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1. Мета дисциплiни - ознайомлення здобувачiв з основоположними засадами 

спiввiднесення науки та peлirii' протягом свiтовоi' icтopii', з основними моделями 

вза€модii' науки та peлirii' в культурнiй icтopii' людства. Опанування здобувачами 

методiв професiйного дослiдження, формування розумiння сутностi науки та peлirii' 

в icтopii' розвитку куль тури. 

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноi дисциплiни: 

1. До початку вивчення цього курсу здобувачi мають вiдповiдати загальним 

вимогам до знань та вмiнь, що висуваються при навчаннi у вищих навчальних 

закладах. 

2. Вмiти збирати та iнтерпретувати iнформацiю щодо релiгiйних та наукових 

феноменiв; використовувати iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологii'. 

3. Володiти елементарними навичками паукового дослiдження та управлiння 

iнформацi€ю; критичного ставлення та прогнозування стосовно релiгiйних подiй та 

явищ. 

3. Анотацiя навчальноi дисциплiни: 

Дисциплiна «Релiгiя i наука: вiд конфронтацii' до д1алогу» € вибiрковою 
. . . . дисципшною для спец1альност1 «решпезнавство», що викладаеться на другому рощ 

навчання IП освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii'). Дисциплiна знайомить 

здобувачiв з особливостями спiввiдношення науки та релiгiя в рiзнi перiоди icтopiI 

людства та моделями Ix вза€модiI (якi, як видно з назви дисциплiни, коливались вiд 
цiлковитого неприйняття одне одного до спроб дiалогу). Ознайомлення з 

тематикою цього курсу сприятиме розумiнню здобувачами проблем, пов'язаних з 

iсторi€ю та сьогоденням дiалогу мiж наукою та релiгi€ю. Вивчення курсу 

передбачае з'ясування з точки зору релiгiезнавчоI науки питань походження та 

еволюцii' вза€мостосункiв науки та peлiгii', проблемних мiсць Ix вза€модiI. 

4. Завдання (навчальнi цiлi) : 

Надати здобувачам цiлiсну систему знань про спiввiдношення науки та peлiгiI, 

особливостi здiйснення дiалогу мiж ними в рiзнi iсторичнi перiоди. В резулыатi 

навчання здобувачi мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але 

й засвоi'ти та використовувати цi знания у своi'х самостiйних досшдженнях, 
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спрямованих як на науку так i на релiгiю, вмiючи надавати неупереджену експертну 

оцiнку дослiдженим явищам та феноменам. 

5. Результати навчання за дисциплiною: 
Результат навчан11я 

(1. знати; 2. вмiтп; 3. комунiкацiя; 4. 
автономнiсть та вiдповiдальнiсть) Форми (та/або 

методи i технолоrii) 
внкладання i 
навчання 

Код Результат навчання 

1.1. Особливостi використання понять лекцtя, 
«наука» та «релiгiя» самостiйна робота 

1.2. Спiльне та вiдмiнне в пауковому та лекдiя, 
релiгiйному свiтоглядi самостiйна робота 

1.3. Особливостi взаемодii' науки та peлiгii' лекдiя, 
в рiзнi iсторичнi епохи самостiйна робота 

1.4. Основнi моделi взаемодii' науки та лекцiя, 
peлiгii' самостiйна робота 

1.5. Рiзнi пiдходи до можливостi дiалогу лекцiя, практичнi 
мiж наукою та peлirieю заняття, самостiйна 

робота 

Методи 

оцiпюва1шя та 

пороrовий 

крнтерiй 
оцiнювапня 

(за 

необхiдностi) 

практичне 

заняття, 

екзамен 

контрольна 

робота, екзамен 

контрольна 

робота, екзамен 

контрольна 

ообота, екзамен 

контрольна 

робота, усне 

опитування, 

екзамен 

2.1 . Демонструвати знання дослiднидькоi' практичн1 заняття, уснi доповiдi, 
лiтератури з тематики науки та peлiгii' самостiйна робота контрольна 

робота, екзамен 
2.2. Визначати м1сце науки 1 peлiгii' в практичнi заняття, уснi доповiдi , 

загальному контекст~ культури самостiйна робота конспекти 

2.3. Орiентуватись у рекомендованих 
опрацювання першоджерелах 

першоджерел, 

екзамен 

до практичнi заняття, уснi доповiдi, 
самостiйна робота конспекти 

першоджерел, 

екзамен 

3 .1. Використовувати знания 
мов для читання 

1ноземних практичнi заняття, уснi доповiдi , 
новiтньоi' самостiйна робота практичнi 

спецiалiзованоi' 
лiтератури у процесi пiдготовки до 
практичних занять 

3.2. Подавати результати опрадьованих 
першоджерел у виглядi доповiдей . . 
повщомлень, конспект1в 

заняття, 

конспекти 

першоджерел 

практичнi заняпя, уснi доповiдi, 
самостiйна робота конспекти 

першоджерел, 

практичнi 

заняття 

3.3. Проводити на належному рiвнi практичнi заняття, уснi доповiдi, 
полемiку стосовно дискусiйних самостiйна робота практичнi 
аспектiв взаемодii' науки та peлiгii' заняття 

4.1 . Здiйснювати самостiйний пошук практичнi заняття, конспекти 
рекомендованоi' до семiнарiв самостiйна робота першоджерел 
лiтератури з тематики курсу 

4.2. Здiйснювати науковi розвiдки з практичнi заняття,1уснi доповiдi, 

Вiдсоток у 

пiдсумковi 
й оцiнцi з 

днсцнплiн 

и 

10 

10 

5 

5 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

10 

5 

5 
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тематики курсу з позицiй конфесiйноi' самостiйна робота, практичнi 

неупередженостi та незаангажованостi екзамен заняття, 

екзамен 

. 
6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни в програмними 

результатами навчання (необов'язково для вибiркових дисцuплiн) 

Рсзvльтапt 11ав•~а1111я дисц1шлi11и 
П · 1.1 
роrрамн1 результатн навчан11я 

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

l. Сучаснi передовi концептуальнi та+ 

методологiчнi знания в галузi науково

дослiдницькоi' 1 професiйноi' дiяльностi з 

решпезнавства на меж1 предметних галузей 

знань 

++ + 

2. Знания особливостей доктрин, концепцiй та+ + + + + 
теорiй релiгiезнавства. 

3. Аналiзувати релiгiезнавчi працi, виявляючи + + + + 
дискусiйнi та мало дослiдженi питания. 

+ 

+ 

+ + 

4. Монiторинг наукових джерел iнформацii' + + + + + + 
вiдносно дослiджуваноi' проблеми. 

5. Визначати методологiчнi принципи та + + + + 
. . 

методи решпезнавчого досшдження в 

залежност1 вщ об' €кту 1 предмету, 

використовуючи мiждисциплiнарнi пiдходи. 

6. Використовувати сучаснi iнформацiйнi та+ + + + + + + 
комунiкативнi технологii' при спiлкуваннi, 

обмiнi iнформацi€ю, зборi, аналiзi, обробцi, 

iнтерпретацii" джерел; здiйснювати публiкацiю 

джерел з дотриманиям основних правил. 

7. Здатнiсть саморозвиватися 1 + + + + 
. . . 

самовдосконалюватися, нести вщповщальюсть 

за новизну наукових дослiджень та прийняття 

експертних рiшень. 

8. Самостiйно збирати та 

опрацьовувати релiгiезнавчу 

критично+ 

лiтературу, 

проводити "ix зовнiшню та внутрiшню критику, 

текстологiчне вивчення. 

++ 

9. Здатнiсть проводити релiгiезнавчi + + + + 
дослiдження на засадах позаконфесiйностi. 

1 О. Виокремлювати та аналiзувати головнi + + + 
аслекти сучасних конфесiйних доктрин. 

7. Схема формування оцiнки. 

++++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Контроль знань здiйснюеться за системою ECTS, яка передбачае дворiвневе 

оцiнювання засвоеного матерiалу, зокрема оцiнювання теоретичноi пiдготовки -

результати навчання (знания 1.1 - 1.5), що складае 40% вiд загальноi" оцiнки та 

оцiнювання практичноi пiдготовки - результати навчання (вмiння 2.1-2.3); 
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(комунiкацiя 3.1-3.3); (автономнiсть та вiдповiдальнiсть 4.1-4.2), що склада€ 60% 

заrалъноi' оцiнки. 

Критерii оцiнювання: 

1. У сна вiдповiдь: 

5 балiв - здобувач у повному обсязi володiс навчальним матерiалом, вiльно та 

арrументовано йоrо викладас, глибоко та всебiчно розкриваЕ: змiст поставленого 

завдання, використовуючи обов'язкову та додаткову лiтературу 

4 бали - здобувач у достатньому обсязi володiс навчальним матерiалом, вiльно 

його викладас, але може не вистачати арrументацii' в пояснениях, в основному 

розкривас змiст поставленого завдання, використовус обов'язкову лiтературу. 

Допускаються несуттсвi неточностi 

3 бали - в цiлому володiс навчальним матерiалом, але не демонструс глибини 

знань, не спирасться на необхiдну навчальну лiтературу, мае у вiдповiдi суттсвi 

неточносп 

2 бали - не в повному обсязi володiс матерiалом, фрагментарно та поверхово 

його викладас, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае сугн:вi 

ПОМИЛКИ у ВЩПОВIДI. 

2. Доповнення / дискусiя: 

3 бали - доповнення зм1стовне, rрунтовне, конструктивно доповнюе 

обговорення теми, 

2 бали - доповнення змiстовне 

I бал - доповнення мiстить iнформацiю, що сутrево не розширюе дискусiю 

3. Конспект першоджерел: 

2 бали - здобувач опрацював необхiдний текст iз цитуванням та вiдповiдними 

власними зауваженнями та пояснениями 

I бал - здобувач законспектував текст без цитувань та пояснень 

4. Самостiйна робота, пiдсумкова контрольна робота: 

10-5 балiв здобувач у повному обсязi володiс навчальним матерiалом, вiльно 

та аргументовано його викладае, rлибоко та всебiчно розкривае змiст поставленого 
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завдання, правильно iнтерпретуе отриманi результати, використовуе обов'язкову та 

додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, достовiрнiсть, незаангажоваюсть 

проведеного дослiдження / письмово"i роботи 

8-4 бали - здобувач у достатньому обсязi волод1е навчальним матер1алом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацi'i в пояснениях, в 

основному розкривае зм1ст поставленого завдання, використовуе обов'язкову 

лпературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного дослiдження / 

письмово'i роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

6-3 бали - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

rлибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 

4-2 бали - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та поверхово 

його викладае, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае суттевi 

помилки в роботi . Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань 

5. Кожне питания в екзаменацiйнiй роботi (в бiлетi 2 питания): 

20-16 балiв здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно 

та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст поставленого 

завдання, правильно iнтерпретуе отриманi результати, використовуе обов'язкову та 

додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, достовiрнiсть, незаангажованiсть 

проведеного дослiдження / письмово'i роботи 

15-11 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацi'i в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обов'язкову 

штературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного дослiдження / 

письмово·i роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

] 0-6 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необх iдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 
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5-0 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та поверхово 

його викладае, недостатньо розкривае зм1ст поставлених питань. Мае суттевi 

помилки в роботi. Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань 

Кiлькiсть балiв пiд час навчальноrо перiоду формують бали, отримаю 

здобувачем у процесi засвоення матерiалу з ycix двох частин та виконання 

iндивiдуальних творчих робiт. 

Контроль здiйснюеться за модульно-рейтинговою системою. У змiстовий 

модуль 1 (ЗМI) входять теми 1 - 6, а у змiстовий модуль 2 (ЗМ2) - теми 7 - 10. 

Обов 'язковим для iспиту е те, що здобувач допускаеться до складання iспиту 
за 

умови, якщо вш протягом перiоду навчання набрав не менше 3 6 балiв iз двох 

змiстовних модулiв. 

Оцiнювання за формами контролю 

Види робiт Кiлькiсть балiв пiд час навчального 

перiолv 

Min-36 бали Мах - 60 балiв 

У сна вiдповiдь1 Протягом перiоду навчання «З»х7 =21 «5» х 6 = 30 

згiдно з графiком 

Доповнення, участь Протягом перiоду навчання «1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

в дискусiях згiдно з графiком 

Конспекти Протягом перiоду навчання «1» х 2 = 2 «2» х 3 = 6 

першоджерел2 згiдно з графiком 

Самостiйна Пiдготувати ессе на тему «2» х 1 = 2 «5» х 1 = 5 

iндивiдуальна «Магiя, релiгiя, наука: спiльне 

робота та вiдмiнне» 

Самостiйна Пiдготувати ессе на тему «Чи «З» х 1 = 3 «5» х 1 = 5 

iндивiдуальна можна назвати теологiю 

робота наукою? За i проти» 

Пiдсумкова «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

контрольна робота 

Пiдсумкове оцiнювання у формi екзамену: еюаменацiйне оцiюовання вiдбувасrься
 в письмовiй 

формi. Бiлет складаеться з 2 mrraнъ, кожне з яких оцimосrься за шкалою 20 бiлiв. Що в загальному 

пiдсумку дае 40 батв. 

При поосrом V POЗuc:iл-vn_n._v Va un.м v€МО: 

Кiлькiсть балiв пiд час екэамен Пiдсумкова оцiнка 

навчальноrо перlодv 

Мiнtмум 36 24 60 

Макснмvм 60 40 100 

Здобувач не допускаеться до еюамену, якщо пiд час навчального перiоду набрав меюпе 36 балiв. Для 

допуску до еюамену здобувач мае здаm всi самостiйнi роботи та конспекти. Еюамен
ацiйна оцiнка не 

може бyrn ме1m10ю 24 балiв для mримання загальноi' позитивноI оцiнки за курс. 
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Шкала вiдповiдностi· 

Вiдмiнно / Excel\ent 
lloбpe / Good 
Задовiлы1О / Satisfactory 
Незадовiльно / Fail 
Зарахова110 / Passed 
Не зараховано / Fail 

8. Структура навчально1 дисциnлiни. 

№ 
п/п 

Назва лекцii' 

Змiстовий модуль 1 Наука i релiгiя: icmopiя взаемостосункiв 

1 Тема 1. Архаi'чнi релiгiйнi вiрування i протонауковi 
знания 

2 
Тема 2. Взаемовiдносини науки та peлirii' в Античну 

епоху 

3 
Тема 3. Взаемовiдносини науки та peлirii' в добу 

Середньовiччя 

4 Тема 4. Релiгiя i наука в Новий час 
5 Тема 5. Взаемовiдносини науки та peлirii' в Х:Х та XXI ст. 
6 Самостiйна робота. Пiдrотовка ессе за темою 

Змiстовий модvль 2 Спроби по~днання науки i peлizii' 

7 
8 
9 
10 

Тема 6. Теологiя 
Тема 7. Оккультнi науки 
Тема 8. Креацiонiзм 
Самостiйна робота. Пiдrотовка ессе на темv 

Пiдсумкова контрольна робота 

всього 

Загальний обсяг 120 год., в тому числi: 
Лекцii' - 18 год. 
Практичнi занятгя - 4 год. 
Самостiйна робота - 96 год. 
Консультацi'i - 2 год. 

90-100 
75-89 
60-74 
0-59 
60-100 
0-59 

Кiлькiсть годин 

Лекцii 
практ. 

С/Р 
заняпя 

2 9 

2 9 

2 9 

2 9 
2 2 10 

10 

2 10 
2 10 
2 2 10 

10 
2 
18 4 96 
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9. Рекомендована лiтература 

Основна (базова): 
1. Академiчне релiгiезнавство. Пiдручник для студентiв вищ. навч. закладiв / 

За науковою редакцiсю А. Колодного. - К.: «Свiт Знань», 2000. - 862 с. 
2. Вайнберг С. Объясняя мир. Истоки современной науки [пер. В.Краснянской]. - М.: Альпина диджитал, 2015. - 506 с. - ISBN - 978-5-9614-4136-9. 3. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. -М.: «Прогресс», 1992. - 624 с. 
4. Елiаде М. Трактат з icтopii' релiгiй [пер. з фр. Олексiя Панича]. - К.: ДУХ 1 ЛIТЕРА, 2016. - 520 с. 
5. Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Наука и религия: Историко-культурный 

очерк. - М. : Наука, 1988. - 176 с. 
6. Малиновский Б. Магия, наука, религия. - М.: «Рефл-бук», 1998. - 304 с. 7. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. Вселенская месса: [сб.] / пер. 

Н. А. Садовского, М. Чавчавадзе. М.: Айрис-Пресс, 2002. 352 с. ISBN 5-8112-0077-3. 8. Франк С.Л. Религия и наука в современном сознании// Путь. - Июнь-июль 1926. -№4. -С. 144-156. 

Додаткова: 
1. Бiблiя, або книги Святого письма Старого й Нового Заповiту : Iз мови 

давньоеврейськоi' й грецъкоi' на украi'нсъку дослiвно наново перекладена / Пер. проф. 
1.Огiенка. - Киi'в: Украi'нське Бiблiйне Товариство, 2003. - 1166с. - ISBN 966-7136-29-9. 

2. Генон Р. Символы священной науки./ Р. Генон. - М. : «Беловодье», 2002. -496 с. - ISBN 5-88901-008-5. 
3. Гесиод. Теогония // Полное собрание текстов. / Пер. В. В. Вересаева, 

О. П. Цыбенко. Вступительная статья В. Н. Ярхо. Комментарии О. П. Цыбенко и 
В. Н. Ярхо. - Лабиринт, 2001. -256 с. 

4. Наговицын Е.А. Красная Шапочка - мифологическая реконструкция сказки / Д. А. Гаврилов, Е. А. Наговицын. // Боги славян. Язычество. Традиция. - М.: Рефл
Бук, 2002. - С. 303-309. - ISBN: 5-87983-111-6. 

5. Пасiчник О. С. Уявлення про людину в контекстi раннiх форм релiгiйних 
вiрувань. / European Joumal of Scientific Research. - V.11. - №1(13), January-June, 
2016.-Р. 112-121. 

6. Эйнштейн А. Вера Эйнштейна. / Сост. Д. Субботин и М. Сахарова. - М.: 
Альпина Нон-фикшн, 2010. -144 с. 

7. Эйнштейн А. Письмо Эйнштейна Соловину от 1 января 1951 года. / 
Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. - С. 564 - 565. 

8. Эйнштейн А. Природа реальности./ Собрание научных трудов. Т. IV. - М.: 
"Наука", 1967. - С. 130 - 133. 

9. Эйнштейн А. Религия и наука. / Собрание научных трудов. Т. IV. - М.: 
"Наука", 1967. - С. 126 - 129. 
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