
  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 1.21  

2. Назва: Релігієзнавство  

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: другий рік навчання 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІV 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Максим 

Святославович, кандидат філософських наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

●  Визначати форми та функції релігії; 

● Праналізувати місце релігії у духовному житті людства та її вплив на формування 

особливостей національних та світових культур. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

відвідування релігійних (міжконфесійних) заходів. 

11. �Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: культурологія, міфологія; 

�Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): , 

філософія, естетика; 

12. Зміст курсу 1. Релігієзнавство як навчальна дисципліна. Походження та форми релігії. 2. Етнічні 

та національні релігії. 3. Світові релігії. 4. Неорелігії у світі та в Україні. 5. Сектанство: виникнення 

та специфіка. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Абрамович С.Д. Церковне мистецтво / Семен Дмитрович Абрамович. – К.: Кондор, 2005. – 205с. 

2. Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією проф.. А. Колодного. – К.: Світ 

Знань, 2000. – 862 с. 

3. Андрущенко В. П. Духовне життя суспільства і культура. Філософія духу / В. П. Андрущенко, 

М. І. Михальченко // Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В. П. Андрущенко, М. І. 

Михальченко. — 2-ге вид., виправл. й доповн. — К., 1996. — С. 268—336. 

4. Лещенко А.М. Коеволюційні процеси у християнському сакральному мистецтві: [монографія] / 

Альона Михайлівна Лещенко. – Херсон: Айлант, 2016. – 348 с.  

5. Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні: підручник / П. Л. 

Яроцький. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 452 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. семінарських занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, опрацювання першоджерел, практичні заняття, індивідуальні 

завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): модульний контроль на протязі семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль: екзамен в кінці  ІV семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська 
 

Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор, Наконечна О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: ФП 1.21 

2. Title: Religious Studies  

3. Type: Required 

4. Level of higher education: bachelor 

5. Year of study, when the discipline is offered: the second year of study 

6. Semester when studying the discipline: ІV 
7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk Maxim 

Sviatislavovich, candidate of philosophical sciences, associate professor. 

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

•  Identify the forms and functions of religion; 

• to determine the place of sacral art in the spiritual life of a person and its influence on the formation of 

features of national cultures. 

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

and artistic events. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: cultural studies,  mythology; 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): confessionology, 

philosophy, aesthetics; 

12. Contents of the course 1. Religious studies as an academic discipline. Origin and forms of religion. 2. 

Ethnic and national religions. 3. World religions. 4. Neoreligions in the world and in Ukraine. 5. 

Sectarianism: origin and specificity.  

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 
1. Abramovich S.D. Church Art / Semen Dmitrievich Abramovich. - K.: Condor, 2005. - 205 p. 

2. Academic Religious Studies. Textbook. According to the scientific editors prof .. A. Kolodny. - K .: 

World of Knowledge, 2000. - 862 p. 

3. Andrushchenko V.P. Spiritual life of society and culture. Philosophy of the Spirit / VP Andrushchenko, 

MI Mikhalchenko // Modern Social Philosophy: A Course in Lectures / VP Andrushchenko, MI 

Mykhalchenko. - 2nd form, corrected. and supplement - K., 1996. - P. 268-336. 

4. Leshchenko A.M Co-evolutionary processes in the Christian sacral art: [monograph] / Alyona 

Mikhailovna Leshchenko. - Kherson: Ayalant, 2016. - 348 pp. 

5. Yarotsky P.L. Religion. Modern religious processes in the light of Ukraine: handler / P. L. Yarotskiy. - K 

.: Condor - publishing house, 2013 .-- 452 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours lectures, 26 hours seminars, 98 hours. independent work. Together - 150 hours . 

Methods: interactive lectures, primary sources processing, practical classes, individual tasks, individual and 

group research tasks, the use of multimedia tools. 

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

Final control (40 points):  modular control during the semester. 

Current control (60 points): poll. 

Final control:  exam at the end of the semester. 

Current control (100 points): poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department is Doctor of Philosophy, Professor, Nakonechnaya O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


