
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП ІІ.1.1 

2. Назва: Вступ до спеціальності (Релігієзнавство); 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: І 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Коберська Т.А., к. філос. наук, доцент кафедри філософії.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути 

здатним: 

знати: специфіку та структури академічного та дисциплінарного 

релігієзнавства; термінологію, основні принципи та методи релігієзнавчого 

знання;  доктринальні особливості змісту віровчення та культу релігій світу; 

фактори впливу конфесійного чинника у бутті українського народу та тенденції 

розвитку релігійних процесів в сучасній Україні; світоглядно-гуманістичний 

зміст вільнодумства, міжнародне право про свободу совісті та законодавче 

врегулювання в Україні; роль релігії в сучасних інтегративних процесах, 

вирішенні міжетнічних, політичних конфліктів, соціально-політичних рухах. 

уміти: розрізняти релігію як феномен та інституційну форму її існування й 

розуміти значення впливу  релігій світу на формування цивілізаційних 

ідеалів людства; об‘єктивно оцінювати та аналізувати різноманітні релігієзнавчі 

концепції, застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, 

дослідженні тих чи інших релігієзнавчих проблем; обґрунтовувати власну 

світоглядну позицію щодо ваги релігії у особистісному та суспільному житті; 

аналізувати етноконфесійні ситуації, причини міжконфесійних конфліктів, що 

складаються в різних країнах, знаходити шляхи виходу з них; проявляти 

терпимість та толерантне відношення щодо різних релігійних переконань й 

культур; налагоджувати медійну комунікацію між релігійними організаціями та 

суспільством; практично використовувати набуті знання для сприяння 

досягнення міжконфесійної злагоди в суспільстві. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, 

практична підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: історія 

класичної філософії,  конфліктологія, психологія релігії. 

12. Зміст курсу: Курс “Вступ до спеціальності” є пропедевтичним у 

релігієзнавстві й вивчає релігійну ситуацію від минулого до сучасності з 

означенням тенденцій і перспектив її розвитку. У межах освітньої програми 

передбачено: дослідження суспільно-історичної природи релігії, ознайомлення 

з основними релігійно-філософськими ідеями, типологією первісних вірувань, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специфікою національних, світових, нетрадиційних релігійних течій; 

висвітлення питань релігійної ситуації в Україні та ролі релігійного фактору в 

національній розбудові; об’єктивний аналіз проблем свободи совісті й 

віросповідання в теоретичному і практичному вирішенні та процесів організації  

екуменічного руху.  Набуття знань з релігієзнавства є вагомою основою у 

формуванні професійної компетентності, сприяючи вихованню у студентів 

високих духовних запитів, толерантного відношення, досягненню 

міжконфесійної злагоди у суспільстві. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Абрамович С. Релігієзнавство: підручник / С. Абрамович, М. Тілло, М. 

Чікарькова. – К. : Дакор, 2015. – 512 с. 

2. Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією 

професора А. Колодного. – Київ: Світ Знань, 2000. –  862 с. 

3. Колодний А. Історіософія релігії. – Київ: Українська асоціація 

релігієзнавців, 2013. – 386 с. 

4. Релігієзнавство: історія та теорія релігії : підручник / [О.М.Єременко, 

Н.С.Звонок, Я.В. Кічук та ін.] ; за заг. ред. О.М.Єременка, О.О. Смоліной. 

– Северодонецьк: вид-во СНУ ім.В.Даня, 2017. – 268 с. 

5. Яроцький П. Л. Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й 

Україні): Підручник. – Київ: Кондор, 2015. – 442 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. семінарських занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 

90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні 

завдання, міні-конференції, дебати,  проектна методика, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 

кейс-методів, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці I семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри    Наконечна О.П., д. філос. наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ФП ІІ.1.1 

2. Title: Introduction to the specialty (Religious studies); 
3. Type: Required 

4. Level of higher education: I 
5. Year of study, when the discipline is offered: І 
6. Semester when studying the discipline: І 
7. Number of established ECTS credits: 3 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: 
Koberskaya T.A., Ph.D. Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

Know: the specifics and structures of academic and disciplinary religious studies; 

terminology, basic principles and methods of religious knowledge; doctrinal features 

of the content of the doctrine and religion of the world; factors influencing the 

confessional factor in the existence of the Ukrainian people and trends in the 

development of religious processes in modern Ukraine; philosophical and humanistic 

content of free-thinking, international law on freedom of conscience and legislative 

regulation in Ukraine; the role of religion in modern integrative processes, the 

solution of interethnic, political conflicts, socio-political movements. 

be able to: distinguish between religion as a phenomenon and an institutional form of 

its existence and understand the significance of the influence of world religions on 

the formation of civilizational ideals of mankind; to objectively evaluate and analyze 

various religious studies concepts, to apply the obtained knowledge in solving 

professional tasks, to study certain religious studies problems; to substantiate their 

own ideological position regarding the weight of religion in the personal and social 

life; to analyze ethnoconfessional situations, the causes of interconfessional conflicts 

in different countries, to find ways out of them; to show tolerance and tolerance 

towards different religious beliefs and cultures; to establish media communication 

between religious organizations and society; to practically use the acquired 

knowledge to promote the achievement of interfaith harmony in society. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, 

control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: the history of 

classical philosophy, conflictology, psychology of religion. 

12. Contents of the course: The course "Introduction to a specialty" is propaedeutic 

in religious studies and studies the religious situation from the past to the present with 

the definition of trends and prospects for its development. Within the educational 

program it is envisaged to: study the socio-historical nature of religion, acquaintance 

with the main religious and philosophical ideas, the typology of the original beliefs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



the specifics of national, world, non-traditional religious movements; coverage of the 

religious situation in Ukraine and the role of the religious factor in national 

development; objective analysis of the problems of freedom of conscience and 

religion in the theoretical and practical decision-making and processes of 

organization of the ecumenical movement. Acquiring knowledge in religious studies 

is a significant foundation in the formation of professional competence, promoting 

the upbringing of high spiritual demands by students, tolerant attitudes, and the 

achievement of interfaith harmony in society. 

13. Recommended editions: 
1. Abramovich S. Religious Studies: Textbook / S. Abramovich, M. Tillo, M. 

Chikar'kov. - K.: Dakar, 2015. - 512 p. 

2. Academic Religious Studies. Textbook. According to the scientific editor of 

Professor A. Kolodny. - Kyiv: World of Knowledge, 2000. - 862 p. 

3. Kolodny A. Historiography of religion. - Kyiv: Ukrainian Association of Religious 

Studies, 2013. - 386 pp. 

4. Religious studies: history and theory of religion: a textbook / [O.M.Eremenko, 

N.S.Zvonok, Ya.V. Kichuk, etc.]; per community Ed. O.M. Eremenka, O.O. Smolin - 

Severodonetsk: View of the Ivan Franko State University, 2017. - 268 p. 

5. Yarotsky P. L. Religious Studies (Modern Religious Processes in the World and 

Ukraine): Textbook. - Kyiv: Condor, 2015. - 442 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours seminars, 58 hours. independent work. Together - 90 

years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, mini-

conferences, debates, design methodology, individual and group research tasks, 

implementation of business and role-playing games, case studies, use of multimedia. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final Control: Record at the end of I semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department Nakonechnaya O.P., Ph.D. Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


