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ВСТУП 

Анотація 

Дисципліна «Культурологія та релігієзнавство» – одна із 

загальногуманітарних і соціальних дисциплін, спрямованих на 

поглиблене вивчення основних тенденцій розвитку сучасних 

культурологічних, філософських, антропологічних, релігійних 

теорій. В рамках дисципліни учні знайомляться з основними 

положеннями, складовими різних релігійних світоглядних систем. 

Мета дисципліни – вивчення масштабності самого 

феномена культури, аналіз структури і взаємодії всіх її елементів, 

дослідження різноманіття різних проявів в соціальному 

різноманітності світу, зокрема релігійної культури, що сприяє 

формуванню високого рівня знань студентів. 

Ключові слова: культурологія; релігієзнавство; світова 

культура; первісні релігії; національні релігії; світові релігії. 

 

Abstract 

The discipline Culture and religion studies is one of the 

humanities and social sciences focused on in-depth study of the main 

tendences of the evolution of cultural, philosophical, anthropological, 

religious theories. Within the course students are introduced to the basic 

ideas, components of different religious world wiew systems. 

The purpose of discipline is the study of the magnitude of the 

culture phenomenon, analysis of the structure and interaction of all its 

elements, research its various displays in social diversity of the world, 

including religious culture that promotes a high level of knowledge of 

students. 

Keywords: cultural studies; religion studies; world culture; 

primitive religions; national religions; world religions. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

 

Галузь знань 

24 

«Сфера обслуговування» 

 За вибором 

Спеціальність 

242 Туризм 

 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 

1-й - 

Семестр 

1-й Загальна 

кількість годин – 

90 год. 

 
Лекції 

Тижневих 

годин для 
денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної 

роботи студента 

– 2,7 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

16 год. - 

Практичні, 

семінарські 

16 год. - 

Самостійна робота 

 

58 год.  

ІНДЗ: за вибором 

Форма 

контролю 

 

залік 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36/64%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: вивчення масштабності самого феномена культури, 

аналіз структури і взаємодії всіх її елементів, дослідження 

різноманіття різних проявів в соціальному різноманітності світу, 

зокрема релігійної культури, що сприяє формуванню високого 

рівня знань студентів. 

Завдання: виявлення і вивчення «витоків» культури та 

релігії, ознайомлення з версіями походження культури; вивчення 

теорій етіології релігії; аналіз структури, взаємодії теоретичних 

моделей з формами соціального життя; розкриття специфіки різних 

підходів до вивчення морфології культури; характеристика різних 

елементів культури; виявлення ролі релігійного феномену для 

існування і функціонування культури; вивчення чинників, що 

становлять різні види і форми діяльності; засвоєння теоретичних 

знань з проблем еволюції культури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 

знати: основі культурологічні поняття та специфіку 

культурологічного аналізу; основні школи і концепції 

культурології;логіку становлення та розвитку світових цивілізацій 

та їх культур; характерні риси сучасної світової культури; роль та 

місце релігії у житті суспільства і людини; найголовніші концепції 

релігії; історію виникнення релігійних течій та особливості їх 

впливу на соціально-політичне життя; 

вміти: вільно володіти культурологічною та релігієзнавчою 

термінологіями;робити компаративний аналіз різних культур, 

епох;визначати й оцінювати значення культурних подій; 

використовувати культурологічні знання у своїй професійній 

діяльності при осмисленні сучасних проблем соціокультурного 

розвитку; розкривати особливості взаємовідносин між релігією і 

мораллю, релігією і філософією, релігією і наукою, релігією і 

мистецтвом; інтерпретувати явища релігійного досвіду. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Культурологія 

Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її 

категорії. Сутність культури та її ґенеза 
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Структура та склад культурологічного знання, становлення 

культурології як науки. Становлення культурологічного знання, 

основні культурологічні теорії.  

Поняття культури: багатоманітність визначень та форм. 

Різні підходи до вивчення культури.  

Культура як соціально-історична реальність. Теорії 

походження та розвитку культури. Наука і культура. Культура та 

природа. Культура та цивілізація. Структура культури: матеріальна 

та духовна, класова, національна, світова тощо. Субкультура, 

контркультура, масова та елітарна культура. 

Тема 2. Особистість у світі духовної культури 

Співвідношення світу культури та індивідуальної культури 

людини. Роль цінностей в творенні та побутуванні людини. 

Особистість як цінність та світ цінностей особистості. Проблема 

культурного самовдосконалення особистості.  

Світогляд та його типи. Людина в нерелігійному та 

релігійному світоглядах. 

Поняття духовності. Духовний розвиток та його значення в 

процесі соціалізації людини. Моральна особа та духовність. 

Взаємозв′язок краси та духовності. Значення релігії у формуванні 

особистості. 

Тема 3. Релігія як фактор культури 

Релігія в контексті культури. Релігія як предмет наукового 

аналізу. Релігієзнавство та його структура. Основні підходи в 

поясненні феномену релігії. Визначення релігії. Наукові теорії 

походження релігії.  

Релігійна свідомість. Релігійна віра. Релігійна діяльність. 

Релігійні організації. Релігійні відносини. Соціальні функції релігії 

(компенсаційна, світоглядна, регулятивна, комунікативна, 

терапевтична, теологічна, аксіологічна, культурозберігаюча). 

Релігія як чинник соціальної стабільності і соціальних протиріч. 

Змістовий модуль 2. Релігієзнавство 

Тема 4. Походження та ранні форми релігії 

Історичний характер релігії. Політеїзм як історично 

зумовлений етап становлення структури буття. Тотемізм та його 

корені. Тотеми і їх міфолологізація. Тотемізм у сучасності. 

Фетишизм. Магія. Первісне чаклунство. Анімізм. Анімістичні 
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форми вірувань в сучасності. Шаманізм як форма релігії та етапи 

його еволюції.  

Національні релігії (іудаїзм, брахманізм, індуїзм, 

конфуціанство, синтоїзм). 

Тема 5. Поняття світові релігії. Буддизм 

Світові релігії: закономірності розвитку та основні риси. 

Буддизм як цивілізаційно-культурне явище. Виникнення 

буддизму. Релігійно-філософські школи буддизму. Основні ідеї і 

напрямки буддизму. Географія поширення. Особливості релігійних 

форм буддизму. Цінність вчення буддизму в умовах глобальної 

екологічної загрози. 

Тема 6. Християнство: суспільно-історичні умови 

виникнення та його ідейні основи 

Лекція 1.  

Витоки християнства. Соціально-економічні, політичні 

умови формування християнства. Ідейні джерела християнського 

віровчення. Біблія як культурно-історичний феномен. 

Поширення та еволюція християнства. Християнство як 

державна релігія. Епоха Вселенських Соборів. 

Лекція 2. 

Особливості православного віровчення і культу. 

Фундаментальні світоглядні принципи в православ’ї (геоцентризм, 

креаціонізм, провіденціалізм, персоналізм). Організація і 

церковний устрій в сучасному православ'ї.  

Соціальна доктрина католицької церкви. Організація і 

структура управління католицької церкви. Роль католицизму у 

формуванні європейської освіти. 

Соціально-історичні умови виникнення протестантизму. 

Віросповідна сутність протестантизму.  

Ранній протестантизм (лютеранство, кальвінізм, 

антитринітаризм, соцініанство). Пізній протестантизм (баптизм, 

п’ятидесятництво, єговізм).  

Сучасний протестантизм України. 

Тема 7. Іслам. 

Виникнення ісламу. Особливості віровчення і культу 

ісламу. Іслам в умовах цивілізаційних і глобалізаційних процесів. 

Головні течії ісламу. Іслам в Україні: реалії діалогу і співіснування. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Культурологія 

Тема 1. Культурологія як 

наукова дисципліна та її 

категорії. Сутність культури та 

її ґенеза 

2 2 9 13 

Тема 2.Особистість у світі 

духовної культури 

2 2 9 13 

Тема 3. Релігія як фактор 

культури 

2 2 8 12 

Разом за змістовим модулем 1 6 6 26 38 

Змістовий модуль 2. Релігієзнавство 

Тема 4. Походження та ранні 

форми релігії 

2 2 8 12 

Тема 5. Поняття світові релігії. 

Буддизм 

2 2 9 13 

Тема 6. Християнство: 

суспільно-історичні умови 

виникнення та його ідейні 

основи 

4 4 8 16 

Тема 7. Іслам 2 2 7 11 

Разом за змістовим модулем 2 10 10 32 52 

Усього годин 16 16 58 90 

 

5. Теми семінарських занять 

№з/п Теми Кількість 

годин 

1. Культурологія як наукова дисципліна та її 

категорії. Сутність культури та її ґенеза 

2 

2. Особистість у світі духовної культури 2 

3. Релігія як фактор культури 2 

4. Походження та ранні форми релігії 2 

5. Поняття світові релігії. Буддизм 2 

6. Християнство: суспільно-історичні умови 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
виникнення та його ідейні основи 

7. Іслам 2 

Разом  24 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

12 годин – підготовка до аудиторних занять; 

12 годин – підготовка до контрольних заходів; 

34 години – опрацювання окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Неорелігії сучасності 5 

2. Поняття віровідступництва (єретицизму) в 

церковній історії 

5 

3. Різновидності нетрадиційних культів 6 

4. Релігія в умовах глобалізаційних процесів 6 

5. Екуменізм і стан релігійного діалогу 

сучасності. 

6 

6. Релігія в сучасному інтернет-просторі 6 

Всього 34 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Культурологія та 

релігієзнавство» використовуються пояснювально-ілюстративні 

методи з використанням мультимедійних презентацій та проблемні 

методи навчання із застосуванням: 

• інтерактивних форм проведення лекційних і семінарських 

занять; 

• активізації навчання у вигляді постановки проблемних питань;  

• навчальної дискусії; 

• методу case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій);  

• виконання тестових завдань; 
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• обговорення фільмів, передач на тематику інформаційних 

викликів; 

• конкурсу письмового проекту-есе по проблемі; 

• демонстрації відео, слайдових і скрайб-презентацій по темах. 

 

8. Методи контролю 

Контроль знань проводиться як в усній, так і в письмовій 

формах: 

- знання термінів і понять дисципліни (усно та письмово); 

- тестовий контроль змістовних модулів (письмово); 

Контроль самостійної роботи: 

- перевірка конспектів лекцій, підготовки доповідей, написання і 

знання термінологічного словника. 

Форми і методи контролю відображені у 100 бальній шкалі 

оцінювання знань. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 

40 60 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

15 10 15 10 10 20 20 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

форми навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

1. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

 http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

2. Методичні вказівки та плани семінарських занять з 

дисципліни «Культурологія» для студентів усіх напрямів 

підготовки НУВГП денної форми навчання / [Електронний ресурс]. 

– режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/352/ 

3. Методичні вказівки та плани семінарських занять з 

дисципліни «Релігієзнавство» для студентів всіх напрямів 

підготовки НУВГП денної форми навчання / [Електронний ресурс]. 

– режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/355/ 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Історія світової культури: Навч. посібник / кер. авт. Колективу 

Л.Т. Левчук. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 2003. – 368с. 

2. Лубський В.І., Мельник П.В. Релігієзнавство: Навчальний 

посібник. – К., 1999. 

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Г.А. Релігієзнавство. – К., 1996. 

4. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. 

І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К., 2004. – 367с. 

5. Подольська, Є. А. Культурологія: Навч. посібник / Є. А. 

Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – 2-е вид.,перероб. і 

доп. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 392с. 

6. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М.Закович, 

М.Ф. Рибачук та ін..; за ред.. М.М. Заковича. – К.. 2000 

7. Релігієзнавство : Підручник / за ред. В.І. Лубського, В.І. 

Теремка.-К., 2000. 

8. Хрестоматія з історії релігії та вільнодумства. – Рівне, 1994. 

9. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник.- К.: 

Знання-Прес, 2004 

10. Яроцький П.Л. Релігієзнавство: підручник / Яроцький П.Л. – 

К.: Кондор-Видавництво, 2013 . – 442 с.  

Допоміжна 

1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія 

світової культури ХХ ст: Навч.пос.- К.: Кондор, 2004  
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2. Гречишников С.В. Поиск надежды и дух утешения. Очерки по 

истории религии. – М., 1991. 

3. Горський В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994. 

4. Європейська та українська культура в нарисах: Навч. посібник 

/ За ред. І.З.Цехмістро та ін.-Київ: ЦНЛ, 2003. - 320с. 

5. Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст): 

Навчальний посібник – К.: Либідь, 2004.- 240 с. 

6. Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовой В.О., Чибісова 

Н.Г.,ін.  

7. Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики. – К.: Вища 

школа, 2000. – 272 с. 

8. Первісні форми релігії // Людина і світ. – 1992. –  № 11-12, С. 

24-27. 

9. Полотнюк Я. Іслам // Людина і світ. – 1993. – № 45, С. 32-37. 

10. Фомиченко В. Римсько-католицька держава в Україні // 

Людина і світ. – 1993. – № 6-7, С. 36-38. 

11. Християнство як світова релігія // Людина і світ. – 1993. –  № 

2-3, С.48-54. 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Людина у світі духовної культури : збірник тез ІІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

(17 травня 2017 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2017. – 158 с. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6317/ 

2. Стратонова Н. О. Ескапізм у віртуальний простір / Н. О. 

Стратонова // Людина віртуальна: нові горизонти : зб.наукових 

праць. – Рубіжне : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 12-15. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6131/ 

3. Стратонова Н. О. Кіберкультура: антропологія інтернету / Н. 

Стратонова // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : 

видавництво Національного університету «Острозька 

академія». – Вип. 16. – 2014. – С. 90-95. / [Електронний 

ресурс]. – режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/6127/  

12. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу http://www.kmu.gov.ua/  
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2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу http://rada.gov.ua/ 

3. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. 

– режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

пл. Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 44, 

Рівне) / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

https://www.facebook.com/cbs.rivne/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


