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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 

 

Назва дисципліни Релігієзнавство 

Викладач (-і) Назаренко Людмила Миколаївна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/sklad-

kafedry 

Контактний тел. +38(066)-110-83-23 

E-mail: lyudmyla.nazarenko@gmail.com 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/vybirkovi-

dyscypliny 

Консультації п`ятниця, 2 години, 13.10-14.30, ауд.106 

 

      Коротка анотація до дисципліни. Дисципліна «Релігієзнавство» сприятиме 

формуванню соціокультурних поглядів, системи знань про релігійні феномени, 

закономірності виникнення, розвитку і функціонування релігії, її 

основні форми, для вироблення уміння аналізувати конкретні форми 

взаємодії релігійно-церковного комплексу з культурою, мораллю, 

правом, політикою, що історично склалися у межах різних 

культурно-конфесійних традицій. 

       Мета: є забезпечення студентів знаннями щодо основних понять, функцій та 

структурних елементів релігії як феномену людської історії. 

  Завдання: розуміти особливості віровчення, культу та церковної (конфесійної) 

організації різноманітних релігій світу, їх місце в історії духовного 

розвитку людства. Набути базові теоретичні знання про релігійні процеси в Україні у 

минулому та у сучасний період. Засвоїти конституційно-правові основи забезпечення 

свободи совісті в Україні. 

Формат курсу: очний (offline) 

 

Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

ІК Здатність розв’язувати наукові та 

практичні проблеми у сфері 

психології, застосувати психологічні 

знання 

Частково 

співвідноситься з 

метою курсу.  

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою) 

ЗК 1 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

ЗК 5 Здатність бути критичним і 

самокритичним 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/sklad-kafedry
mailto:lyudmyla.nazarenko@gmail.com
https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/vybirkovi-dyscypliny
https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/vybirkovi-dyscypliny
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компонентами 

освітньої програми 

ЗК 6 Здатність приймати обгрунтовані 

рішення 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

3К 10 - Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

ЗК 11 Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

Частково.  Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

ЗК 12 Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

3К 13  Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу.  

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою) 

3К 14  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 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу.  

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою) 

ФК1  Вміння самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

навчальну інформацію з різних 

джерел 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Підсумкове оцінювання 

ФК 5  Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки 

та рекомендації 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною 

роботою)  

ФК 10 Навички міжособистісного 

спілкування та роботи в команді у 

процесі професійної діяльності 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

груповою формою 

роботи) 
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Тривалість курсу. 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 42 години аудиторної роботи, 48 

годин самостійної роботи 

Статус дисципліни: обов’язкова 

Пререквізити: Курс «Релігієзнавство» безпосередньо пов’язаний із дисциплінами: 

«Психологія особистості», «Соціальна психологія». 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

Політика курсу:  

- Передбачає роботу в команді.  

- Виконання завдань у встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування є підставою для її незарахування, незалежно 

від масштабів плагіату). 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у свою 

чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1 «Релігія як предмет філософського осмислення» (лекційні 

теми 1-6, семінарські теми 1-3); 

- Змістовий модуль 2 «Класифікація релігій» (лекційна тема 7-14, семінарські теми 

4-7); 

Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою 

інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення 

викладач виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які 

демонструються аудиторії усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує діалог 

за допомогою спеціально спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а 

іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду 

конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому 

числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте 

з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі 

проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації (критерії 

оцінювання див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.3.).  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 
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- семінар у формі дебатів. 

Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій  1 6 6 8 8 

Робота на семінарському занятті 5 3 15 4 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 21 1 21 1 21 

Разом - 47                      54 

Максимальна кількість балів:                                                               101 

101:100=1,01. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,01 = загальна кількість балів. 

 

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 
Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час 

поточного контролю оцінюються такі компоненти:  
- повнота відповіді – 2 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 
Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі 

презентації за тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля 

(5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається аспірантом у прив’язці до теми наукового 

дослідження і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та 

можливостей, необхідних для написання дисертації. Під час рубіжного (модульного) 

контролю оцінюються такі компоненти:  

- слайди до презентації – 5 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних 

концепцій, підходів, ідей – 6 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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Максимальна кількість балів - 21 балів. 

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Іспит. Студенти виконують тестові завдання (див. Робоча навчальна програма 

дисципліни).  

Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.4). 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова):   

1. Кириленко К. М. Релігієзнавство. Київ : Агенство Україна, 2018. 405 с. 

2. Кислюк К. В. Релігієзнавство : [підручник]: затв. МОН України як підручник для студ. 

ВНЗ. Київ : Кондор, 2009. 634 с. 

3. Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. Релігієзнавство : підручник. 3-те вид. 

стереотипне. Київ : Академвидав, 2011. 464 с. 

4. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство : 

Навчальний посібник для студентів ВНЗ. 3- тє видання, стереотипне. Львів : Новий Світ – 

2000, 2009. 328 с.  

5. Прибутько П. С., Роговенко М. М., Дубчак Л. М., Михайленко 

Р. В. Релігієзнавство : навчальний підручник: [рек. МОН України як підручник для студ. 

ВНЗ]. Київ : КНТ : Дакор, 2010. 207 с. 

6. Релігієзнавство : навч. посібн. / уклад. Фуркало В. С. 2-ге вид., перероб. та доп. Умань : 

Візаві, 2018. 243 с. 

Додаткова 

1. Релігієзнавство : навчальний посібник / за ред. Брильова Д. В. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 

2018. 328 с. 

2. Черній А. М. Релігієзнавство: Підручник. Вид. 2-ге, доп. Київ : Академвидав, 2008. 

400 с. 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Релігієзнавство» 

Разом: 90 год., з них 28 год. – лекції, 14 год. – семінарські/практичні заняття   

 

Кількість балів 

за семестр 
114 балів 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля  Релігія як предмет філософського осмислення (47) Класифікація релігій (54) 

Лекції 1- 2(2 бал) 3-4 (2 бал) 5-6 (2 бал) 7-8 (2 бал) 

 

9 (1 бал) 

 

10 (1 бал) 

 

11-12 (2 бал) 

 

13-14 (2 бал) 

 
Теми 

лекцій 

Уявлення 

про релігію в 

історичних 

формах 

вільнодумст

ва. Загальна  

характеристи

ка 

організації 

Свобода 

совісті як 

загальнолюдсь

ка цінність 

Сучасний стан та 

основні тенденції 

розвитку релігії і 

церкви в світі 

та в Україні. 

Національні 

релігії. 

Буддизм Іслам Християнство: 

католицизм, 

православ’я, 

протестантизм 

Новітні 

релігії 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

1 (10 бал) 2 (10 бал) 3 (10 бал) 4 (10 бал) 

 

5 (10 бал) 6 (10 бал)  7 (10 бал) 

Теми  

семінарських  

занять 

Філософські 

погляди на 

формування 

релігії 

 Релігія і 

держава 

 Взаємодія 

культури та 

політики 

Взаємодія 

культури та 

релігії 

Етнодержав

ні релігії 

Релігія і 

мистецтво 

 Новітні 

релігійні 

течії та 

рухи 

Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 

 

1 (5 балів) 

 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(21  бал) 

модульна контрольна робота №2 

 (21 бал) 

 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

ІНДЗ - 

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1,01 

 
 


