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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни – вибіркова           Мова викладання – українська 

 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у третьому та четвертому семестрі 

 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції Семінарські заняття 

денна 36 26 10 

заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин денна – 54 заочна – 80 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
  На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, 

психологічних факторів національно-духовного відродження зайняв релігійний. В Україні, по суті, 

розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Він породив безліч проблем, пов'язаних з 
нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулювання міжцерковних відносин.  

Правильне орієнтування навколо релігійно-церковних питань як доктринального, так і 

практичного характеру – необхідна умова гуманітарної освіченості фахівця будь-якого профілю. Він 
повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у 

вченнях світових релігій. Як особлива складова системи духовної діяльності людей, релігія відігравала 

важливу культурно-історичну роль, була певним засобом відродження національно-духовних цінностей 
народу, культурно-освітнього розвитку, захисту національної мови, упорядкування та збереження 

народних традицій і звичаїв, відчуття духовної єдності етносу та людського роду взагалі, значущості 

загальнолюдських моральних норм і цінностей, певного способу духовного життя людей. 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Релігієзнавство» – розкрити з науково-філософських позицій специфіку 

релігії як однієї із форм світогляду, яка дає особливу трактовку зв'язку людини  зі світом і на цій основі 
сформувати соціально-культурологічну систему уявлень людини про світ.  

     В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

сутність релігії як суспільного явища і складової частини людської культури; 
структуру, функції та категорії релігієзнавства; 

релігієзнавчі школи та напрямки; 

історію виникнення та розвитку релігії; 
сучасні релігії, їх віровчення і культи в системі світової релігії 

вміти: 

аналізувати релігію як історико-культурологічний феномен соціуму; 
розглядати релігію в процесі її виникнення, розвитку і сучасного стану у національно-

культурному контексті; 



уміти застосовувати методи соціально-філософського аналізу до різноманітних видів релігійного 

скептицизму, вільнодумства як закономірних явищ духовного життя людства. 
 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» здобувач вищої освіти може 
отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 

освітньо-професійній програмі «Облік і аудит» (https://nv.onaft.edu.ua/opp/071b-hmuikp2019.pdf) підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК3. Здатність працювати автономно та в команді з урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК5. Здатність діяти соціально відповідно та свідомо на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним, визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов'язків 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність діяти відповідно та свідомо. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технології, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК3. Здатність підтримувати належний рівень професійних якостей та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку. 

Програмні результати навчання: 

ПРН14. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі, використовувати  етичні принципи. 

ПРН16.  Дотримуватись здорового способу життя, виявляти турботу, безпеку життєдіяльності 

співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ПРН17. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування 

та управління часом. 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. «Основи релігієзнавства» 

Тема 1. Предмет, структура і завдання курсу «Релігієзнавство». 

Тема 2. Ранні форми релігії. Племенні культи. Ранні національні релігії.  

Тема 3. Пізні національні релігії. Іудаїзм. 

Тема 4. Пізні національні релігії. Індуїзм, джайнізм, сикхізм. 

Тема 5. Пізні національні релігії. Релігії Стародавнього Китаю: культ Шан-ди, культ Неба, 

конфуціанство і даосизм. 

Тема 6. Пізні національні релігії. Синтоїзм. 

Тема 7. Пізні національні релігії. Зороастризм, парсизм. 

Тема 8. Світові релігії. Буддизм. 

Тема 9. Світові релігії. Християнство. 

Тема 10. Світові релігії. Іслам. 

 

 

https://nv.onaft.edu.ua/opp/076


Змістовний модуль 2. «Релігія як соціальне явище і складова частина духовної культури» 

Тема 11. Релігія як соціальне явище і складова частина духовної культури людства. 

Тема 12 .Релігія та її місце в світовій культурі. 

Тема 13. Історичні форми критичного аналізу релігій. 

Конференція 

Творчі проекти 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Нарахування балів 

 

Вид роботи, що 

підлягає контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Основи релігієзнавства» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2 20 10 20        4 4 8 

Робота на семінарському 

зайняті 
2/5 3/7 8 16 24        3 15 21 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції   
 7 10  14 25 

Виконання ІНДЗ 7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума - - - 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 1 15 20 - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 2. «Релігія як соціальне явище і складова частина духовної 

культури» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2 6 3 6        2  1 2 

Робота на семінарському 

зайняті 
2/5 3/7 2 4 6        1 5 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції   
 26 42  27 45 

Виконання ІНДЗ 7 11          1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума - - - 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 - 15 20 - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

 



Інформаційні ресурси 

1. http://theology.in.ua 

2. http://ru.philosophy.kiev.ua 

3. http://relig.info/encyclopedia/religiovedenie 

4. http://reled.net/articles/ 

5. http://www.bogoslov.ru 

6.http://rodobozhie.ru/publ/knigi/religii/religiovedenie_induizm/32-1-0-3502 

7. Конспект лекцій з дисципліни «Релігієзнавство» для бакалаврів усіх спеціальностей, денної 

та заочної форм навчання / Укл.: Ю.М. Мельник, С.М. Тодорова, Г.А. Шевченко. – Одеса: 

ОНАХТ, 2019. – 54 с. 

8. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Релігієзнавство» для бакалаврів 

усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, С.М. Тодорова, 

Ю.М. Мельник.  – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 38 с. 

9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Релігієзнавство» для бакалаврів 

усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання / Укл.: С.М. Тодорова, Г.А. Шевченко, 

Ю.М. Мельник. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 32 с. 

 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політикавсіх навчальних дисциплін в ОНАХТє уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 
 

Викладач                                                                                  __________________ Ю.М. Мельник 

 
 

Завідувач кафедри соціології, філософії і права                ___________________ А.О. Соловей 
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