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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Правильне орієнтування навколо релігійно-церковних питань як теоретичного, так і 

практичного характеру – необхідна умова гуманітарної освіченості фахівця будь-якого профілю, 

він повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, 

зосередженні у ученнях світових релігій.  

Дисципліна «Релігієзнавство» надає студентам можливість розуміти основні етапи 

формування світових релігій, сутність феномену релігії, усвідомити складність соціальних 

стосунків у державі і застосовувати знання про релігійні організації України та світу в практичній 

діяльності. 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр 

III 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90 

Аудиторні заняття, у т.ч: 30 1 30 

лекції 30  30 

лабораторні роботи -  - 

практичні заняття -  - 

Самостійна робота, у т.ч: 60 2 60 

підготовка до аудиторних занять 16  16 

підготовка до контрольних заходів 14  14 

опрацювання розділів програми, які 
не викладаються на лекціях 

12  12 

написання і захист рефератів 18  18 

підготовка до екзамену -  - 

Форма підсумкового контролю   залік 



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни «Релігієзнавство» передбачає формування системи знань про релігійні 

феномени, закони та механізми виникнення та функціонування релігії, її основні типи та форми. 

Релігієзнавство повинно сприяти подоланню стереотипних уявлень про релігію як арену 

боротьби, протистояння, виникнення конфліктів та утвердженню в суспільній свідомості її 

розуміння як засобу інтегрування інтересів соціальних суб'єктів, досягнення громадського  миру, 

соціальної та національної злагоди, консенсусу та концепції гуманітарної освіти. 

 

Завдання дисципліни «Релігієзнавство» є: 

- отримання уявлень про основні світоглядні позиції (теїзм, атеїзм); 

- засвоєння студентами структури релігії, основних етапів розвитку релігії та релігієзнавства; 

- засвоєння основних релігієзнавчих категорій: релігійна віра та культ, релігійний обряд, релігійна 

символіка та догмат; 

- аналізування основних типів релігійних організацій; 

- навчання оцінювати права та обов'язки особи стосовно її свободи та відповідальності у 

відношенні до релігії. 

 

Пререквізити дисципліни: «Соціологія». 

 

Постреквізити дисципліни: «Правознавство». 

 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, діалог) і наочні (ілюстрація, демонстрація), 

метод проблемного викладу. 

Форми навчання: групові, колективні. 


