
КАФЕДРА Є ВИПУСКАЮЧОЮ 
Навчально-освітній і навчально-методичний 

процес кафедри базується на державних стандар-
тах підготовки фахівців в галузі релігієзнавства і 
теології, а також на власних інноваційних техно-
логіях досвідчених її співробітників.  

Підготовка фахівців здійснюється за трьома 
освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки – 

бакалавр, спеціаліст, магістр. 
Функціонують також постійно діючі стаці-

онарна та заочна аспірантури зі спеціальності 
09.00.11 – „Релігієзнавство”. 

На кафедрі релігієзнавства та теології за на-
прямом „філософія” (спеціальність „релігієзнавс-
тво”) сьогодні навчається 256 студентів, включа-
ючи й заочну форму навчання, а за спеціальністю 
„теологія” – 90 студентів денної форми навчання. 

 
При кафедрі діє богословське відділення, 

діяльність якого регламентується Угодою про 
спільну освітню діяльність між Чернівецьким 
національним університетом і Київською Духов-
ною Академією (теперішня назва – Київська 
Православна Богословська Академія). Богослов-
ське відділення готує бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів з вищою духовною освітою та свя-
щеннослужителів для потреб Церкви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЩОРОКУ У СВІТ ІДЕ ПОТУЖНА ПЛЕЯДА МОЛОДИХ ВИ-

СОКООСВІЧЕНИХ БОГОСЛОВІВ-РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 

НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
Викладачі кафедри забезпечують читання курсів 

не лише студентам релігієзнавцям, а й студентам 
інших спеціальностей університету (релігієзнавст-
во, етика, естетика – для студентів різних спеціаль-

ностей університету; 
етика ділового спіл-
кування – для студен-
тів-економістів). Філо-
софія релігії, історія та 
історіософія релігії, 
історія релігієзнавчої 

та богословської думки, християнство, іслам, схі-
дні релігії, сучасні новітні релігії, релігійна етика, 
візантологія, патристика, біблієзнавство, бого-
словське релігієзнавство, політологія релігії, істо-
рія державно-церковних відносин, релігійна ан-
тропологія та фу-
турологія, історія 
світової релігієз-
навчої думки, 
панорама сучас-
ного релігійного 
життя – перелік 
фундаментальних 
дисциплін, які 
слухають студенти-релігієзнавці.  

До організації навчального процесу кафедри 
залучаються також і провідні науковці Відді-
лення релігієзнавства Інституту філософії НАН 
України та Київської Православної Богословсь-
кої Академії, що звісно підвищує освітній й тео-
ретичний потенціал кафедри.  

 
 
 
 
 

 
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Оголошує набір на навчання за ІV-ма напрямами: 
філософія, соціологія, теологія та культурологія 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем  
бакалавр та IV-ма спеціальностями за ОКР 

спеціаліст, магістр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Документи – для зарахування на навчання: 
1. Заява. 2. Документ державного зразка 
про повну середню освіту і додаток до ньо-
го. 3. Медичну довідку (форма 086 – У). 
4. Чотири фотокартки (розміром 3 х 4). 
5.Для зарахування на навчання за напрямами під-
готовки „філософія”, „соціологія” та „теоло-
гія” абітурієнти подають Сертифікати УЦОЯО 
з таких предметів: „Історія України”, „Українсь-
ка мова та література” і „Математика” або 
„Іноземна мова” (за вибором абітурієнта). 5а. 
Для зарахування на навчання за напрямом підго-
товки „культурологія” абітурієнти подають сер-
тифікати з „Історії України”, „Української мова 
та література” і „Географія” або „Іноземної 
мови” (за вибором абітурієнта). 



КАФЕДРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ТА ТЕОЛОГІЇ 

Кафедра релігієзнавства та теології як са-
мостійний науковий і навчальний підрозділ 

філософсько-теологічного 
факультету створена на 
базі кадрового потенціалу 
кафедри філософії і бого-
словського відділення 
Чернівецького державно-
го університету 1998 р. 

Завідувачем новоство-
реної кафедри став перший 
декан факультету профе-
сор М. Сидоренко. 

З вересня 2001 р., на цю посаду призначено д. іст. 
наук, професора В. Балуха (сьогодні – член-
кореспондент НАПН України). 

 
НАШ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

На кафедрі працюють висококваліфіковані 
фахівці в галузі історичного та теоретичного релі-
гієзнавства, філософії релігії, етики, естетики, 
богослов’я. Зокрема: 4 доктори наук (В.Балух, 
І.Возний, М.Марусяк і Л.Филипович) та 13 кан-
дидатів наук (О.Бродецький, М.Лагодич, 
В.Лешан, А.Марчишак, Н.Мизак, М.Шкрібляк, 
М.Щербань – доценти). 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАДЕВЛАШТУВАННЯ 
Кафедра релігієзнавства та теології, на відміну 

від інших структурних підрозділів ЧНУ, не лише здій-
снює набір на навчання, дбає про високі стандарти 
освіти, а й сприяє працевлаштуванню своїх випускни-
ків. Для цього розроблено спеціальну й ефективно 
діючу програму, згідно якої випускники кафедри ви-
кладають дисциплін філософсько-релігієзнавчого цик-
лу у школах.  ліцеях,  гімназіях,  коледжах і вищих на-
вчальних закладах. 

Фахівець у галузі релігієзнавства – це переду-
сім особистість з широкою природничо-
науковою та гуманітарною підготовкою, які за-
безпечують їй високий рівень інтелектуальної та 
духовно-культурної зрілості, а знання іноземних 
і класичних мов, основ інформатики та юрис-
пруденції відкривають їй широкі можливості 
працевлаштування в органах державного 
управління, силових відомствах, різних громад-
ських організаціях, партіях і фондах, засобах ма-
сової інформації тощо. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 

телефони: (0372) 58-48-26 
телефон-факс: (0372) 52-11-96 

e-mail: clg-soph@chnu.cv.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ФОТОФАКТИ, 
ЩО СВІДЧАТЬ ПРО НАШІ ЦІКАВІ  

І ЗМІСТОВНІ БУДНІ 
 


	Документи – для зарахування на навчання:

