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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2 
Галузь знань
0201 - культура
(шифр і назва)
Нормативна



Напрям підготовки 
6.020 101 - культурологія
(шифр і назва)

Модулів – 3
Спеціальність:
культуролог

Рік підготовки
Змістових модулів – 3

4-й
-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання  
курсова робота

Семестр
Загальна кількість годин –  60

7-й
-й


Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента –2
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
16 год.
 год.


Практичні, семінарські


16 год.
 год.


Лабораторні


 год.
 год.


Самостійна робота


 28 год.
 год.


Індивідуальні завдання: 


 4 год.


Вид контролю: 


 залік


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):
для денної форми навчання –100%
 












2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Підготовка фахівців в галузі культурології  передбачає ознайомлення студентів  з різноманітними проявами функціонування  культури в суспільстві, в тому числі й з особливостями релігії як соціального феномену.  Зміст даної програми враховує потреби організації  навчального процесу викладання культурологічних дисциплін.   
 Соціологія релігії  відіграє важливе значення  для всебічного розвитку спеціаліста-релігієзнавця, оскільки надає можливість  пов’язати  теоретичний  фундамент  культурологічної  освіти (за спеціальністю „релігієзнавство”) з прикладними проблемами  існування релігії в соціумі.
 Дисципліна „Соціологія релігії”  входить в структуру релігієзнавчих  та соціологічних дисциплін, викладається як дисципліна спеціалізації для студентів третього курсу напряму „культура”. Головними завданнями,   які студенти повинні повинні вирішити під час опрацювання  навчальної дисципліни, 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  та   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.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціологія релігії як соціологічна та релігієзнавча дисципліна
Тема 1. Предмет соціології релігії:  мета, завдання, сфера досліджень. Міждисциплінарність соціології релігії. Соціологія і соціологія релігії. Релігієзнавство та соціологія релігії.  Специфіка соціології релігії  та її взаємозв’язок  з історією релігії, філософією релігії, психологією релігії. Головні соціологічні теорії релігії. Проблема інтегрованості соціологічних теорій релігії в контекст  соціально-філософського знання. Вплив еволюціонізму та християнського креаціонізму на соціологічну думку. Складність та умовність класифікації соціологічних теорій релігії. Проблеми релігії у спадщині французької соціологічної школи (Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль), англійської антропологічної школи (Е. Тайлор, Дж. Фрезер), теорій прамонотеїзму (Е. Ленг, В. Шмідт). Марксистська соціологія релігії.  Протестантська традиція в соціологічному дослідженні релігії  (Д. Штраус. А. Харнак, Р. Бультман). Соціологія релігії  М. Вебера. Концепції соціології релігії Е. Трельча, П. Бергера, Р. Белли. Функціоналізм в релігієзнавстві (Б. Маліновскі, Т. Парсонс). Психологічні концепції релігії (У. Джеймс, З. Фройд, К.-Г. Юнг, Е. Фромм). Католицька соціологія релігії (Г. ле Бра, Ф. ле Плей). Соціологічні аспекти неотомізму. Виникнення та формування соціології релігії як науки. Етапи розвитку та їх представники (І. Боровик): 1/ класичний (поч.. ХХ ст..) ― виокремлення  соціології  релігії  як науки; 2/посткласичний (після 2 Св. Війни – кін. 70-х р.р.) ― формування  секуляризаційної парадигми; 3/сучасний ― виникнення нових напрямків соціології релігії.
Тема 2. Головні категорії та поняття соціології релігії 
Специфіка соціологічного тлумачення  соціології релігії. Проблема дефінітивності. Головні критерії дефініції релігії: трансцендентність, система цінностей, надприродне, священне, символ . Релігія і релігійність в категоріальному вимірі соціології релігії. Проблема соціальної обумовленості релігії та її місце в системі культури. Абсолютне і відносне в динаміці релігійного життя. Клерикалізм та секуляризація. Структура релігії. Функції релігії. Типологія релігійних вчень.
Тема 3. Методологічні проблеми соціології релігії 
Проблема співвідношення  ідеології  та  релігії. Феномен секуляризації. Парадигми соціорелігійні: проблема цінностей в релігійній системі. Особистість в соціорелігійній структурі. Співвідношення  емпіричного  та  теоретичного в  рамках соціології релігії. Головні методи соціології релігії: історичний, крос-культурний, контент-аналіз, включене спостереження, опитування. Статистичні методи в релігієзнавстві. Два підходи до вивчення  релігії в соціології: 1)вивчення внутрішніх закономірностей розвитку і структури релігії як соціального організму; 2) вивчення релігії в її зв’язках і співвідношеннях з іншими соціальними і культурними явищами. Проблема  досліджень в соціології релігії: проблематичність добору питань і розробки анкет, інтерпретація результатів. Поняття ”репрезентативного масиву” та „індикаторів релігійності” , їх операціональність. Демографія  релігійності. Вивчення  ролі релігійного фактора  в  житті  міського  та  сільського населення, різних статево-вікових категорій, професійних груп.

Змістовий модуль 2. Релігія і суспільство
Тема 4. Формування  предмету соціології релігії. 
Релігія і суспільство в класичних концепціях. Два підходи до визначення релігії: релігія як суспільний чинник в трактуванні Е. Дюркгейма, релігія як ідеальний тип в тлумаченні М. Вебера. Етичні системи світових релігій як предмет порівняльно-історичного аналізу.  Релігія і суспільний розвиток. Релігія і економіка.
Тема 5. Структура релігії та її соціальні прояви.
Структура релігії як соціального організму та її соціальні прояви: релігійна ідеологія , масова релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійний культ, форми релігійної організації та контролю, релігійна група, інститути, релігійні відносини. Соціальна обумовленість виникнення та еволюції конкретних форм суспільного буття релігії. 
Релігійна діяльність та її  соціальні аспекти. Суб’єкти релігійної діяльності. Головні види релігійної діяльності: культова та позакультова. 
Тема 6. Релігія як суспільна організація
Типи релігійних організацій: церква, секта, деномінація, культ, релігійна група, релігійний рух. Типи релігійного керівництва: харизма і керування. Типологія релігійного лідерства. Досвід релігійний і досвід містичний. Соціологія релігії Й. Ваха  про перспективи розвитку релігії ― інституціоналізація релігійного  досвіду в змісті, культі та організації.
Тема 7. Суспільні функції релігії
Функції релігії в різних типах суспільств: традиційному, індустріальному та постіндустріальному у стосунку до групи та особи. Етика релігійна як контекст економіки. Релігійний феномен в соціалістичних суспільствах і проблеми функціонування релігії на посттоталітарному просторі.
Тема 8. Релігія і держава
Моделі стосунків держава-церква : історія і сучасність. Освіта і  політика як сфери особливого взаємозв’язку з релігією. Зміни стосунків церква-держава в  Середній і Східній Європі після 1989 р. Проблема нових релігійних рухів і релігійних меншин. 
Соціологічна інтерпретація поняття „державно-церковні відносини”.  Забезпечення права громадян на свободу совісті і віросповідання ― головний предмет державно-церковних відносин. Свобода совісті і моделі державно-конфесійних стосунків в сучасному світі : „східна”, „американська”, „західноєвропейська” моделі.
Тема 9. Соціальна доктрина
Конфесійні особливості католицизму як детермінанти специфіки  соціальних поглядів Римо-католицької церкви. Католицька церква в др.. пол.. ХІХ ст.., початок процесу еволюції соціально-політичних поглядів. Енцикліка „Rerum novarum”.  Католицизм в першій половині ХХ ст.  Аджорнаменто і Другий  Ватиканський собор. Католицизм в ХХІ столітті.
Соціальні погляди ісламу. Конфесійні особливості ісламу як передумова мусульманських соціальних доктрин. Модернізм та фундаменталізм в ісламі. Концепції „ісламістської держави”, „ісламської економіки”, „ісламського соціалізму”.

Змістовий модуль 3. Релігійність як предмет соціологічних досліджень
Тема 10. Релігія і релігійність. Концепції релігійності.  Формування емпіричного напрямку дослідження  релігійності : Габріель ле Брас. Теорія секуляризації. Поняття секуляризації  та його інтерпретації. 
Тема 11. Особа і релігія: соціокультурний контекст
Особа і виклики сучасності: приватизація релігії. Трансформація  інституціоналізованої релігії в релігію індивідуальну. Динаміка суспільних змін: повернення релігії в суспільний контекст. Теорія деприватизації релігії  Д. Казанов.

Тема 12. Релігія і виклики сучасності
Релігія в сучасних соціології та релігієзнавстві:  пошуки  нових парадигм. Прояви і суперечливі наслідки секуляризації. Зміни традиційного образу та функцій релігії. „Конфлікт культури ” та розкладання традиційних  релігійних інститутів (Г. Зіммель, Д. Лукач) „Громадянська релігія” і „латентні міфи” (Р. Барт) Нетрадиційні форми релігійності. Криза сучасного суспільства і відродження релігії, його перспективи в руслі постійної де сакралізації життєвого простору сучасної людини. Масштаби і соціальне значення сучасних типів нерелігійної свідомості. Р. Белла, раціональний вибір Р. Старка і У. Бейнбріджа. 
Релігія та глобалізація. Політичні та економічні процеси глобалізації та зміна релігійних доктрин і впливу релігії. Політизація релігії як ефект процесів глобалізації. 
Джерела соціологічної інформації в релігієзнавстві. Проблеми релігії у висвітленні засобами масової інформації. Соціологічні аспекти взаємозв’язків в системі держава-суспільство-релігійні організації-особа. Можливості і перспективи соціологічної прогностики релігійної ситуації.
Конфесійна картина сучасного світу, особливості релігійної ситуації в різних регіонів планети. Релігійний плюралізм як сутнісна характеристика сучасної соціорелігійної ситуації. Феномен ”нових релігійних  рухів”. Проблема суспільного діалогу різних конфесій : феномен екуменізму. Релігія і проблеми культурно-цивілізаційних відмінностей. Традиціоналізм, модернізм і фундаменталізм як течії, притаманні всім конфесіям. Проблеми релігійного радикалізму та екстремізму. Особливості розвитку релігійного життя  в сучасній Україні.




4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
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Змістовий модуль 1. Соціологія релігії як соціологічна та релігієзнавча дисципліна
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Змістовий модуль 2. Релігія і суспільство
Тема 5. Структура релігії та її соціальні прояви

2
2


4
Тема 6. Релігія як суспільна організація

2
2


4
Тема 7. Суспільні функції релігії

2
2


4
Тема 8. Релігія і держава






Тема 9. Соціальна доктрина






Разом – зм. модуль  2                                                                             6   6                   12
Змістовий модуль 3. Релігійність як предмет соціологічних досліджень





12
Тема 10. Релігія і релігійність

2
2


2
Тема 11. Особа і релігія: соціокультурний контекст

2
2


4
Тема12. Релігія і виклики сучасності

2
2


2
Разом – зм. модуль

6
6


8
Усього годин 

16
16


24
Модуль 2
ІНДЗ Соціологічне дослідження «Маркери студентської релігійності»





4
Усього годин





28



5. Теми семінарських занять
№
з/п
Назва теми
Кількість
Годин
1
Головні категорії та поняття соціології релігії
2
2
Формування  предмету соціології релігії
2
3
Структура релігії та її соціальні прояви
2
4
Релігія як суспільна організація
2
5
Суспільні функції релігії
2
6
Релігія і релігійність
2
7
Особа і релігія: соціокультурний контекст
2
8
Релігія і виклики сучасності
2

РАЗОМ
16


8. Самостійна робота
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Інтеграція психологічного і соціологічного підходів в сучасному релігієзнавстві.
4
2
Класифікація соціологічних теорій релігії.

3
Проблема інтегрованості соціологічних теорій релігії в контекст  соціально-філософського знання. 
8
4.
Вплив еволюціонізму та християнського креаціонізму на соціологічну думку. 
4
5.
Складність та умовність класифікації соціологічних теорій релігії.
4
6
Проблеми релігії у спадщині англійської антропологічної школи (Е. Тайлор, Дж. Фрезер) 
4
7.
Психологічні концепції релігії (У. Джеймс, З. Фройд, К.-Г. Юнг, Е. Фромм).
8
8.
Структурні елементи релігії в концепції Е. Дюркгейма.
4

Разом 
28




9. Індивідуальне завдання
Соціологічне дослідження «Маркери студентської релігійності»

10. Методи навчання
                                                                                                   
Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:  розповідь; 
бесіда (репродуктивна, пошукова, проблемна, аутентична - обговорення
особистісних поглядів, життєвих міркувань студентів тощо);  мозкова атака (брейнстормінг); дискусія; діалог;  кейс-метод (розповідь про подію, що сталась ужитті людини); 
Методи, прийоми переконування:  апеляція до висловлювань відомих людей; 
проведення доказів;  висловлювання аргументів «за» і «проти»;  апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів; діагностичне питання. 
Методи, прийоми розвитку мислительних дій:  аналіз;  синтез;  порівняння; 
розрізнення;  аналогія; узагальнення;  екстраполяція; міркування (просте, складне, вільне, доказове); дедукція;  індукція.

11. Методи контролю
Поточний контроль рівня знань студентів
	Його   завданням  є  перевірка студентами  вивченого  матеріалу, визначення ступеня його  засвоєння,  вироблення  навчальних та дослідницьких навичок,  формування  вміння  самостійної роботи  з історичними  текстами  та  спроможності  їх осмислення  і  інтерпретації;  а  також вироблення  навичок  письмової та усно само презентації.
	Поточний контроль буде здійснюватися  за трьома напрямами: 
− контроль  за систематичністю  та активністю роботи  на  семінарських заняттях;
	− контроль за виконанням завдань  для  самостійного  опрацювання  поза  рамками  аудиторних занять;
	− контроль   за рівнем засвоєння  та  творчого  опрацювання   у  вигляді  контрольних  завдань.

Проміжний контроль рівня  знань  студентів.
Здійснюється  під час проведення  модульних контрольних робіт.

Підсумковий  контроль  знань  студентів 
	Буде  здійснено  в кінці семестру  у  формі  заліку та іспиту. Студент  допускається  до підсумкового  контролю   за   умови  виконання  не  менш  як  на  задовільну  оцінку  усіх проміжних  форм контролю,  передбачених поточним семестровим навчальним планом.
	При  виведенні  загальної оцінки  студента  береться  до  уваги  результати  поточного  і підсумкового   контролю  знань.  При  цьому  частка,  яку  студент  може  отримати   за  результатами  поточного  контролю,  становить   50 %,   та  частка,  отримана  за  підсумкову  форму  контролю,  становить  50 %   загальної оцінки.

Методи  контролю  та  розподіл балів, що присвоюється студентам. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента. 
Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: семестровий іспит, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. 
Форма проведення іспиту письмово-усна (комбінована) тощо, вона затверджується кафедрою і відображається у робочій навчальній програмі дисципліни.
Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів.

                                                                       
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (залік)
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий 
модуль 2
50
100
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
5


5
5
5
5
5
5




Оцінювання за виконання індивідуального проекту 
Пояснювальна записка
Ілюстративна частина
Захист роботи
Сума
до 10
до 10
до 10
30

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку
90 – 100
відмінно  


зараховано
81-89
добре 

71-80


61-70
задовільно 

51-60


*
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання
*
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін.

13. Методичне забезпечення
1. Мадей Н.М. «Соціологія релігії». Навчальний посібник. – Львів, 2014р.

14. Рекомендована література
Базова
Гараджа, В.И. HYPERLINK "javascript:wprint('prnframe.asp?id=26221')" Cоциология религии : учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. - Москва: Аспект Пресс, 1996. - 237 с. 
	Ерышев А. А., Лукашевич, Н. П. Социология религии : учебное пособие / Межрегиональная Академия управления персоналом. - Киев, 1999. - 117 с.  
	Лубський, В.І., Козленко, В.М., Горбаченко, Т.Г. HYPERLINK "javascript:wprint('prnframe.asp?id=55224')" Соціологія релігії : курс лекцій для студентів філософських факультетів, відділень релігієзнавства, соціології, філософії, політології / за редакцією В.І. Лубського. - Київ : Фітосоціоцентр, 1999. - 204 с. .   
	Лукашевич  М. Соціологія релігії. - Львів: Українська академія друкарства, 1999. 
	Яблоков, И.Н. Актуальные проблемы социологии религиии. - Москва : Знание, 1971. 
	Яблоков, И.Н. Методологические проблемы социологии религии. - Москва : Издательство Московского университета, 1972. - 134 с.
	Mensching, Gustav. Soziologie der Religion. - Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag, 1947. - 294 S. 
	O'Dea, Thomas F. The Sociology of Religion. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1966. - viii, 120 p. 
	Piwowarski, Władysław. Socjologia religii. - Lublin: Redakcija Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelski 1996. - 474 s. 
	Simmel, Georg. Sociology of religion / translated from the german by Curt Rosenthal. - New York : The Wisdom Library, 1959. - X, 76 p.
	Scojologia religii : wprowadzenie / oprac. i wyboru dokonał F. Houtart. - Kraków : Znak, 1962. - XXXII, 180 s. .   
	Sztumski, Janusz. Wstęp do socjologii religii / Centralny ośrodek doskonalenia kadr laickich. - Warszawa, 1968. - 92 s. 
	Wójtowicz Andrzej. Współczesna socjologia religii. Założenia, idée, programy. Tyczyn: Millenium, 2004.
	Yinger, J. Milton. Sociology looks at religion. - London : Macmillan Co., 1969. - 192 p. 

Допоміжна

	Бабій М. Державна політика щодо свободи совісті й релігій: сутність і практика// Людина і світ. - 2004. - №3. - С. 16-19. 
	Бабій М. Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні ( за матеріалами соціологічних досліджень) // Українське релігієзнавство. – 1996. – №1. – С.14-19
	Бабій М. Соціологія релігії // Академічне релігієзнавство. Підручник.  – К., Світ знань, 2000. – С137-152.
	Богданов В.А. Лисовский В.Т. Новые религиозные движения: отклонение или норма? // Вестник СПбГУ. Сер.6. Философия, политика, социология. Психология, право. СПб., 1995. Вып. 4. 
	Бродецький О.   „Невже  тобі  лиш  не  судилось  діло?”  Про  ментально-  

історичні  передумови  розбрату  у  Православ’ї  України . – Людина і світ. –  2004.–№3. – С.11-14.
	Бучма О., Колодний А., Павленко П. Релігійність як форма буття релігії // Академічне релігієзнавство. – К.: Світ знань, 2000. – С.520-533.
	Бурдье П. Начала. Разд. "Социология веры и верования социологов" и "Разложение религиозного". М., 1994. 
	Вілсон Браян. Соціологія релігії. Пер. з англ.. Марини Хорольської. Х., Акта, 2002.
	Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма// Избр. пр. М. 1990. 
	Вебер М. Социология религии. (Типы религиозных сообществ)// Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 123-128.
	Ворожейкина Т., Рашковский Е., Умнов А. Гражданское общество и религия // Диа-Логос. Религия и общество. М., 1997. 
	Веремчук В.И.Социология религии. М.:Юнити,2004.
	Гараджа В. И. Социология религии. — М., 1996.
	Гирц. К.  Религия как культурная система//Интерпретация культур. М., 2004. 
	Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб.: Наука,1992.
	Дудар Н. Релігійність молоді // Людина і світ. –1999. – №2. – С.47-49
	Дудар Н. Релігійність  в  українському  соціумі :  детермінанти  і    
характеристика  сучасного  стану. Рукопис  дисертації   на  здобуття    
	наукового  ступеня  кандидата  соціологічних  наук. –   К., 2002.Єленський В. Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій // Академічне релігієзнавство. Підручник. К.:Світ знань,2000. – С.485-494.
	Єленський В. HYPERLINK "javascript:wprint('prnframe.asp?id=66781')" Релігія після комунізму : релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств : фокус на Україні. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - 421 с.
	Єленський В. Релігійність в українському суспільстві (за матеріалами соціологічних досліджень) // Людина і світ. – 2001. – №10. – С.66-73
	Єленський В.Є., Перебенесюк, В.П. Релігія. Церква. Молодь / Український науково-дослідний інститут проблем молоді. - Київ : А. Л. Д., 1996. - 160 с. 
	Ерышев А. А. Религиоведение. — К.: МАУП, 1999.
	Здоровец Я. И., Мухин А. А. Религиозные конфессии и секты. М., 2005. 
	Зиммель Г. Проблема религиозного положения // Избранное. Т. 1. М., 1996. 
	Кальниш Ю. Г. Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Ї Київ,2001.
	Карагодіна О. Як ми віруємо? Релігійність з погляду психології. // Людина і світ. – 1999. – №8. –С.36-40.
	Косуха П.І. Характер і тенденції еволюції релігійності в посткомуністичному соціумі // Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К.,1994. – С.120-161.
Классики мирового религиоведения. — М.: Канон, 1996.
	Лубський В. І., Козленко В. М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії : Курс лекцій для студ. філос. ф-тів, К.,1997.
	Лукашевич М.М. Соціологія релігії. - Львів: Укр. акад. друкарства, 1999. 
	Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К.: МАУП, 1998.
	Маркевич Д. Общая социология: Пер. с серб.-хорв. — Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1993.
	Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. -М.:Канон+, 1998.
	Модели церковно-государственых отношений стран Западной Европы и США. – К.,1996
	Недавня О.  „Нова  націєідентифікація”  українців  у  сучасній  РКЦ // Історія    релігій  в  Україні.  Праці  ХІІІ  міжнародної  науково-практичної    
	конференції. Львів,  20 – 22  травня  2003  року. Львів:  Логос, 2003. – С. 183-188 
	Николаев В.Г.  Идентичность / Культурология. ХХ век. Энциклопедия, т.1. СПб.,Университетская книга,1997
	Панков А. Состояние религиозности в условиях кризиса общества. Дис. канд. социол. наук. – Одеса, 1996.
	Паращевін М. Релігійність у повсякденному житті українців // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар спеціалістів). – Київ: Інститут соціології НАН України, 2001. Ї–С.545-553.
	Пивоваров В.Г. Религиозная группа прихожан в системе церковного прихода (опыт моделирования) // Человек. Общество. Религия. М., 1968. С.130-166. 
	Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996.
	Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению (Под ред. проф. И.Н. Яблокова). - М.: Гардарика, 1998. 
	Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. М., 2001. 
	Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. - М.:Аспект-Пресс, 1996. 
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