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Семестр: ___________ 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3) 
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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   
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Форми та  методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, 

навчальні візити. 

Форма  звітності: залік. 

Мова навчання: українська.   
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