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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 20 

«Аграрні науки та 

продовольство 

вибіркова 

 

Модулів – 2 

 

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість 

годин – 90 

Спеціальність –  

201 «Агрономія» 

 

 

Рік підготовки 

4-й 3-й  

Семестр 

7-й 5 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітній рівень 

підготовки: 

перший (бакалаврський) 

рівень. 

Кваліфікація – «бакалавр 

з агрономії» 

14 год. 4год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

залік. 2 год Залік 2 год. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Предметом релігієзнавства є з’ясування суті, змісту та історії виникнення 

і становлення релігії як духовного феномену, її окремих віросповідних форм, 

ролі релігії та церкви в житті людини і суспільства. 

Основні завдання вивчення дисципліни:  

- дати певний обсяг знань стосовно релігії взагалі та загально охарактеризувати 

ті окремі релігії, як особливо впливами на цивілізаційну еволюцію людства; - 

показати місце та роль релігії в системі культурних цінностей, в становленні 

державності та суспільних форм;  

- простежити релігійну ситуацію в минулому та сучасному з означенням 

тенденцій і перспектив її розвитку; - розкрити проблему свободи совісті та 

віросповідання в теоретичному і практичному вирішенні; 

 - окреслити зв’язок релігії з іншими сферами життя суспільства; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 



 знати: 

 – закономірності виникнення, розвитку й функціонування релігії;  

– основні компоненти, історичні різновиди релігій та їх специфічні 

особливості; – особливості релігійної культури України, сучасне становище 

релігійного життя в Україні; — основні положення українського законодавства 

про свободу совісті та релігійні організації; 

 уміти:  

– формувати власну позицію щодо сакральної духовності, світової та 

національної  культури, їх цінностей; – дотримуватися вимог українського 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації;  

– – сприяти діалогу й співробітництву віруючих і невіруючих в інтересах 

зміцнення української державності, розвитку національної культури. 

 

Перелік компетентностей: 

 

 Інтегральна компетентність: Пізнання сутності та процесу розвитку 

религиэзнавства має бути орієнтоване на формування таких якостей людини, як 

різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити 

порозуміння з представниками різноманітних культур и віросповідань. 

Значення курсу полягає передусім у формуванні наукового світогляду 

студентів,  фахового і культурного рівня майбутнього спеціаліста. 

  

Загальні компетентності: 

1. здатність навчатися, здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

2. уміння застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, приймати 

обґрунтовані рішення; 

3. вміння використовувати у повсякденному житті основні терміни та поняття 

історії та культури, застосовувати набуті знання для визначення лінії особисті. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. вирішувати професійні завдання спираючись на гуманістичні, 

загальнолюдські цінності, особисті знання, ідеї, переконання; 

2. аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою 

пошуку історичної істини; 

3. вміння використовувати у повсякденному житті основні терміни та поняття 

історії та культури, застосовувати набуті знання для визначення лінії особисті.  

 

 



Міждисциплінарні зв’язки: 

1. українська мова (за професійним спрямуванням); 2. історія і культура 

України, історія ХНАУ; 3. філософія; 3. психологія; 4. політологія; 5. 

соціологія. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Релігієзнавство в історії культури.  

Тема 1. Історія та предмет релігієзнавства. 

 Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання, що вивчає процес 

виникнення, функціонування й розвитку релігії, її будову, прояви в історії 

суспільства, роль у житті окремої людини, конкретних суспільств, 

взаємозв'язок і взаємодію з іншими царинами культури. Історія виникнення 

релігієзнавства. Зв’язок релігієзнавства з іншими науками. Складові 

релігієзнавства: філософія релігії; соціологія релігії; психологія релігії;історія 

релігії. Сучасний стан релігієзнавства. Основні релігієзнавчі концепції та їх 

загальна характеристика. 

Тема 2. Релігія як соціокультурне явище. 

 Релігія як суспільне явище. Походження релігії та форми вірувань 

духовної культури. Виникнення релігії та її суспільно-історичне 

функціонування. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. 

Основні типи і структура сучасних релігійних організацій. Релігія як суспільна 

цінність та її функції. Наукові підходи в питанні походження та сутності релігії. 

Типологія релігій. 

 Виникнення та загальна характеристика первісних форм релігії. Міф та 

міфологія як світоглядне підґрунтя релігії. Ранньоісторичні форми релігії та 

родоплемінні культи: фетишизм, магія, анімізм, тотемізм, землеробський культ, 

шаманізм, язичництво. Первісні вірування дають нам змогу осмислити цінності 

різних народів, які мають велике значення для пошуків порозуміння в 

сучасному світі. Дуже цікавими в цьому сенсі є дослідження шотландського 

релігієзнавця та етнолога Джеймса Джорджа Фрезера (1854–1941). 

 

Тема 3. Світові релігії Сходу. 

 Характерні ознаки національних релігій. Релігійні уявлення Давнього 

Єгипту. Зороастризм (маздеїзм, вогнепоклонництво). Релігійні уявлення 

античної Греції і Риму. Індуїзм, джайнізм, сикхізм – національні релігії 

індійців. Китайські національні релігії – даосизм, конфуціанство. Синтоїзм – 

національна релігія японців. Іудаїзм як релігія єврейського народу: священні 

книги, догматика, течії. 

Тема 4. Християнство як світова релігія.  

Напрями християнстваЗагальна характеристика християнства. Соціально- 

історичні причини виникнення християнства, його ідейні джерела. Еволюція 

християнства. Християнські догматика і культ. Морально-етична доктрина 

християнства. Великий церковний розкол християнства та його історичні 

наслідки. Православ’я. Історія виникнення православ’я: причини і наслідки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


Введення православ’я у Київській Русі. Особливості православного віровчення 

та культу. Структура православної церкви. Виникнення старообрядництва, його 

основні згоди і толки. Модернізм у сучасному православ’ї. Католицизм Римо-

католицька церква: віровчення, культ і організація. Католицьке церковне право. 

Соціально-політична доктрина Ватикану. ІІ Ватиканський Собор, оновленська 

політика католицизму. Протестантизм. Передумови виникнення 

протестантизму. Особливості віровчення і культу. Основні напрями.  

 

Змістовий модуль 2. Роль релігії у сучасному  суспільстві. 

Тема 5. Іслам як світова релігія. 

 Соціально-історичні причини виникнення ісламу. Життя Мухаммада і 

поширення його вчення. Коран і Сунна як джерела віровчення. Догматика і 

культ ісламу. Норми шаріату. Основні течії ісламу. Сучасна ситуація в ісламі. 

 

Тема 6. Атеїзм, наука та секулярне суспільство. 

Вільнодумство Стародавнього світу. Середньовічне вільнодумство. 

Вільнодумство епохи Відродження і періоду ранніх буржуазних революцій. 

Протестантизм та становлення секуляризму Радикальні форми вільнодумства: 

французький атеїзм ХVIII століття. Атеїстична концепція Л. Фейєрбаха. 

Марксистсько-ленінський атеїзм. Природничо-наукове вільнодумство. Сучасні 

організації вільнодумств. 

 Характеристика сучасних країн щодо їх ставлення до релігії та 

церкви. Атеїзм та агностицизм у сучасну епоху. 

 

Тема 7. Релігія у постсекулярному суспільстві. 

 Характеристика сучасних країн щодо їх ставлення до релігії та церкви. 

Сутність релігійного предмета сучасних правопорушень. Поняття релігійного 

конфлікту. Поняття кримінотеології. Релігійний екстремізм та етнорелігійний 

тероризм. Свобода совісті та віросповідань як релігієзнавчо-правова проблема. 

Атеїстичний світогляд. Толерантнсть як  здатності без агресії сприймати думки, 

поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини. Поняття 

свободи совісті як конституційно-правової категорії. Закон про свободу совісті 

та релігійні організації як засіб здійснення свободи совісті. 

 

Тема 8. Історія і сучасний стан релігії в Україні. 

 Історико-географічні аспекти поширення релігій в Україні. Українське 

язичництво. Прийняття й поширення християнства в Україні: особливості, віхи 

історії. Стан і тенденції зміни релігійної мережі в роки незалежності. 

Відродження українського православ’я і внутрішньоправославні колізії. 

Католицизм на українських землях. Український протестантизм. Мусульмани в 

незалежній Україні. Тенденції розвитку нових релігійних течій і рухів. 

Регіональна карта релігій України. Проблеми релігійного життя в Україні: 

міжконфесійні відносини. Конфесії України в контексті міжнародних релігійних 

реалій. Екуменічні процеси у світі та Україні. 

 



4. Структура навчальної дисципліни «Релігієзнавство» 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с. 

р. 

л п лаб ін

д 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Релігієзнавство в історії культури 

Тема1. Предмет і їсторія 

релігієзнавства 

10 2 2   6 12 1 1   10 

Тема 2. Ранні форми та 

національні релігії.  

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 3. Релігії  

Стародавнього Сходу  

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 4. Християнство як 

світова релігія 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

56 8 8   30 46 2 4   40 

Змістовий модуль 2. Роль релігії у сучасному світі 

Тема 5. Іслам як світова 

релігія 

12 2 2   8 11 1    10 

Тема 6. Атеїзм, наука та 

секулярне суспільство 

10 2 2   6 10 - -   10 

Тема 7. Релігія у 

постсекулярному 

суспільстві. 

12 1 2   6 11 - 1   10 

Тема 8. Історія і 

сучасний стан релігії в 

Україні  

12 1 2   8 12 1 1   10 

Всього годин разом за 

змістовим модулем 2 

54 8 8   38 44 4 6   40 

Всього 90 14 16   58 90 6 6   80 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і функції релігієзнавства 2 год. 

2 Релігія як соціальне явище Ранні форми релігії. 2 год. 

3 Релігії  Стародавнього Сходу 2 год. 

4 Християнство як світова релігія 2 год. 

5 Іслам як світова релігія 2 год. 



6 Модернізація сучасних релігій 2 год. 

7 Історія і сучасний стан релігії в Україні 2 год. 

8 Релігія у постсекулярному суспільстві 2 год. 

 Усього годин: 16 год. 

 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота здобувача відноситься до інформаційно-розвиваючих 

методів навчання і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням: 

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел 

інформації; перегляд відеозаписів;; інші види занять. 

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних,  

семінарів; виконання типових задач; інші види занять. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: виконання завдань 

з елементами творчості; участь в розборі проблемних ситуацій; розв’язання 

проблемно-пошукових запитань; участь у дискусіях і конференціях; складання 

рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять. 

4. Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в процесі 

проведення наукових досліджень, у навчальних практикумах, конференціях. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і функції релігієзнавства 6 год. 

2 Ранні форми та національні релігії. Світогляд 

дохристиянської доби Кіївської Русі. 

8 год. 

3 Релігії  Стародавнього Сходу 8 год. 

4 Християнство як світова релігія 8 год. 

5 Іслам як світова релігія 8 год. 

6 Модернізація сучасних релігій 6 год. 

7 Історичні форми критичного аналізу релігії 6 год. 

8 Історія і сучасний стан релігії в Україні 8 год. 

 Усього годин: 58 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

У розділі визначаються основні завдання та форми індивідуальної роботи 

здобувачів (контрольні роботи, реферати тощо). 

10. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи 

навчання:    

1). Група методів за джерелом інформації і сприйняттям навчальної 

інформації – словесні (лекція, семінари, бесіда, розповідь); наочні – 



(ілюстрація, демонстрація, презентація), практичні (збір інформації, 

розрахунки, графічно-схематичне зображення інформації).  

Лекція – логічно вивершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного 

питання, ілюстрований, за необхідності, засобами наочності та демонстрацією 

дослідів. Лекція є однією з основних організаційних форм навчальних занять і, 

водночас, методів навчання. 

Залежно від завдань навчального курсу використовуються такі види 

лекцій:  

- проблемно-пошукова лекція, спрямована на активізацію творчого 

мислення студентів, їх уміння і прагнення підходити до знання як до продукту 

й умови процесу пізнання, учасниками якого вони стають у процесі навчання; 

 - лекція-діалог, що проводиться на основі сократівського методу прямого 

діалогу викладача зі студентами;  

- лекція-консультація, що проводиться за сценаріями «питання-відповідь» 

або «питання-відповідь-дискусія». 

Семінари – форма навчального заняття, у якій викладач організує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких здобувачі готують тези 

виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінарські заняття 

можуть проводитися у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і 

доповідей, дискусій тощо. 

Індивідуальне заняття – форма навчального заняття, що проводиться з 

окремими здобувачами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій здобувач отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться 

протягом семестру – поточні та екзаменаційні консультації). 

2). Група методів за логікою передачі і сприйняття навчального матеріалу 

– індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

3). Група методів за ступенем самостійного мислення при засвоєнні знань 

– репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові); 

4). Група методів за ступенем управління навчальним процесом  

– навчання під керівництвом викладача, самостійна робота студента з 

навчальною та науковою літературою, текстами лекцій, підготовка до 

семінарських і практичних занять, робота з комп’ютером, виконання письмових 

завдань. 

11. Методи контролю 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. 

  Поточний контроль знань здобувачів здійснюється за двома напрямами: 



I – контроль систематичності та активності роботи на семінарських та 

практичних заняттях; 

II – контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 

 Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; фронтальне 

опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні роботи; 

тестування. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів 

навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля.  

Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі заліку у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу.  

Семестровий залік – форма оцінки підсумкового засвоєння здобувачами 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід.  
 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Залік 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 5 Т6 Т7 Т8 40  100 

7 7 8 8  7 7 8 8 

Теми змістовного модуля 1 – Т1-Т4. Теми змістовного модуля 2 – Т5-Т8. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



13. Методичне забезпечення 

1. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для 

студентів. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури / Ю.М.Гаврилюк/Ю.М. 

Гаврилюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2002. – 46 с. 

 

14. Рекомендована література 

 

Першоджерела 

1. Апокрифы ранних христиан. – М., 1989. 

2. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні 

видання). 

3. Бхагават-гіта // Всесвіт. – 1981. – № 11; 1991. – № 4. 

4. Бхагавадгіта (Божественна пісня). – Париж; Львів; Цвікау, 1999. 

5. Велесова книга: [ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії 

Б.Яценка;]. – К., 2004. 

6. Катехизис. - К.: Издание Украинской Православной Церкви. 1991. – 238 с 

7.  Коран. – К., 2002. 9. Коран // Всесвіт. – 1990. – № 6.  

8.  Новий Завіт з коментарем. – Львів, 1994.  

9. Талмуд (різні видання).  

10. Трипітака (різні видання).  

 

 

Основна 

1. Академічне релігієзнавство: підруч. / за ред. А. М. Колодного. – К.: Світ 

знань, 2000. – 862 с. 

2. Борозенець Т.А., Гаврилюк Т.В. Б 83 Релігієзнавство: навч. посіб. / Т. А. 

Борозенець, Т.В. Гаврилюк // За ред. І.Ф.Надольного. – К., 2013. – 185 с. 

3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: у 4-х т., 5 

кн. / І. Власовський. – К.: Либідь, 1998. – Т. 2. – 346 с. 

4. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / М. С. 

Грушевський. – К.: Освіта, 1992. – 192 с. 

5. Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти. – К.: Видав. Дім«Киево-

могилянська академія». – 2006. – 398 с. 

6. Історія релігії в Україні: у 10-х т. / редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К.: 

Укр. Центр духов. культури, 1996-1999. – Т. 3. – 560 с. 

7. Калінін Ю. А. Релігієзнавство: підруч. / Ю. А. Калінін, Є. А. 

Харьковщенко. – К.: Наук. думка, 2000. – 352 с. 

8. Лубський В. І. Релігієзнавство: підруч. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. 

Лубська. – К.: Академвидав., 2002. – 480 с. 

9.  Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. 

Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – 504 с  

10. Релігієзнавчий словник / за ред. А. М. Колодного. – К.: Четверта хвиля, 

1996. – 392 с. 

11. Титов В. Д. Релігієзнавство: підруч. / В. Д. Титов, С. В. Качурова, О. В. 



Барабаш. – X.: Право, 2004. – 272 с. 

12. Релігієзнавство: навч. посіб. / за ред. С. А. Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 

1999. – 496 с. 

13. Яшин П. П. Релігія, держава і право: навч. посіб. /П. П. Яшин. – X. : 

НЮАУ, 1998. – 40 с. 

14.  Релігієзнавство: Навч. Посібник з хрестоматією. Автори : Л.Г.Дротянко, 

О.А.Матюхіна, Н.В.Іщук та ін. За ред. Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіної. – К.: 

НАУ, 2004. – 328 с. 

Додаткова 
 

1. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навч. посібник / За ред. 

М.М.Заковича. – К., 1996.  

2. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / Колодний А.М., Яроцький П.Л., 

Лобовик Б.О. та ін. – К.: Т-во “Знання”, 1999. – 735 с. 

3. Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство: 

Навч. посібник. – Львів: Новий світ –2005. – 420 с. 

4. Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. 

Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – 504 с.  

5. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. – К.: Знання, 2007. – 

6. Франко І. Біблійне оповідання про Сотворення Світу в світлі науки. – 

Вінніпег, Ман., 1918. – 118 с.(або: Франко І. Поема про Сотворення світу / 

Передмова проф. В. Яременка. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.; або вид.: 

Чернівці, 2001. – 112 с.). 

7. Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. 

Збірник наукових праць за ред. А.Колодного та О.Горкуші // Українське 

релігієзнавство. – К., 2012. – No 64. – 233 с. 

8. Фрезер Д. Золотая ветвь. – М., 1980. 30. Шевченко В.М. Словник-довідник 

з релігієзнавства. – К.: Наукова думка, 2004. 13. Інформаційні ресурси 

9. Черній А. М. Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів/А. М . Черній. – К.: Академвидав, 2005. – 352 с. 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a 

2. Наукова періодика України; Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Научная электронная библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

 


