
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНІ РЕЛІГІЇ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Сучасні релігії 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник(и) 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень.  

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-

го семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українська мова. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про систему 

релігійних уявлень як важливої сфери духовного життя суспільства в єдності теорії, 

категоріального апарату, методики, а також забезпечення умов для оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Релігія як соціальне явище 

1.1. Поняття релігії. Специфіка релігійного відображення ждійсності. 

1.2. Проблема походження релігії. 

1.3. Структура релігійного комплексу. 

1.4. Функції релігії й церкви в житті суспільства. 

Тема 2. Ранні форми релігії 

2.1. Класифікація релігій. 

2.2. Форми первісних релігій (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм, шаманізм). 

2.3. Еволюція ранніх вірувань, формування культів. 

2.4. Пережитки стародавніх культів у сучасних релігіях. 

Тема 3. Національні релігії 

3.1. Поняття національних релігій.  

3.2. Мертві національні релігії. 

3.3. Живі національні релігії (синтоїзм, конфуціанство, даосизм, індуїзм, джайнізм,сикхізм, 

зороастризм, мандеїзм, єзидизм). 

3.4. Іудаїзм, його еволюція. 

Тема 4. Світові релігії. Буддизм 

4.1. Походження буддизму. Земне життя Будди. 

4.2. Зміст буддійського віровчення, його історичний розвиток. 

4.3. Буддійський культ. 

4.4. Розмаїття форм існування буддизму. Буддизм в сучасному світі. 

Тема 5. Світові релігії. Християнство 

5.1. Походження християнства, його ідейні джерела. Месія з Назарета. 

5.2. Еволюція раннього християнства. 

5.3. Християнське віровчення. 

5.4. Християнський культ. 

Тема 6. Світові релігії. Течії в християнстві 

6.1. Багатоманітність шляхів спасіння в християнстві. 

6.2. Католицизм, особливості його догматів і культу. Греко-католицизм. 

6.3. Православ’я, його сутність і історичний розвиток. 

6.4. Протестантизм, його особливості і форми. 

Тема 7. Світові релігії. Іслам 

7.1. Виникнення ісламу, його ідейні джерела. Життя Мухаммеда. 

7.2. Особливості догматики й віровчення ісламу.  

7.3. Культ та обрядовість ісламу. 

7.4. Історичний розвиток та культові особливості основних течій в ісламі. 

Тема 8. Нетрадиційні релігії 

8.1. Поняття й класифікація нетрадиційних вірувань. 

8.2. Неохристиянські й синкретичні релігії. 

8.3. Орієнтальні культи. 

8.4. Неоязичницькі вірування. 

Тема 9. Релігія і церква в Україні 

9.1. Хрещення України-Руси та його наслідки. 

9.2. Українська греко-католицька церква: від минулого до сьогодення. 

9.3. Православної Церкви в Україні. Проблема Української Соборності. 

9.4. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Розуміти основні парадигми розвитку релігійної, сутність 

релігії й релігійної віри, їх роль в історії культури, специфіку 



 

 

взаємин з іншими формами духовного життя людства 

(мораллю, мистецтвом, наукою, філософією, правом, 

політикою). 

РН2. 

Розуміти світоглядний зміст своєї спеціальності і майбутньої 

професії та реалізувати стратегію й тактику адекватного 

спілкування з різними учасниками професійної діяльності, які 

виражають різноманітне ставлення до світу та його 

цінностей. 

РН3. 

Сформувати критичне ставлення до різних форм релігій та на 

цій основі стверджувати власне ставлення до релігії й церкви. 

Оцінювати доцільність застосування та впроваджувати в 

навчально-виховний процес здобутки культури різних 

народів, які формувалися на релігійному ґрунті, основні 

культурно-релігійні цінності й норми до освітнього процесу. 

РН4. 

Працювати у міжнародному контексті та мультикультурному 

середовищі, ставитися із повагою до релігійних та 

культурних традицій народів інших країн та представників 

різних національних груп в Україні. Демонструвати 

прихильність та повагу до несхожості інших релігій, 

уникаючи конфліктних ситуацій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Релігія як соціальне явище. 

ПЗ 1-2. Поняття релігії. Специфіка релігійного відображення ждійсності. Проблема 

походження релігії. Структура релігійного комплексу. Функції релігії й церкви в житті 

суспільства. 

Тема 2. 

Л 2. Ранні форми релігії. 

ПЗ 3. Класифікація релігій. Форми первісних релігій (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм, 

шаманізм). Еволюція ранніх вірувань, формування культів. Пережитки стародавніх культів у 

сучасних релігіях. 

Тема 3. 

Л 3. Національні релігії. 

ПЗ 4-5. Поняття національних релігій. Мертві національні релігії. Живі національні релігії 

(синтоїзм, конфуціанство, даосизм, індуїзм, джайнізм,сикхізм, зороастризм, мандеїзм, єзидизм). 

Іудаїзм, його еволюція. 

Тема 4. 

Л 4. Світові релігії. Буддизм. 

ПЗ 6. Походження буддизму. Земне життя Будди. Зміст буддійського віровчення, його 

історичний розвиток. Буддійський культ. Розмаїття форм існування буддизму. Буддизм в 

сучасному світі. 

Тема 5. 

Л 5-6. Світові релігії. Християнство. 



 

 

ПЗ 7. Походження християнства, його ідейні джерела. Месія з Назарета. Еволюція раннього 

християнства. Християнське віровчення. Християнський культ. 

Тема 6. 

Л 7-8. Світові релігії. Християнство. 

ПЗ 8. Багатоманітність шляхів спасіння в християнстві. Католицизм, особливості його 

догматів і культу. Греко-католицизм. Православ’я, його сутність і історичний розвиток. 

Протестантизм, його особливості і форми. 

Тема 7. 

Л 9. Світові релігії. Іслам. 

ПЗ 9. Виникнення ісламу, його ідейні джерела. Життя Мухаммеда. Особливості догматики 

й віровчення ісламу. Культ та обрядовість ісламу. Історичний розвиток та культові особливості 

основних течій в ісламі. 

Тема 8. 

Л 10. Нетрадиційні релігії. 

ПЗ 10-11. Поняття й класифікація нетрадиційних вірувань. Неохристиянські й синкретичні 

релігії. Орієнтальні культи. Неоязичницькі вірування. 

Тема 9. 

Л 11-12. Релігія і церква в Україні. 

ПЗ 12. Хрещення України-Руси та його наслідки. Українська греко-католицька церква: від 

минулого до сьогодення. Православної Церкви в Україні. Проблема Української Соборності. 

Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку релігійної думки й релігійного 

комплексу в цілому, поглядами окремих теологів різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

релігії в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-

РН4), що становить основу практико-орієнтованого навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 



 

 

помилок 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

5) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

6) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

7) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 балів; 

8) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та електронної 

дошки (ЗН 1). 



 

 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Лубський В., Харьковщенко Є., Лубська М., Горбаченко Т. Історія релігій 

світу. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 536 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Релігієзнавство: історія та теорія релігії: підручник / [О.М.Єременко, 

Н.С.Звонок, Я.В.Кічук та ін.]; за заг. Ред.. М.О.Єременко. – 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – 268 с. 

2. Релігії світу / гол. ред. Слабошпицька Л.: пер. з фр. – К.: Махаон-Україна, 

2009. – 260 с.  

Дисциплінарне релігієзнавство / за ред. проф. А.Колодного. – 2-е вид. – К.: 

ІФ НАН України, 2010. – 219 с. 

3. Докаш В. І. Загальне релігієзнавство. – Чернівці.: Наші книги, 2012. – 784 

с. 

Прибутько П., Дубчак Л., Роговенко М., Михайленко Р. Релігієзнавство. – 

К.: КНТ, Дакор, 2010. – 208 с. 

4. Яртись А.В., Васьків А.Ю. Релігієзнавство. – К.: Знання, 2012. – 296 с. 

 

 

  


