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Опис вибіркової навчальної дисципліни «Релігієзнавство» 
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за спеціальністю 081 Право 

Назва навчальної 

дисципліни 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Кафедра  
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання 

Курс та семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Куліш Наталія Стефанівна, кандидат 

філософських наук (https://www.univer.km.ua/profile/kulish-nataliya-

stefanivna). 

Семінарські заняття, консультації:Куліш Наталія Стефанівна, кандидат 

філософських наук (https://www.univer.km.ua/profile/kulish-nataliya-

stefanivna). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — визначати предмет, головні 

поняття, функції та структуру релігієзнавства; визначати предмет 

релігії її сутність, походження; впорядковано описувати історію 

розвитку релігієзнавчої думки; називати специфіку окремих релігій, 

географію їх поширення, вплив на культуру окремих народів та 

етносів; визначати специфіку новітніх релігій, географію їх 

поширення; відтворювати зміст основних положень свободи совісті та 

віросповідання і практику їхньої реалізації; називати основні 

особливості вільнодумства та атеїзму як специфічних форм духовної 

культури та світогляду; визначати сутність феноменів: сакралізація та 

секуляризація як складових культури сучасності; ідентифікувати 

причинно-наслідкові зв’язки розвитку українського суспільства та його 

релігійної сфери; відтворювати основні положення міжнародних 

документів та законодавства України з проблем ставлення до релігії, 

релігійних переконань та віруючих і невіруючих. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

Загальні компетентності: 

ЗК1Здатність до абстрактного мислення, аналізу тасинтезу. 

ЗК7Здатність вчитися і оволодівати сучаснимизнаннями. 

ЗК13Здатність зберігати та примножувати моральні,культурні, наукові 



стандарту вищої освіти цінності і досягненнясуспільства на основі розуміння історії 

тазакономірностей розвитку предметної області, їїмісця у загальній 

системі знань про природу ісуспільство та у розвитку суспільства, 

техніки ітехнологій, використовувати різні види та формирухової 

активності для активного відпочинку таведення здорового способу 

життя. 

ЗК14 Цінування та повага різноманітності тамультикультурності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1Здатність застосовуватизнання з основ теорії тафілософії права, 

знання і розумінняструктуриправничоїпрофесії та їїролі у суспільстві. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР3Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів зрізних джерел. 

ПР5Давати короткий правовий висновок щодо окремихфактичних 

обставин з достатньоюобґрунтованістю. 

ПР6 Оцінювати недоліки і переваги певних правовихаргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Релігієзнавство як система знань про релігію. 

Тема 2. Історичне витлумачення релігії. 

Тема 3. Релігії світу. 

Тема 4. Релігія в сучасному світі, Україні. 

Тема 5. Вільнодумство як специфічна форма духовної культури 

людства. 

Тема 6. Правові основи регулювання державно-церковних відносин. 

 

 


