Релігієзнавство
Семестр: IV Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3);
аудиторні години - 32 (лекції - 16, семінарські - 16)
Лектор: Кохановська Марія Григорівна (ел. адреса mariyakokhanovska@gmail.com).
Результати навчання:
 знати:
– особливості віровчення, культових практик та історичні етапи розвитку релігій
– конфесійну карту України
– основні положення релігійного законодавства України
– вчення релігій щодо основних викликів сучасності
– принципи діяльності новітніх релігійних течій та рухів
– стан і тенденції міжконфесійних та міжрелігійних відносин
– соціокультурний аспект діяльності релігійних організацій в Україні
 вміти:
– аналізувати тенденції розвитку релігій у сучасному світі
– виявляти небезпеки релігійного характеру
– толерантно ставитись до релігійних переконань інших осіб
– досліджувати динаміку розвитку релігій
– аналізувати вплив релігії на життя особи та суспільства
– застосовувати отримані знання у професійній діяльності
Анотація навчальної дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: розвинути вміння аналізувати взаємозв’язок релігії та суспільства в
українському та світовому контексті, а також явища духовного життя особи. Завдання:
 розкрити особливості віровчення та культово-обрядових практик найбільших релігій
 вивчити стан та тенденції розвитку релігійної сфери України
 ознайомити зі світоглядними особливостями релігій
 розвинути вміння аналізувати трансформації релігійності
 проаналізувати міжконфесійні та міжрелігійні відносини у світі та в Україні
 виявити взаємозв'язок між релігією та суспільно-політичним розвитком
Рекомендована література:
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, навчальні візити.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
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