
Опис навчальної дисципліни «Етнорелігійний чинник у всесвітній історії»
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання НПП: Лахно Олександр Петрович, к.і.н., доцент

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії  (каб. 51, корп. 1) Факультет історії та географії
Назва освітньої (освітніх) програми 
(програм), для якої (яких) пропонується 
НД: Середня освіта (Історія), Історія та 
археологія

Мета: формування у слухачів фундаментальних теоретичних знань про основні проблеми розуміння 
етнорелігійного чинника в світовому історичному процесі, закономірності та тенденції людського 
розвитку

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

Семестр: 3

Статус НД: професійної підготовки

Кількість кредитів/годин: 4 / 120

Види індивідуальних завдань: 

(за наявності)

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни: 
вивчення навчальних дисциплін: «Історія первісного суспільства», «Давня та середньовічна історія 
України», «Історія середніх віків», «Нова історія світу», «Нова історія України», «Новітня історія світу»,
«Новітня історія України»

Очікувані результати навчання (РНД):
• використовувати методи етнорелігієзнавства в аналізі етнорелігійних ідентичностей;
• розрізняти категоріальний зміст "етнічного" та "релігійного";
• критично порівнювати наукові концепції етнорегієзнавців;
• здійснювати порівняльний аналіз етнорелігійних ідентичностей;
• визначати характер процесів етнорелігієгенезу у світовій історії;
• визначати вплив національних церков і релігій на духовне самовираження етносів;
• аналізувати причини і наслідки міжконфесійних конфліктів;
• визначати вплив релігії на процес націєтворення;
• розуміти роль історичних церков України у контексті національних викликів глобалізаційної епохи.

Мова викладання:
українська
Вид підсумкового контролю: залік

Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Тема 1. Релігія і нація як об'єкти наукового дослідження
Тема 2. Історичні віхи та закономірності етнорелігієгенезу
Тема 3. Функції і роль релігії в етнічних процесах
Тема 4. Національна церква та національна релігія як форми духовного самовираження етносу
Тема 5. Релігія як етнічна ознака народу
Тема 6. Загальна характеристика етнорелігійних ідентичностей світу
Тема 7. Етнічні (народні) релігії та їх різновиди
Тема 8. Етнонаціональні (етнодержавні) релігії та їх різновиди
Тема 9. Космополітизм та етнічність релігії
Тема 10. Релігія та процес націєтворення
Тема 11. Міжконфесійні конфлікти у контексті взаємовідносин етноконфесійних ідентичностей
Тема 12. Історичні церкви України і національні виклики глобалізаційної епохи
Тема 13. Релігія та формування модерної української нації
Форми і методи навчання: групові (лекційні і практичні заняття), індивідуальні консультації; словесний, наочний, практичний методи, проблемний

та частково-пошуковий.



Система оцінювання:
– методи оцінювання:
усні відповіді на практичних заняттях, тести (тематичні, модульні, підсумкові), письмова самостійна робота, реферативні повідомлення.
– критерії оцінювання:

Основні інформаційні джерела: 
Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного. К.: Світ знань, 2000.
Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М.: Наука, 1989.
Антонин Ю.М., Давитадзе М.Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения. М.: Изд-во «Щит-М», 2014.
Гараджа В.И. Социология религии. М.: Аспект Пресс, 2020.
Етнос і релігія. Збірник. К., 1998.
Етнос і соціум / Б. Попов, В. Піддубний, Л. Шкляр та ін. К.: Наук, думка, 1993.
Закладна А., Лахно О. Трансформація релігійних поглядів Джона Вікліфа в контексті проповідувань Яна Гуса. Збірник матеріалів XХІІІ наукової 
конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 85-86.
Колеснікова М., Лахно О. Особливості вивчення джерел слов’янського язичництва. Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, 
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 94-99.
Лахно О.П. Особливості національно-культурного відродження у Чорногорії та Сербії у ХVІІІ-ХІХ ст. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-
практычнай інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў гістарычным дыскурсе Заходняй цывілізацыі» (7 
красавіка 2020 года). Палтава-Віцебск, 2020. С. 160-175. Режим доступу: https://hist.vsu.by/научные-мероприятия-2020/
Лахно О. Джон Вікліф і реформаційні ідеї Яна Гуса в Чехії: спільне та відмінне. Епоха Реформації та сучасна Україна: збірник наукових праць за 
матеріалами доповідей і повідомлень Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх 
викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 року. Полтава: Астрея, 2017. С. 96-104.
Нельга О. Теорія етносу. К., 1997.
Обушний М. Етнос і нація. К., 1998.
Филипович Л. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2018.
Електронні ресурси:
«Всемирная история»: http://historic.ru/
«Всемирная история»: http://www.world-history.ru/
«Всемирная энциклопедия искусства»: http://artprojekt.ru/
«Новый Геродот» − общеисторический форум: http://ww.gerodot.ru/
«Хронос: всемирная история в интернете»: http://www.hrono.ru
Бібліотека порталу«Миф.Ру»: http://mith.ru/alb/lib/lib.htm
Бібліотека сайту «Всемирная история»: http://historic.ru/books/index.shtml
Електронна бібліотека і колекція посилань на повні тексти історичних документів та книг: http://janaberestova.narod.ru/resources.html
"Хронос" - всемирная история в интернете": http://www.hrono.ru
Библиотека Мошкова: История: http://lib.ru
Всемирная история в лицах: http://rulers.narod.ru
Літопис руський: http://litopys.freeservers.com
Забезпечення: 

Сума балів,
накопичених

студентом у процесі
вивчення навчальної

дисципліни

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 

90-100 Студент демонструє високий рівень досягнення запланованих результатів навчання дисципліни, всебічно й глибоко володіє
навчально-програмовим  матеріалом,  самостійно  виконує  завдання,  передбачені  програмою,  вільно  оперує  науковою
термінологією, залучає до відповіді рекомендовану до опрацювання літератури, аргументує власні твердження, здійснює
аналізи й висновки, що засвідчує його готовність до подальшого навчання та до практичного використання набутих знань.

75-89 Студент виявляє достатній рівень досягнення запланованих результатів вивчення дисципліни, розуміє  ключові проблеми
програмового матеріалу, обґрунтовано його викладає, розкриває зміст теоретичних питань в основному, залучає при цьому
опрацьовану літературу, використовує наукову термінологію, але подекуди присутня недостатня глибина й аргументація,
неістотні неточності.

60-74 Студент  посередньо  володіє  програмовим  матеріалом  з  дисципліни,  відтворює  основний  зміст  матеріалу,  знає  окрему
літературу,  при цьому відсутній  глибокий аналіз  і  всебічне  обґрунтування  ключових проблем,  слабко розуміє  наукову
термінологію, у відповіді присутні істотні неточності, але наявні знання мінімально достатні для подальшого навчання

35-59 Студент частково володіє вивченим матеріалом, фрагментарно його відтворює, має нечіткі уявлення про основні теоретичні
питання  дисципліни,  допускає  істотні  помилки  та  нерозуміння  основної  наукової  термінології. Ряд  запланованих
результатів вивчення дисципліни відсутній. Рівень наявних результатів навчання є недостатнім для подальшого навчання.

0-34 Студент володіє навчальним матеріалом з дисципліни на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає
лише на запитання, що потребують однослівної відповіді. Результати навчання майже відсутні. Рівень наявних результатів
навчання є недостатнім для подальшого навчання.



комп’ютери / ноутбуки, відеопроектор, екран, атласи, карти


