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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування системного уявлення про виникнення, особливості 

розвитку та загальні тенденції існування ісламу від його утворення до сьогодення, з’ясування 

основ ісламу, становлення його течій, аналіз політичних та соціальних ідей ісламу та їхнього 

впливу на політичне життя мусульманських країн. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

півострову, Арабського халіфату, Османської імперії, знати біографію пророка 

Мухаммеда, основні етапи розвитку країн середньовічного та Нового Сходу. 

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

розвитку країн арабо-мусульманського світу. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс присвячений вивченню основних етапів та хронології становлення ісламу, 

арабської державності та мусульманської громади-умми. Через призму суспільно-політичних 

подій розкриватиметься поява політико-релігійних течій в ісламі: сунізму, шиїзму та 

хариджизму, їхніх особливостей та історичної долі. Студент познайомиться з основними 

термінами та поняттями ісламу. Розглядатиметься ідеологія ісламу та система ісламського 

права. В курсі простежуватиметься становлення основ та поширення правових шкіл в ісламі. 

Студенти познайомляться з формуванням містичної течії в ісламі та рухами ісламських 

радикалів – «гулат». 

 

4. Завдання (навчальні цілі): сформувати вміння студентів системно й історично 

аналізувати основні документи та джерела з історії ісламу, його течій та релігійних діячів, 

виробити навички об’єктивного бачення місця та ролі ісламу в процесі розвитку цивілізації, 

сприяти формуванню у студентів навичок комплексного підходу при дослідженні 

становлення віровчення ісламу, закріпити знання про тісний взаємозв’язок суспільства, 

особи, релігії, посприяти усталенню принципів загально гуманістичного підходу до вивчення 

історичного розвитку людства. 
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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 методи та методологію 

вивчення ісламу, його шкіл та течій 

Лекція, семінарське 

заняття 

усне 

опитування. 

10% 

1.2. Знати основні факти та етапи 

становлення та розвитку ісламу від 

становлення до сьогодення 

Лекція, семінарське 

заняття 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота ЗМ1 

15% 

1.3. Знати основоположні ідеї та 

релігійних діячів ісламу, розвиток 

релігійного пошуку ісламу. 

лекція, самостійна 

робота 

Контрольна 

робота з тем 

ЗМ1  

10% 

1.4 Знати відмінності між основними 

течіями ісламу, історію їхнього 

виникнення та історичну еволюцію. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне 

опитування, 

індивідуальне 

завдання, 

контрольна 

робота ЗМ2 

15% 

2.1 Вміти використовувати набуті знання 

в самостійних наукових дослідженнях, 

викладацькій роботі, підготовці 

аналітичних матеріалів. 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування  

5% 

2.2  Вміти самостійно поглиблювати свої 

знання у рамках дисципліни шляхом 

пошуку й опрацювання нової 

інформації з використанням сучасних 

засобів технічної інформації 

Лекція, семінарське 

заняття 

усне 

опитування 

5% 

2.3 Вміти науково оцінювати роль 

суб’єктивних та об’єктивних чинників 

в історичному процесі, подіях і 

явищах в яких присутній 

мусульманський чинник 

Лекція, самостійна 

робота 

Контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 

10% 

2.4 Вміти виокремлювати вплив ісламу та 

мусульман на хід історичних процесів 

та виділяти наслідки їхньої діяльності 

для сучасного світу 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(іспит) 

15% 

 

4.1.  Робити самостійні висновки щодо 

впливу ісламу, ісламських ідей на 

сучасний розвиток України та 

європейської цивілізації 

лекція,  самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(іспит) 

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. 1.4. 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. Модульна контрольна робота:  

Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.2., 1.3. — 6 балів/4 бали*. 

Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4., 2.3.— 6 балів/4 бали. 

2. Оцінювання роботи під час семінарських занять: 

СемінарЗМ№1: РН 1.1., 1.2, 1.4, 2.1., 2.2. – 20 балів/ 12 балів.  

Семінар ЗМ№2: РН 1.3., 2.2, 2.3, 2.4. – 20 балів/12 балів.  

3. Оцінювання самостійної роботи: 

Самостійна робота ЗМ№1:PH 1.1., 1.2.,1.3.,2.1. – 4 балів/2 бали. 

Самостійна робота ЗМ№2:PH  2.3.,4.1. – 4 балів/2 бали. 

- підсумкове оцінювання: іспит.  

4. Підсумкова письмова робота (іспит): Р.Н. 2.3, 2.4., 4.1. – 40 балів/24 балів 

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

контролю. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи; бали, отримані за роботу на 

семінарських заняттях, бали за самостійну роботу, а також бали, які отримані за іспитову 

письмову роботу). 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 

№1 (ЗМ№1) входять теми 1 – 5, у змістовий модуль №2 (ЗМ№2) – теми 6 – 11. 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Змістовий модуль 1.  

Формування основ ісламу та його 

догматики. 

Змістовий модуль 2.  

Розвиток ісламського віровчення та 

його еволюція від середньовіччя до 

нового часу. 

 

Іспит 

30 балів (максимум) 30 балів (максимум)  

40 

балів 

(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

 

Семінари Модульний 

контроль 

4 

(максимум) 

20 

(максимум) 

6 

(максимум) 

4 

(максимум) 

20 

(максимум) 

6 

(максимум) 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять, модульних 

контрольних робіт, підсумкової контрольної роботи та двох самостійних письмових робіт. 

Самостійну роботу ЗМ№1 необхідно подати до 1 листопада, Самостійну роботу ЗМ№2 

подати до 1 грудня. Оцінюється за шкалою від 0 до 4 балів. Критеріями оцінки самостійної 

роботи студента є:  

• робота структурована, логічна, виклад матеріалу послідовний  1 бал; 

• самостійна, критична характеристика джерел     1 бал; 

• опрацювання широкого кола історіографії та її аналіз   1 бал; 

• висновки самостійні та відповідають темі    1 бал; 
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Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 

4 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 відповідь структурована, завдання і висновки відповідають темі та базується на аналізі 

джерел та історіографії1         1 бал; 

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

 доповідь розкриває тему, доповідач володіє фактичним матеріалом  1 бал;  

 висновки самостійні і пояснюють проблему      1 бал. 

 

Модульна контрольна робота  №1 проводиться наприкінці жовтня. 

Модульна контрольна робота №2 проводиться в грудні.  

МКР№1 та МКР№2 оцінюються за шкалою 6 балів. Правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 1 бал. 

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МКР проводиться у письмовій 

формі. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МКР – 6 балів.  

 

Іспитова письмова робота  складається з 4 завдань: 

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

2 завдання (12 балів загально) – обрати правильні відповіді – 0-3 бали; 

3 завдання (8 балів загально) –на знання фактологічного матеріалу – 0-8 балів; 

4 завдання (10 балів загально) – аналітична відповідь, з узагальнюючим висновком – 0-

10 балів. 

Критеріями оцінювання завдань 3 є: 

 розкрито тему завдання - 2 бали(де 1 бал – відповідь не повна); 

 названо хронологічні рамки, основні дати історичного явища або події – 2 бали (де 1 бал – 

відповідь не повна); 

 наведено та простежуються причинно-наслідкові зв’язки історичних подій та явищ – 1 бал; 

 названо головних діючих осіб – 1 бал; 

 назви, поняття, дати наведено точно – 1 бал; 

 сформульовано висновки – 1 бали. 

Критеріями оцінювання завдань 4 є: 

 розкрито тему завдання - 2 бали(де 1 бал – відповідь не повна); 

 названо хронологічні рамки, основні дати історичного явища або події – 2 бали (де 1 бал – 

відповідь не повна); 

 наведено та простежуються причинно-наслідкові зв’язки історичних подій та явищ – 2 бали 

2 бали (де 1 бал – відповідь не повна); 

 названо головних діючих осіб – 2 бали (де 1 бал відповідь не повна); 

 сформульовано самостійні висновки – 2 бали (де 1 бал – відповідь не повна). 

 

 

 

Бали, які  отримані на іспитовій письмовій роботі, додаються до балів набраних 

студентом за результатами семестрового оцінювання (семінари, модульні контрольні роботи).   

Умовою допуску до іспиту є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 

менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 

складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 

36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 
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У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

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 

Змістовий модуль 1. Формування основ ісламу та його догматики. 

1. 

Вступ до ісламознавства. Історіографія. 

Поширеність мусульманства у світі. Стовпи 

ісламу та їхня інтерпретація. Система 

ісламських наук. Методи та методологія 

дослідження.  

2 - 5 

2. 
Тема 1. Становлення віровчення ісламу та 

мусульманської державності. 
2 - 5 

3. 
Тема 2. Коран і його тлумачення. Сунна та її 

структура. Хадисознавство. 
2 6 6 

4. 

Тема 4. Зведення ісламських наук. Формування 

ісламського права, історії та філософії. 

Мутазилізм та ашаризм. 

2  5 

5. 

Тема 5. Поява в ісламі соціально-етичних та 

етико-політичних вчень. Сунізм, шиїзм, 

хариджизм та його відгалуження. 

2  6 

 Контрольна робота з тем ЗМ№1  - - 2 

 Самостійна робота ЗМ№1   4 

Змістовий модуль 2.  

Розвиток ісламського віровчення та його еволюція вд середньовіччя до нового часу. 

6. 
Тема 6. Сунізм та його релігійно-правові школи 

– масгаби.  
2 4 5 

7. 

Тема 7. Поява шиїзму та його напрямків. Вплив 

шиїзму на розвиток ісламу. Джафаритський 

мазгаб. Ісмаїлізм. 

2 4 10 

8. 

Тема 8. Виникнення та розвиток аскетичних 

традицій в ісламі. Становлення суфізму та 

особливості його організації. 

2 - 10 

9. 
Тема 9. Загальна характеристика процесу 

реформації в ісламі в новий час. Ваххабізм. 
2 - 4 

10. 

Тема 10. «Джихад» в епоху мусульманської 

реформації XIX в. Еволюція концепції 

«джихаду». 

2 6 5 

11. 

Тема 11. Іслам в сучасному  світі. Політичний 

іслам. Ісламізм. Іслам гандхарі та його 

перспективи. 

  5 

 Контрольна робота з тем ЗМ 2  - - 2 

 Самостійна робота ЗМ№2   6 

 ВСЬОГО 20 20 80 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Семінари – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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9. Рекомендовані джерела. 

Обов’язкові: 

1. Коран. Переклад смислів українською мовою/ Переклад з арабської М.Якубовича. – Київ: 

ДУМУ «УММА», 2017. – 608с. 

2. Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада / пер. с араб. Н.А. Гайнуллина.  

Москва: Умма, 2003. 

3. Брильов Д. В. Іслам: історія, віровчення та культова практика :  підручник / Денис 

Валентинович Брильов. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П.  Драгоманова, 2011. – 140 с.  

4. Балог Г. Історія і культура ісламу: (курс лекцій) / Балог Габор; під  ред. Алваша Ф.Ю. – 

Київ: Фенікс, 2012. – 448 с. 

5. Daftary F. The Isma'ilis: Their History and Doctrines. 2007. — 772 с. 

6. Латигіна Н.А. Іслам: шлях крізь століття : монографія /Н.А. Латигіна. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2016. – 360 с. 

7. Лубська М. В. Мусульманське право: Сутність, джерела, структура.  – Київ: Академвидав, 

2009. – 256 с. 

8. Мавед С.О. Іджтіхад у системі джерел мусульманського права/С.О. Мавед // Актульні 

проблеми держави і права. – 2015. – № 68. – С.190-196. 

9. McHugo John. A Concise History of Sunnis and Shi`is. Georgetown University Press, 2017. — 

346 p. 

10. Formichi Chiara. Islam and Asia: A History. Cambridge University Press, 2020. — 348 p. 

 

Додаткова: 

11. Afsaruddin Asma. Jihad: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, 2021. — 

224 p. 

12. Ahmed Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Foreword by 

Kecia Ali. — Yale University Press, 2021. — 312 p. 

13. Akhtar Shabbir. The Quran and the Secular Mind: A Philosophy of Islam. Routledge, 2008 — 

416 p. 

14. Amanat Abbas. Apocalyptic Islam and Iranian Shiism. I.B.Tauris, 2009. — 305 p. 

15. Bonacina G. The Wahhabis Seen Through European Eyes 1772-1830: Deists and Puritans of 

Islam. Brill Academic Publishers, 2015. — 232 p. 

16. Bonner Michael. Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice. Princeton University Press, 

2006. — 221 p. 

17. Большаков О. Г. История Халифата. 1. Ислам в Аравии (570—633). Москва, 1989. 

18. История о пророках: от Адама до Мухаммада. Москва; СПб., 2007. – 463 с. 

19. Лайпанов Б. Ислам в истории. Москва, 2001. - 177 с. 

20. Максуд Р. Ислам. Москва, 2000. - 296 с. 

21. Насири М. История раннего периода Ислама / Москва, Насири. – 2008. – 224 с. 

22. Ефремова Н.В., Ибрагим Т.К. Жизнь Пророка Мухаммада. Москва: Ладомир, 2009. 

23. Хасан Камиль Йылмаз, Тасаввуф и тарикаты. Перевод с турецкого. Москва,  2007. – 300с. 

 

Використання науково-навчальної літератури іноземними мовами викликано необхідністю 

формувати здатність студентів орієнтуватися у різноманітті сучасних наукових ідей з 

вказаної проблеми, стимулює працювати у міжнародному контексті, сприяє формуванню 

здатності спілкуватися іноземними мовами. Сприяє формуванню у студентів власної думки 

на основі аналізу здобутків різних історіографічних шкіл та напрямів. 

 


