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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Релігієзнавство» призначена для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

Зміст курсу “Релігієзнавство” дає можливість осягнути феномен релігії як соціальний і 

духовний феномен, засвоїти одну із важливих сфер світової культури, здійснити вільне і 

свідоме самовизначення власної світоглядної позиції. Даний курс дає можливість набути 

необхідних знань з сучасного розвитку релігієзнавства та вміти застосовувати ці знання в 

практичній та науковій діяльності. 

 

 Мета курсу: формування системи  знань про релігійні феномени, закономірності та 

механізми виникнення і функціонування релігії, її основні форми та типии; створити 

умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів; логічно, грамотно  

будувати свої міркування та обґрунтовувати власні висновки. 

Дисципліна покликана формувати світоглядне мислення як основу професіоналізму у 

майбутніх учителів.  

 

Завдання курсу:  
- розглянути загальні питання теоретичного релігієзнавства, що стосуються визначення 

  поняття релігія, висвітлення теорій її походження, особливостей функціонування релігії 

  в суспільно-історичному процесі; 

- вивчення структури понятійного апарату, основних етапів розвитку релігії, формування 

  вмінь самостійно, критично мислити під час аналізу суперечливих явищ суспільного 

  життя. 

- висвітлити основні аспекти зародження релігії, еволюції її первісних вірувань і ранніх 

  форм у розвинуті політеїстичні та монотеїстичні системи, а також у сучасні національні,  

  світові релігії та новітні релігійні течії;  

- ознайомити студентів зі священними книгами давніх і сучасних, національних і світових 

  релігій, а також з текстами новітніх релігійних рухів;  

- висвітлити сучасний стан релігійного життя в Україні.  

 

   Дисципліна формує наступні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

- Здатність бути критичним і самокритичним.  

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

- Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

- Навички міжособистісної взаємодії.  

- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  



- Здатність працювати в міжнародному контексті.  

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

 

Програмні результати навчання:  
- Уміння здобувати декларативні знання з друкованих джерел, здійснювати самостійний 

науковий пошук, аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження, 

практично реалізовувати результати дослідження проблеми в самостійно виконаних 

розробках 

- Уміння організовувати свою подальшу самоосвіту, самовдосконалення, саморозвиток у 

галузі іншомовної діяльності, а також здатність контролювати власну діяльність; 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання; 

- основний зміст усіх розділів, ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття; 

- основні концепції дослідження релігії; 

- причини зародження, закономірності та особливості розвитку релігії; 

- історію, віровчення, обрядові системи і традиції національних і світових релігій; 

- сутність та особливості новітніх релігійних рухів;  

- сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості; 

- про міжнародні релігійні організації та їх участь в екуменічному, мировотворчому, 

екологічному русі; 

      вміти: 

- історію і сучасний стан релігії в Україні; конституційні гарантії та правове регулювання 

свободи совісті в Україні і за кордоном. 

- обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо значення релігії в житті людини; 

- розуміти й об’єктивно оцінювати різноманітні релігії, аналізувати їх, знаходити в них 

спільне і відмінне; 

     застосовувати: 

- одержані знання при вирішенні професійних завдань, при розробці правових документів 

щодо релігії та церкви; 

     вдаватися: 

- до діалогу та співробітництва між невіруючими і віруючими різних конфесій як засобу 

досягнення консенсусу, громадянської злагоди в суспільстві. 

 

Програма навчальної дисципліни «Релігієзнавство»: 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Релігієзнавство”. Релігія як соціальний і духовний 

феномен. 

Тема 2.  Історичні форми і типи релігій. 

Тема 3. Національні релігії 

Тема 4. Світові релігії. Буддизм. 

Тема 5 . Світові релігії. Іслам. 

Тема 6. Християнство: витоки, становлення, поділи, основні напрямки. 

Тема 7. Релігійне життя в Україні: історія і сучасність 

Тема 8. Сучасні нетрадиційні релігії і культи. 

Тема 9. Релігія і церква в системі державно-церковних відносин. 

 

З робочою програмою та силабусом навчальної дисципліни «Релігієзнавство» 

можна ознайомитися на кафедрі філософії. 

 Очні консультації: за попередньою домовленістю 

 Пн. 13.00 – 14.00      Чт. 12.00 – 13.00           Пт. 12.00 – 13.00 

E-mail викладача : ta.sha@ukr.net 


