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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Естетика
Викладач (-і) Доц. Бистра М. О.
Контактний телефон викладача +38 (050)63-39-639
E-mail викладача b m 2013@ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни 2 кредити -  60 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Вівторок15.00 -  16.00 . Середа 15.00 -  16.00

2. Анотація до курсу
Навчальна дисципліна «Релігієзнавство» спрямована на формування у студентів базових 

теоретичних знань щодо релігії, релігійних процесів в Україні та світі у минулому та сьогоденні, 
визначення їх місця і ролі у суспільному розвитку; вміння розрізняти особливості і спрямованість 
конфесійної діяльності різних релігійних організацій з метою адекватної оцінки заходів, спрямованих 
на відродження духовної культури української нації, суспільний діалог віруючих різних релігій та 
віруючих і атеїстів, для побудови демократичного громадянського суспільства.______________________

3. Мета та завдання курсу
Мета курсу: надати студентам комплекс знань щодо феномена релігії та повідних релігій, які існують 
у сучасному світі, і забезпечити їм на ґрунті цього комплекс аналітичних і комунікативних навичок, 
які не тільки розширять їхню гуманітарну ерудицію, а й допоможуть стати більш кваліфікованими у 
власній професії.
Завдання:

формування навичок упередження і подолання релігійного екстремізму і фанатизму, явищ 
політизації релігії, протидії використання релігії для розпалювання расової, міжнаціональної 
ворожнечі, посягання на права і свободу людини;
формування вміння контактувати цивілізовано і професійно в процесі фахової діяльності з 
представниками інших релігій і конфесій й підтримувати толерантні стосунки з віруючими 
різних релігій і атеїстами;
набуття знань щодо основних теоретико-методологічних підходів до вивчення релігії, 
структури сучасних релігій та їх класифікації;
набуття знань з історичних умови виникнення буддизму, християнства, ісламу, особливостей 
їх віровчення і культу, основних течії та тенденцій розвитку;
сформувати навички аналізу державно-церковних відносин, міжконфесійних процесів, 
моделювання міжконфесійного діалогу та перспективи його впливу на розвиток суспільних 
процесів;
набуття знань щодо «свободи совісті» та основних конституційних принципів свободи совісті 
в Україні.

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами стандарту вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:

здатність усвідомліовати власну причетність до традицій і цінностей національної культури, 
зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку мистецтва, 
його місця у загальній системі знань про природу і суспільство;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу;
здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній 
діяльності;
здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; 
знання етичних, соціальних норм та прав людини;
вміння аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення 
на основі сформованих ціннісних орієнтирів;
уміння спрямовувати власну творчість на актуальні проблеми соціуму, відповідати за 
результати своєї праці, усвідомлювати власну причетність до традицій і цінностей 
національної культури;

- здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу.

mailto:2013@ukr.net


5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Семінарські заняття 10
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Се
местр

Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

II Стоматологія 2 Вибірковий
Тематика курсу

Тема Форма
заняття

Література Г одини Вага
оцінки

Термін
вик.

Тема 1. Релігія як соціально- 
історичне явище

лекц.,
семін., СРС.

[1-8, 11, 16-21] 2 : огляд 
наук.
літератури

5, 4, 3 ,2 За розкл..

Тема 2. Національно-державні 
релігії. Іудаїзм, індуїзм, 
зороастризм

лекц.,
семін., СРС

[1-3, 7, 10, 16- 
21]

12:
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Національно-державні 
релігії. Конфуціанство, даосизм, 
синтоїзм

лекц.,
семін., СРС

[1-3, 6, 14, 16-
21]

12:
реферат, 
робота з 
джерелами

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Християнство, його 
виникнення і сучасний стан.

лекц.,
семін., СРС

[1-8 14, 16-21] 12 ; тести,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Сучасна релігійна 
ситуація в Україні.

лекц., 
семін, СРС

[1-8,7, 11-21] 12:
повідомлен
ня

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Разом 60
6. Система оцінювання курсу

Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1.

ш.



Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
__________  шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) __________

4-бальна 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
шкала бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна

шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала
5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 - 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 з. татньо
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 
0,5 балу._________________

Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 
виконали програму дисципліни «Релігієзнавство»: 
відвідали усі передбачені навчальною програмою з 
дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні 
питання теоретичного курсу, виконали практичні 
завдання і отримали не менше за 72 бали за поточну 
навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті
з практичної підготовки і середній бал за поточну

Аудиторна робота
Форма роботи Разом
Робота в аудиторії 2-5
Реферат 2-5

72-120



Семінари Теми
1 Релігія як соціально-історичне явище
2 Національно-державні релігії. Іудаїзм, індуїзм, зороастризм
3 Національно-державні релігії. Конфуціанство, даосизм, синтоїзм
4 Християнство, його виникнення і сучаснийстан.
5 Сучасна релігійна ситуація в Україні

7. Політика курсу

£

Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
Обов’язкова література

1. Академічне релігієзнавство / За ред. А. М. Колодного. -  К.: Наукова думка, 2017. - 620 с.
2. Історія релігії в Україні / За ред. А. Колодного та П. Яроцького. -  К : Наукова думка, 2016. - 

540 с.
3. Лубський В. 1. Релігієзнавство.- К : Альма-Матер, 2018. 390 с.
4. Любич О. А., Співак В. В., Олійник О. І. Релігієзнавство. -  Чернігів: Деснаполіграф, 2019. -  

250 с.
5. Москалець В. П. Релігії світу.- К : Ібіс, 2015. - 420 с.
6. Релігієзнавство/ За ред. Бублика С. А. -  К.: Академвидав, 2018. - 340 с.
7. Релігієзнавчий словник / Заред. КолодногоА. М. -  К.: Наукова думка, 2016. - 720 с.
8. Сидоренко О. П. Релігієзнавство. -  К : ПАРАПЛАН, 2015. - 430 с.
9. Черній А. М. Релігієзнавство. -  К : ПП Бабенко Ю. М., 2018. - 400 с.
10. Яшин П. П. Релігія, держава, право. -  X.: Рескріпт, 2018. - 340 с.

Додаткова література
11. Буддизм / Сост. Я. В. Боцман. -  Харьков: Фолио, 2001. - 992 с.
12. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Посібник для студентів вузів: У 3 кн. -  К : Либідь, 

1994. - Кн. 1: Ульяновський В.І. Середина XV -  кінець XVI ст. -  256 с.
13. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Посібник для студентів вузів: У 3 кн. -  К: Либідь, 

1994. - Кн. 2. : Ульяновський В.І. Середина XV -  кінець XVI ст. - 256 с.
14. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Посібник для студентів вузів: У 3 кн. -  К.: Либідь, 

1994. - Кн. 3: Крижанівський О.П., Плохій С.М. Кінець XVI -  середина XIX ст. -  336 с.
15. Історія релігії в Україні: У 10-т. -  Т. 1.: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. -  

К.: Укр. центр духовн. культури, 1996. -  384 с.
16. Історія релігії в Україні: У 10-т. - Т.2.: Українське православ'я. -  К : Укр. ценр. духовн. 

культури, 1997. -  376 с.
17. Сленський В. Релігія після комунізму, Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації 

центрально і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. -  К : НПУ імені МП. Драгоманова, 
2002.-4 1 9  с.

Інформаційні ресурси
18. Офіційний портал ВерховноїРади України//Режим доступу: http://iportal.radagov.ua/
19. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ// Режим доступу: 

http://www.nbuv.20v.ua/
20. Інститут історії України НАН України // Режим доступу: www.historv.ore.ua/
21. Український історичний журнал // Режим доступу: Ьйр://шшш.Ьійоіу.ог2.иа/?1іїега&а5кА1юиНоигпа1

Викладач доц. Бистра М. О.

http://iportal.radagov.ua/
http://www.nbuv.20v.ua/
http://www.historv.ore.ua/

