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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

ДОДАТКОВОГО

ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ
Співбесіда – це коротке опитування, як правило в усній формі (з обов’язковим
попереднім письмовим викладом відповідей), метою якої є виявлення потенціалу абітурієнта
для навчання за спеціальністю 031 – «Релігієзнавство». В основу змісту співбесіди покладено
базові проблемами релігієзнавчого знання, його предмет та ґенеза, основні дисципліни
релігієзнавства, дисциплінарна структура релігієзнавства та міждисциплінарні дослідження
релігій.
Окремо абітурієнт має демонструвати знання предмету релігієзнавства, основні етапи
становлення релігієзнавства, місце історії релігії в релігієзнавстві, основні теорії та
методології релігієзнавства, дисциплінарну структуру релігієзнавства, міждисциплінарні
дослідження у релігієзнавстві.

2. КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ

АБІТУРІЄНТА

НА

ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
За шкалою
університету

Визначення

Характеристика відповідей
абітурієнта

Відсутнє уміння
диференціювати основні
поняття з фаху
124-149 балів Задовільний Знання основних Уміння розкривати базові
положень
ознаки
Знання
ґрунтовні
Вміння проводити паралелі з
150-174 балів Достатній
знаннями з інших сфер
Знання
нюансів
Уміння встановлювати
Високий
175-200
синтетичні зв’язки зі
балів
знаннями з інших сфер
100-123
бали

Низький

Знання
фрагментарне

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету
набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для
допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів
предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал
оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення
членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки)
вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії
усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
3.1. Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання.
Релігія, як предмет релігієзнавчого дослідження. Етимологія поняття
«релігія». Значення розуміння поняття «релігії» та його розуміння в
релігієзнавчому контексті. Розвиток уявлень про релігію: проторелігієзнавчий
та релігієзнавчий період. Причини та умови появи науки про релігію.

Диференціація наукового знання. Географічні та археологічні відкриття та їх
значення у виникненні науки про релігію. Філологічні та фольклорні дані в
контексті релігієзнавчих досліджень. Місце та значення батьків-засновників
релігієзнавства у його виникненні та становленні. Організаційне оформлення
науки про релігію.
3.2. Ґенеза знань про релігію: основні етапи та головні представники
Етап накопичення теоретичних та емпіричних знань про релігію (6 ст. до
н.ери до 17 ст.). релігієзнавчий аспект творчої спадщини: Ксенофана
Колофонського, Красіла, Евгемера, Лукреція Кара. Релігієзнавчий потенціал
середньовіччя та відродження. Етап становлення релігієзнавчої думки 17 - 18
ст.). осмислення релігії у представників просвітництва та романтизму. Етап
розгортання релігієзнавчої думки продовж 19 ст. релігігієзнавча думка в
представників німецької класичної філософії. Значення Г.В.Ф. Гегеля та Ф.Д.Е.
Шлеєрмахера в становленні науки про релігію. Змістовно оформлений етап у
розвитку релігієзнавчої думки (з кінця 19 ст. до початку 21 століття). Значення
батьків-засновників релігієзнавства. Оформлення підходів в релігієзнавстві.
Формування професійних обєднань релігієзнавців. Національна специфіка
сучасних релігієзнавчих досліджень.
3.3. Історія релігії і її значення в системі релігієзнавчого знання
Мета та завдання історії релігії. Історія релігії як базова дисципліна
релігієзнавства. Точки дотику теорії та історії релігії. Формування історичного
підходу у вивченні релігії. конфронтація феноменологічного та історичного
підходів в релігієзнавстві. Типологізація та класифікація релігійних традицій.
Роль та значення методу класифікації в релігієзнавстві.
3.4. Теоретико-методологічні засади релігієзнавства
Теорія та методологія: основні підходи до розуміння.
Значення
теоретичних проблем в релігієзнавстві. Теорія та її зв'язок з методологією.
Основні теми та проблеми теорії та методології релігієзнавства. Історія
формування теорії та методології релігієзнавства. Класичні та сучасні теорії
дослідження релігії. Вплив на формування теорії релігієзнавства інших соціогуманітарних наук.
3.5. Структурно-дисциплінарний поділ релігієзнавства
Історія формування спеціальних досліджень в релігієзнавстві.
Антропологічний підхід Е. Тайлора. Специфіка соціологічного підходу у
дослідженні релігії Е. Дуркгейма та М. Вебера. Специфіка психологічного
підходу В. Джемма. Співвідношення основних та спеціальних дисциплін
релігієзнавства. Основні спеціальні дисципліни релігієзнавства. Місце
соціології та психології релігії в структурі релігієзнавчого знання. Важливість
феноменології релігії в контексті формування загальної теорії дослідження
релігії.
3.6. Релігієзнавство та його взаємовідносини з вільнодумством
Світоглядне підґрунтя вільнодумства. Історичні
етапи розвитку
вільнодумства: скептицизм, агностицизм, атеїзм, богоборство. Уявлення про
релігію в історичних формах вільнодумства. Критика форми в релігії. Критика
судження в релігії. Критика основ релігійного світогляду.
3.7. Наука і релігія: проблема співіснування

Історія взаємовідносин між наукою та релігією. Взаємовідносини науки і
релігії в середньовіччі та у відродженні. Конфлікт науки і релігії в період
Нового часу. Сучасні спроби пошуки компромісу між наукою та релігією.
Гіпотеза, теорія, аксіома, міф в науці в контексті взаємовідносин з релігією.
Світоглядні підґрунтя критики релігії.
4. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні
випробування (особи, що потребують особливих умов складання
випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням
Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження
вступних випробувань.
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