Сучасна релігійна ситуація в Україні
назва дисципліни

Семестр: ___________
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:
– наявні в Україні релігії та їх напрями, а також географію поширення релігій
– тенденції розвитку релігійних процесів в Україні та світі
– релігійні вчення щодо суспільних викликів сучасності
– культурну, соціальну, освітню діяльність релігійних організацій
 вміти:
– аналізувати місце та роль релігійного сегменту в соціокультурному просторі України
– визначати небезпечні для особи та держави явища релігійного характеру
– аналізувати актуальні потреби духовного життя особи та сучасного суспільства
– аналізувати міжкультурні та міжконфесійні зв’язки
Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна має та меті ознайомлення із релігійною картою України та
особливостями релігій: впливом релігій на соціокультурний простір країни; розвинути
вміння аналізувати процеси у житті сучасного суспільства. Зокрема:
– ознайомити із тенденціями розвитку релігійної мережі України
– розкрити особливості вчення основних релігій
– розвинути належний рівень компетентності для праці з релігійними організаціями
Рекомендована література:
1. Єленський В. Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі
трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств : фокус на Україні / В. Є.
Єленський. – К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 2002. – 420 с.
2. Ісламські процеси у світі та в Україні : реалії і прогнози. Колективна монографія / А.
Арістова, С. Здіорук, М. Бутиріна [та ін.]. – К. : УАР, 2011. – 201 с.
3. Релігія – Світ – Україна. Книга 2 : Міжконфесійні відносини поліконфесійної України
: кол. моногр. в 3-х кн. / А. Колодний, Л. Филипович. – К. : УАР, 2011. – 372 с.
4. Фйоріно М. Тоталітарні інституції і «промивання мізків» / Маріо ді Фйоріно. – Львів :
Свічадо, 2000. – 32 с.
5. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : підручник
/ П. Л. Яроцький. – К. : Кондор, 2013 . – 442 с.
Форми та методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота,
навчальні візити.
Форма звітності: залік.
Мова навчання: українська.
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