1111х релiгiй: opic11туватись у самостiйна робота дискусi'i, 
розма'iттi релiгiйно·1 палiтри сучасного презентацiя 
свiту ; самостiйноrо 

доел iд.же~1ня 

вдаваn1ся до дiалогу та спiвробiтництва Семiнар, Уснi доповiдi, 5 
2.5 мiж вiруючими i 11евiруючими рiзних самостiйна робота дискусi'i 

конфесiй як засобу досягнення 

консенсусу, громадянськоi' злагоди в 

с:-, спiльствi ; 

здiйснювати пошук, систематизацiю та Семiнар, Уснi доповiдi, 5 
2.6 iнтерпретацiю додатково'i iнформацi'i, самостiйна робота дискусi'i 

необхiдноi' для вивчення проблематики 

КУРС\ . 

комунiкацiя: 

використовувати знания шоземних Семiнари, Уснi доповiдi 5 

3.1 мов для анашзу iнформацiйних самостiйна робота 

iнтернет-ресурсiв, читання новiтньо1 

релiгiезнавчоi' штератури в 

пiдготовцi ДО семшарських занять 

та написания самостiйних робiт; 

презентувати результати здiйсненоi' Семiнари,самостiйна Уснi доповiдi, 5 

1 3.2 самостiйно'i роботи у виглядi робота дискусi'i, 

доповiдей, повiдомлень, есе, презентацiя 

презентацiй, конспектiв; самостiйного 

1 
досшдження 

1 

формулювати власну Семiнари Дискусii', уснi 5 1 аргументувати 
.., .., ., _., думку в ходi дискусi'i з проблем icтopii' доповiдi 

релiгiй 1 i'x сучасноi' суспiльно·1 рощ 

вести полемiку стосовно даних питань 

на основi володiння категорiально-

1 понятгсвим апаратом курс)- . 

1 автономнiсть та 

1 вiдповiдальнiсть: 
самостiйно шукати та критично Самостiйна Уснi доповiдi, 5 

4. 1 опрацьовувати лiтературу стосовно робота дискусi'i, 

питань курсу: презентацiя 

самостiйного 

дослiдження 
t--

Прашовати в групi пiд керiвництвом, Семiнари, самостiйна Уснi доповiдi, 5 

4.2 вирiшуючи завдання, пов'язаннi iз аналiзом робота дискусii', 

результатiв iснуючих дослiджень, та презентацiя 

порiвнювати i'x iз результатами власн_их самостiйного 

____!!Q_ОВедених дослiджень дослiдження - лриймати самостiйнi рiшення щодо внбору Семiнари , самостiйн.~ Уснi доповiдi , 5 

4 3 1 методiв та форм власного рслiгiонавчого робота дискусii', 

досшдження презе~пnцi11 

самостiйного 

досл iл.жен11я - - ---- - -

5 



6. С11inнiд11ошr11ш1 реJульп1тiв ш111,,а~,11и нисщ111лi1111 i'.I програмними рсзуш,татами 

н:шч:шш1 (иеоб!!в'лзково д!}!l вибi _!!OOIL'I: E_llf._Цllllllill ·-
Рез~ .'1 1,ТЗТI I llrlllЧ.l HIIЯ 

).I.IICЦIIIIЛ il lH 

l lporpnмнi рсзультатн 
навчання 

Зн:шня особюшостеit 

доктр1111. концепцii1 та тeopi i1 

рел iгiе:знавства. 

Формулюватн наукову 

проблем) з огляду на цiнн iс 11 i 

орiе:нт11р11 сучасного 

сус п iл ьства т11 стан 'i"I' 
на, ково'i розробки. 

Аналiзувзти релiгi е:знавч i 
npaцi, В11ЯВЛЯЮЧИ днскусiйн i 

та мало дослiдженi питания . 

Вмiти будуват11 

реконстру1,.,ивно

iнтерnретацiйн i моделi на 

п iдставi наукових 

сnостеоежень 

I Здатнiсть професiйно 
nрезеюувати результати 

сво'iх дослiджень на 

м1жнародни:х наукових 

конференuiях, семiнарах, 

пракгично використовувати 

iноземну мову (в першу 

чергу - англ iйську) у 

науковiй, iнновацiйнiй 

щiяльностi та педагогiчнiй 
. . 

ДIЯЛЬНОСТI . 

Формулювати суспiльно

значиму ре.1iгi е:знавчу 

проблематику i володiти 1 

рiзними формами ·11 публiч ноi' 

пр:зентацi'i (ко~-~еренui·1, он- 1 
лаин презентац11 , 

опраuювання та публiкацiя 
важливих для досл~дження 

документiв, публiчнi лекцi'i, 

науково-популярнi тексти, 

рiзноманiтнi форми 
вiзуалiзацi'i в засобах масово'i 

, i нформацi·1 тощ о). 

1.1 l .2 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 2. 1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 

+ + 1-

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

·тг 
3.3 4.1 14 2 ,4.3 

+ + 

+ + 

7. Схема формування оцiнки 
Контроль знань -здiйснюсться за системою ECTS, яка передбачае дворiвневе 

оцiнювання засвосного матерiалу, зокрема оцiюовання теоретичноi' пiдготовки -

результати навчання (знання 1.1 - 1.6), що склада€ 40% вiд загально'i оцiнки та 
оцiнювання практичноi' пiдготОВI(И - результати навчання (вмiння 2. 1-2.6); 
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t К()М~ 11iющii1 ~.1 -3 .3 ); ( au·101101\шiсть та вiд11овiдаль11iсть 4.1-4.3 ), що складас 60% 
t,11 '3.'lЫIOI 0111 111\11 . 

7. 1 Фоrм11 оцi111ова1111я здобув3чiв: 
- крнтсрi'i оцiнюва1111я: 

Усш1 вiд11овiдь: 

10-9 балiв - здобувач у поnному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно та 
зргументовано йоrо викладас, глибоко та всебiчно розкривас змiст поставленого 

завдання , nикористовуючи обов 'язкову та додаткову лiтературу 

8-7 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно 
йоrо викладас, але може нс вистачати аргументаuii' в nоясненнях, в основному 

розкривас змiст поставленоrо завдання, використовуе обов 'язкову лiтературу. 
Допускаються несуттевi неточностi 

6 балiв - в цiло:му володiе навчальним матерiалом, але не демонструе глибини 
знань, не спираеться на необхiдну навчальну лiтературу, Мае у вiдповiдi суттевi 
неточносп 

Доповнення / дискусiя: 
10-9 балiв - доповнення зм1стовне, rрунтовне, конструктивно доповнюе 

обговорення теми, 

8-7 балiв - доповнення змiстовне 

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

Самостiйна робота №1 
1 О балiв - здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно та 

аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст поставленоrо 
завдання, правильно iнтерпретуе отриманi результати, використовуе обов'язкову та 

додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, достовiрнiсть, незаангажованiсть 
проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 

9-8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно 
його викладае, але може не вистачати аргументацii" в поясненнях, в основному 

розкривае змiст поставлено го завдання, використовуе обо в' язкову лiтературу, 
демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного досл iдження / письмовоi' 
роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

7 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструс глибини 

знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спира€ться на необхiдну 
навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 

6 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та поверхово 
його викладас, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае суттЕ:вi 
помилки в роботi. Демонструс не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

Самостiйна робота №2 

10-9 балiв здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно та 
аргументовано йоrо викладас, rлибоко та всебiчно розкривае змiст поставленого 
завдання, правильно iнтерnретуе отриманi резулыати, використовуе обов 'язкову та 
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'\t' 'Щ \'КОВ) лiтt'\ЩТ~ ру. дrl\юш.:труr сu.мостШнiсть. ;щстовiр11iсть, нсза::шгажованiсть 
нрtШl'Д~\Ю\\) ДОСJ \iДЖС\\Ш\ / П\\Cbl\tOBO'i роботн 

~ 6мiн - ·щоGуоuч у достатньому обсязi оолодiс навчальним матерiалом, вiльно 
1\(Н'\.) внклnдш.- . ш1с можс нс вистачати ар1'умснтацi'i в пояснениях, в основному 
рt,3крщшс змiст постзвленого завдання, використовус обов'язкову лiтературу, 
дсмонструс самостiiiнiсть та достовiрнiсть проведеного дослiдження / письмово·i 
роботн. Доnускmотъся несуттсвi неточностi 

7 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструс глибини 
знонь. сuмостiйностi у внрiшенi поставлених завдань, не спирасться на необхiдну 
навчапъну лiтерuтуру, робота мiстить суттсвi неточностi 

6 бзлiв - не в повному обсязi володiс матерiалом, фрагментарно та поверхово 
~юго вн.кшщас, недостатньо розкривас змiст поставлених питань. Мае суттсвi 
помилю1 в роботi. Демонструс не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

- пiдсумкове оцiнювання (у формi екзамену): 
Екзаменацiйне оцiнювання вiдбуваеться у письмовiй формi. Бiлет складаеться з двох 
пнтань, кожне з яких оцiнюсться за шкалою 20 балiв, що в загальному пiдсумку дас 
40 балiв: 

20-18 балiв - здобувач виклав у роботi повну та аргументовану письмову 
вiдповiдъ. Така вiдповiдь мае свiдчити про глибоку обiзнанiсть здобувача з 
теоретичними та практичними положениями, якi розкривають сутнiсть питания, 
зокрема вiдnовiдь повинна мiстити: розгорнутий та вичерпний виклад сутi та змiсту 
теоретичного питания, викладення висновкiв; 

17-14 балiв - заслуговус вiдповiдь, яка с досить повною та обrрунтованою, . . . . . . 
лопчно вакладеною, але м1ститъ частков1 недошки в розкритт1 зм1сту теоретичного 

питания~ 

13-1 1 балiв - заслуговус вiдповiдь, яка вiдзначаеться недолiками щодо повноти, 
обrрунтованостi та логiки викладення матерiалу, а саме: мiстить сутrевi недолiки в 
розкриттi змiсту теоретичного питания або вiдсутнiсть самостiйних висновкiв; 

10-8 балiв - заслуговус вiдповiдь, яка вiдзначаеться суттевими недолiками щодо 
повноти, обrрунтованостi та логiки викладення матерiалу, а саме: мiстить суттсвi 
недолiки в розкриттi змiсту теоретичного питания або вiдсутнiстf> самостiйних 
висновкiв ; питания розкрите частково (менше 50% основного змiсту) ; 

7-4 балiв - заслуговуе вiдповiдь, яка вiдзначаеться суттсвими недолiками щодо 

повноти, обrрунтованостi та логiки викладення матерiалу, а саме: мiстить суттсвi 
недолiки в розкриттi змiсту теоретичного питания; питания розкрите частково 
(менше 30% основного зм iсту); 

3-0 балiв - заслуговуе вiдповiдь, яка виставляеться за таких умов: надана 
вiдповiдь не вiдповiдас завданню бiлета або взагалi вiдсутня. 

- умови допус"у до пiдсум1совоrо екзамсну: 

Здобувач не допускаст1>ся до еК1амену, якщо пiд час навчального перiоду Jiабрав менше 
36 балiв. Для донуску до екзамену здобувач мае здати всi самостiйнi роботJ,1 та 

консnекти. Екзаменш-1.iйна оцiнка не може буrи ме11шою 24 балiв дпя отримання загально'i 

ПОЗИТИВНО! ОЦIНКИ за курс. 
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1 

l1p11 11рщ•1'0му розр~а')'11ку отримусмо: 

1 
КiJ1ькiсть балiв 

- - ~ 
Екзамен Пiдсумкова 

за навчальний оцiнка 
перiод 

лл Н i.11-0 ~ Н 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

Здобувач допуска€ться 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. 

72 О . 1рган1защя оцшювання: 

Види робiт Кiлькiсть балiв 

за навчальний перiод 

Min - 3 6 балiв Мах - 60 балiв 
У сна вiдповiдь протягом навчального «6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 
перiоду згiдно з графiком 

Доповнення, участь в дискусiях протягом «6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 
навчального перiоду згiдно з графiком 

Самостiйна iндивiдуальна робота № 1 «6» х 1 = 6 « 1 О» х 1 = 1 О 

Самостiйна iндивiдуальна робота №2 «6» х 1 = 6 « 1 О» х 1 = 1 О 

7.3 Шкала вiдповiдностi оцiнок: 
Вiдмiнно / Excellent 90-100 
lloбpe / Good 75-89 
Задовiльно / Satisfactory 60-74 
Незадовiльно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

8. Структура навчальноi дисциплши. Тематичний план лекцiй 

семiна рських занять. 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ 

ТЕМА ТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ I СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ Кiлькiсть годин 
Назва лекцii' 

п/п лекцi1 1 семiнари l С/Р 

З.мiстовий модуль 1 -

тп-
1 

Peлiriя як соцiальний i духовний феномен 
2 

Архаi'чнi вiрування D сучасному свiтi 
- ---->--

2 
- - ~ -

1 fстоrична стiйкiстh а_рха'i1rних уявлет, древнiх слов 'ян - -
9 



------ - --- -
3 Peлirii' сучасного Сходу 

- - - - - - - - -
4 l удаi'зм: сучасна iудейська вiра 

5 Схiд-Захiд: дiалог релiгiй i культур в сучасному свiтi 
Буддизм: концепцiя правильного життевого шляху 

Самостiйна робота: пiдготовка презентацi1 та доповiдi на 
тему «Роздуми про захiдний iнтерес до буддизму» 

Змiстовий модуль 2 

6 Християнство в сучасних умовах 

7 lслам в конфесiйному просторi сучасностi 

8 Проблеми i перспективи дiалогу мiж iсламом i 
християнством у полiетнiчному суспiльствi сучасного свiту 

9 Новiтнi релiгiйнi течii' 

Самостiйна робота: пiдготовка доповiдi на тему 

«Неорелiгiйний процес як вiдображення свiтових 

закономiрностей розвитку peлiгii'» . 

!спит 

всього 

Загальний обсяг 120 год., в тому числi: 
Лекцiй -18 год. 
Семiнари - 4 год. 

Самостiйна робота - 96 год. 
Консультаuii' - 2 год. 

Основна: (Базова) 
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2 2 6 

2 6 

2 6 

30 

2 3 

2 3 

2 2 4 

2 2 

30 
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