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Викладачі
навчальної
дисципліни

«Релігієзнавство» є міжгалузева дисципліна, що розглядає
Короткий опис
закономірності виникнення, розвитку, функціонування релігії, її різноманітні
навчальної
феномени, взаємозв’язок релігії з різними сферами суспільного життя.
дисципліни
«Релігієзнавство» перетинається з філософією, етикою, філософською
антропологією, загальною психологією, соціальною психологією, соціологією,
політологією, канонічним правом та іншими науками.
Знання «Релігієзнавства» допоможе студентам розуміти особливості
основних тенденцій розвитку релігії в сучасному світі, зокрема в Україні, наддасть
можливість адекватно оцінювати релігійний аспект загроз та викликів сьогодення.

Мета
навчальної
дисципліни

Мова
викладання

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є підготовка
висококваліфікованих фахівців, які будуть поєднувати фундаментальну
професійну підготовку із толерантним мисленням та високою
методологічною культурою розуміння складних процесів соціальної та
культурної динаміки сьогодення
Українська

Навчальне навантаження

Лекції,
год.

Практичні
заняття, год.

Самостійна
робота, год.

Загальна
кількість год.

Денна форма

24

26

55

105

8

2

95

105

Зв’язок з програмними результатами навчання
Шифр
програмно
го РН1

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:

ПРНУ01

Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію,
робити самостійні висновки.

ПРНУ03

Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору
первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження.

ПРНК03

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості.

ПРНК04

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.

ПРНА01

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРНА03

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям.

Результати навчання

Символ
ПРН

ПРНК01
ПРНК02

Після успішного завершення курсу Методи викладання і Методи оцінювання
цієї навчальної програми здобувач
навчання
досягнення ПРН
вищої освіти буде:

Знати основний зміст всіх розділів
програми

ПРНК01
ПРНК02

Володіти виявленням способів
структурування релігійних вірувань
в історії суспільства

ПРНК01

Самостійно мислити на основі
ґрунтовного знання курсу

ПРНК02

ПРНК01

Застосовувати отримані знання для

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування
Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування
Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування
Перевірка
самостійної роботи,

Потрібно вказати порядковий номер (номери через кому) відповідного релевантного програмного РН (результату
навчання) з профілю освітньої програми
1

ПРНК02
РПРНК03

вирішення практичних завдань

Володіти навичками
формування власної позиції,
застосовувати набуті знання
при аналізі нагальних
проблем сьогодення
Вміти критично
осмислювати зміст основних
релігійних догм світових та
національних релігій та
розуміти їх вплив на різні
сфери суспільного життя

ПРНК01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК01
ПРНК02

консультації,
самостійна робота

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,

усне опитування

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

самостійна робота

Зміст
навчання
Тема за п/п

Назва теми

Л/ПЗ/СРЗ, (год., форма
навчання (ф/н))

ПРНК01

Тема 1.

Релігія як соціальне явище

Тема 2.

Буддизм

Тема 3.

Посилання на
ПРН модуля

Виникнення і початковий розвиток
християнства

ПРНК02

2/2/5

ПРНК01
ПРНК02

2/2/6

ПРНК01
ПРНК02
ПРНК03

2/2/5

ПРНК01
Тема 4.

Православ’я. Католицизм

ПРНК02
ПРНК03

4/4/7

ПРНК01
Тема 5.

Протестантизм

ПРНК02

2/2/5

ПРНК03
ПРНК01

Тема 6.

Іслам

Тема 7.

Релігійне життя України: історія та ПРНК01
ПРНК02
сучасність

Тема 8.

Нетрадиційні культи Новітнього

ПРНК02

ПРНК01
ПРНК02

2/2/6
6/6/8

2/2/7

часу

Тема 9.

Правові аспекти взаємовідносин
церкви і держави

ПРНК01
ПРНА02

2/4/6

ПРНК02

1. Академічне релігієзнавство: Підручник /За ред. А.М.
Колодного. – К.,2000.

Список
основної
літератури

2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1983.
3. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного,
П.Л. Яроцького. – К., 1999.
4.
Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.,
2000.
5. Католицизм // Релігійна панорама. – 2002. – № 5.
6. Конституція України. – К., 1996.
7. Лубський В. Релігієзнавство. – К., 1997.
8. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах
міжнародних організацій / Упоряд. Т. Яблонської. – К.: Сфера, 1999.
9. Православ’я // Релігійна газета. – 2001. – № 5.
10. Радугин А.А. Введение в религиоведение. – М., 1999.
11. Религии мира /Энциклопедия для детей. – М., 1996. – Т. 6. – Ч. 2.
12. Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. С.А. Бублика. – К., 2000.
13. Релігієзнавство: історія та теорія релігії. Підручник / О.М. Єременко,
Н.С. Звонок, Я.В. Кічук та ін.; За заг. ред. О.М. Єременка, О.О. Смоліної.
– Сєвєродонецьк, 2017.
14. Релігієзнавчий словник. – К., 1996.
15. Релігійна свобода і права людини: Правничі аспекти: У 2 т. – Львів:
Свічадо, 2000-2001. – Т. 1-2.
16. Религиоведение: Учебное пособие / П. К. Лобазов, А. Г. Баканурский,
Э. И. Мартынюк, О. П. Пунченко, С. Г. Секундант и др. / Под ред. Проф.
Лобазова П. К. – Одесса, 2007.
17. Религиоведение: Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под
ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000.
18. Самыгин С.Н., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение:
социология и психология религии. – Ростов-на-Дону, 1996.

Iнформацiйнi ресурси:

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
Розділ:
Релігієзнавство.
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/sciref/Filosofsky_nauky
2. Електронна бібліотека філософської літератури. – Режим
доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/
3. Библиотека Гумер – Религиоведение. – Режим доступу:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
4. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступу:
http://filosof.historic.ru/
5. Alexandria
библиотека
философа.
–
Режим
доступу:
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman/Itemid,34/

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність
- це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими
мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:

Дотримання
вимог
академічної
доброчесності

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/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Оцінювання

Вид оцінювання
Поточний контроль, разом, у т.ч.:

%
50



доповіді та повідомлення на семінарах

25



виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів,
контрольних робіт

15



опитування на семінарських заняттях

10

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:

50



письмова компонента

25



усна компонента

25

Шкала оцінювання
Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

B
C

82-89
75-81

D

67-74

Задовільно

E

60-66

Задовільно (достатньо)

Fx
F

35-59
1-34

Відмінно
Добре
Добре

Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Середня кількість год.
на кожен вид (денна
форма)

Види навантаження
Лекції

24

Практичні заняття

26

Самостійна робота

55

