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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування системного уявлення про процес виникнення та 

особливості розвитку буддизму від його утворення до сьогодення, закладення базових знань з 

основних теоретичних та практичних ідей буддизму в розвитку людської цивілізації, 

становлення напрямків та течій буддизму. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого індійського 

субконтиненту та цивілізаційного простору де поширювався буддизм. 

2. Вміти виділяти й аналізувати особливості політичного та соціально-економічного 

розвитку країн та народів Індії, Тибету, Південної та Південно-Східної Азії. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

В курсі аналізуються джерела та історіографія з проблеми історичності Будди, 
досліджуються суспільно-політичні та ідеологічні витоки віровчення буддизму, його 
основоположні ідеї та їхнє соціально-політичне значення. На основі буддійської 
традиції та джерел простежується формування буддійського канону, причини та 
сутність ідеологічних суперечок у буддизмі. Вивчається історія окремих буддійських 
напрямків та соціальні причини їхньої появи. Критично осмислюється поширення 
буддизму за межами Індії та його еволюція під впливом місцевих соціально-політичних 
традицій. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування вмінь студентів системно й історично аналізувати 

основні документи та джерела з історії буддійського вчення та течій, вироблення навичок 

об’єктивного бачення місця та ролі буддизму в розвитку цивілізації, сприяти формуванню у 

студентів навичок комплексного підходу при дослідженні процесу становлення основ 

буддизму, закріпити знання про тісний взаємозв’язок та взаємовплив суспільства, особи та 

вчення, посприяти усталенню у студентів принципів гуманістичного підходу.
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5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за необхідності) 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1. Знати основні джерела та проблеми 

історії буддизму, шляхи та напрямки 

розв’язання 

Лекція, семінарське 

заняття. 

самостійна робота 

усне 

опитування. 

10% 

1.2. Знати основні факти та етапи 

становлення та розвитку буддизму від 

становлення до сьогодення 

Лекція, семінарське 

заняття 

усне 

опитування 

10% 

1.3 Знати відмінності між основними 

течіями буддизму, історію їхнього 

виникнення та історичну еволюцію. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне 

опитування, 

індивідуальне 

завдання, залік 

10% 

2.1 Вміти використовувати набуті знання 

в самостійних наукових дослідженнях, 

викладацькій роботі, підготовці 

аналітичних матеріалів. 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування  

10% 

2.2  Вміти самостійно поглиблювати свої 

знання у рамках дисципліни шляхом 

пошуку й опрацювання нової 

інформації з використанням сучасних 

засобів технічної інформації та 

різними мовами 

Лекція, семінарське 

заняття 

усне 

опитування 

10% 

2.3 Вміти науково оцінювати роль 

суб’єктивних та об’єктивних чинників 

в історичному процесі поширення 

буддизму та толерантно ставитися до 

різноманіття ідей в буддизмі. 

Лекція, самостійна 

робота 

Самостійна 

письмова 

робота 

20% 

2.4 Вміти виокремлювати вплив 

буддизму на хід історичних процесів 

та виділяти наслідки їхньої діяльності 

для сучасного світу 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

15% 

 

4.1.  Робити самостійні висновки щодо 

історії та перспектив розвитку 

буддизму та буддійських організацій в 

цивілізаційному розвитку 

лекція,  самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

15% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни 

(код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 4.1. 

Вміти аналізувати теоретичні та 

методологічні проблеми сучасної 

історичної та сходознавчої науки, 

критично оцінювати стан проблеми та 

результати їх останніх досліджень. 

 

 

+ 

 

 

 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

Вміти аналізувати політичні, 

економічні, суспільні і культурні події, 

процеси, явища в країнах та у народів 

Сходу в контексті глобальної історії. 

  

+ 

 

+ 

    

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Семінарська робота: Р.Н. 1.1., 1.2.,1.3.,2.1., 2.2. – 40 балів/ 24 бали*. 

2.Самостійна письмова робота: Р.Н. 1.1.,1.2.,1.3.,2.1,2.3. – 20 балів/ 12 балів.  

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- залік: Р.Н.2.3.,4.1 – 40 балів/24 бали. 

- форма проведення заліку – письмова,  

- види завдань – завдання комплексні із застосуванням тестових технологій; 

- залік зараховується, якщо впродовж семестрового оцінювання було набрано 60 балів;  

Оцінюються такі результати навчання студента: вміння визначати передумови, хід та 

наслідки історичних процесів, що призвели до поширення буддизму, аналіз проведення 

державницької політики урядів держав Центральної, Східної та Південної Азії по 

відношенню до буддійського вчення, вміння відслідковувати та пояснювати причини появи 

та розвитку відмінностей у буддійському рухові.. 

7.2 Організація оцінювання:  

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтиговою системою та 

формується від суми 

– балів отриманих за роботу на семінарах; 

– балів отриманих за письмову самостійну роботу; 

– балів отриманих за залік. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані за виконання 

практичних завдань на семінарах, балів за самостійну письмову роботу, а також бали, 

отримані під час складання підсумкового контролю (заліку), а саме: за виконання 

запропонованих завдань. 

Зміст курсу сформований в один змістовий модуль, який складається з лекцій 

(теоретичних) занять, семінарів та самостійної роботи. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання 

(бали за роботу на семінарах, бали за самостійну роботу) і підсумкове оцінювання (залік). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

Змістовий модуль  залік 

60 балів  

40 

балів 

 

(максимум) 

Семінари 

 

Самостійна робота 

 

40 

(максимум) 

20 

(максимум) 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії, запитання, опонування, презентації, дискусії, письмові 

роботи). Під час семінару студент має можливість отримати від 0  до 5 балів. Критеріями 

оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 відповідь структурована, завдання і висновки відповідають темі   1 бал; 

 відповідь базується на аналізі джерел та історіографії      1 бал; 

 виклад матеріалу логічний, послідовний з дотриманням часових рамок   1 бал; 

 доповідь розкриває тему, доповідач володіє фактичним матеріалом  1 бал; 

 висновки самостійні і пояснюють проблему       1 бал. 
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Самостійна робота подається студентом впродовж семестру (не пізніше 1 грудня). 

Оцінюється за шкалою від 0 до 20 балів. Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 робота структурована, логічна, виклад матеріалу послідовний   2 бали; 

 правильно сформульовано мету завдання, предмет, об’єкт, висновки  2 бали; 

 самостійний, критична характеристика джерел         2 бали; 

 використання джерел автентичними мовами      2 бали; 

 опрацювання широкого кола історіографії та її аналіз    2 бали; 

 висновки самостійні та відповідають темі     2 бали; 

 виклад матеріалу відповідно до сформованих завдань     2 бали; 

 правильно і чітко визначено хронологічні рамки та хронологію подій теми  2 бали; 

 виклад матеріалу аргументований та обґрунтований     2 бали;  

 опрацьований матеріал розкриває поставлену мету     2 бали. 

 

Залік складається з 4 завдань: 

1 завдання (10 балів загально) – проста відповідь (так/ні)   - 0-1 бала;  

2 завдання (15 балів загально) – обрати правильні відповіді – 0-3 бали; 

3 завдання (8 балів загально) – обрати правильну послідовність подій – 0-4 балів; 

4 завдання (7 балів загально) – аналітична відповідь, з узагальнюючим висновком – 0-7 

балів. 

Критеріями оцінювання завдань 4 є: 

Критеріями оцінювання завдань 4 є: 

- відповідь в межах теми завдання – 1 бал; 

- названі основні факти, події, дієві особи – 1 бал; 

- вживається правильне датування та хронологія – 1 бал; 

- вказано взаємозв’язок подій, осіб і явищ – 1 бал; 

- відповідь логічна, послідовна, завершена – 1 бал; 

- запропоновано власні висновки – 2 бали. 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (самостійної письмової 

роботи та семінарів).   

Обов’язковою вимогою для допуску до залікової контрольної роботи (заліку) є 

набрання студентами не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Для студентів, які 

набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для 

одержання заліку необхідно у визначені викладачем терміни пройти співбесіду з пропущених 

занять для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до складання заліку. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) - 36 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі змістового 

модулю здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (п. 7) від 31 серпня 2018 

року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план лекцій та семінарських занять. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Класичний буддизм, основи віровчення та практика. Розвиток буддизму у період від 

середньовіччя до нового часу, еволюція його вчення. 

1. 

Тема 1. Вступ до буддології. Історіографія та 

джерела з історії буддизму. Поширення 

буддизму в світі. 

2  4 

2. 
Тема2. Передумови та обставини виникнення 

буддизму в Стародавній Індії. 
 4 6 

3. 

Тема 3. Образ Сідхартхи Гаутами «Будди» в 

класичному ісламі та його еволюція в історичній 

практиці. 

  10 

4. 

Тема 4. «Чотири благородні істини» та 

восьмеричний шлях. Еволюція буддійської 

ідеології. 

2  10 

5. 
Тема 5. Буддійська міфологія та іконографія. 

Соціальна та політична доктрина буддизму 
2  2 

6. 

Тема 6. Поширення буддизму в Тибеті. 

Тантричний буддизм, його ідеологія та 

напрямки.  

2 4 10 

7. 

Тема 7. Становлення та розвиток буддизму 

Тхеравади та його поширення в Південно-

Східній Азії.. 

2  10 

8. 

Тема 8. Особливості поширення та розвитку 

буддизму в Китаї. Чань-буддизм, його ідеологія 

та школи. 

2  10 

9. 

Тема 9. Особливості розвитку буддизму в Японії 

та його взаємовідносини з державою. Школи та 

напрямки японського буддизму.  

2 4 8 

10. 

Тема 10. Місце та роль буддизму в людській 

цивілізації. буддійські мотиви у культурі та 

мистецтві. 

 4 12 

11. Самостійна письмова робота   8 

 ВСЬОГО 14 16 90 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 16 год. 

Самостійна робота – 90 год. 
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9. Рекомендовані джерела 

Обов’язкова:  

1. Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета/Пер. с тибет. Новосибирск, 1991.— 264 с. 

2. Дюмулен Генрих  История дзэн-буддизма. / Пер. с англ. Ю.В. Бондарева. Москва, 2003. — 

317 с. 

3. Семотюк О. П. Буддизм: история и современность. Ростов н/Д, Харьков, 2005. — 320 с. 

4. Хамфриз К. Дзэн-буддизм / Кристмас Хамфриз. Пер. с англ. А.Гарькавого. Москва, 2002. 

– 320с. 

5. Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет). Перевод с тибетского Е.Е. 

Обермиллера, перевод с английского A.M. Донца.  СПб. 1999. — 336 с. 

6. Эдвард Томас. Будда: История и легенды. Москва; 2003.  

7. Westerhoff Jan. The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford University Press, 2018. 

— 352 p. 

8. Eliot Charles. Japanese Buddhism. Routledge, 2018. – 486p. 

9. Yü Chün-fang. Chinese Buddhism: A Thematic History. University of Hawaii Press, 2020. — 

304 p. 

10. Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. Спб., 2005. – 432с.  

 

Додаткова:  

11. Горбунова С.А. Буддийские обьединения в истории Китая ХХ в. (10 – 90 годы). Москва, 

1998. 

12. Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней / 

Е.И. Кычанов, Б.Н.Мельниченко  Москва, 2005. — 351 с. 
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Необхідність використання науково-навчальної літератури в роботі над курсом зумовлена 

передусім відсутністю якісних та системних україномовних досліджень, а також відсутність 

якісних наукових перекладів українською мовою джерел та літератури з історії буддизму. По 

друге, вивчення студентами матеріалів іншими мовами сприяє формуванню здатності 

працювати у міжнародному контексті і реалізовувати науково-дослідницькі проекти у сфері 

історії з європейськими та євроатлантичними інституціями. По третє використання 

навчально-наукової літератури іноземними мовами дозволяє володіти передовими сучасними 

знаннями проблем історії буддизму та їхнього вирішення. 
 


