
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

Спеціальність 031 Релігієзнавство  

Освітньо-наукова програма “Релігієзнавство” 

 
Назва дисципліни  

Кількість кредитів, 

семестр /  

ПІБ викладача  

Анотація Форма 

підсумкового 

контролю 

Примітки  

 Вибірковий блок за спеціальністю 031 “Релігієзнавство” передбачає вивчення феномену релігії 
у історичному контексті, дослідження головних напрямків сучасної філософії релігії; 

історіософську інтерпретацію ролі та місця релігії в історії і культурі, визначення особливостей 

релігійної комунікації, співвідношення проблемного поля релігієзнавства та теології, аналіз 
особливостей розвитку релігійних феноменів у сучасному інформаційному суспільстві.  

У межах цього проблемного поля вивчаються модулі, які актуалізують й окреслюють вектори 

дослідження особливостей становлення культово-богослужбової практики стародавніх релігій, 

трансформації місійних ідей у релігіях сучасності, осмислення священних текстів відповідних 
віровчень, актуальні проблеми філософії релігії.  

Вивчення особливостей трансформації напрямів релігійної інтернет-комунікації, її форм 

та засобів з рахуванням глобалізаційних викликів сучасності відбувається в межах наукового 
семінару, який має пролонгований характер.  

Мета вивчення вибіркового блоку: формування і систематизація у здобувачів наукового 

ступеня “доктор філософії” знань щодо змісту та сутності  феномену релігії в історичному 
контексті та реаліях сучасності.. 

Поняттєве поле: релігія, релігієзнавство, теологія, релігійна ідеологія, релігійні культи, 

релігійні конфесії, методологія релігієзнавчого дослідження. 

  

Стародавні релігії 
(3 кредити, 4 семестр) 

проф. Шепетяк О.М. 

Мета вивчення дисципліни: формування системи понять, знань, умінь і навичок в дослідженні 
релігій Давнього Світу. Проблемне поле дисципліни зорієнтоване на вивчення релігій Давньої 

Індії, релігійних уявлень народів Близького та Далекого Сходу, античних релігій. 

Поняттєве поле: родоплемінні релігійні культи, етнічні релігії, язичництво, конфуціанство, 
синтоїзм, джайнізм, сикхізм, індуїзм, юдаїзм, еллінізм, ранній буддизм. 

Залік З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Новітні релігійні рухи 

(3 кредити, 4 семестр) 

проф. Ломачинська І.М. 

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань про сучасні релігійні процеси, 

які мають місце у світі й Україні, а також про основні механізми та особливості перебігу цих 

процесів. Розглядається роль та місце новітніх релігійних традицій у світі і в Україні 
на сучасному етапі, їх класифікація, характерні особливості та специфіка конкретних релігійних 

угруповань, які відносяться до новітніх релігійних рухів.   



Поняттєве поле: постмодерне християнство, релігієтворення, неоязичництво, орієнталізм, 

неохристиянство, синтетичні неорелігії, езотерика, саєнтологія, демоністичні культи. 

Релігії сучасності  
(3 кредити, 4 семестр) 

проф. Шепетяк О.М. 

Мета вивчення дисципліни: аналіз особливостей розвитку релігій сучасності. Проблемне 
поле: сучасна конфесійна карта християнства; розвиток буддизму в сучасному світі, географія 

його поширення та ідейні інтерпретації релігійно-етичної доктрини; іслам в Україні та світі; 

сучасні неорелігії у світовому та вітчизняному контексті. 

Поняттєве поле: секта, тоталітарна секта, псевдокульт, квазірелігія, неорелігія, новітні релігійні 
рухи, нові форми Богошукання, позавіросповідна містика. 

Залік З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Соціальна доктрина 

християнства 
(3 кредити, 4 семестр) 

проф. Шепетяк О.М. 

Мета вивчення дисципліни: аналіз сутності соціальних доктрин християнських конфесій; 

проаналізовано значення соціальної доктрини церкви як одного з найбільш значущих 
інструментів формування світогляду, що відображає трансформації конфесійних уявлень про 

місце і роль християнина у світі; наведеного порівняльну характеристику соціальних доктрин 

католицької, православних та протестантських конфесій в контексті їх світоглядної 

та морально-етичної спрямованості. 
Поняттєве поле: аджорнаменто, соціальна доктрина, соціальне служіння, християнське 

підприємництво, субсидіарність, моральна чеснота, християнські цінності 

Актуальні проблеми 

теології 

(3 кредити, 5 семестр) 

проф. Титаренко В.В. 

Мета вивчення дисципліни: аналіз сутності теології як вчення про Бога, що містить  
систематичний виклад догматів у контексті віросповідання і канонів певної релігії, її історико-

культурного і соціоетичного досвіду. Проблемне поле: походження теології, теологічні 

доктрини православ’я, католицизму, протестантизму, іудаїзму, ісламу. 

Поняттєве поле: політична теологія, цезаропапізм, папоцезаризм, лютеранська модель 
відносин, кальвіністська модель церковно-державних відносин, англіканська модель церковно-

державних відносин.  

Залік З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Релігії в глобальному 

світі 

(3 кредити, 5 семестр) 

проф. Ломачинська І.М. 

Мета вивчення дисципліни: формування уявлень про вплив глобалізаційних процесів 
на розвиток релігійного феномену загалом та виокремлення сутнісних чинників розвитку 

етнічних та світових релігій зокрема; охарактеризовано специфіку трансформації релігії 

на отнологічному, аксіологічному, праксеологічному рівнях. Визначено особливості впливу 

глобалізації на традиційні форми етно-релігійної ідентичності, що призводить до загострення 
релігійних конфліктів. Охарактеризовано особливості формування дивергентних 

та конвергентних напрямів у релігійних процесах сучасності. 

Поняттєве поле: глобалізація, релігійна глобалістика, глобальний розвиток, глобальне 
суспільство, антиглобалізм, секуляризм, футурологія. 

Базові концепції  

філософії релігії 

(3 кредити, 6 семестр) 
проф. Титаренко В.В. 

Мета вивчення дисципліни: вивчення релігії як соціокультурного феномену; її місця 

в історико-культурній еволюції людства, пошук життєво-визначальних духовних орієнтирів, 

ціннісних критеріїв, які становлять фундаментальне значення в людському житті; розуміння 
філософії релігії як концептуальної форми, де критерієм осмислення є виявлення логічних 

структур у розв’язанні проблеми релігії, змісту віри, феномену потойбічності, проблеми Бога 

Залік З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 



тощо. 

Поняттєве поле: теологія, схоластика, патристика, онтологічний аргумент, космологічний 

аргумент, телеологічний аргумент, апофатизм, катафатизм, онтологія релігії, епістемологія 
релігії, праксеологія релігії. 

Релігійна комунікація 

(3 кредити, 6 семестр) 

проф. Ломачинська І.М. 

Мета вивчення дисципліни: аналіз генези феномену релігійної комунікації у науковій думці. 

Релігійна комунікація розглядається як явище системне, структурне, соціальне, історичне, 

психологічне тощо. Визначено місце релігійної комунікації у соціально-комунікаційній системі 
суспільства, її вплив на формування та розвиток суспільних відносин; проаналізовано 

функціональну спрямованість релігійної комунікації, її структуру та класифікаційні 

особливості. 
Поняттєве поле: релігійна комунікація, релігійне спілкування, соціальна комунікаційна 

система, комунікант, реципієнт, аутокомунікація,  

Науковий семінар: 

Релігія та інтернет-

технології  

(8 кредитів, 6 семестр) 

проф. Ломачинська І.М. 

Мета вивчення дисципліни: формування і систематизація знань щодо ролі інтернет-технологій 

у сучасному релігійному житті соціуму. Вивчення особливостей трансформації напрямів  
релігійної інтернет-комунікації, її форм та засобів з рахуванням глобалізаційних викликів 

сучасності відбувається в межах наукового семінару, який має пролонгований характер. 

Поняттєве поле: інтернет-технолоії, релігійна інтернет-комунікація, релігійні інтернет-ресурси, 
віртуальна реальність, віртуальні місійні практики, релігійні сайти, інтернет-паломництво. 

Залік З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Науковий семінар: 

Церква як регулятор 

соціальних конфліктів  
(8 кредитів, 6 семестр) 

проф. Ломачинська І.М. 

Мета вивчення дисципліни: аналіз впливу Церкви як класичної організації певної релігійної 

системи, що чітку внутрішньо-організаційну структуру, що характеризується масовістю і тісно 

пов’язана з суспільством, на динаміку сучасних соціальних конфліктів.  
Поняттєве поле: церква, секта, деномінація, клір, миряни, релігійний конфлікт, соціальний 

конфлікт. 

 


