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Опис курсу
«Соціологія релігії» є нормативною дисципліною  і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є різноманітні прояви функціонування  релігії  в суспільстві, в тому числі й з її  особливостями як соціального феномену.  Зміст даної програми враховує потреби організації  навчального процесу викладання культурологічних дисциплін.   
Основними завданнями є:
	ознайомлення  з  науково-теоретичними засадами соціології  релігії, історією виникнення даної дисципліни  та сучасними  концептуальними підходами  в сфері досліджень  взаємозв’язків  релігії   та соціуму;
	дослідження   методологічних підходів  в царині соціології релігії  та здійснення їх компаративного аналізу;

вивчення головних форм взаємодії релігії та таких сфер функціонування суспільства, як політика, економіка;
засвоєння соціологічних інтерпретацій поняття релігійності та методів  її досліджень  у суспільстві;
формування вмінь аналізувати  особливості релігійних феноменів  в сучасному світі з соціологічних та релігієзнавчих позицій.

Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.
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