
ПЕРЕДМОВА
Навчальна  дисципліна  «Релігієзнавство»  відноситься  до  навчальних  дисциплін

циклу  гуманітарної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі
спеціальностей 053 «Психологія». 

  Мета дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками,
які  необхідні  для  глибокого  розуміння  сутності  та  специфіки  складних  релігійних
процесів і явищ нашого часу.

Завдання  дисципліни:  ознайомити  студентів  зі  специфікою  релігієзнавства  як
науки та його структурою; розкрити сутність релігії як духовного феномена, простежити
процес трансформації релігії (первісні релігійні вірування, язичництво, національні релігії
та  світові);  сприяти  осмисленню  особливостей  історичних  типів  релігії,  зокрема
християнства, його значення та ролі в сучасному суспільстві. Оцінюючи роль і значення
релігії  у  становленні  національних  культур,  житті  окремих  людей,  релігієзнавство
сприятиме  формуванню світоглядних засад особистості, вихованню свідомих громадян –
патріотів,  пошуку  ними  власних  моральних  орієнтирів  та  принципів.  Компаративний
аналіз релігій допоможе зрозуміти  різноманітність духовного світу  людства, розкрити
специфіку  формування  культурної  традиції  України,  а  також  визначити  сенс
особистісного  духовного пошуку.  Важливим тут є  саме науковий підхід,  об`єктивний
історичний аналіз релігій світу. Здобуті знання допоможуть належним чином осмислити
сучасну релігійну ситуацію в Україні. 

Об’єктом  курсу є  система  релігійних  відношень  суспільства,  відношення  між
людьми  на  основі  релігійної  віри  та  релігійної  практики;  система  релігійних  знань,
цінностей та практичних норм.  

Предметом курсу є  вивчення історії  та сучасного стану релігії,  ознайомлення з
основними  національними  та  світовими  релігіями,  тенденціями  розвитку  релігії  в
сучасності. Зокрема курс дає змогу вивчити участь релігії в політиці, економіці, її роль в
формуванні етнічних та національних процесів.

Після вивчення курсу «Релігієзнавство» (ВБ 18) здобувачі  вищої освіти повинні
володіти такими компетентностями:

загальні:
ЗК.5. Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК 6. Здатність  приймати обгрунтовані рішення
ЗК10. Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного  демократичного)  суспільства  та
необхідність  його  сталого  розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і
громадянина в Україні.

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку
предметної  області,  її  місця у  загальній  системі  знань  про природу і  суспільство  та  у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Методи  та  форми навчання:  лекційні  та  семінарські  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
написання дайджестів, есе, ділові ігри, складання власних проектів, brainstorming.

Методами навчання є:  усне  опитування  на  семінарських  заняттях  (проведення
диспутів, brainstorming, ділових ігор); проведення колоквіумів (заслуховування доповідей
та  повідомлень,  їх  обговорення  і  рецензування);  захист  презентаційних  проектів;
написання рецензій на наукові публікації; робота з історичними джерелами.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою поточного контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на

лекціях, практичних заняттях та шляхом самостійного опанування програмного матеріалу,
відповідних  знань  та  умінь.  Поточний  контроль  здійснюється  персоніфікованим



оцінюванням роботи  кожного  здобувача  вищої  освіти.  Структура  поточного  контролю
враховує особливості  денної,  заочної  форм навчання.  Максимально можлива оцінка  за
успішне засвоєння програмного матеріалу дисципліни складає 100 балів. 

У  поточному  контролі  знань  здобувачів  вищої  освіти  із  дисципліни
«Релігієзнавство» оцінюванню підлягають наступні  обов’язкові елементи:  системність і
активність  роботи на практичних заняттях (у т.ч.  і  робота в малих групах);  виконання
модульних завдань.

Оцінка  системності  і  активності роботи  на  семінарських  заняттях  передбачає
контроль: рівня знань, продемонстрованого здобувачами вищої освіти в їх виступах чи
відповідях на семінарських заняттях; результатів виконання і захисту контрольних робіт
чи інших завдань, винесених на конкретне семінарське заняття.

Формою  підсумкового  контролю  знань  для  денної  форми  навчання  є
диференційований залік для очної та заочної форми.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  вибіркового  компоненту  освітньої

програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
зі  спеціальності  053  «Психологія»  «Релігієзнавство»  (шифр  компоненти  освітньої
програми – ВБ 18) базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН3. Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН4. Обгрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і
нефахівців.

ПРН13. Взаємодіяти,  вступати  у  комунікацію,  бути  зрозумілим,  толерантно
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


