
 

НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ ТА РУХИ 

Семестр: ___________ 

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 30 (лекції - 15 ,  семінарські - 15 ) 

Лектор:   доц. Колесник І.М. (ел. адреса  ketchup@ua.fm)  

Результати навчання: 

 

знати : 

• сутність, причини виникнення новітніх релігійних течій; 

• структуру, функції та специфіку релігій світу; 

• понятійно-категоріальний апарат вивчення діяльності новітніх релігійних рухів; 

• основні особливості і відмінні риси неорелігійних формувань; 

• особливості розвитку неорелігій в Україні 

• мотивацію залучення молоді до нетрадиційних релігій та культів. 

вміти : 

• аналізувати зміст теорії та історії релігії; 

• провести порівняльний аналіз поширення нетрадиційних релігійних рухів;   

• володіти системою знання про основи правової регуляції діяльності неорелігійних 

об’єднань; 

• розкривати сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

- Мета: вивчення і успішне засвоєння даної дисципліни буде сприяти:  

- • підвищенню загальної релігієзнавчої культури;  

- • формуванню цілісного уявлення про феномен нетрадиційних релігійних рухів і 

культів закордоном і в Україні;  

- • вмінню з позицій сучасного релігієзнавства самостійно характеризувати 

віровчення та інші особливості конкретного типу новітніх релігійних формувань, їх 

місце в житті українського суспільства;  

- • набуттю досвіду аналізу ступеня, форм і способів поширення новітніх 

релігійних течій та рухів поміж різних прошарків населення.  
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Форми та  методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота 



Форма  звітності: залік  

Мова навчання:              українська 

Розглянуто  на  засіданні кафедри «10» грудня 2015р.      Протокол № 6   

 

Завідувач кафедри            ________________________            _____________________  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  «16» грудня 2015 р.      Протокол № 191/7  

 

Декан                ________________________                  ___________________________  


