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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна  викладається на 2 курсі у 3 семестрі денної  та заочної форми 

навчання  
Кількість кредитів ECTS –  3,0, годин – 90  

Аудиторні заняття, годин: 
Всього лекції 

Семінарські 
заняття 

денна 36 26 10 
заочна 10 6 4 
Самостійна робота, годин Денна – 54 Заочна – 80 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 
На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, 

психологічних факторів національно-духовного відродження зайняв релігійний. В Україні, по 

суті, розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Він породив безліч проблем, 

пов'язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулювання міжцерковних 

відносин.  
Правильне орієнтування навколо релігійно-церковних питань як доктринального, так і 

практичного характеру – необхідна умова гуманітарної освіченості фахівця будь-якого 

профілю. Він повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, 

зосереджені у вченнях світових релігій. Як особлива складова системи духовної діяльності 

людей, релігія відігравала важливу культурно-історичну роль, була певним засобом 

відродження національно-духовних цінностей народу, культурно-освітнього розвитку, захисту 

національної мови, упорядкування та збереження народних традицій і звичаїв, відчуття 

духовної єдності етносу та людського роду взагалі, значущості загальнолюдських моральних 

норм і цінностей, певного способу духовного життя людей.  
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни «Релігієзнавство» – розкрити з науково-філософських позицій специфіку 

релігії як однієї із форм світогляду, яка дає особливу трактовку зв'язку людини зі світом і на 

цій основі сформувати соціально-культурологічну систему уявлень людини про світ.  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

- сутність релігії як суспільного явища і складової частини людської культури; 

структуру, функції та категорії релігієзнавства;  
- релігієзнавчі школи та напрямки; історію виникнення та розвитку релігії; 
-  сучасні релігії, їх віровчення і культи в системі світової релігії  
вміти: 

-  аналізувати релігію як історико-культурологічний феномен соціуму;  
- розглядати релігію в процесі її виникнення, розвитку і сучасного стану у 

національнокультурному контексті;  

http://socist.onaft.edu.ua/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/


- уміти застосовувати методи соціально-філософського аналізу до різноманітних видів 

релігійного скептицизму, вільнодумства як закономірних явищ духовного життя 

людства. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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