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Викладання курсу «Релігієзнавство» сприяє 

оволодінню досягненнями світової та вітчизняної культури, 

допомагає особі самовизначитись у світоглядних питаннях, 

формує духовні інтереси, ціннісну орієнтацію.



РЕЛІГІЄЗНАВСТВО - ОДНА З ПРОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ 

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

Чому важливо вивчення курсу «Релігієзнавство» ?

Вона …

• сприяє становленню духовної самосвідомості сучасної молодої людини,
її системи моральних настанов і цінностей, толерантного ставлення до
віруючих всіх традиційних релігійних віросповідань та вчень,
виробленню моральних принципів та світоглядних орієнтирів,

• сприяє формуванню у студентів навичок міжособистісного спілкування
на ґрунті релігійної толерантності, оволодінню досягненнями світової
та вітчизняної культури,

• допомагає особі самовизначитись у світоглядних питаннях, формує
духовні інтереси, ціннісну орієнтацію,

• допомагає оволодінню студентами досягненнями світової та вітчизняної
культури, формуванню виваженого ставлення до релігійних переконань
інших людей, розумінню гуманістичних цінностей в сучасному
суспільстві.



Предметом вивчення навчальної дисципліни 

є релігія

в усіх її аспектах

 Релігієзнавство продукує знання про релігію в її цілісності і
сутнісних проявах як на рівні індивідуального релігійного
досвіду, так і суспільного буття.

 Знання релігії як духовного феномену – невід’ємна умова
становлення кожної людини як особистості. В поєднанні з
іншими гуманітарними знаннями вони формують її духовну
культуру, світоглядні орієнтири, духовні інтереси, моральні
цінності, позицію щодо сакральної духовності, світової та
національної культури.

 За допомогою їх людина набуває здатності розрізняти
особливості діяльності релігійних організацій,
використовувати положення законодавства про свободу
совісті та релігійні організації в практичній роботі.



▪ Зміст релігієзнавства як
навчальної дисципліни.

▪ Причини, що визначають
еволюцію релігії в
сучасному світі.

▪ Тенденції розвитку
релігійних процесів в
сучасній Україні.

▪ Ідейні вчення світових
релігій.

▪ Особливості нових
релігійних вірувань.

▪ Моделі державно-
церковних відносин в
історії України та у світі.

▪

▪ Аналізувати усю сукупність проблем

походження, сутності та функцій релігії, зміст

теорії та історії релігії.

▪ Характеризувати християнське віровчення та

його головні догмати.

▪ Розкривати основні віросповідні ідеї світових

релігій.

▪ Орієнтуватися в різноманітних проявах

релігійності в сучасному світі.

▪ Аргументовано робити висновки стосовно

ролі релігії в загальносвітових процесах.

◼ Орієнтуватися в основних підходах у вивченні

релігії;



➢ Формування системи знань щодо проблем походження, сутності
та функцій релігії, її місця у суспільстві, історії, культурі.

➢ Виховання морально-етичних та ідейних переконань, що
відіграють значну роль у становленні світоглядної та правової
культури, формуванні професійних рис фахівців.

➢ Прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу,
спрямованих на забезпечення самостійного осмислення
закономірностей розвитку і еволюції релігійного комплексу: від
первісних форм релігійних уявлень до розвинутих релігійних
систем світового масштабу; церкви як соціального інституту;
релігійного процесу в певних природних, історичних, культурних
та етнічних умовах.

➢ Розвиток практичних навичок роботи з науковою літературою,
критичного осмислення документів та першоджерел.
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Метою релігійного виміру міжкультурної освіти у процесі

викладання «Релігієзнавства» є формування та розвиток у 

студентів:

Толерантності – розуміння того, що в

житті існують різноманітні вибори і

повага до інших;

Взаємності – готовності визнавати за

іншими чи надавати їм право робити те

саме,що ми хотіли б, щоб дозволяли чи

давали право робити нам, і не ображати

інших в тому,де ми не хотіли б щоб

ображали нас;

Громадянськості – уміння відстоювати

власну позицію, здатність до

розмірковувань та поміркованість у

публічному вираженні ідентичності,

взаємоповагу у спілкуванні з іншими.



 Запрошуємо активну молодь, 

яка цікавиться наукою про релігію! 

Сподіваємося на подальші зустрічі


