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РОЗДІЛ 1.   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ  

  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Курсова робота з філософії релігії та теодіцеї є однією із форм звіту 

про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички з 

даної дисципліни.  
 

Її метою та завданнями є:  

• систематизація, закріплення та розширення теоретичних і 

практичних знань із цієї дисципліни;  

• дослідження особливостей сучасного стану і перспектив розвитку 

богословсько-філософського корпусу; розвиток навичок самостійної 
роботи;  

• оволодіння методикою дослідження релігійно-філософських 

проблем;  

• ознайомлення та самостійне вивчення комплексу науковиих джерел 
- навчальної та монографічної літератури, статей у періодичних виданнях;  

• узагальнення актуальних теологічних і герменевтичних 

напрацювань;  

• оволодіння методикою грамотного викладу теоретичних і 

практичних аспектів теми, аналізу дискусійних положень та 
обґрунтування своєї точки зору.  

  

ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.  

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Вибір теми курсової роботи. Правильно обрати тему – перший і 

відповідальний момент написання курсової роботи. Від вдалого обрання теми 

залежить результат курсової роботи та всього дослідження. Тема має бути добре 

знайомою, сучасно-актуальною, присвяченою розгляду важливих у теоретичному і 

практичному плані питань філософсько-теологічного корпусу. Вона визначається 

самостійно за переліком тем курсових робіт, що пропонуються в окремому списку. 

Перелік тем є орієнтовним.  

Деякі з запропонованих тем із дисципліни об’єднують різні богословські 

традиції чи філософські школи, що зумовлено необхідністю вироблення навиків 

компаративного аналізу. Або ж, навпаки, знаходяться у рамках однієї традиції, і для 

повної характеристики слід застосувати філософсько-теологічну наративну 

рефлексію. Дані аспекти слід відображати у вступі і висновках.  

Обирати самостійно складні для дослідження, багатоаспектні або широкі за 

обсягом теми не рекомендується, бо за обсягом часу, навчальної зайнятості та 



5 

іншими об’єктивними причинами це може призвести до поверхневого викладу 

матеріалу, відсутності дослідження та недосягнення мети курсової роботи.  

 

Структура курсової роботи 

Курсова робота повинна мати таку структуру:   

1. титульна (сторінка не нумерується). Додаток 1;   

2. бланк рецензії (сторінка не нумерується, в змісті роботи не зазначається)  

3. зміст;   

4. вступ;  

5. основний текст, що складається з розділів, хоча б один з яких 

обов’язково повинен складатися з підрозділів;  

6. висновки;  

7. список використаних джерел;  

8. додатки.  

Підготовка курсової роботи. Перш ніж приступити до написання курсової 

роботи слід ознайомитись із цими методичними рекомендаціями, підібрати 

необхідну літературу з урахуванням як конфесійної богословської, так і 

загальнофілософської літератури. Така література вказана, насамперед, у програмі 

навчальної дисципліни та в бібліографічних довідниках.   

За обраною темою, після ознайомлення з літературою, на основі систематизації 

отриманих у процесі її опрацювання знань складається план курсової роботи. Його 

складання дозволить намітити шлях розгляду основних проблем дослідження, 

послідовність викладення матеріалу, а, отже, й забезпечити досягнення мети роботи.  

При складанні змісту курсової роботи рекомендується розмежовувати 

філософську і, власне теологічну, проблематику.  

  

В ЗМІСТІ роботи зазначаються: ВСТУП, РОЗДІЛИ (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2), 

ПІДРОЗДІЛИ (1.1., 1.2., 2.1., 2.2., і т.д. до кожного розділу свої підрозділи), 

ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ із 

зазначенням сторінок до кожного структурного елементу. Детальніше див. (додаток 

3).  

 

Вступ  

Вступ курсової роботи повинен містити:   

- актуальність роботи, коротку оцінку сучасного стану наукової проблеми;   

-  мету;  

- завдання;   

- об’єкт і предмет дослідження;  

- практичне значення дослідження.  

Обсяг вступу курсової роботи складає 2-3 сторінки.  

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової 

роботи.  

Обрана тема є актуальною, якщо вона:  

- зумовлена потребами суспільства і специфікою розвитку богословського 

корпусу;  
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- передбачає короткий аналіз фундаментальних джерел щодо стану 

застосування певних релігійних догм та філософсько-релігійних концепцій.  

Мета повинна відображати кінцеві прогнозовані результати дослідження. Мета 

дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим 

результатом та шляхами його досягнення.  

Мета роботи конкретизується через низку поставлених завдань: вивчити, 

описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, розробити тощо.  

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх вирішення 

повинно скласти зміст розділів курсової роботи.  

Об’єкт дослідження – це філософсько-релігійний феномен, процес або 

богословські концепції, які зумовлюють проблему і обрані автором для вивчення.  

Предмет дослідження міститься у межах об’єкта. Він лише вказує на суттєві 

зв’язки та відносини, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для цього 

дослідження. Предмет визначає тему дослідження.  

Об’єкт, предмет і мета повинні бути логічно взаємоузгоджені та пов’язані між 

собою і темою курсової роботи.  

Основна частина  

Основна частина повинна відповідати наступним вимогам:  

- Поділ на окремі розділи, в яких розкривається зміст теми дослідження. У 

кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези, 

підтверджені посиланнями на філософські та богословські джерела, думки різних 

авторів, актуальні філософсько-релігійні позиції. Думки мають бути пов’язані між 

собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї.  

- Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, одна богословська 

рефлексія випливати з іншої.  

- Основна частина курсової роботи складається з розділів. Зміст розділів 

повинен відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Назва розділів 

не повинна співпадати з назвою всієї роботи. Матеріал у розділах повинен 

викладатись логічно, лаконічно і аргументовано та відповідати вимогам, які 

ставляться до курсових робіт.  

 

В основній частині необхідно:  

- провести теоретичний аналіз проблеми, яка досліджується: розкрити історію 

розвитку питання; визначити ступінь вивченості на основі огляду відповідної 

вітчизняної та зарубіжної літератури; уточнити поняття та сутність об’єкта, який 

вивчається; дати оцінку ролі та значення обраного об’єкта дослідження; показати 

місце предмету дослідження у структурі філософсько-релігійного знання, елементом 

якої він є, класифікувати та уточнити наукові й теологічні поняття та інше;  

- розкрити богословсько-філософську суть теми та теоретичні підходи щодо її 

аналізу;  

- приділити увагу вивченню богословського джерельного корпусу з відповідної 

тематики;  

- дати коротку філософську та богословську характеристику об’єкта і предмета 

дослідження;  

- на підставі проаналізованих джерел висловити власну думку.  
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Висвітлення питань основної частини, внесених до плану, повинно бути 

конкретним, повним за обсягом, аргументованим та обґрунтованим, базуватися на 

богословських джерелах минулих історичних епох, філософських концепціях та 

актуальних філософського-богословських інтерпретаціях тощо.  

Механічне переписування літературних джерел при розкритті теми 

неприпустиме.  

Висновки  

Завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки 

проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень. 

Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням.  

У висновках потрібно обґрунтувати достовірність результатів дослідження. В 

стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором 

узагальнення – висновки конкретного характеру.  

Список використаних джерел (додаток 4), який опрацьований під час 

написання роботи, подається в алфавітній послідовності, з дотриманням 

бібліографічних вимог, із обов’язковим зазначенням автора (авторів), назви роботи, 

назви видання, місця видання, року видання, загальної кількості сторінок 

монографії, посібника чи сторінок, на яких розміщена частина, що 

використовувалась у роботі (наукова стаття, розділ підручника тощо).  

Якщо йдеться про теологічне джерело слід вказувати місце та час його 

офіційного опублікування.  

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із 

бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання».   
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ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА 

ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Робота повинна бути виконана самостійно, надрукована, написана грамотно.  

Курсову роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша 

білого паперу формату А4 (210х297 мм).  

На титульній сторінці слід вказати назву навчального закладу; назву 

факультету; назву кафедри, на якій виконана робота; тему роботи; посаду, науковий 

ступінь і вчене звання (за наявності), а також прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника; факультет, курс, групу, в якій навчається автор, його прізвище, 

ім’я та по батькові, місце виконання (додаток 1).  

Після титульної сторінки повинен бути чистий бланк рецензії (додаток 4), на 

якому науковий керівник викладає всі позитивні сторони роботи, а також, недоліки, 

які студент повинен усунути або письмово (переробити курсову роботу з усуненням 

суттєвих недоліків) або усно при захисті роботи (якщо недоліки несуттєві). Бланк 

рецензії не нумерується.  

Як уже зазначалося, текст основної частини роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти.  

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА» друкують великими літерами симетрично до набору. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в 

розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, 

ставиться крапка.  

  

Загальні правила посилання на використані джерела.  

При написанні роботи студент повинен посилатись на джерела, матеріали або 

окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 

розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі 

посилання дають змогу відшукати документ і перевірити достовірність відомостей 

про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з’ясувати його зміст, мову тексту та обсяг. Посилатись слід на останні видання 

публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли 

наявний у них матеріал не включений до останнього видання.  

Посилання на використані джерела оформляються наступним чином: У 

квадратних дужках вказується номер джерела у списку використаних джерел і через 

кому сторінки [4, c.8] або [4, c.8-12]. Цитати слід брати в лапки.  

Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше 

скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.  

У випадку використання матеріалів, отриманих із мережі Інтернет, слід 

вказувати їх електронну адресу.  

Обсяг курсової роботи в межах 25-30 сторінок друкованого тексту (шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Додатки не включаються в 
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цей обсяг. Текст повинен міститись лише на одній сторінці листа, з полями: ліве – 3 

см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см.  

Робота повинна бути підшита та пронумерована. Нумерація проводиться у 

верхньому правому куті аркуша. На титульній сторінці номер не ставиться. 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою 

курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації 

сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться.  

Здача та захист курсової роботи. Курсова робота здається на кафедру 

богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького 

для реєстрації з розрахунку, щоб вона була передана на кафедру для рецензування 

не пізніше ніж за два тижні до захисту. Після перевірки науковим керівником робота 

повертається з рецензією та висновком, допускається вона до захисту чи ні.  

Курсова робота, яка виконана не самостійно, з грубими змістовними 

помилками, відсутніми посиланнями на використані літературні джерела, містить 

ознаки плагіату чи інші грубі помилки повертається автору. У цьому випадку 

курсова робота виконується повторно, з урахуванням вказівок, зазначених у 

рецензії, і разом із нею знову повертається на кафедру.  

Захист допущених курсових робіт проводиться за розкладом занять і 

оцінюється у відповідності до встановлених вимог.  
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РОЗДІЛ 2.  

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 
 

1. Декалог у духовно-культурній традиції авраамічних релігій: філософсько-

релігійний аналіз. 

2. Світовий загальнолюдський досвід дії та суспільно-юридичні наслідки впливу 

Декалогу на людську спільноту. 

3. Проблема взаємодії людського й божественного в Декалозі. 

4. Філософсько-герменевтичні підходи до вивчення Декалогу в світлі сучасної 

філософсько-теологічної парадигми. 

5. Історичні особливості формування християнської каноністики: богословський 

аналіз. 

6. Філософсько-релігійний зміст та еклезіологічне значення рішень І Вселенського 

собору (325р.). 

7. Релігійно-філософська природа ранніх християнських єресей. 

8. Релігійні наслідки перших вселенських соборів. 

9. Місце та історично-богословські особливості Об’явлення Божого у християнській 

філософії. 

10. Догматична Конституція Другого Ватиканського Собору про Боже об’явлення 

«Боже Слово» – «Dei Verbum» про роль Об’явлення Божого в процесі становлення 

християнської віри. 

11. Вклад вселенських соборів у встановлення Учительського Уряду в Церкві: 

богословський аналіз. 

12. Історико-богословські особливості Традиції Церкви. 

13. Історичні закономірності становлення теодіцеї. 

14. Роль Об’явлення Божого у становленні філософії релігії. 

15. Проблеми сутності Бога у пізньоантичній філософії. 

16. Особливості католицької і православної тринітарної теології: компаративний 

аналіз. 

17. Докази буття Бога Томи Аквінського: історико-богословський аналіз. 

18. Християнська сакраментологія: теологічна еволюція. 

19. Сучасна феноменологічна редукція проблем філософії релігії. 
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20. Сучасна феноменологічна редукція проблем теодіцеї. 

21. Конструктивні підстави діалогу філософії і релігії в сучасному контексті. 

22. Філософія в століття релігії: пізнання та віровчення. 

23. Розбудова концептуальних засад класичної філософії на ґрунті ідей 

християнства. 

24. Філософсько-теологічна редукція ідей протестантизму. 

25. Еволюційні виклики науки і теорія творення. 

26. Уявлення про природу у філософському та релігійному світогляді. 

27. Раціональність віри в межах підходів науки, філософії, релігії. 

28. Обґрунтування віри в теологічних та філософських концепціях середньовіччя. 

29. Епістемологічний статус віри. Віра і наукове знання. 

30.Розуміння філософських і релігійних знань: сучасний контекст. 

31.Поняття філософського етосу. Цінності науки і цінності релігії. 

32.Антропологічні перспективи теодіцеї. 

33.Дарвінізм чи креаціонізм: наукова теорія й еволюційна теологія. 

34.Науковий креаціонізм, теїстичний еволюціонізм, природне богослов’я і 

богослов’я природи (богословський аналіз). 

35.Сучасна космологія та ідея Творця. 

36.Аргумент розумності Всесвіту у сучасній теодицеї: богословський аналіз. 

37.Випадковість, можливість і Бог. Богослов’я процесу. 

38.Концепції сучасного синтезу та глобального еволюціонізму та їх богословські 

інтерпретації. 

39.Діалог науки і релігії з фундаментальних проблем сучасної картини світу. 

40.Сучасна філософія релігії  і богословські інтерпретації антропного принципу. 

41.Релігійні та етичні аспекти біотехнологій. 

42.Проблема клонування в дискусіях учених і теологів. 

43.Ідея існування Творця: теологія і кібернетика. 

44.Релігійні символи і закони науки. 

45. Сумісність раціонального підходу і релігійної віри. 

46.Наука і релігія: проблема культурного самовизначення вченого. 
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47.В.Джеймс: відношення між науковою та релігійною істиною. 

48.Воля суб’єкту і алгоритм роботи. 

49.Наука як антидогматична програма. 

50. Аналогії містичного світосприйняття та фізичного дослідження. 
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9. Бендик М. Богословська складова соціального служіння Української Греко-

Католицької Церкви / М. Бендик // Документи Патріаршого Собору Української 

Греко-Католицької Церкви: третя сесія (м. Львів 30 червня – 4 липня 2002 р.). – 

Львів : Вид-во УКУ, 2002. – С. 45-49. 
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ДОДАТОК 4 

Форма рецензії наукового керівника 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на курсову роботу  

студента групи ______ гуманітарного факультету  

ПЗВО Університету Короля Данила  

__________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему: «_______________________________________________________» 

 

Актуальність теми ____________________________________________ 

Практичне значення роботи ____________________________________ 

Ступінь самостійності студента при виконанні роботи  

та використані літератури ______________________________________ 

Рівень логічності, послідовності, аргументованості змісту __________ 

Якість оформлення роботи _____________________________________ 

Недоліки ____________________________________________________  

Загальний висновок про можливість допуску роботи до захисту _____ 

 

 

 

 

 

 

«___» __________ 201_ р. 

 

Науковий керівник  

(посада, науковий ступінь, вчене звання)      

    ________________   (прізвище, ініціали) 
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