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Освітня 
програма 

Рівень вищої 
освіти 

Форма 
навчання 

Курс 
вивчення 

Семестр 
вивчення 

Кількість кредитів 

Освітньо-
наукова 
програма 
«Філософія»   

 

Третій 
(освітньо- 
науковий) 

рівень 

Денна 3 6 5 

Заочна 3 6 5 

 
 
 
Викладачі 
навчальної 
дисципліни 

Єременко Олександр Михайлович 
проведення лекційних/практичних занять  

завідувач  кафедри філософії, професор, д. філос. н., 
контактний телефон: +380992787571 

контактна електронна адреса: alyeremenko@gmail.com  
 

 

Короткий 
опис 

навчальної 
дисципліни 

Поширення науково-філософського бачення одного з найважливіших 
суспільних феноменів – релігії в світлі історичних та сучасних здобутків 
порівняльного релігієзнавства 

 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

         Дати з неупереджених академічних позицій систематичний огляд питань, що 
стосуються паралелей, гомологічних та конвергентних процесів в історичному 
розвитку релігії як соціального феномену. 

 
Мова 
викладання 

українська 

 
 

Навчальне 
навантаження 

Лекції, 
год. 

Практичні заняття, 
год. 

Самостійна 
робота, год. 

Обсяг, 
кредити 
ЄКТС 

Денна форма 30 20 100 5 

Заочна форма 4 2 144 5 

mailto:alyeremenko@gmail.com


Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 
РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують 
такі програмні результати навчання: 

ПРНК07 
формувати філософські, компаративістські та історико-теоретичні концепти, конструкти і 
теорії середнього рівня і пропонувати їх для вдосконалення соціальної теорії та практики 

ПРНК01 
застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації 
відповідної інформації у науково-дослідній сфері 

ПРНА07 
розроблювати нові підходи, пов’язані з визначенням та дослідженням логічних, етичних, 
антропологічних та інших аспектів релігієзнавчого дискурсу 

ПРНК03 
формулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану позицію на 
основі максимально повного опрацювання джерельної бази доктринального 
характеру 

ПРНА02 
на високому професійному рівні вести філософські, наукові та суспільно-політичні 
дискусії  

ПРНП04 

здійснювати всебічний збір, аналіз, обробку різних видів інформації з метою її 
подальшого використання під час підготовки дисертаційної роботи 
 
 
 

Результати навчання 

Символ 
ПРН 

Після успішного вивчення 
навчальної дисципліни 
здобувач вищої освіти буде: 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 
досягнення ПРН 

ПРНК09 

володіти концептуальними і 
системними знаннями 
категоріального апарату 
української та зарубіжної 
філософії  та релігієзнавства та 
розуміти основні проблеми 
сучасного релігієзнавства 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях,  

написання есе 

 
ПРНК01 

застосовувати сучасні інформаційні 
технології для пошуку, обробки та 
організації відповідної інформації у 
практичній  та науково-дослідній 
сферах 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

 
ПРНА06 

концептуалізувати філософські, 
загальнотеоретичні, історичні і 
компаративістські знання та емпіричні 
дані з метою вирішення науково-
дослідницьких задач 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

написання есе 



ПРНА07 

розроблювати актуальні 
міждисциплінарні науково-
дослідницькі програми у сфері 
осмислення філософії гуманітаристики 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

написання есе 

ПРНК03 формулювати власну внутрішньо 
цілісну, логічну й обґрунтовану 
позицію на основі максимально 
повного опрацювання 
першоджерельної бази 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНА02 

на високому професійному рівні 
вести філософські, наукові та 
суспільно-політичні дискусії 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

 
ПРНП04 

здійснювати всебічний збір, аналіз, 
обробку різних видів інформації з 
метою її подальшого використання 
під час підготовки дисертаційної 
роботи 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях,  

 
 

Зміст навчання 

Тема 
зап/п 

 
Назва теми Посилання на ПРН 

модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

 
Тема 1. 

 
 

Порівняльно-історичні 
дослідження в історії 
релігієзнавства.     
 

РН1, РН4  4/2/12  -/-/12 

Тема 2. 
 
 
 

Паралельні міфи, релігійні світи 
та можливості їх інтерпретації. 
 

РН1, РН2,  РН4 2/2/12 -/-/13 

Тема 3. 
 
 
 

Сакральний вимір побудови 
світу.  

 
 

РН1, РН2, РН4 4/2/12 2/2/18 

 
Тема 4. 

 
 
 
 
 

Сакральний простір і час. 
 
 
 
 
 

 
 

РН3, РН5, 
 РН6, РН7 

 
 
 

2/2/10 -/-/12 



 
Тема 5. 

 
 
 
 
 

  Суспільство у сакральному 
вимірі. 
 
 
 
 

РН3, РН5, РН6, РН7 4/2/10 -/-/12 

Тема 6. 
 
 
 

Сакралізація людини. 
 
 
 

РН3, РН4, РН5, РН6, 
РН7 2/2/10 -/-/18 

Тема 7. 
 
 
 
 

 
Міфи і символи сучасності. 
 
 
 
 

 
 

РН3, РН4, РН5, РН6 2/2/10 2/-/21 

Тема 8. 
 
 
 

Сучасні проблеми 
компаративістського 
релігієзнавства. 

 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7 2/2/10 -/-/12 

Тема 9. 
 
 
 
 

Конвергентні процеси в 
сучасному релігійному житті 
світу 

 
 

 

РН1, РН3, РН4, РН6 8/4/14 

-/-/16 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Список 
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літератури 
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Дотримання 
вимог 
академічної 
доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 
− самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей); 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

− дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
− надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 
інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено 
у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya- 
akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
 
 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Лекційні заняття 5 
Практичні заняття 35 
Написання есе 10 
Екзамен 50 
Всього 100 

 
 
 

100-бальною шкалою Шкала за 
ECTS 

За національною шкалою 
Екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно  
 
 

зараховано 

82-89 ( 8-9) B  
Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно  

60-63 (4) E Задовільно (достатньо) 
 

35-59 (3) Fx Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

 

 
не зараховано 

1-34 (2) F Незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом 

 
 
 

http://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-


Вимоги викладача: 
вимоги до відвідування 
занять 

    

  Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє 
ознайомлення з рекомендованою літературою. 

Підготовка за курсом наукової доповіді та есе. 
 
 
 


	СИЛАБУС

