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СИЛАБУС КУРСУ 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

2022-2023 навчальний рік 

Назва курсу Релігієзнавство  

Адреса викладання курсу м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури   

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань  03 гуманітарні науки, спеціальність  034 культурологія 

Викладач (-і) Колесник Ігор Миколайович, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури  

 

Контактна інформація викладача 

(-ів) 

ihor.kolesnyk@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239-42-10 (кафедра теорії та історії культури) 

Консультації по курсу 

відбуваються 

кафедра теорії та історії культури, вул. Університетська, 1, ауд. 357 

                       

Інформація про курс «Релігієзнавство» є дисципліною вільного вибору і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 

4 кредити, 120 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж 

семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 



Коротка анотація курсу Предметом вивчення навчальної дисципліни є релігієзнавча проблематика фундаментальних закономірностей та особливостей 

функціонування релігії в історії людства. Програма навчальної дисципліни складається із таких змістових модулів:  

1. Ранні форми релігій світу (1 семестр) 

2. Світові релігії та глобальний світ (2 семестр) 

Детальніша інформація щодо структури курсу, тем лекцій і семінарів можна знайти у навчальній програмі курсу 

«Релігієзнавство».  

Мета та цілі курсу Мета: знайомство студентів із існуючими релігійними традиціями світу; розширення їхнього знання щодо основних понять, 

функцій та структурних елементів релігії як феномену людської історії; вивчення історії розвитку духовних, культових, 

обрядових та ритуальних практик релігій, умов виникнення основних вчень та формування їхньої регіональної, культурної 

специфіки. Метою курсу також є ознайомлення студентів щодо специфіки розвитку релігієзнавства як наукової міжгалузевої 

дисципліни, її основних принципів та методології, яка ґрунтується на філософському спадку.  

 



Література для вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2004. – 528 с. 

2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с. 

3. Головащенко С.І.  Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь,  1999. – 352 с. 

4. Історія релігії в Україні: Навч.посібник / За ред.А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с. 

5. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: У 3 кн. – К., 1994. 

6. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навч. посібник / За ред. М.М.Заковича. – К., 1996. 

7. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наук. думка, 1999.  – 252 с. 

9. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 396 с. 

10. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник. – Ростов н/Д: Фенікс; Харьков: Торсинг, 2004. – 512 с. 

11. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К.:Фітосоціоцентр, 1999. – 204 с. 

12. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посібник. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с. 

13. Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 

2005. – 420 с.  

14. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с.  

15. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 408 с. 

16. Релігієзнавство / За ред. М.Ф.Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с. 

17. Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: 

Свічадо, 2007. – 504 с. 

18. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2003. – 356 с. 

19. Юрій Н.Ф. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2006. – 408 с. 

20. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 308 с. 

21. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Львів, 2010. 



Тривалість курсу 4 кредити, 120 год. 

Обсяг курсу У першому семестрі:  

32  аудиторних години 

З них: 

22  годин лекцій 

11 годин  практичних занять 

57 годин самостійної роботи 

Очікувані результати навчання В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

• проблеми сучасних досліджень теорії та історії релігії;  

• структуру, функції та специфіку релігій світу; 

• історичні форми релігії (від первісних форм до світових явищ новітнього характеру);  

• розвиток релігійної ситуації в Україні;  

• особливості віровчення, культу та церковної організації релігій; 

• основні принципи наукового підходу до вивчення релігії та законодавча основа свободи совісті та релігійних 

переконань. 

 

вміти: 

• аналізувати зміст теорії та історії релігії; 

• орієнтуватися в основних підходах у вивченні релігії;  

• виділяти особливості віровчення, культу та церковної (конфесійної) організації різноманітних релігій світу, їх місце в 

історії духовного розвитку людства; 

 розкривати сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації. 

Формат курсу Очний 

Теми Подано у табличній формі схеми курсу «Релігієзнавство» 



Підсумковий контроль, форма Іспит у другому семестрі 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ культурології. 

Навчальні методи та техніки, які 

будуть використовуватися під час 

викладання курсу 

Проблемно-пошукові. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проєктів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 

Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі інтернет. 

Критерії оцінювання (окремо для 

кожного виду навчальної 

діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом «Релігієзнавство»: 

Загалом – 100 балів, з них: 

Поточне тестування та самостійна робота Контролі 

знань 

Сума 

 

 

Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль № 2 

 

 

 

  

20 

 

 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 



                               

                                               Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Оцінка Залік 

А 90 – 100 5 

Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 

4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 

3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

Питання до заліку 1. Особливості релігійної віри. 

2. Становлення християнства як світової релігії. 

3. Релігійний культ, його місце і роль у релігії. 

4. Соціально-історичні причини виникнення християнства, його ідейні попередники. 

5. Релігійні організації, їх типи та функції. 

6. Національні релігії, їх особливість. 

7. Релігія у системі духовної культури; її роль у сучасному світі. 

8. Раннє християнство, його еволюція.  

9. Основні підходи до питання ґенези релігії та чинники її виникнення. 

10. Синтоїзм як національна релігія Японії. 

11. Теорії походження релігії 

12. Юдаїзм: походження, догматика, культ. 

13. Предмет, об’єкт та структура релігієзнавства. 

14. Тибетські школи буддизму. 

15. Структура релігієзнавства, його методологічні принципи. 

16. Християнська апологетика. 

17. Поняття «релігія». Форми релігієзнавчого знання.  



18. Патристика в християнстві.  

19. Функції і роль релігії в суспільстві. 

20. Відмінності східного та західного християнства. 

21. Зміст релігії. Основні концепції релігії. 

22. Особливості православного християнства. 

23. Структура релігії: віра, віровчення, культ, організація. 

24. Буддійське віровчення. 

25. Особливості академічного підходу у вивченні релігії.  

26. Виникнення ісламу, його ідейні витоки. 

27. Давні європейські релігії (давніх германців, кельтів). 

28. Основні напрями протестантизму. 

29. Розуміння релігії в психоаналізі.  

30. Релігія Стародавньої Греції і Риму. 

31. Марксистська концепція релігії. 

32. Особливості поглядів і культу католицизму. 

33. Організація Римо-католицької церкви. 

34. Розкол християнської церкви. 

35. Філософські концепції сутності релігії. 

36. Особливості індуїзму: традиція та сучасність.  

37. Загальні ознаки релігій та їх класифікація. 

38. Біографія Будди: засади віровчення.  

39. Первісні форми релігії та їхні основні риси.  

40. Вчення буддизму в Китаї: історія Бодгідгарми. 

41. Таємні товариства релігійного типу. 

42. Основні напрями в ісламі. 

43. Феномен віри. Види віри. 

44. Особливості культу та організації ісламу. 

45. Особливості конфесійного підходу у вивченні релігії.  

46. Особливості віровчення ісламу. 

47. Релігії Стародавнього Єгипту й Месопотамії. 

48. Основні напрямки буддизму. 

49. Релігія Стародавньої Індії. 

50. Релігія іранських аріїв: зороастризм. 

51. Релігійні погляди у Стародавньому Китаї. 

52. Релігії доколумбової Америки (вірування давніх майя, ацтеків та інків). 

53. Християнство в Україні: історія і сучасний стан 

54. Іслам та юдаїзм в Україні.  

55. Дохристиянські вірування слов’ян Київської Русі.  

 



Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 


