Рекомендації щодо підготовки занять з дисципліни
«Релігієзнавство»
По-перше, вивчення релігієзнавства займає важливе місце у процесі
організації самостійної роботи студентів. Індивідуальні роботи стимулюють
більш глибоке вивчення предмету, сприяють розвитку гуманітарноабстрактного мислення.
Ця робота виконується на основі самостійного вивчення рекомендованої
літератури, список якої не обмежує ініціативи студента у можливості
використання більш широкого кола досліджень. До літератури відносяться:
першоджерела (релігійні твори, Коран, Біблія, а також ін.), підручники і
навчальні посібники.
По-друге, я рекомендую написання рефератів за тією чи іншою
тематикою.
У процесі підготовки рекомендую підібрати необхідну літературу по
кожному питанню, скласти план відповіді на питання, отримати
консультацію викладача, оформити та здати завдання викладачу.
Індивідуальне завдання оформлюється на одній стороні стандартних
листів (А4) з обов’язковими полями (праве - 10 мм, ліве - 20 мм) інтервал –
1,5мм, шрифт 14.

-

Основні вимоги до оформлення роботи
постановка проблеми,
склад плану роботи,
чіткий смисловий зміст,
можливі заходи оцінки точок зору проблем, що аналізуються.

Обсяг роботи
- 10-12 сторінок машинного тексту,
- 12-15 сторінок тексту, написаного від руки.
Критерії оцінки:
Відмінно:
- розкриття найбільш істотних аспектів питання,
- самостійність висновків,
- логіка та аргументація;
Добре:
- розкриття теми взагалі,
- здібність самостійно аналізувати проблему;
Задовільно:
- поверхове розкриття проблеми,
- відсутність джерельної бази, на яку спирається студент.
Примітка: джерельна база не менш 4-5 джерел.
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