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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Релігієзнавство 

Викладач (-і) Савчук Олег Ігорович – кандидат філософських 

наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Контактний телефон викладача 0974582322 

E-mail викладача savvok1979@gmail.com  

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки  

2.2 Блок вибіркових дисциплін 

Обсяг дисципліни 90 год. 3 кредити ЄКТС 

20 лекцій, 20 практичних, 2 індив.робота, 48 СРС 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://ifaiz.edu.ua/novyny/690-sylabusy-kshd-

mag.html  

Консультації Очні консультації: 2 год. четвер 2 пара 

2. Анотація до курсу 

Релігієзнавство — гуманітарна наука, яка досліджує суспільно-історичну природу 

релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними сис-

темами суспільства, особливості їх впливу на віруючих 

3. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є дослідження 

віровчення, літургійних традицій культових особливостей, а також реконструкція 

процесів інституціоналізації різних релігій,  які визначали формування релігійної карти 

світу в історичній ретроспективі та впливатимуть на її трансформації у найближчій 

перспективі. Це також належить до основних завдань  розширення та поглиблення 

знань, вмінь та навичок у майбутніх фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр». 

Завданням навчального курсу «Релігієзнавство» є з’ясування історичної 

еволюції та перспектив розвитку феноменів релігії та релігійності у їх культурно-

цивілізаційних та інституційних виявах. Необхідно виявити ті магістральні соціологічні 

показники, що є свідченням процесів інституціоналізації релігійних конфесій та 

деномінацій. У вивченні дисципліни «Релігієзнавство» студенти повинні творчо й 

самостійно засвоювати прикладні знання з навчального курсу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» студенти мають 

набути таких компетентностей:  

знати: 

– основні відомості про походження, історичний розвиток та сучасний стан 

різних релігійних систем;  

– особливості структури релігії в культурному універсумі;  

– місце релігії в суспільному бутті;  

– вплив окремих релігійних традицій на культурний розвиток на українських 

землях; 

– найважливіші інформаційні ресурси, що представляють історію та сучасність 

різних релігій; 

– вплив і значення релігійних процесів  у відповідних регіонах світу;  

– сучасну ситуацію в провідних релігійних організаціях, їхні екуменічні та 

гуманітарні ініціативи. 

вміти: 

– застосувати отримані знання у науково-академічній, практичній пастирській, 

освітньо-виховній та культурній діяльності;  

– використовувати поняттєво-категоріальний апарат й історичні відомості у 

процесі наукової діяльності;  

– орієнтуватися у віроповчальних  особливостях релігійних організацій, що 

представляють різні релігійні традиції;  

– розпізнавати значення діяльності релігійних організацій у загальному контексті 
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релігійності як у минулому, так і в сьогоденні; 

– пояснювати та застосовувати з виховною і просвітницькою метою знання про 

релігії; 

– застосовувати набуті практичні знання у практичній діяльності, враховуючи 

конфесійні особливості сучасної України та в світі загалом;  

– аналізувати глобальні релігійні процеси у світлі розвитку й діяльності 

релігійних організацій.  

Перелік мінімуму знань, умінь, навичок, необхідних для подальшої практичної 

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Релігієзнавство»: 

• здатність до всебічного критичного розуміння проблематики релігії 

та релігійності й основних підходів до  їх осмислення у навчанні та/або 

професійній діяльності й на межі предметних галузей; 

• здатність застосовувати отримані історичні, доктринальні знання і 

розуміти богословські питання розвинутих релігійних систем; 

• здатність установлювати та співвідносити причинно-наслідковий 

зв'язок між різними релігійними  традиціями; 

• здатність до самостійного навчання,  критичного мислення та 

аналітичних суджень і висновків. 

 

4. Програмні компетентності 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати: 

інтегральні компетентності: 

ІК-1 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання 

християнської етики та суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, а також бути 

критичним і самокритичним. 

ЗК-3 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, а також планувати та 

управляти часом. 

ЗК-4 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел з 

використанням інформаційних та комунікаційних технологій. 

фахові компетентності: 

ФК-1 Критичне усвідомлення історичної, соціальної та культурної значущості 

богословських традицій. 

ФК-4 Розуміння взаємодії та взаємозв’язків історичного і соціокультурних 

контекстів з богословськими традиціями. 

ФК-6 Здатність застосовувати богословські знання в професійному та 

суспільному житті відповідно до морально-етичних засад і принципів 

ФК-7 Здатність розуміти і брати участь в діалозі між богословськими і 

релігійними традиціями та системами. 

ФК-8 Критичне усвідомлення безперервного характеру і процесу богословських 

студій та дискусій. 

ФК-9 Здатність до письмового та усного викладу богословських суджень. 

ФК-11 Здатність здійснювати навчальну, виховну, просвітницьку діяльність в 

освітніх та інших закладах (установах, організаціях) 

ФК-12 Здатність застосовувати богословські знання в експертній та 

консультативній діяльності. 

 



5. Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень у галузі богослов’я. 

ПРН-3 Розуміти сутність і продемонструвати розуміння «богослов’я» як 

освітньої, наукової та практичної дисципліни в історичному і сучасному контексті. 

ПРН-7 Знання та уявлення про основні етапи становлення і розвитку 

християнства у світі та в Україні від першої християнської спільноти до сьогодення, 

богословську думку, еклезіологічні концепції та гуманістичні погляди видатних 

мислителів та церковних лідерів. 

ПРН-14 Розв’язувати складні завдання й проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів у галузі богослов’я. 

ПРН-17 З’ясовувати роль, вплив та значення історичного, соціальнополітичного, 

мовно-культурного контексту на формування основних богословських доктрин і 

практик. 

ПРН-19 Визначати взаємозв’язки між різними богословськими дисциплінами. 

Застосовувати набуті знання і вміння у процесі формулювання способів вирішення 

богословських питань. 

ПРН-21 Уміння надавати експертну оцінку релігійним процесам в Україні та 

світі. 

ПРН-22 Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення 

та власний досвід у галузі богослов’я у процесі професійної діяльності. 

ПРН-23 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в галузі 

богослов’я, оперувати сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями. 

ПРН-27 Здатність сприяти релігійній безпеці України та її позитивному іміджу в 

контексті світових комунікацій 

ПРН-30 Демонструвати розуміння впливу богослов’я на життя індивідуума і 

суспільства. Вміння усвідомлено та з повагою ставитися до цінності іншої особи, її 

світогляду та системи пріоритетів у спектрі релігійно-культових норм поведінки. 

 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість 

годин – 90 год. 

Лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 20 

індивідуальна робота 2 

самостійна робота 48 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язковий/ 

Вибірковий 

Восьмий 041 Богослов'я Четвертий Вибіркова дисципліна циклу 

професійної підготовки 

 



 

Тематика навчальної дисципліни  

Т
и
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д
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ь  

Назва теми 

к
-т

ь
 г

о
д

. Література для 

самостійної роботи 

 ТЕМА 1. Вступ до навчальної дисципліни 

«Релігієзнавство» 

1. Поняття і структура релігії. 

2. Типологія і функції релігії.  

3. Релігійна карта світу.  

3 

 

2, 3, 5, 6, 13 

 ТЕМА 2. Первісні релігійні вірування. 

1. Загальна характеристика ПРВ.  

2. Фетишизм, тотемізм, аніматизм.  

3. Структура і види магії. 

3 3, 5, 6, 8, 11. 

 ТЕМА 3. Національні релігії 

1. Національні релігії Далекого Сходу.  

2. Національні релігії Близького Сходу. 

3. Національні релігії в Україні.  

3 1, 3, 5, 18, 19 

 ТЕМА 4. Буддизм як світова релігія 

1. Біографія Гаутами- Будди. 

2. Філософська ґенеза буддійського 

віровчення.  

3. Буддійські символи і релігійні свята. 

4. Буддизм в Україні.   

3 7, 11, 12, 26. 

 ТЕМА 5. Іслам як світова релігія 

1. Біографія Мухаммада. 

2. Основи мусульманського віровчення. 

3. Культово-обрядова практика ісламу.  

4. Іслам в Україні.  

3 3, 5, 7, 8 

 ТЕМА 6. Християнство як світова релігія 

 

1. Християнство на сучасній релігійній карті 

світу. 

2. Християнські символи. 

3. Чернечі ордени та згромадження: історія 

та сучасний стан.  

4. Екуменізм у християнстві.  

3 3, 7, 8, 4. 

 ТЕМА 7. Католицизм на сучасній релігійній карті 

світу 

1. Апостольська Столиця: історія та 

сучасний стан. 

2. Організаційна структура КЦ. 

3. КЦ в Україні. 

3  8, 27, 28, 31 

 ТЕМА 8. Протестантизм на релігійній карті світу 

1. Особливості появи раннього 

протестантизму.  

2. Особливості протестантського віровчення 

та культово-обрядової практики. 

3. Протестантизм в Україні. 

4. Пізньопротестантські релігійні організації. 

3 2, 3, 5, 8. 



 ТЕМА 9. Православ’я на релігійній карті світу 

1. Організаційна структура православних 

церков. 

2. Соціальне вчення православних церков. 

3. Православні конфесії Україні. 

4. Маронітська діаспора. 

3 7, 22, 23, 29. 

 ТЕМА 10. Конфесіологія релігії 

1. Поняття релігійних течій і конфесій.  

2. Буддійські конфесії.  

3. Мусульманські конфесії. 

3 7, 9, 16, 18 

 

7. Система оцінювання курсу 

У процесі вивчення дисципліни «Літургійне богослов’я» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів: 

 - поточне тестування та опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - оцінювання виконання КПІЗ; 

 - ректорська контрольна робота; 

 - підсумковий екзамен; 

 - інше. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з навчальної дисципліни «Літургійне 

богослов’я» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту*: 

Заліковий 

модуль 1 

(поточне 

опитування) 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(оцінка за КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(письмовий 

екзамен)  

15 % 25 % 20 % 40 % 

тиждень (___) тиждень (___) тиждень (___)  

 

Шкала оцінювання: 

 

 

За шкалою 

академії № 1 

За шкалою 

академії № 2 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

9-10 90–100 Відмінно А (відмінно) 

8 85–89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

7 65-74 Задовільно D (задовільно) 

6 60-64 E (достатньо) 

3-5 35-59 Незадовільно FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-2 1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

8. Політика курсу 

Політика щодо відвідування. Особиста присутність студента на лекціях та практичних 

занять у процесі вивчення дисципліни «Літургійне богослов’я» є обов’язковим 

компонентом оцінювання. Усі пропущені лекції та практичні (із занесенням у журнал 

відвідування студентів відмітки «н») необхідно здобувачам освіти відпрацювати, 

— для екзамену  



відповідно до правил навчального процесу в Академії. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, відрядження, чи стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності 

поважних причиy. 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань під 

час заняття.  

 

 

9. Рекомендована література   

 

Основна  література 

1. Академічне релігієзнавство: підручник / За ред. Колодного А. Київ: Наукова думка, 

2001. 862 с. 

2. Бублик С. Релігієзнавство: навчальний-посібник. Київ: Наукова думка, 1996. 347с. 

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма: монография. Москва., 1990. 653с. 

4. Великович Л. Католицизм в современном мире: монография. Москва., 2011. 402с. 

5. Гараджа В. Социология религии: учебник.  Москва. 2015. 401с. 

6. Ислам: энциклопедический словарь. Москва. 2019. 979с. 

7. Історія Православної Церкви в Україні: підручник. / за ред. С. Думенка. Київ., 1997. 

285с. 

8. Історія релігії в Україні. В 10 томах / За ред. Колодного А., Яроцького П. Филипович 

Л. Київ. 2019.  

9. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. В 3-х т. / за ред. А.Колодного, Л. 

Филипович. Київ., 1994. 615с. 

10. Калінін Ю., Харьковщенко С. Релігієзнавство: Підручник. Київ. 2013. 456с. 

11. Колодний А. Феномен релігії: монографія. Київ., 2017. 195с. 

12. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан: 

монографія. Львів: СПОЛОМ, 2013. 312с. 

13. Лестер Л. Религиозные традиции мира: монография. Москва. 2006. 237с. 

14. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира: монография. Москва. 1995. 315с. 

15. Радугин А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: 

монография. Москва. 2019. 374с. 

16. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія / За ред. Колодного А., Лобовика Б. 

Київ: КНУ ім.. Т.Шевченка. 2011. 263с. 

17. Токарев С.А. Религия в истории народов мира: монография. Москва. 1988. 264с. 

18. Угринович Д. Психология религии: монография. Москва. 1986. 174с. 

19. Щёкин Г. Религии в истории народов мира: монография. Москва., 1988. 311с. 

20. Яблоков И. Религиоведение: учебник. Москва., 1998. 425с. 

 

Додаткова  література 

 

1. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия: монография. Москва.  1996. 265с. 

2. Баркер А. Новые религиозные движения: монография.  Санкт-Петербург., 1997. 278с. 

3. Бергсон П. Два источника морали и религии: монография. Москва., 1990. 218с. 



4. Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития: монография. Москва. 

1992. 311с. 

5. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії: монографія. Київ., 1996. 325с. 

6. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта: монография. Санкт-Петербург., 1992. 

415с. 

7. Єленський В. Державно-церковні взаємини на Україні (1917-1990) : монографія. Київ., 

1991. 347с. 

8. Валько В. Первісне християнство: монографія. Львів, 1997. 178с. 

9. Еремеев Д.С. Ислам: образ жизни и мышления: монография. Москва., 1990. 188с. 

10. Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге ХХI века: монография. Москва., 1989. 

215с. 

11. Журавский А.В. Христианство и ислам: культурные проблемы диалога: монография. 

Москва., 1990. 219с. 

12. Мартин Уастер. Царство культов: монография. Санкт-Петербург., 1992. 323с. 

13. Марченков В.Г. Начала православия: монография. Москва., 1991. 412с. 

14. Мгедлов  Католицизм: монография. Москва., 1980. 

15. Мень А. Истоки религии: монография. Москва, 1991. 

16. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира: монография. Москва., 1995. 

17. Овсиенко Ф. Эволюция социального учения католицизма: монография. Москва., 1987. 

18. Панова Ф.Ф. и др. Жизнь Мухаммеда: монография. Москва, 1990. 

19. Парнов Е. Трон Люцифера: Критические очерки магии и оккультизма: монография. 

Москва., 1991. 

20. Религиозная обрядность: содержание, эволюция, оценки: монография. Київ., 1988. 

21. Степовик Д. Релігії світу: монографія. Київ., 1993. 

22. Сухов А.Д. Религия в истории общества: монография. Москва., 1979. 

23. Торчинов Е. Религии мира: монография. Санк-Петербург., 1998. 

24. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура: монография. Київ., 1998. 

25. Чельцов М. Христианское миросозерцание: монография. Москва. 1997. 

26. Шахнович М. Тайна Бога: глобальные проблемы современности и модернизация идеи 

бога: монография. Київ., 1990. 

27. Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима: монография. Москва., 

1987. 

28. Щанов Я. Русское православие: вехи истории: монография. Москва, 1985. 

29. Эррикер К. Буддизм: монография. Москва., 1999. 

30. Яковлев Е. Искусство и мировые религии: монография. Москва., 1985. 

31. Encyclopedia of Catholicism /general editor R.-P. McBrien, HarperCollinsPublishers 1349p. 

 

 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 

http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України. 

http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури 

“Правознавець”. 

https://risu.org.ua – Релігійно-інформаційна служба України. 

http://ugcc.ua – Офіційний сайт УГКЦ. 

https://www.pomisna.info – Офіційний сайт ПЦУ. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://catalogue.nplu.org/
https://risu.org.ua/
http://ugcc.ua/
https://www.pomisna.info/


http://orthodox.org.ua – Офіційний сайт УПЦ. 
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