
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 1.2; 

2. Назва: Культурологія та релігієзнавство 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стратонова Наталія Олегівна, 

кандидат філософських наук, доцент 

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

• 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 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Природні ресурси України 

Географія туризму. 

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

України  
12. Зміст курсу: Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії. Сутність культури та її 

ґенеза. Тема 2. Особистість у світі духовної культури. Тема 3. Релігія як фактор культури. Тема 4. Походження 

та ранні форми релігії. Тема 5. Поняття світові релігії. Буддизм. Тема 6. Християнство: суспільно-історичні 

умови виникнення та його ідейні основи. Тема 7. Іслам. 
 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

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. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 34 год. самостійної роботи. Разом – 66 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

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

   Підсумковий контроль: залік в кінці І семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

    

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                               Наконечна О.П. 

доктор філософських наук, професор 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 
«CULTURE AND RELIGION STUDIES» 

1. Code: ФП 1.2; 
2. Name: Culture and religion studies 

3. Type: Selective 

4. The level of higher education: I 

5. Academic year with the proposed discipline: 1 

6. Semester with the studied discipline: I 

7. The number of established ECTS credits: 3 

8. The lecturer’s name, initials, academic degree, position: Stratonova N.O., Candidate of Philosophical 

Sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes. After studying of discipline the student should be able to: 

- freely to possess cultural and religious terminology; 

- to make a comparative analysis of different cultures, epochs; 

- Identify and assess the significance of cultural events; 

- to use culturological knowledge in the professional activity at comprehension of modern problems of 

socio-cultural development; 

- to reveal the peculiarities of the relationship between religion and morals, religion and philosophy, 

religion and science, religion and art; 

- interpret the phenomenon of religious experience. 

10. Forms of studies: classroom training. 

11. Subjects for prior study of this discipline: Natural resources of Ukraine, Geography of tourism. 

12. Course content. 
Topic 1. Culturology as a scientific discipline and its categories. The essence of culture and its genesis. 

Theme 2. Personality in the world of spiritual culture. Theme 3. Religion as a factor of culture. Topic 4. 

Origin and early forms of religion. Topic 5. Concept of world religions. Buddhism. Theme 6. Christianity: 

socio-historical conditions of origin and its ideological foundations. Topic 7. Islam. 

13. Recommended or required reading. 

1. Istoriya svitovoyi kul'tury: Navch. posibnyk / ker. avt. Kolektyvu L.T. Levchuk. – 4-te vyd., 

stereotyp. – K.: Lybid', 2003. – 368s. 

2. Lubs'kyy V.I., Mel'nyk P.V. Relihiyeznavstvo: Navchal'nyy posibnyk. – K., 1999. 

3. Kalinin Yu.A., Khar'kovshchenko H.A. Relihiyeznavstvo. – K., 1996. 

4. Kul'turolohiya: teoriya ta istoriya kul'tury. Navch. posib. / Za red. I. I. Tyurmenko, O. D. Horbula. – 

K., 2004. – 367s. 

14. Planned educational activities and teaching methods. 

16 hours - lectures, 16 hours - plactical work, 34 hours - independent work. Total - 66 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and 

role games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria. 

Assessment criteria are carried out on a 100-points scale. 

Final control: test at the end of the 1st semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 
Завідувач кафедри                                                                               Наконечна О.П. 

доктор філософських наук, професор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


