
Анотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство» 

Програма курсу «Релігієзнавство» зорієнтована на висвітлення таких 

питань, як роль релігії в житті суспільства і окремої людини, сутність релігії 

як явища духовної культури, історія релігійних конфесій і їх взаємних 

стосунків, релігійний досвід власного народу та сучасні проблеми 

релігійного життя в українському суспільстві.  

Засвоєння курсу сприятиме підвищенню загальноосвітньої підготовки 

студентів, їх самовизначенню у світоглядних позиціях, виборі духовних 

цінностей, а також їх толерантному ставленню до людей з різним типом 

світогляду, що уможливлює безконфліктне співіснування  в нашому 

суспільстві громадян з різним духовним вибором.  

Курс релігієзнавства не має на меті узгодити погляди на релігію 

віруючого й невіруючого чи привернути студентів до якоїсь певної віри. Цей 

курс лише дає певний обсяг знань, інформацію, що може допомогти 

сформувати власний погляд на релігійні явища і події релігійного життя. 

Вивчаючи основи курсу «Релігієзнавство», студенти оволодівають 

навиками ведення світоглядного діалогу, толерантного ставлення до 

представників різних релігійних поглядів. 

Релігієзнавство як міждисциплінарна дисципліна синтезує в собі 

здобутки ряду наук та створює нові підходи дослідження релігії в умовах 

міждисциплінарності знання. 

Релігієзнавство відіграє координуючу роль у вивченні особливостей, 

специфіки релігійних напрямків, течій, конфесій, проблематики сучасного 

релігійного життя. 

Мета: ознайомлення студентів з предметом, специфікою, історією 

виникнення та  основною проблематикою «Регієзнавства»; формування у 

студентів цілісного уявлення про релігію, навичок комплексного наукового 

аналізу феномену релігії; формування розуміння сутності релігійних течій та 

проблем сучасного релігійного життя; особливостей впливу релігії на сучасні 

процеси суспільного життя; розвиток світоглядних і духовно-моральних 

ціннісних орієнтацій, культури релігійної толерантності. 

Завдання:  

 поглиблення соціально-філософської підготовки студентів, їх знань у сфері 

соціально-світоглядних дисциплін; 

 засвоєння головних філософських, феноменологічних, психологічних 

соціологічних, та теологічних  підходів щодо закономірностей виникнення, 

становлення, сутності та функціонування релігії; 

 засвоєння понятійно-категоріального апарату релігієзнавства; 

 формування уявлення про сутність, історію виникнення та розвиток релігії, 

її роль та місце у житті   суспільства та людини; уміння орієнтуватися у 

складних проблемах релігійного життя та релігійній ситуації в Україні і 

світі;  

 формування навичок вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-

світоглядних орієнтаціях;  



 сприяння засвоєнню студентами навичок світоглядного діалогу на основі 

отриманих знань, толерантного ставлення до існуючих релігійних  

напрямків; 

 розвиток аналітичних і пізнавальних здібностей, навичок самостійної 

роботи студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства, особливості 

віровчення, культу й організації світових  та основних національних релігій, 

їх вплив на духовну та матеріальну культуру; 

 предмет, метод, функції філософії політики; 

 сутність релігії як духовного, культурного, історичного, 

світоглядного феномену; історію виникнення і становлення релігії, а також 

вільнодумства; 

 проблематику функціонування релігії та вільнодумства в сучасному 

світі, особливо в умовах становлення та розвитку української державності; 

 правові основи стосунків держави та Церкви, законодавчі основи 

свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні. 

вміти:  

 грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат 

релігієзнавства; 

 аналізувати сучасну релігійну ситуацію; 

 самостійно характеризувати сутність, особливості релігійних 

напрямків; розкрити самобутність кожної релігії;  

 орієнтуватися в складних проблемах сучасного релігійно-

духовного життя; 

 визначати місце та значення кожної зі світових релігій в сучасному 

світі.  

Вивчення курсу передбачає вироблення студентами  наступних  

компетентностей в сфері релігієзнавства та історії релігії: 

Орієнтуватися та вміти застосовувати й глибоко аналізувати: 

 загальні питання релігієзнавства;  

 основні положення теорії релігії;  

 особливості сприйняття та розуміння найбільш репрезентативних релігійних 

традицій, акцентуючи при цьому на виявленні їх віроповчального, 

культового  та інституціонального компонентів.  

На основі цих знань студенти повинні: 

 професійно оцінювати і аналізувати релігієзнавчі концепції, релігійні тексти, 

критичну літературу;  

 дефініювати основні поняття та підходи вивчення релігій; 

 характеризувати першоджерела та провідні праці в тематиці релігієзнавства. 

 

 

  


