
Ступенева структура 

Спеціальність 03.01.02 0 «Релігієзнавство» 

Дана спеціальність створювалась з метою забезпечення потреби установ системи 

середньої, середньо спеціальної та вищої освіти МОН України, державних та 

громадських інституцій, служб зайнятості. 

Програма підготовки релігієзнавців включає в себе теоретичні курси та спецкурси з 

релігієзнавчих дисциплін, проходження релігієзнавчо-дослідницької та релігієзнавчо-

соціологічної практики, під час яких студенти мають змогу дослідити релігійну мережу 

регіону, релігійність населення, ставлення людей до різних релігійних напрямків, 

ознайомитись з інфрастуркутрою релігійних організацій та їхньою діяльності. 

Програмою також передбачені зустрічі, дискусії з представниками конфесій та 

деномінацій краю. 

Спеціальність «Релігієзнавство» включає в себе 240 кредитів для освоєння 

передбаченого навчальним планом матеріалу ОКХ – «бакалавр», 300 кредитів для ОКХ – 

«спеціаліст» та «магістр».  

 

СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

Назва дисципліни Шифр дисципліни Н/В Кредити Години 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР 

І курс (1 семестр) 

Іноземна мова 6.030102/00/1.1.11 Н 1,5 54 

Давньогрецька мова 6.030102/00/1.2.2 В 3,5 126 

Фізичне виховання 6.030102/00/1.1.10 Н   72 

Вступ до 

спеціальності 6.030102/00/2.1.4 Н 
4,5 162 

Формальна логіка 6.030102/00/2.1.5 Н 4,5 162 

Анторопосоціогенез 6.030102/00/2.2.3 В 3 108 

Біблійна археологія 6.030102/00/2.3.1 В 2 72 

Антична філософія 6.030102/00/3.1.1 Н 4 144 

Дохристиянські 

вірування українців 6.030102/00/3.3.4 В 
2 72 

Філософський аналіз 

міфології та релігійних 

символів 6.030102/00/3.1.12 Н 

3,5 126 

Латинська мова 6.030102/00/1.2.1 В 1,5 54 

І курс (2 семестр) 

Основи загальної та 

соціальної психології 6.030102/00/1.1.2 Н 
4,5 162 

Українська мова 6.030102/00/1.1.5 Н 3 108 

Іноземна мова 6.030102/00/1.1.11 Н 1,5 54 

Фізичне виховання 6.030102/00/1.1.10 Н   72 

Латинська мова 6.030102/00/1.2.1 Н 2,5 90 

Основи інформатики 6.030102/00/2.1.3 Н 2,5 90 

Класична логіка 6.030102/00/2.1.6 Н 4,5 162 

Історія української 

культури 6.030102/00/1.1.3 Н 
3,5 126 

Антична філософія 6.030102/00/3.1.1 Н 4 144 

Канонічне право 6.030102/00/3.2.4 В 1,5 54 

Всесвітня історія 6.030102/00/1.1.12 Н 2,5 90 

ІІ курс (3 семестр) 



Історія релігії 6.030102/00/3.1.14 Н 1,5 54 

Іноземна мова 6.030102/00/1.1.11 Н 1,5 54 

Фізичне виховання 6.030102/00/1.1.10 Н 1* 36* 

Історія України 6.030102/00/1.1.8 Н 3 108 

Старослов'янська 

мова 6.030102/00/1.2.4 В 
1,5 54 

Онтологія і 

метафізика 6.030102/00/2.1.1 Н 
4,5 162 

Некласична логіка 6.030102/00/2.1.7 Н 3,5 126 

Основи екології 6.030102/00/2.1.10 Н 2 72 

Філософія Середніх 

віків та доби Відродження 6.030102/00/3.1.2 Н 
4,5 162 

Загальне 

релігієзнавство 6.030102/00/3.1.7 Н 
3 108 

Історія філософії в 

Україні 6.030102/00/3.1.15 Н 
2,5 90 

Естетика 6.030102/00/3.1.17 Н 2,5 90 

ІІ курс (4 семестр) 

Східні релігії 6.030102/00/3.2.7 В 1,5 54 

Іноземна мова 6.030102/00/1.1.11 Н 1,5 54 

Фізичне виховання 6.030102/00/1.1.10 Н   36* 

Соціологія 6.030102/00/1.1.6 Н 3 108 

Основи економічної 

теорії 6.030102/00/1.1.7 Н 
2,5 90 

Історія християнства 6.030102/00/3.2.8 В 3 108 

Основи права 6.030102/00/1.1.9 Н 2 72 

Старослов'янська 

мова 6.030102/00/1.2.4 В 
2 72 

Філософія ХVII-ХVIII 

ст. 6.030102/00/3.1.3 Н 
4,5 162 

Естетика 6.030102/00/3.1.17 Н 2,5 90 

Історія християнства в 

Україні (католицизм, 

православ‘я, 

протестантизм) 6.030102/00/3.1.21 Н 

3 108 

Історія релігії 6.030102/00/3.1.14 Н 4,5 162 

Релігієзнавчо-дослідницька практика 3 тижні  

ІІІ курс (5 семестр) 

Філософія і 

методологія науки 6.030102/00/1.1.1 Н 
3 108 

Риторика 6.030102/00/1.3.1 В 3 108 

Друга іноземна мова 6.030102/00/1.3.4 В 2 72 

Епістемологія 6.030102/00/2.1.2 Н 4,5 162 

Основи медичних 

знань і охорони здоров‘я 6.030102/00/2.1.8 Н 
3 108 

Німецька класична 

філософія 6.030102/00/3.1.4 Н 
4,5 162 

Філософія та 

історіософія релігії 6.030102/00/3.1.6 Н 
3 108 

Етика 6.030102/00/3.1.16 Н 5,5 198 

Візантологія 6.030102/00/3.1.23 Н 4,5 162 



Патристика 6.030102/00/3.2.5 В 3 108 

ІІІ курс (6 семестр) 

Фізичне виховання 6.030102/00/1.1.10 Н 6 216 

Наука та релігія 6.030102/00/1.2.5 В 1,5 54 

Основи редагування 

та видавничої справи 6.030102/00/2.3.2 В 
1,5 54 

Соціологія та 

психологія релігії 6.030102/00/3.1.5 Н 
3 108 

Етика 6.030102/00/3.1.16 Н 5,5 198 

Педагогіка 6.030102/00/3.1.19 Н 3 108 

Філософія ХІХ ст.  6.030102/00/3.1.22 Н 4,5 162 

Візантологія 6.030102/00/3.1.23 Н 4,5 162 

Релігійна етика 6.030102/00/3.1.24 Н 3 108 

Філософія Сходу 6.030102/00/3.1.25 Н 2,5 90 

Теорія та історія 

релігійного мистецтва 6.030102/00/3.2.1 В 
3 108 

Іслам 6.030102/00/3.3.5 В 2,25 81 

Релігієзнавчо-соціологічна практика 3 тижні  

Курсова робота 6.030102/00/    

ІV курс (7 семестр) 

Політологія 6.030102/00/1.1.4 Н 2 72 

Основи охорони праці 6.030102/00/1.2.3 В 1 36 

Аксіологія 6.030102/00/1.3.2 В 3,5 126 

Богословське 

релігієзнавство 6.030102/00/1.3.3 В 
3 108 

Етнологія релігії 6.030102/00/2.2.1 В 3 108 

Філософія 

гуманітарних наук 6.030102/00/3.1.8 Н 
3,5 126 

Сучасна світова 

філософія 6.030102/00/3.1.13 Н 
7,5 270 

Методика викладання 

філософсько-

релігієзнавчих дисциплін 6.030102/00/3.1.18 Н 

2,5 90 

Іконологія 6.030102/00/3.2.3 В 4 144 

Священні книги 

сучасних етнічних та 

світових релігій 6.030102/00/3.3.1 В 

2,5 90 

Сучасні релігійні рухи 

та езотеричні вчення 6.030102/00/3.3.2 В 
2 72 

ІV курс (8 семестр) 

Безпека 

життєдіяльності 6.030102/00/2.1.9 Н 
2 72 

Географія релігії 6.030102/00/2.2.2 В 2 72 

Герменевтика 6.030102/00/3.1.9 Н 3,5 126 

Сучасна релігійна 

філософія 6.030102/00/3.1.10 Н 
2,5 90 

Сучасна філософська 

антропологія 6.030102/00/3.1.11 Н 
3,5 126 

Сучасна світова 

філософія 6.030102/00/3.1.13 Н 
7,5 270 

Історія релігієзнавчої 6.030102/00/3.1.20 Н 3 108 



та богословської думки в 

Україні 

Християнська 

філософія ХХ ст.  6.030102/00/3.2.2 В 
3 108 

Релігійна 

культурологія 6.030102/00/3.2.6 В 
3 108 

Біблієзнавство 6.030102/00/3.3.3 В 3 108 

Педагогічна 

практика 6.030102/00/  4 тижні  

Курсова робота 6.030102/00/    

ДЕК захист 6.030102/00/    

Державний іспит 6.030102/00/    

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - СПЕЦІАЛІСТ 

V курс (9 семестр) 

Цивільна оборона 7.030102/00/1.1.1 Н 2 54 

Методол. аспекти рел. 

філос. 7.030102/00/1.1.2 Н 
2 72 

Феноменологія релігії 7.030102/00/1.1.3 Н 3 108 

Основи наукових 

досліджень 7.030102/00/1.2.2 В 
3 108 

Історія світової 

релігієзнавчої думки 7.030102/00/2.1.1 Н 
3,5 126 

Політологія релігії 7.030102/00/2.1.2 Н 3 108 

Історія державно-

церквоних відносин 7.030102/00/2.1.3 Н 
2,5 90 

Релігійна 

антропологія і 

футурологія 7.030102/00/2.2.1 В 

3 108 

Основи християнської 

космології 7.030102/00/2.2.2 В 
3 108 

Постмодернізм 7.030102/00/2.2.3 В 3 108 

Новітній 

протестантизм 7.030102/00/2.2.4 В 
3 108 

V курс (10 семестр) 

Інтелектуальна 

власність 7.030102/00/1.2.1 В 
1 36 

Педагогічна практика 7.030102/00/2.1.4  12 432 

Переддипломна 

практика 7.030102/00/  6,5 234 

Дипломна робота 7.030102/00/2.1.6  5 180 

ДЕК засхист 7.030102/00/2.1.5  5 180 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР 

V курс (9 семестр) 

Цивільна оборона 8.030102/00/1.1.1 Н 2 54 

Феноменологія релігії 8.030102/00/1.1.3 Н 3 108 

Методол. аспекти рел. 

філ. 8.030102/00/1.1.4 Н 
2 72 

Основи наукових 

досліджень 8.030102/00/1.2.2 В 
3 108 

Конфесіологія 8.030102/00/1.2.3 В 4 144 

Пед.і псих. ВШ 8.030102/00/2.1.1 Н 3 108 



Метод. викл.філ.-

рел.дис.у ВШ 8.030102/00/2.1.5 Н 
2 54 

Іст. держ.-церкв. 

відносин 8.030102/00/2.2.1 В 
2,5 90 

Свобода буття релігії 

в суспільстві 8.030102/00/2.2.2 В 
4 144 

Панорама сучасноого 

рел. життя 8.030102/00/2.2.3 В 
3,5 126 

V курс (10 семестр) 

Інтелектуальна 

власність 8.030102/00/1.2.1 В 
1 36 

Вища освіта і 

Болонський процес 8.030102/00/1.1.2 Н 
1 36 

Асистентська 

практика 8.030102/00/2.1.2  12 432 

Переддипломна 

підготовка 8.030102/00/2.1.3  6,5 234 

ДЕК засхист 8.030102/00/2.1.4  9,5 342 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР  

І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Філософія і методологія науки 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.1 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 108 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Формування цілісного світогляду, що ґрунтується на розумінні природи і 

закономірностей людського буття, специфіки духовно–практичного ставлення до 

дійсності місця людини у світі, смислу життя.  

Завдання курсу. Ознайомлення з основними досягненнями світової та вітчизняної 

філософської думки, найбільш яскравими філософськими вченнями, школами, течіями і 

напрямками. 

Зміст курсу. Історико–філософські засади наукового пізнання. Проблеми наукового 

пізнання в історії філософії. Основні концепції філософської методології науки. 

Філософська методологія пізнання. Пізнання, наука, проблема істини. Методологічні 

засади наукового дослідження. Основні поняття і категорії наукової методології. Методи 

наукового пізнання. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович – доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Основи загальної та соціальної психології 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.2 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. З‘ясувати сутність загальної та соціальної психології. 

Завдання курсу. Вивчити структуру людської психіки, її прояв у різноманітних 

ситуаціях, а також вплив суспільних процесів на мотивацію поведінки особистості; 

теоретичні здобутки наукових шкіл у психології; розширити знання про особливості 

виникнення та внутрішню динаміку соціально–психологічних процесів. 



Зміст курсу. Предмет та завдання курсу, природа психічних явищ, закономірності їх 

перебігу у формі пізнавальних, емоційних та вольових психологічних процесів, 

психічних станів та властивостей особистості, методи їх дослідження. Особистість, її 

психологічна структура, спрямованість, цінність орієнтації, самооцінка, рівень домагань, 

потреби, мотиви тощо. Мозок і психіка. Розвиток психіки в онтогенезі, вікова 

періодизація психічного розвитку. Педагогічна психологія. Теорія навчання та виховання 

у різних психологічних школах. Закономірності навчальної діяльності та розвитку 

особистості в процесі навчання. Методика викладання психології у середній школі та 

професійно–технічному училищі. 

Закономірності поведінки і діяльності людей, зумовлені включенням їх у соціальні 

групи; психологічні характеристики різноманітних соціальних груп, динаміка макро– та 

мікро–соціально–психологічних процесів. Соціальна психології як окрема наука; 

соціально–психологічні теорії та школи у їх історичному розвитку; категоріально–

методологічний апарат і його застосування у психотренінгових заняттях. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 

1991. – С.26-33. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1998. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология? – М.: Мир, 1992. 

5. Нечитайло В.Н. Общая психология. – Донецк: ООО Лебедь, 1998. 

6. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Основи психології / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. К.: Либідь,1995. 

8. Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов 

Л.В. – СПб: Питер, 2000 

Викладацький склад: Поснова Тетяна Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Історія української культури 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.3 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Забезпечити в студентів формування систематизованих знань про 

особливості та закономірності розвитку української культури в контексті світової. 

Подолати ентропію в сфері культури, формувати холістичну філософію культури. 

Розширити горизонт мислення студентів, ознайомити із основними типами розуміння 

феноменів культури, виробити практичний, контекстуальний підхід у тлумаченні фактів 

культури.  

Завдання культури. На основі отриманих теоретичних знань сприяти ознайомленню 

студентів з розвитком світової культури на тлі загальної еволюції розвитку української 

культури від найдавніших часів до наших днів.  

Зміст курсу. Висвітлити морфологію культури: її економічно-екологічну, медично-

фізичну, педагогічно-управлінську та науково-художню сфери. Дати всебічну 

характеристику суб‘єкта культури. Розкрити світові культури як самобутні системи 

світорозуміння і світосприйняття. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Греченко В.А.,Чорний І.В., Кушнерук В.А. та ін. Історія світової та української 

культури: Підруч.для вищ. закл. освіти.– К., 2000 

2. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник.– К., 1997 

3. Історія української та зарубіжної культури: Навч.посібник.– К., 1999   



4. Культура: теории и проблемы: Учебное пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей.–М., 1995 

5. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Підручник/Горбач Н.Я., Гелей С.Д., 

Росінська З.П.та ін..– Львів, 1992 

Викладацький склад: Роман Ігор Олегович – кандидат філософських наук, асистент 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Політологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.4 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Оволодіти знаннями в галузі теорії політики. 

Завдання курсу. Вивчити механізм функціонування політичної системи, з‘ясувати 

суть її компонентів, становлення та еволюція політичних взаємовідносин, її особливості 

на сучасному етапі. 

Зміст курсу. Політологія як наука про закономірності розвитку і функціонування 

політичного життя суспільства, механізми політичної влади, управління політичними 

процесами. Основні етапи розвитку і політичні відносини. Політична влада. Політичний 

процес. Історія світової і вітчизняної політичної думки. Політика і політичний режим. 

Політичні партії, громадські організації і рухи в соціально–політичному житті 

суспільства. Особистість і політика. Політична культура. Світовий політичний процес. 

Об‘єкт, предмет і метод політичної науки. Функції політології. Політичне життя і 

владні відносини. Роль та місце політики у житті сучасного суспільства. Соціальні 

функції політики. Історія політичних вчень. Українська політична традиція: джерела, 

соціокультурна основа, історична динаміка. Сучасні політологічні школи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия// Избр. соч.- М., 1990.- С.644-707. 

2. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина// Соц.-полит. журнал.-1995.-
№1. 

3. Політологія. Енциклопедичний словник. - К., 1997.- С.274-275. 

4. Политология / Сост. и ред. Н.Сазонова.- X.: Фолио, 2001. Гл.1. 

5. Політологія: історія та методологія /за ред. Ф.М.Кирилюка.- Київ, 2000. 

6. Політологія / за заг. ред. Ю.І.Кулагіна та В.І.Полуреза.- К.: Альтерпрес, 2002. Гл.1. 

7. Поппер К. Открьітое общество и его враги.- М., 1992.- Т.2.- С.138-157. 

8. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии.-

М., 2001. Гл.1. 

9. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность.- М., 1992.- СІ84-206. 

10. Шляхтун Ф. Політологія.- К., 2002.- Гл.1. 

11. Хекер Є. Що є політична теорія// Політологічні читання.- 1993.- № 1. 
Викладацький склад: Кандюк Олексій Богданович, кандидат  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Українська мова 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.5 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Засвоєння навичок складання та оформлення найважливіших 

документів. 



Завдання курсу. Навчитися користуватися усною та писемною формами ділового 

мовлення, складати тексти ділових паперів. 

Зміст курсу. Основне завдання названого курсу – підвищення загального мовного 

рівня студентів, знайомство з особливостями офіційно–ділового стилю мовлення як в 

усній, так і в письмовій формах, його практичне застосування у широкій сфері діяльності 

різних фахівців. Основні ділові папери: заява–зобов‘язання, доручення, відомість, 

довідка, наказ, договір, протокол, витяг з протоколу, характеристика, постанова, акт, 

розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список, накладна, запрошення, розписка. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 

475 с. 

2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998. 

– 190 с. 

3. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. 

посіб. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с. 

4. Д‘яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та 

соціолінґвістичний аспекти. – К.: Вид. дім ―КМ Academia‖, 2000. – 218 с. 

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2005. – 572 с. 

6. Олійник О. Світ українського слова. – К.: Хрещатик, 1994. – 415 с. 

7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: 

Світ, 1994. – 216 с. 

8. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 

2001. – 392 с. 

9. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний 

посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с. 

10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во ―Укр. енциклопедія‖ імені М.П.Бажана, 

2000. – 752 с. 

Викладацький склад: Даскалюк Оксана Любомирівна, асистент кафедри історії та 

культури української мови 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Соціологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.6 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Забезпечення здобуття знань з історії виникнення, становлення та 

розвитку соціуму. 

Завдання курсу. Вивчення основ загальної соціології, характеру соціальних 

структур, об‘єднань, соціальних взаємин, змісту соціологічних теорій. 

Зміст курсу. Становлення та основні етапи розвитку соціології: філософські та 

соціальні передумови. Методи соціологічного дослідження. Класичні соціологічні теорії. 

Сучасні школи соціології. Розвиток соціології в Україні. Суспільство та соціальні 

інститути. Світова система і процеси глобалізації. Соціальні групи та спільності. Види 

спільностей. Колектив та особа. Малі групи та колективи. Соціальна організація. 

Соціальні рухи. Соціальна нерівність. Стратифікація та соціальна мобільність. Поняття 

соціального статусу. Соціальна взаємодія та соціальні відносини. Громадська думка як 

інститут громадянського суспільства. Культура як фактор соціальних змін. Взаємодія 

економіки, соціальних відносин та культури. Особистість як соціальний тип. Соціальний 

контроль. Особистість як суб‘єкт соціальних відносин. Соціальні зміни. Соціальні 

революції та реформи. Місце України в системі соціальних відносин у Європі.  



Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004. 

2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999. 

3. Маковецький А.М. Теоретична соціологія. Навчальний посібник. – Чернівці, 2003. 

4. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. Посібник. – К.,1996. 

5. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За 

ред. В.М.Пічи. – Львів, 2004. 

6. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.,1998. 

7. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / 

Навч.посіб. – К.,2004. 

8. Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник / За ред В.Є.Пилипенка. – 

К.,2003. – С.287-295. 

9. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.. 

10. Современная западная социология. Словарь. – М.,1990. 

11. Соціологічна думка України: Навч. посібник /М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук, 

М.О.Молчанов та ін. – К.,1996. 

12. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред 

В.Г.Городяненка. – К.,2003. 

13.  Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.,2003  

14. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. 

Городяненка. – К., 2003.    

15. Сулько В. Українська соціологічна думка у пошуках істини (зародження і становлення 

вітчизняної соціології в процесі національного державотворення. Від найдавніших часів 

до кінця ХІХ століття). Навчальний посібник. – К., 2002. 

16. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій.– Львів,2003. 

Викладацький склад: Докаш Віталій Іванович, доктор філософських наук, професор 

кафедри соціології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Основи економічної теорії 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.7 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. З‘ясування характеру економічних явищ та процесів. 

Завдання курсу. Вивчити основні поняття економічної теорії, механізми дії і 

використання економічних законів, сутність економічних явищ та процесів, процес 

становлення економічних систем, творчі здобутки наукових шкіл. 

Зміст курсу. Економічна теорія як наука. Загальні основи економічної теорії. 

Економічні закони. Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова 

інфраструктура. Товарне виробництво і ринок. Підприємництво і ринок. Підприємництво 

в ринковій економіці. Світове господарство, місце в ньому України. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур Б.Ю. Політична економія. Підручник. - К., 2000. - 568 с. 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568с. 

3. Гальчинський А.С., Ещенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. Навч. 

посібник. - К., 1999. - 544 с. 

4. Економічна теорія: курс лекцій (для студентів неекономічних спеціальностей) / Відп. 

ред. д.е.н., проф. І.Ф. Комарницький. – Чернівці, 1999. – 343с. 

5. Заболоцький Б.Ф. Економіка України. Підручник. - Львів, 1997. -  580 с. 

6. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки. Підручник. - К., 2000. - 592 с. 



7. Основи економічної теорії. За ред. Ніколенка Ю.В. В 2-х книгах. - К., 1998. - Кн.1 - 272 

с.; Кн.2 - 271 с. 

8. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди / За ред. С.В.Мочерного, 

О.А.Устенка. – К.: ВЦ ‖Академія‖, 1998. – 256с. 

9. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; За 

ред. д.е.н., проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с. 

10.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: ―Дело 

ЛТД‖, 1993. – 864с. 

11.Хейне Пол Экономический образ мышления / Пер. с англ. Издание второе, 

стереотипное. – М.: Изд-во ―Дело‖ при участии изд-ва ‖Catallaxy‖, 1992. – 704с. 

Викладацький склад: Черепня Вячеслав Володмимрович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної теорії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Історія України 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.8 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з 

героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, 

за свою свободу, незалежність, державність.  

Завдання курсу. Вивчення вітчизняної історії передбачає освоєння таких аспектів: 

періодизація, основні віхи державотворення, характер національно–визвольного руху, 

зовнішньополітичні орієнтації, зовнішні впливи на розвиток подій в Україні, українські 

впливи на геополітичну ситуацію в Центрально–Східній Європі. 

Зміст курсу. Давня і середньовічна історія України. Київська Русь і її місце у 

історії українського народу. Східні слов‗яни: розселення, господарство, суспільний устрій, 

вірування. Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії. 

Основні етапи політичного розвитку. Особливості соціально-економічного розвитку 

Київської Русі. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.). Боротьба Литви 

та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії. Еволюція політичного статусу 

українських земель. Соціально-економічний розвиток українських земель. Виникнення 

козацтва. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Причини і початок 

визвольної війни. Перші перемоги. Воєнні дії 1649-1653 рр. Формування основ 

української державності в ході визвольної війни. Переяславська рада та „Березневі статті‖.  

Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці 

ХVІІ-ХVІІІ ст. Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його 

Коломацькі статті. Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, 

Малоросійська колегія. Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини. Нова та новітня 

історія України. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в 

кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Політичні, соціально-економічні, юридичні та 

адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст. Соціально-

економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель. Українські землі в 

Першій світовій війні. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.) 

Формування і діяльність Центральної ради. Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на 

початку 1918 рр. Четвертий Універсал. Гетьманат Павла Скоропадського. Внутрішня і 

зовнішня політика Директорії. Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР. Україна в роки 

Другої світової війни. Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, 

Буковини та Бессарабії. Окупаційний режим на території України. Визволення України і 

відновлення радянської влади. Політичний та соціально-економічний розвиток України в 

другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст. Десталінізація суспільства та 



культури. Хрущовська відлига. Соціальні та економічні реформи. Застійні та кризові 

явища в економіці та суспільному житті України. Дисидентський рух в Україні.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Білецький Борис Федорович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Основи права 

Шифр дисципліни –6.030102/00/1.1.5 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомлення із теоретичними основами правознавства. 

Завдання курсу. Розкрити поняття та характер галузей права, з‘ясувати основні 

положення теорії держави і права. 

Зміст курсу. Загальнотеоретичні питання юридичної науки. Теорія держави і права. 

Методологія дослідження державно–правових явищ. Основні юридичні поняття та 

категорії. Основи конституційного права. Цивільне, сімейне, трудове, кримінальне та 

інші галузі права. Поняття правової держави та громадянського суспільства. Роль права в 

українському державотворенні на сучасному етапі. Проблеми формування правової 

держави у сучасній Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі 

змінами. Навчальний посібник. - К.: Атака. - 2001. - 176 с. 

2. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко.  Том 2. - М.: ИКД «Зерцало-М», 

2001. - 528 с. 

3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Рогачова 

та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. - Харків: Право, 2002. - 432 

с. 

4. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, 

доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінкомінтер, 1999. 

5. Скакун О. Теорія держави і права. Підручник. - Харків: Консум, 2001. - 656 с. 

Викладацький склад: Грекул-Ковалик Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри теорії та 

історії держави і права 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Фізичне виховання 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.10 

Курс – 1-3; семестр – 1-6; всього годин – 288; на тиждень – 4 год.; 6 кредитів. 

Нормативна 

Мета курсу. Формування у майбутнього фахівця системи цінностей, зорієнтованих 

на дотримання здорового способу життя. 

Завдання курсу. Освоєння теоретичних знань із фізіології людського тіла, 

виконання нормативів із основних видів спорту. 

Зміст курсу. Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові 

основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи 

фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. Лікарський контроль і 

самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування здорового способу життя. 

Основи фізичної підготовки та спортивного тренування. Професійна фізична підготовка. 



Екологічні основи фізичного виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів 

у ліквідації недоліків у стані здоров‘я громадянина. 

Рухові дії. Навчання і вдосконалення. Основні засоби розвитку і вдосконалення 

фізичних і психічних якостей. Сила і швидкісно–силові здібності. Швидкість рухів. 

Витривалість. Координаційні здібності. Гнучкість. Професійно–фізична підготовка. 

Методичні знання, уміння і навички. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Закон України ―Про фізичну культуру і спорт‖ // Перелік документів, що 

регламентують організацію навчально-виховного процесу і поза навчальної роботи з 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації. 

– К., 1999. – С. 3-4. 

2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи підготовки спортсменів. – К.: 

Олімпійська література, 1999. – 318 с. 

3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 

31 с. 

4. Цільова комплексна програма ―Фізичне виховання – здоров‘я нації‖. – К., 1998. – 46 с. 

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. – 207 

с. 

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 с. 

7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х кн. – К.: Олимпийская 

литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с. 

8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури 

(частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с. 

Викладацький склад: Калита Ігор Павлович, старший викладач кафедри фізичної 

культири і спорту 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Іноземна мова 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.11 

Курс – 1-2; семестр – 1-4; всього годин – 342; на тиждень – 3 год.; 9,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Засвоїти рівень знань, достатній для комунікативної діяльності. 

Завдання курсу. Вивчити основні символи та поняття, особливості будови речення, 

правильність написання слів; розвинути навички вільного читання тексту, його переказу, 

складання тексту, вміння спілкуватися іноземною мовою. 

Зміст курсу. Предмет „іноземна мова‖ передбачає опанування таким рівнем знань, 

навичок і вмінь, який забезпечить необхідну комунікативну спроможність у сферах 

ситуативного та професійного спілкування в усній та письмовій формах: а) читання й 

реферування оригінальної загальнонаукової або загальнотехнічної інформації; б) 

елементарне спілкування із загальних питань спеціальності та у межах загальновживаних 

норм під час закордонної подорожі; в) написання особистих та простих ділових листів. 

Фонетичний мінімум має забезпечувати правильну артикуляцію звуків та відповідне 

інтонаційне оформлення речень. 

Граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та синтаксису й 

дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних фахових текстів. 

Лексичний мінімум на кінець курсу повинен складати 1400 – 1500 мовних одиниць. 

Характер лексики – стилістично нейтральний. Шар спеціальної термінології – 

загальнонауковий або загальнотехнічний. 

Усна мова. Навички спілкування з використанням 800 – 900 загальновживаних 

формул висловлювання, звертання, вітання, прохання, подяки, запрошення, пропозиції, 



наказу, поздоровлення, побажання, поради, початку розмови, згоди, незгоди, 

упевненості, сумніву, надії, розчарування, радості, стурбованості, прикрощі, жалю, 

співчуття. Навички елементарного спілкування в мовних ситуаціях під час закордонної 

подорожі: ―Аеропорт‖, ―Митниця‖, ―Міський транспорт‖, ―Орієнтація у місті‖, ―Готель‖, 

―Заклади харчування‖, ―Пошта‖, ―Культурні заклади‖, ―Магазин‖, ―Країна, мова якої 

вивчається‖, ―Про себе та сім‘ю‖, ―Спеціальність‖. Письмо. Навички написання анотації 

та реферату до наукової статті. Особисте листування та прості ділові папери, заповнення 

та складання анкет. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

1. Бурбело В. Б., Андрашко К. М. Словник французько-український, українсько-

французький. – К., 1996. 

2. Витрешко Н. Л. Учебник французского языка для неязыковых (гуманитарных) вузов. – 

М.,1997. 

3. Дроздов А.А. Граматика французької мови в таблицях та схемах. – К., 1997 

4. Князєва Д. А., Шаповал Г.Я., Яценюк М. Г. Завдання для проведення занять з розмовної 

практики для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці, 1992. 

5. Попова Г. Н., Казакова М. Грамматика французского языка: Практический курс. – М., 

1999. 

6. Brunel F., Valetta A. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. – Paris, 1991. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Всесвітня історія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.1.12 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Набуття і поглиблення знань студентів з всесвітньої історії та 

формування всебічно розвинутої та соціально–активної особистості, що включає в себе 

засвоєння студентами знань (основних епох в історії людства та їх хронологію; 

соціально–економічних, політичних, культурних процесів історичного розвитку людства, 

історичних подій та фактів, закономірностей зародження та розвитку держав і народів 

тощо). 

Завдання курсу. Формування світогляду та поглиблення знань історичних процесів, 

подій, фактів, діяльності видатних осіб, об‘єднань та політичних партій. 

Зміст курсу. Першою частиною курсу всесвітньої історії є історія стародавнього 

світу, яка досліджує найдавнішу епоху існування людства — епоху первіснообщинного 

ладу та епоху існування найдавніших держав в історії людства. 

Історія середніх віків розглядає загальні закономірності розвитку феодального ладу й 

особливості цього процесу в різних країнах. 

Вивчення теоретичних питань, пов'язаних з розумінням окремих періодів історії 

феодального суспільства в Європі, загального розвитку державного ладу, певних питань 

ідеології та культури, а також вивчення особливостей розвитку політичних відносин у 

контексті загальних процесів розвитку феодального ладу в Європі. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Балух В.О. Історія античної цивілізації. У 3-х т. – Т.1. Стародавня Греція: 

Підручник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007. – С. 6-520; 

2. Балух В.О. Історія античної цивілізації. У 3-х т. – Т.3. Практикум. – Чернівці: ТОВ 

«Видавництво «Наші книги», 2008. – С. 5-226; 

3. Балух В.О., Возний І.П., Коцур В. П. Історичні портрети Античності та 

Середньовіччя. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 504 с. 



4. Балух В.О. Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму: Курс лекцій. – Чернівці: 

Книги ХХІ, 2005. – С. 5-550; 

5. Балух В.О., Макар Ю.І. Історія Стародавньої Греції: Курс лекцій. –Чернівці: Золоті 

литаври, 2001. – С. 5-329; 

6. Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 44-152; 

7. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 

1999. – С. 8-69; 

8. Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 8-31; 

9. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів університетів / За ред Л. Зашкільняка. – Львів: Львівськй 

національний університет імені Івана Франка, 2001. – С. 12-35; 

Викладацький склад: Стецюк Андрій Васильович – кандидат історичних наук, 

асистент кафедри міжнародних відносин 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Латинська мова 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.2.1 

Курс – 1; семестр – 1-2; всього годин – 144; на тиждень – 1,5 год.; 4 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Засвоїти латинську мову як класичну основу багатьох наук. 

 Завдання курсу. Навчитись механізму читання, перекладу та реферування творів, 

написаних латинською мовою. Розкрити зміст термінологічного творення. 

Зміст курсу. Фонетика, морфологія та синтаксис. Аналітичне читання текстів за 

першоджерелами. Засвоєння наукової термінології та фразеології. Правила вимови та 

наголосу. Основи граматики, морфології та синтаксису. Порядок використання здобутих 

знань у наукових дослідженнях. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. - Львів, 1975. - 215 с. 

2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. - Київ, 1990. – 247 с. 

3. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів"я і приказки. - Київ, 1989. - 250 с. 

4. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. - Москва, 1976. - 1096 с. 

Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри румунської та класичної філології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Давньогрецька мова 

Шифр дисципліни –6.030102/00/1.2.2 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі 

давньогрецької мови, розумінні міжнародної філософської та політичної термінології, у 

підготовці до самостійної наукової роботи (словники, енциклопедії), читанні в оригіналі 

творів грецьких філософів. Давньогрецька мова входить до складу курсів, які становлять 

фундаментальну основу вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вузів, 

а насамперед історії стародавнього світу. 

Завдання курсу. Набути знань з основ давньогрецької граматики та засвоюють 

певний лексичний запас. 

Зміст курсу. Вступ. Фонетика давньогрецької мови. Морфологія. Синтаксис. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова. - Київ, 1999. – 580 с. 



2. Павленко Л.В. Древнегреческий язык. - Київ, 1992. - 206. 

3. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. - Москва, 1991. – 1370 с. 

Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри румунської та класичної філології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.   

Основи охорони праці 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.2.3 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 36; на тиждень – 1 год.; 1 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь, які дають 

можливість професійно орієнтуватись в питаннях організації виробничого процесу.  

Завдання курсу: 

- вивчення правової і нормативної бази охорони праці в України; 

- вивчити вплив виробничого середовища на людину. 

Зміст курсу. Вивчення дисципліни "Основи охорони праці" базується на знаннях 

із таких дисциплін, як "Фізика", "Правознавство", "Безпека життєдіяльності", 

"Електротехніка", "Економіка" і передбачає лекції, виконання практичних і 

самостійних завдань, розв'язання ситуаційних задач. Правові та організаційні основи 

охорони праці. Основи електробезпеки. Основи виробничої санітарії та гігієни праці. 

Основи безпеки праці на підприємствах і в організаціях. Пожежна безпека. Надання 

долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Райниш К. Кибернетические основы и описание непрерывных систем. – М.: Энергия, 

1987. 

2. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика. – М.: Высш. шк., 1990. 

3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. – М., 2001. 

4. Коновалов Г.Ф. Учебное пособие к практическим занятиям по курсу „Техническая 

кибернетика‖. –М.: МАИ, 1978. 

5. Воронцов М.А., Шмальгаузен В.И. Принципы адаптивной оптики. – М.: Наука, 1985. 

6. Клиначев Н.В. Моделирование обыкновенных линейных систем. ТАУ, Электроника. 

Руководство к лабораторным работам в пакетах VisSim и Electronics Workbench. – 

Челябинск, 2001. 

Викладацький склад: Бабюк Анатолій Васильович, доцент кафедри медичної підготовки 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Старослов’янська мова 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.2.4 

Курс – 2; семестр – 3-4; всього годин – 126; на тиждень – 2 год.; 3,5 кредити. 

Вибіркова 



Мета курсу. Ознайомити з витоками книжної культури слов‘ян: з умовами 

виникнення старослов‘янської писемності й діяльності Костянтина (Кирила) і Мефодія; з 

місцем старослов‘янської мови серед інших мов і її роллю в історії літературних 

слов‘янських мов, у тім числі церковнослов‘янської, яка з Х1 століття до цього часу є 

церковною мовою православних слов‘ян; з двома старослов‘янськими азбуками, їх 

історичною долею. 

Завдання курсу. Висвітлення початкової етнічної історії слов‘ян, з‘ясування 

передумов появи старослов‘янської писемності, послідовне відновлення історичних змін 

звуків та словоформ, що відносяться до праслов‘янського періоду.  

Зміст курсу. Історія виникнення і розвитку старослов‘янської мови. 

Праіндоєвропейська та праслов‘янська мови як мови–предки сучасних слов‘янських 

мов. Проблеми слов‘янського етногенезу та прабатьківщини слов‘ян. Поняття про 

старослов‘янську літературну мову. Теорія штучності старослов‘янської мови. Діяльність 

Костянтина і Мефодія у Візантії, Великій Моравії та Паннонії. Старослов‘янська 

писемність після смерті Кирила і Мефодія. Фонетична та лексична системи 

старослов‘янської мови. Система вокалізму старослов‘янської мови 2 пол. ІХ ст. 

Класифікація голосних звуків старослов‘янської мови. Сильні і слабкі позиції 

редукованих. Редуковані голосні ы та и. Система консонантизму старослов‘янської мови 

2 пол. ІХ ст. Класифікація приголосних звуків старослов‘янської мови. Структура 

старослов‘янської лексики, способи її формування. Системні зв‘язки в лексиці старослов‘янської 

мови. Словотвір основних частин мови. Основні граматичні категорії старослов‘янського 

дієслова. Дві формотворчі основи дієслова. Структурні класи дієслів старослов‘янської 

мови. Дієслівні форми теперішнього часу. Тематичне і нетематичне дієвідмінювання. 

Походження дієслівних флексій теперішнього часу. Система дієслівних форм 

майбутнього часу у старослов‘янській мові. Майбутній абсолютний час. Різновиди 

абсолютного майбутнього часу. Простий майбутній час: значення, творення, 

дієвідмінювання. Перший майбутній час: значення, творення, дієвідмінювання. Майбутні 

відносні часи. Майбутній у теперішньому: значення, творення, дієвідмінювання. 

Передмайбутній час: значення, творення, дієвідмінювання. Майбутній у минулому: 

значення, творення, дієвідмінювання. Система дієслівних форм минулого часу у 

старослов‘янській мові. Аорист як минулий абсолютний час. Значення та різновиди 

аориста. Простий аорист: творення, дієвідмінювання.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Леута О.І. Старослов‘янська мова. – К.: Вища школа, 2001. – 255 с. 

2. Майборода А.В. Старослов‘янська мова. – К.: Вища школа, 1975. –294 с. 

 3. Станівський М.Ф. Старослов‘янська мова. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1964. – 470 с.  

4. Станівський М.Ф. Старослов‘янська мова. – К.: Вища школа, 1983. – 263 с. 

5. Царалунга І.Б. Старослов‘янська мова: Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ – 

2000‖, 2007. – 186 с. 

Викладацький склад: Перепелиця Степан Семенович, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри історії і культури української мови 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 
Наука та релігія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.2.5 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 кредиту. 

Мета курсу. Опанувати сутністю та розвитком взаємин між релігією та наукою 

впродовж історії та сучасності, оволодіти змістом сучасних підходів до взаємовпливу та 

взаємовідносин між релігією та наукою у суспільному бутті та свідомості. 



Завдання курсу. Виявити взаємозалежність та взаємозв‘язок між наукою та релігією як 

сферами духовної культури та формами суспільного буття і свідомості на різних етапах 

розвитку цивілізації та у сучасних культурних парадигмах. 

Зміст курсу. Наука і релігія як сфери духовної культури та форми суспільної 

свідомості. Віра і знання як способи світоосягнення та форми самосвідомості. Природа 

знання. Природа віри. Віра як спосіб самопізнання та її взаємини із знанням. Роль знання 

та віри у світогляді. Синкретизм первісної свідомості та виокремлення науки і релігії. 

Специфіка взаємин науки і релігії в античності. Середньовічний фідеїзм та проблема 

знання. Примат знання в культурі Нового часу. Своєрідність прояву взаємин науки і 

релігії в культурах традиційного Сходу. Сучасні проблеми взаємин науки і релігії.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1.  Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. – М., 2003.  

2. Брук Джон Хед.ш. Наука и религия: историческая перспектива. – М., Библейско-

Богословский институт св. апостола Андрея, 2004.  

3. Вернадськгт В.И. Труды по всеобщей истории науки. – М., 1988. 

4. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. – М., 1983. 

5. Касавин И.Т. Знание за пределами науки. – М, 1996. 

6. Маркова Л. А. О возможностях соотношения науки и религии //Вопросы философии, 

№11, 1997. 

7. Напшов В. В. В поисках иных смыслов. – М., 1993. 

8. Пікашова Т. Д., Шашкова Л. О. Основи історії науки і техніки. – К., 1997. 

9. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983  

10. Уайтхед А. Религия и наука //Заблуждающийся разум? – М., 1990. – С. 448 – 462. 

Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович, доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Риторика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.3.1 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Ознайомити з історією світової та вітчизняної риторики; подати 

загальні правила культурного користування усним та письмовим словом; навчити 

мистецтву мовлення та веденню раціональної суперечки. 

Завдання курсу. Оволодіти законами риторики. Набути та вдосконалити практичні 

уміння участі в діалозі, дискусії, навички цілеспрямованої уваги до культури мови та 

мовлення. Осягнути процедуру ведення суперечки. Досягнути високої культури слова і 

мислення; гармонізації слова з думкою та дією. 

Зміст курсу. Риторика як наука про мисленнєво–мовленнєву діяльність людини. 

Основні закони риторики. Особливості ведення суперечки. Методика породження 

аргументованого дискурсу ( Стародавня Індія, Стародавній Китай, Стародавня Греція). 

Основні сфери застосування аргументації (за Аристотелем): наука, аналітика, діалектика, 

пейристика, софістика. Техніка ведення суперечки, визначення конкретних прийомів 

(А.Шопенгауер ―Еристична діалектика‖) 

Сучасна теорія аргументації. Дискусія як конструктивне обговорення питання та 

полеміка як різновид суперечки. Мовленнєва культура людини. Практична риторика. 

Підготовка промов. Тема, вид і цільова установка промови. Орієнтація на аудиторію. 

Конспект промови. Теза, аргумент. Спосіб доведення. Засоби активізації уваги слухачів. 

Культура поведінки і мови оратора. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  



1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное пособие для вузов. – М.-

Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Гетманова А.Д. Логика.  М.: Высш. шк., 1986. 

3. Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной 

эпохи.  М.: Изд-во УРАО, 1998. 

4. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994. 

5. Леммерман Хайнц. Учебник риторики. Тренировка с упражнениями. — М., 1999. 

6. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. – М.: Academia, 2002. 

7. Мальханова И.А. Деловое общение: Учебное пособие для вузов. – М., 2002. 

8. Михайличенко Н.А. Риторика. − М., 1994. 

9. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию.  М.: Высш. шк., 1979. 

10. Ханин М.И. Практикум по культуре речи или как научиться красиво и убедительно 

говорить. – СПб., 2002. 

11. Шейнов В.П. Риторика. – Минск, 2000. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович, доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 
Аксіологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.3.2 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредиту. 

Вибіркова 

Мета курсу: привернути увагу до надзвичайно актуальної в сучасних умовах 

проблематики, пов‘язаної з аналізом ціннісних аспектів науково-технічного поступу. В 

його основу покладено модель аксіосфери культури, що дозволяє всебічно витлумачити 

аксіологічну зумовленість наукового знання, досліджувати його морально-естетичні 

параметри, евристичне значення метафізичних і релігійних ідей, апріорних уявлень, 

інтуїцій, і т. ін. Те, що ―знання – сила‖, відомо давно, та тільки сьогодні потенціал 

наукового (і не тільки наукового) знання чітко виявляє свої ціннісні характеристики, чим і 

пояснюється актуальність даної теми.  

Завдання курсу: ознайомити з основними засадами аксіологічного дослідження 

знання, формуванні відповідної методологічної культури і виявленні перспективних 

напрямів аналізу ціннісної проблематики науки і культури. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел: 

1. Аристотель. Соч. В 4-х т. – Т. 1. – М., ―Мысль‖, 1976. – 550 с.  

2. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Издательство «Правда», 

1989. - 607 с.  

3. Визгин Вик. П. Истина и ценность // Ценностные аспекты развития науки. – М.: Наука, 

1990. – С. 36-51. 

4. Злобин Н. С. Ценность истины и истинность ценности // Ценностные аспекты развития 

науки. – М.: Наука, 1990. – С. 18-36. 

5. Костев В. М., Тартаковский В. К. Мировоззренческий потенциал физической картины 

мира в курсе теории ядра и физики элементарных частиц // Филос. пробл. соврем. 

естествознания. – Киев, 1989. – Вып. 69. – С. 56-66.  

6. Крымский С. Б. Культурно-экзистенциальные измерения познавательного процесса // 

Вопр. философии, 1998. – № 4. – С. 40-49.  

7. Кузанский Н. Соч. в 2 т. – М., ―Мысль‖, 1979-1980.  

8. Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З.Налетова. Общ ред. и 

послесловие С.Р.Микулинского и Л.А.Марковой. – М., Прогресс, 1975. – 288 с.  



Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання:іспит.  

 

Богословське релігієзнавство 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.3.3 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Ознайомлення студентів з однією із найважливіших дисциплін 

релігієзнавчого циклу, що становить ядро теологічного дослідження релігії і дозволяє 

осмислити релігійний феномен (буття Бога і світу духовного загалом) на теоретичному 

рівні. Крім того богословське релігієзнавство як окрема підсистема релігієзнавчого 

дослідження, вводячи до світського релігієзнавства специфічно-теологічні поняття і 

категорії, суттєво збагачує його теоретико-методологічний ресурс. 

Завдання курсу. Реалізація мети відбувається шляхом розкриття основних понять, 

принципів та найочевидніших проблем богословського релігієзнавства.  

Новизна дисципліни полягає у викладі богословського релігієзнавства як 

концептуальної форми, коли до уваги беруться набутки різних богословських та 

релігійно-філософських шкіл. При цьому головним критерієм осмислення цієї 

дисципліни виступає виявлення логічних елементів у витлумаченні природи релігії, в 

обґрунтуванні буття Бога, в існуванні потойбічного світу тощо. 

Загалом богословське релігієзнавство в такій розробці можна розглядати як спробу 

поєднання раціонального та ірраціонального прочитання релігійного феномена у всій 

його повноті та функціях. 

Зміст курсу. Богословське релігієзнавство в системі богословського знання і як 

структурний компонент світського релігієзнавства. Поняття про релігію. Можливості та 

способи пізнання релігійного феномену. Поняття про віру та її метафізичний аналіз. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бердяєв Н. Истина и откровение. – СПб., 1996. 

2. Геффинг Г. Философия религии. – СПб., 1912. 

3. Плантинга А. Бог, свобода и зло. – Новосибырск, 1993. 

4. Жильсон Э. Философ и теология. – М., 1995. 

5. Мистика. Религия. Наука. Антология. – М., 1998. 

6. Кураев А. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. 

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Друга іноземна мова 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/1.3.4 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Оволодіти навичками правильної вимови, усної та писемної мови, 

читання адаптованої літератури, а також засвоїти елементи перекладу текстів як 

французькою, так i українською мовами як елемента навчання для контролю розуміння 

прочитаного в тексті і як можливий спосіб передавання одержаної під час читання 

інформації. 

 Завдання курсу. Одним з основних завдань вивчення цього курсу є опанування 

сучасною розмовною мовою. Цьому завданню підпорядкована вся тематична, лексична 



та граматична структура курсу. Пріоритетними для вивчення вважаються властиві 

розмовній мові конструкції та активна лексика уроків. Таким чином, студенти вже на 

початковому етапі можуть вести нескладну бесіду. Засвоєння лексики з наведених в цій 

програмі розмовних тем сприятиме поповненню словникового запасу студентів, 

отриманню i подальшому розвитку навичок i вмінь роботи над текстами мови легкої та 

середньої складності. 

Зміст курсу. Вивчення певного граматичного матеріалу, закріплення якого 

відбувається через виконання лексико-граматичних вправ. Найефективнішим видом 

засвоєння лексичного та граматичного матеріалу кожного уроку є вправи за розмовними 

моделями та міні-діалоги. Особливу увагу при активізації граматики на цьому етапі 

вивчення приділено вправам з вибору артикля. До складу лексичних і розмовних вправ 

входить робота за запропонованими моделями, а також різні творчі вправи: на 

сполучуваність слів, ситуативні, складання діалогів, розповідь за картками, коротке 

викладення тексту за ключовими словами (переважно дієсловами). Матеріал, що 

пропонується до вивчення, забезпечує мовне відпрацювання деяких загальних і 

специфічних побутових ситуацій. У процесі вивчення дисципліни передбачено 

самостійну роботу студентів в індивідуальному режимі. Ця форма роботи посідає 

особливе місце в навчальному процесі і має на меті активізацію діяльності студентів. 

Вона важлива як на етапі засвоєння нового лексичного та граматичного матеріалу, так і 

для закріплення вивченого. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бурбело В. Б., Андрашко К. М. Словник французько-український, українсько-

французький. – К., 1996. 

2. Витрешко Н. Л. Учебник французского языка для неязыковых (гуманитарных) вузов. – 

М.,1997. 

3. Дроздов А.А. Граматика французької мови в таблицях та схемах. – К., 1997 

4. Князєва Д. А., Шаповал Г.Я., Яценюк М. Г. Завдання для проведення занять з розмовної 

практики для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці, 1992. 

5. Попова Г. Н., Казакова М. Грамматика французского языка: Практический курс. – М., 

1999. 

6. Brunel F., Valetta A. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. – Paris, 1991. 

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

ІІ ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Онтологія і метафізика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.1 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Вивчення студентами основ онтології як однієї із головних складових 

частин філософії. 

Завдання курсу. Викласти основні онтологічні концепцій провідних парадигм 

філософського мислення та сучасні філософські методи пізнання, зокрема 

феноменологічний метод. 

Зміст курсу. Метафізика як наука про надчуттєві принципи та начала буття і 

онтології як вчення про буття. Історія становлення метафізики та онтології. Метафізика в 

структурі філософського знання. Буття як філософська проблема. Буття як матерія. 

Матеріалізм. Буття як ідея. Ідеалізм. Буття і свідомість, душа і тіло. Онтологія 

свідомості, структура і функції свідомості, самосвідомість. Свідомість, душа, дух. 

Свобода і необхідність. Детермінізм і філософське поняття необхідності. Фаталізм. Свобода 

волі і закон.  



Метафізика як філософське вчення про Бога. Ідея Бога в структурі філософського 

світогляду. Філософія і релігія. Метафізика і теологія. Типи релігійно–філософських 

вчень про Бога і докази буття Бога. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Авалиани С. Трансформация метафизики // Вопросы философии. – 2005. – № 11. – 

С. 48-54. 

2. Валевська І. Історичні долі класичної метафізики у ХХ сторіччі //Філософська 

думка. – 1998. – № 2. – С. 120-138. 

3. Брюсова Н. Судьба метафизики и судьба человека // Вопросы философии. – 2005. – 

№ 11. – С. 54-56. 

4. Гайденко П.П. Постметафизическая философия как философия процесса // 

Вопросы философии. – 2005. – № 3. – С. 128-139. 

5. Губин В.Д. Онтология: Проблема бытия в современной европейской философии. – 

М.: Росс. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 191 с. 

6. Гусєв В.І. Вступ до метафізики. Навчальний посібник. – К., 2004. – С.7-139. 

7. Катречко С.Л. Как возможна метафизика // Вопросы философии. – 2005. - № 9. – 

С.83-94. 

8. Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // 

Философские науки – 1991. – № 6. – С.16-29. 

9. Онтологія та метафізика: конспект лекцій та методичні рекомендації / укл. 

О.Задубрівська. – Чернівці: Рута, 2008. – С.3-7. 

10. Романенко Ю.М. Зеркальное взаимоотражение онтологии и метафизики // 

Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. 

Материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 28-29 октября 1997 г. / Отв. 

ред. М.С.Уваров. – СПб.: Санкт-Петербургское отделение Института человека РАН, 

1997. 

Викладацький склад: Задубрівська Орися Мірчівна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Епістемологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.2. 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Розкрити особливості розвитку епістемології як теорії пізнання.  

Завдання курсу. Сформувати систему знань з курсу ―Епістемологія‖. 

Зміст курсу. Предмет епістемологія; принципи і підходи до вивчення знання; 

онтологічні засади знання; знання – соціальність – предметність; знання і пізнання: 

основні змістові акценти поняття пізнання; рівні та форми пізнання; знання та теорія 

істини; знання як елемент культури; рівні епістемології та гносеології.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Ведения в философию / Флоров И.Т. и др. – М., 1989, ч.II, с. 318-322. 

2. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004, 

с.361-375. 

3. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К., 2003, с.3-7. 

4.   Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995, с. 

113-123. 

5. Лекторский В.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы 

философии. 1999, №8, с.73-80. 

6. Філософія. Курс лекцій. / Бичко І.В. та ін. – К., 1994, с.445-477. 

7. Філософія. / Причепій Є.М. та ін. – К., 2001, с.292-316. 



8. Философия. Учебник / Под ред. Губына В.Д. и др.- М., 1997, с.153-169. 

9. Мир философии. – Ч.I.- М. , 1991, с.521-658. 

10. Чорний І.П., Рошкулець Р.І. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006, с.117-139 

Викладацький склад: Починок Борис Віталійович – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Основи інформатики 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.3 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Вивчити основи інформатики та комп‘ютерної техніки, основ 

програмування 

Завдання курсу. З‘ясувати роль інформатики в сучасному суспільстві, особливості 

функціонування засобів інформації та їх використання. 

Зміст курсу. Науково–технічний прогрес та інформатизація постіндустріального 

суспільства. Інформаційне забезпечення суспільства. Основні проблеми інформаційного 

забезпечення науки, техніки, виробництва. Інформаційний ресурс, його потенціал і 

можливості використання. Інформаційні системи. Процеси інформатизації та 

комп‘ютеризації. Інформаційні технології. Інформаційні системи. Основні форми, 

принципи та організація особистого і корпоративного інформаційного забезпечення 

ЕОМ і програмне забезпечення. Обчислювальні комплекси та сіті. Операційні системи. 

Мови програмування. Теорія і технологія програмування. Прикладні програмні продукти 

і системи. Лінгвістичні основи інформатики. Життєвий цикл і мовні засоби 

інформаційних систем. Основні функції мови. Класифікація мов. Основні поняття 

семіотики. Класифікатори. Мови обробки структурних даних. Аналіз і синтез тексту. 

Інформаційні системи: склад і структура інформаційних систем, основні елементи, 

порядок функціонування, класифікація інформаційних систем. Документальні та 

фактографічні системи. Документальні системи: інформаційно–пошукова мова, системи 

індексування, технологія обробки даних. Критерії та оцінки документальних систем. 

Фотографічні системи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Г.Зельднер. Программируем на языке QUICK BASIC 4.5. Учебное пособие по курсам 

«Основы программирования», «Информатика и вычислительная техника». – М.: ABF, 

1997. 

2. Мельникова О.И., Бонюшкина А.Ю. Начала программирования на языке QBASIC. 

ЭКОМ. 

М., 1997. 

3. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Харьков.: 

ФОЛИО, 2000. 

4. Глинський Я.М.. Практикум з інформатики. – Львів: ДЕОЛ, 1998. 

5. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. – К., 

1997. 

6. Д. Грайс. Графические средства персонального компьютера. – М.: Мир, 1989. 

7. Епанешников А.М., Епанешников В.А. TURBO PASCAL 7.0. – М.: Диалог-МИФИ, 

1988. 

Викладацький склад: Клевчук Іван Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математичного моделювання 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  



Вступ до спеціальності 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.4 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 144; на тиждень – 4 год.; 4 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Забезпечити студентів знаннями про предмет, об‘єкт та структуру 

релігієзнавства, принципи релігієзнавчих досліджень методу організації самостійної 

роботи при вивченні релігієзнавчих дисциплін. 

Завдання курсу. На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів 

уміння вільно оперувати понятійно–категоріальним апаратом релігієзнавства. 

Зміст курсу. Релігієзнавство як наука: предмет, структура і методологія курсу. 

Методи дослідження в релігієзнавстві. Методологічні принципи релігієзнавства. Релігія 

як предмет дослідження: соціальні, гносеологічні, онтологічні та психологічні чинники 

релігії. Загальна характеристика релігій світу. Ранні національні релігії. Пізні національні 

релігії. Світові релігії. Нетрадиційні релігії. Проблема свободи совісті у сучасному світі.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство / За наук. ред. А.Колодного. – К.: Світ, 2000. – С. 17-

61. 

2. Закович М. Проблеми релігієзнавчої освіти в Україні // Укр. Релігієзнавство . – 

1996. – №4. – С. 37-39. 

3. Колодний А. Українське релігієзнавство: стан і перспективи // Укр. Релігієзнавство 

. – 1996. – №1. – С. 1-8. 

4. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 

1996. 

5. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна // Людина і світ . – 1992. – № 9-10. 

– С. 14-17. 

6. Релігієзнавчий словник / За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996. – С. 217-

274. 

7.  Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1998. – С. 6-32. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Формальна логіка 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.5 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомити студентів із фундаментальною проблематикою науки 

логіки, правилами і формами формально логічного мислення.  

Завдання курсу. Сприяти отриманню студентами вмінь та навичок правильного 

логічного мислення, побудови понять, суджень та умовиводів, категорій, теорій на основі 

наукової рефлексії. 

Зміст курсу. Основні форми мислення та їх загальнонаукове та світоглядне значення. 

Поняття як форма мислення, зміст та обсяг поняття, основні логічні прийоми 

формування понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення; види 

понять, операція з видами понять, узагальнення та обмеження понять, класифікація та її 

види. Роль логіки у розвитку, систематизації та обґрунтуванні наукових знань та 

розвитку особистості. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Клаус Г. Введение в формальную логику. – М., 1988. 

2. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971 (1975) 

3. Маковельский А.О. История логики. – М., 1961 



4. Конверський А.Э. Логіка. – К., 1999 

5.  Формальна логика. – М., 1977. 

Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Класична логіка 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.6 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Дати студентам знання про сучасну класичну логіку та її 

взаємодоповнюючі логічні теорії – логіку висловлень та логіку предикатів і на цій 

підставі закласти практичні засади набуття навичок та умінь логічного аналізу 

засобами класичної логіки.  

Завдання курсу. Окреслити предмет, метод і значення логіки висловлень як логічної 

теорії та її мови. З‘ясувати проблеми семантики логіки висловлень через знайомство з 

методами таблиць істинності та аналітичних таблиць, а також у контексті елементів 

теорії моделей і на цій основі виявити види логічних відношень між формулами, що 

репрезентують міркування. 

Зміст курсу. Зміст курсу є засадничий, оскільки безпосередньо стосується методу 

логіки як нормативної науки та основних принципів (законів) правильного мислення, які 

подаються у вигляді формул, що виражають структуру думок та суджень. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Гильберт Д. Акерман В. Основы теоретической логики. – М., 1947. 

2. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997. 

3. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1999 

4. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М., 1973 

5. Формальна логика. – М., 1977. 

Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Некласична логіка 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.7 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомити студентів з види і напрямками розвитку сучасної 

некласичної логіки та їх практичну діяльність у контексті філософських та логіко–

методологічних проблем. 

Завдання курсу. Дати студентам знання про взаємозв‘язок сучасної логіки й 

філософії. З‘ясувати зовнішні та внутрішні причини виникнення некласичних логік та 

висвітлити основні напрямки становлення і розвитку дівіантних логік. Розкрити природу 

і значення багатозначних логік (тризначної, чотиризначної, нескінченнозначної). 

Зміст курсу. Окреслити предмет і метод модальної логіки на прикладі античної 

логіки та її модифікації у контексті філософії часу. Виявити особливості дії і взаємодії та 

їх зв‘язок з логікою норм. Розкрити специфіку некласичної логіки та її філософські 

засади. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Аналитическая философия. – М., 1993. – 215 с. 



2. Вригт Г.Х. Логико-философские исследования // Избр. труды., 1986. –  

3. 595 с. 

4. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997. 

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 2004. 

6. Хоменко І.В. Логіка юриста. – К., 1997. 

Викладацький склад: Гасяк Орест Сильвестрович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Основи медичних знань і охорони здоров’я 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.8 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Оволодіння майбутніми педагогами знаннями і уміннями, які б сприяли 

охороні здоров‘я дітей та формуванню здорового способу життя. 

Завдання курсу. Одержання загальнотеоретичних медичних знань та формування 

практичних вмінь з надання першої медичної допомоги у разі гострих патологічних 

станів та в екстремальних умовах. 

Зміст курсу. Організм як біологічна саморегулююча функціональна система. 

Поняття про здоров‘я (фізичне, психічне, духовне, соціальне). Сучасний стан здоров‘я 

дітей і підлітків в Україні. Анатомо–фізіологічна характеристика систем організму. 

Органи та системи органів. Регуляція функцій в організмі. Реактивність організму та 

адаптаційні механізми. Імунна система організму. СНІД перебіг та профілактика 

хвороби. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Томусяк Тадеуш Леонтійович, доктор медичних наук, професор 

кафедри медичної підготовки  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Безпека життєдіяльності 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.9 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Розглянути предмет та завдання ергономіки, засвоїти основні поняття та 

категорії. 

Завдання курсу. З‘ясувати соціально–психологічні та біологічні сутності трудової 

діяльності людини, проблеми забезпечення її працездатності, підготувати працівників до 

трудової діяльності.  

Зміст курсу. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Психофізіологічні аспекти 

безпеки життєдіяльності. Правові нормативно–технічні та організаційні основи 

забезпечення безпеки праці. Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки 

життєдіяльності. Основи виробничої санітарії, гігієни та безпеки. Надзвичайні ситуації та 

дії з ліквідації їх наслідків. Фізіологічні та психічні функції людини у процесі праці. 

Важкість праці. Закономірності динаміки працездатності та проблема втоми. 

Психологічне забезпечення ергономічних систем. Підготовка працівників до трудової 

діяльності. Ергономічні вимоги до знарядь праці та виробничої обстановки. Організація 

ергономічних вимог під час проектування систем ―людина–техніка–середовище‖. 

Принципи розподілу функцій між людиною та автоматикою. 

Правові та організаційні основи охорони праці; галузеві нормативні акти, положення, 

стандарти, правила, норми та інструкції; потенційна небезпека та наслідки взаємодії 



людини з небезпечними факторами; методи і форми навчання і пропаганди знань з 

безпеки життєдіяльності. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Жалібо Є.П., Завіруха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.: 

Каравелла, 2001. 

2. Чирва Ю.О., Баб‘як О.С. Безпека життєдіяльності. – К.: Атіка, 2001. 

3. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання-

Прес, 2003. 

4. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності. – К.: Видавництво Європейського 

університету, 2002. 

5. Пістун І.І. Безпека життєдіяльності. – Суми: Університетська книга, 2000. 

6. Безпека харчування / Бабюк А.В. та ін. – Чернівці: Рута, 2002. 

Викладацький склад: Логуш Леся Генадіївна, асистент кафедри медичної підготовки 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Основи екології 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.1.10 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомлення студентів з широким колом питань екологічної 

проблематики, отримання ними системних знань з курсу, ознайомлення зі скарбницею 

світової класичної і сучасної філософської й соціологічної думки, вироблення 

студентами навичок наукового аналізу взаємодії суспільства й природи. 

Завдання курсу. Формувати систему знань із основ екології, простежити вплив 

проблем екології на політичні та соціально–економічні процеси, з‘ясувати роль 

природного середовища у розвитку людини та цивілізації, розглянути стан екології в 

сучасній Україні. 

Зміст курсу. Причини виникнення науки про екологію. Еволюція уявлень про 

взаємодії суспільства й природи. Людина і навколишній світ у первісному суспільстві. 

Уявлення про природу і людину в античні часи. Середньовічне сприймання природи. 

Пантеїзм XV–XVII століття. Ідея підкорення природи. Ідея єдності природи і людини. 

Проблема взаємодії природи і суспільства в німецькій класичній філософії. Ідея єдності 

суспільства і природи в XIX ст. Різниця між екологією і соціоекологією.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., І.Ю. Костіков Основи екології – К.: Либідь, 2004. – 408 с. 

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум – К.: Лібра, 2004. – 

368 с. 

3. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с. 

4. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і 

практикум – Львів.: „Новий світ‖, 2003. – 296 с. 

Викладацький склад: Жук Аліна Володимирівна, асистент кафедри екології та 

біомоніторингу 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Етнологія релігії 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.2.1. 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Дослідити етнос і релігію як феномени людської цивілізації є 

предметом дослідження багатьох наук, тож етнологія релігії передусім зосереджує увагу 



на складній і багатогранній проблемі взаємовідносин між ними. Етнологія релігії – це 

самостійний науковий напрям, пов‘язаний з філософією, релігієзнавством, етнологією, 

історією та іншими дисциплінами. 

―Етнологія релігії‖ як курс до недавнього часу не розвивався. Зацікавлення ним 

почалося з 90-х років ХХ століття, коли практично переосмислювався феномен 

етнічності народів. 

Завдання курсу. Полягає в необхідності з‘ясувати етнічне коріння релігії та теорії 

походження етносів. Вивчити закономірності взаємозв‘язків і взаємозалежності між 

етносом і релігією, що мають безліч форм і проявів. Висвітлити роль релігії в 

життєдіяльності народу, що розкривається через систему релігійних символів і догматів, 

функціонування різних релігійних груп усередині етносу. Визначити структуру й 

особливості вияву етнорелігійної свідомості та її вираження через етнорелігійну 

ідентифікацію окремої особи і всієї етнічної спільноти. Усвідомити теоретико-методологічні 

проблеми взаємодії етносу й релігії, перспективи етнорелігійного розвитку та інше. 

Зміст курсу. Предмет і завдання курсу. Релігія як одна з визначальних 

етнодиференціюючих ознак. Походження і феномен релігії з позицій психоаналізу. 

Соціологічні підходи до вивчення етнорелігійних явищ. Сучасні напрями дослідження 

етнології релігії. Національна або локальна релігія як ключ до пізнання етносу. Причини 

появи релігійних уявлень. Розвиток первісних вірувань і стадії їх етнічної еволюції. 

Характеристика релігійних уявлень.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. – К., 2000. – 862 с. 

2. Алексеев В.П. Этногенез. – М.: Высшая школа, 1986. – 176 с. 

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 113 с. 

4. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 192 с. 

5. Етнос і релігія: Зб. – К., 1998. 

6. Лозко Г. Етнологія України. – К.: Зодіак, 1995. – 368 с. 

7. Савчук Борис. Українська етнологія. – Івано-Франківськ: Лілея, 2004. – С. 453-498. 

8. Филипович Л.О. Релігія і нація в суспільному житті України й світу. – К.: Наукова 

думка, 2006. – 288 с. 

9. Филипович Л.О. Етнологія релігії // Академічне релігієзнавство. – К., 2000. 

Викладацький склад: Мизак Нестор Степанович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Географія релігії 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.2.2. 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Показати в чому полягає специфіка підходу географії релігій до об'єкту 

свого вивчення, які критерії покладені в географічну типологію релігій. Сформувати 

уявлення про макрорайонування сучасних релігій та георелігійну ситуацію як в світі так і 

на Україні. 

Завдання курсу. Сформувати у студентів уявлення про предметну сутність географії 

релігій. Показати специфіку підходу географії релігій до типологічної класифікації 

релігій. Визначити основні критерії сучасного макрорайонування релігій. Навчити 

студентів робити аналіз геоситуації різноманітних регіонів. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  



1.Гумелев Л. М. География этноса в исторический период. - Л., 1990. 

2.Джадолян И. А. Течения в Исламе: причины возникновения и роль в общественно-

политической жизни. - М., 1992. 

3.Дудар Н. Филипович Л. Нові релігійні течії в Україні. - К., 2000. 

4.Жуковская Л. Н. Ламаизм и ранние формы религий. - М., 1977. 

5.Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в Україні та міждержавні конфлікти. - К., 1993. 

6.Корнев Б. Буддизм и религия Востока. - М., 1990. 

7.Каутский К. Происхождение христианства. - М., 1990. 

8.Криндаг А. Д. География религий как научное направление./Вестник МГУ. - 1992. - № 3. 

9.Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любицева О. О. География религий. - К., 1998. 

10. Токарев С. А. Религии в истории народов мира. - М., 1986. 

11. Шпажников Г. И. Религии стран Юго-Восточной Азии: Справочник. - М., 1980. 

Викладацький склад: Яремчук Андрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Антропосоціогенез 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.2.3 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 90; на тиждень – 3 год.; 2,5 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. У даному курсі викладаються проблеми процесу історико-еволюійного 

формування фізичного типу людини, початкового розвитку її трудової діяльності, мови 

та суспільства, що є необхідним для майбутніх фахівців-релігієзнавців. 

Завдання курсу. Багато уваги у курсі присвячено питанням антропосоціогенезу. 

Людина вивчається і як біосоціальний феномен, оскільки прояви його біологічної суті 

багато в чому опосередковані його біосоціальним середовищем. Тут зосереджено увагу 

на еволюції фізичного типу безпосередніх предків людей сучасного фізичного типу та 

висвітлюється соціальні аспекти процесу антропогенезу.  

Зміст курсу. В даному курсі формується уява про людину з позиції генетичної 

єдності і її дуалістичної природи, дає уяву не тільки про біологічні, але й соціальні 

аспекти походження люди її культури. Вивчається людина як біологічний вид: її 

походження і біологічну мінливість у часі і просторі, спадковості і мінливості, структурі і 

чисельності людських популяцій та утворенні людських рас. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Алексеев В.П. Становление человечества. - М., 1984. 

2.Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. - Л., 1979. 

3.Бунак В. В. Сучасний стан і чергові завдання антропологічного вивчення Української 

РСР // Матеріали з антропології України. – К., 1960. - Вип. 1.  

4.Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Студії з української 

етнографії та антропології. – К., 1995. 

5.Зиневич Г. П. Человек изучает человека. – К., 1988.  

6.Левин М. Г. Очерк истории антропологии в России // Рогинский Я. Я., Левин М. Г. 

Основы антропологии – М., 1955. 

7.Леви-Стросс К. Структурная антропология. - М., 1985. 

8.Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза - М., 1969. 

9.Сегеда С.П. Антропологія. - К., 2001. 

10. Урысон М. И. Некоторые теоретические проблемы современного учения об 

антропогенезе // Вопросы антропологии. – 1956. − №19. 

11. Чубур А.Л. Основы антропологии (учебное пособие). – Брянск, 2005. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології 



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Біблійна археологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.3.1 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 72; на тиждень – 1 год.; 2 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Вивчаючи Священне Писання, ми відчуваємо потребу дізнатися 

якомога більше про тих світ і події, про яких повідали автори, щоб віддати належне їх 

світ і зрозуміти, яке значення все це може мати для нашого часу. Життя і діяльність 

патріарха Аврама, наприклад, світ в світ світі, устрій якого світ відрізнявся від нашого. 

Світ цей світ, археологія дозволяє більш високо оцінити велику віру патріарха і 

здивуватися їй. Біблія не вдається в світ життя людей, про яких оповідає, не описує умов, 

в яких вони жили: в ній мовиться світ про те, що служить святій світ і задуму 

Божественного домобудування відносно нашого світ. Археологічні дослідження світ 

заповнюють картину тодішнього світу. 

Завдання курсу: Біблійна археологія підтверджує історичність, точність і істинність 

тих відомостей про різних осіб, народів і події, які повідомляють нас автори. Завдяки 

археологічним знахідкам соціальні, релігійні, історичні аспекти в долях народів 

Близького Сходу можуть бути зрозумілими сьогодні набагато краще. Таким чином, 

біблійна археологія, надаючи неоспорені доводи, є могутньою зброєю апологетики в 

справі захисту достовірності Священного Писання. Завдяки археологічним знахідкам 

деякі критики Священного Писання або зовсім замовкають, або стають більш обачними в 

своїх висновках. Є серед них навіть такі, які змінили не тільки свою точку зору, але і 

спосіб життя: вони стали віруючими християнами і гарячими захисниками достовірності 

Священного Писання. 

Зміст курсу: Біблійна археологія, як галузь археологічного вивчення Близького 

Сходу та Еліністично-Римського світу. Методика археологічних досліджень. Предмет 

біблійної археології. Археологія біблійних країн доби неоліту та енеоліту. Біблійна 

археологія доби бронзи Ізраїльські племена під час полону в Єгипті Ранньозалізний вік 

на Близькому Сході Близький Схід в період розвиненого залізного віку. Біблійна 

етнографія у археологічному висвітленні Доба бронзи, раннього заліза на Святій Землі 

Археологія і Новий Завіт Новий Завіт: відображення у матеріальному світі дійсності І-III 

ст. після Р.Х. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Авдусин Д.А. Основы археологии.  М., 1989.  С.4-9. 

2. Гече Г. Библейские истории. - М., 1989. 

3. Діонісій. Археологія євхаристичного культу. - Вінніпег, 1979. 

4. Заморовський В. Сім чудес світу. – К., 1972. 

5. Ильин В.Н. Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира. - 

Париж, 1991. 

6. Коваль І. Церковна археологія.  Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998, С.17-19 

7. Косідовський З. Біблійні оповіді. – К., 1978. 

8. Кривелев И. А. Раскопки в Библейских странах. – М., 1965. 

9. Мерперт Н.О. Очерки археологии библейских стран.  М., 2000, с.8-17 

10. Моррис Г. Библейские основания современной науки. - Санкт-Петербург, 1995. 

11. Троицкий И.Г. Библейная археология. - Спб., 1913. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  



Основи редагування та видавничої справи 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/2.3.2 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Мета дисципліни полягає в ознайомленні з історією та сучасним станом 

стандартизації у видавничій справі, набутті знань про діяльність міжнародних та 

вітчизняних організацій, визначенні місця видавничих стандартів у загальній системі 

стандартизації, практиці застосування стандартів у видавничій діяльності. 

Завдання курсу. Курс формується з трьох основних блоків, трьох модулів: 

організаційного, творчо-технічного та промоційного. 

Завдання організаційного блоку передбачає засвоєння значного за обсягом масиву 

матеріалу, пов‘язаного з організацією сучасної видавничої системи в Україні і світі, її 

тенденціями та проблемами. 

Завдання промоційного блоку концентруються довкола вивчення  проблем 

взаємовідносин видавця з поліграфістами та реалізаторами друкованих видань.    

Об‘єктом навчальної дисципліни „Основи редагування та видавничої справи‖ є   

видавнича діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, 

вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.   

Предметом навчальної дисципліни „Основи редагування та видавничої справи‖ 

розгляду є видавнича справа як сфера суспільних відносин, що поєднує в собі 

організаційну, творчо-технічну, виробничо-господарську та промоційну діяльність 

фізичних і юридичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням та поширенням різних 

видів видавничої продукції.    

Зміст курсу. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі. Що таке 

видавництво і як його створити. Розробка  видавничої програми. Видавнича продукція та 

критерії поділу її на види. Основні розмірні та кількісні параметри видань. Книга як 

основний предмет видавничої діяльності.  Службова частина видання. Національні та  

міжнародні стандарти і правила їх застосування. Редакторські професії та фахові вимоги 

до них. Економічний мінімум для редактора, видавця і журналіста. Методика виконання 

комплексної підсумкової роботи „Кошторис власного видання‖. Стосунки редактора-

видавця і реалізаторів друкованої продукції. Стосунки редактора-видавця і поліграфічного  

підприємства. Правове регулювання стосунків між видавцями, авторами, 

поліграфістами та реалізаторами. Роль редактора в реалізації конкретного видавничого 

проекту у видавництві. Аналіз комплексної підсумкової роботи. Аналіз кращих 

комплексних завдань та творчих робіт.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Різун В.В. «Літературне редагування», К.: «Либідь», 1996. 

2. Різун В.В. «Моделювання і технологія редакторських систем», К., 1995. 

3. Сикорский Н.М. «Теория и практика редактирования», М., 1980. 

4. Накорякова К.М. «Редактирование материалов массовой информации. М., 1982. 

Викладацький склад: Починок Ірина Борисівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

ІІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Антична філософія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.1 

Курс – 1; семестр – 1-2; всього годин – 288; на тиждень – 4 год.; 8 кредити. 

Нормативна 



Мета курсу: розглянути основні напрями давньогрецької і елліністично–римської 

філософської думки, що дасть можливість студентам зрозуміти філософію як духовний 

процес, який проходить в сфері культури людства, як невід‘ємну частину суспільного і 

політичного життя.  

 Завдання курсу: навчити студентів аналізувати філософські погляди та концепції, 

спонукати їх до самостійної роботи з джерелами, оволодівати філософським способом 

мислення. 

 Зміст курсу. Предмет і метод історії філософії. Давня філософія. Періодизація, 

джерела, література. Проблема виникнення філософії. До філософські форми свідомості. 

Міф, наука, філософія. Іонійська філософія: Мілетська школа. Геракліт з Ефеса. 

Італійська філософія: Піфагор та піфагорійці. Ксенофан з Колофона. Елейська школа від 

Парменіда до Меліса. Космічний цикл Емпедокла. Початок філософії в Афінах. 

Анаксагор. Філософія софістів. Сократ. Сократичні школи. 

 Класична грецька філософія. Джерела і смисл античного атомізму. Вчення про 

атоми і світобудову. Душа і пізнання, людина і суспільство, мораль і релігія у філософії 

Демокріта. Школа Демокріта. Платон: торія ідей; душа – мораль – держава. Школа 

Платона: Древня Академія. Життя і творчість Аристотеля. Логіка і методологія. Перша 

філософія, Вчення про причини і начала буття. Фізика: світ, життя і людина. 

Суспільство, етика і політика. Школа Аристотеля (перипатетики). 

 Елліністично–римська філософія. Епіку та епікуреїзм. Каноніка і фізика Епікура. 

Епікуреїзм в Римі. Історія і система стоїцизму. Логіка і теорія пізнання древніх стоїків. 

Натурфілософія (фізика) стоїків. Етика стоїцизму. Римський стоїцизм. Поняття та історія 

античного скептицизму. Ранній пірронізм та ―академічний‖ скепсис. Пізній пірронізм. 

Завершення античної філософії: від філософського еклектизму до релігійно–філософського 

синкретизму. Іудаїзм і грецька філософія. Філон Александрійський. Неоплатонізм. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Антология мировой философии. – М., 1969. – т. 1., ч. 1. . - С.536-576. 

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.  

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985. - С.237-342.  

4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х книгах. 

Книга 1. - М., 1992. - С.402-623. 

5. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний элинизм. – М., 1980.  

6. Лукреций Кар. О природе вещей. – К., 1986.  

7. Гончарова Т.В. Эпикур.  

8. Реале Д. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. – СПб., 

1994. - С.171-265. 

Викладацький склад: Марчук Михайло Георгійович, доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Філософія Середніх віків і доби Відродження 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.2 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомитись з особливості розвитку середньовічної філософської думки. 

Розкрити особливості філософії Відродження у Європі. 

Завдання курсу. Вивчити середньовічний етап розвитку європейської філософії у 

широкому культурно–історичному та духовно–світоглядному контексті епохи, 

спираючись на доступні тексти середньовічних філософів та відповідну монографічну та 

навчальну літературу. Передумови, джерела і особливості становлення філософії 



Відродження. Соціальний та ідейний рух 14–16 століття Роль античної та середньовічної 

філософської та теологічної думки в культурі і філософії Відродження. Показати місце і 

значення філософії XIV–XVI століть в історії світової філософії. 

Зміст курсу. Основні тематичні блоки курсу: соціально–історичний статус, загальні 

особливості та етапи розвитку середньовічної філософії; перехід від античності до 

середньовіччя: особливості, умови, чинники; ідейні та догматичні джерела 

середньовічного світобачення; християнська апологетика як феномен історії; 

християнська патристика як ідейна основа середньовічного філософствування; основи 

схоластики і містики у сформованому середньовічному суспільстві; ідеї та представники 

середньовічної філософії XI–XII ст.; вершина у розвитку середньовічної філософії: 

золоте століття схоластики, особливості та ідеї містики. Філософія італійського 

гуманізму. Реформація і контрреформація. 

Ренесанський неоплатонізм і його особливості. Ренесанський арістотелізм і 

скептицизм. Натурфілософія Відродження та її вплив на становлення наукової картини 

світу. Дж.Бруно, Х.Л.Вівес. Діалектика та натурфілософія М. Кузанського, Б.Телезіо. 

Соціальний утопізм і політичні погляди Н. Макіавеллі. Містичний пантеїзм Я.Беме і 

Ф.А.Т.Парацельса. Відображення соціальних змін в концепціях про суспільство: 

соціальні утопії рівності, ліквідації приватної власності (Т.Мор, Т.Кампанелла) 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Антология мировой философии: В 4 т. - Μ., 1969. - Т. 2. - С. 53 - 222. 

2. Бруно Д. Диалоги. - М., 1949. 

3. Кампанелла Т. Город Солнца//Утопический роман XVI - XVI 1 веков. - М., 1971. - С. 

143 - 191. 

4. Лоренцо Ветла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. - С. 463. 

5. Александрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., 2002. 

6. Горфункелъ А. X. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980. 

7. Рассел Б. История Западной философии: В 2 т. - М., 1993. 

8. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т. 2. 

Средневековье. - СПб., 1994. 

9. Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. - Л., 1976. 

10. Соколов Б. В. Очерки философии эпохи Возрождения. - М., 1962. 

Викладацький склад: Роман Ігор Олегович, кандидат філософських наук, асистент 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Філософія ХVІІ-ХVІІІ  

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.3 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Прослідкувати становлення філософської думки у контексті зміни 

наукової парадигми XVII ст., співвідношення філософії та науки. 

Завдання курсу.  Розкрити процес формування новочасної філософії та її значення у 

становленні нової наукової картини світу в XVII–XIX ст. 

Зміст курсу. Філософія і наукова революція XVII ст. Особливості соціально-

економічного розвитку Європи у ХVII ст. Технічний прогрес і розвиток природознавства, 

механіки і математики в Європі. І. Ньютон. Наукова революція ХVII ст., створення 

механіко–матеріалістичної картини світу. 

Англійська революція ХVII ст., її вплив на європейську культуру. Філософія Ф. Бекона. 

Індуктивний метод і обґрунтування емпіризму. Метафізика Ф. Бекона. 

Філософія Р. Декарта та його внесок у розвиток природознавства. Матеріалізм 

філософії Р. Декарта, його вчення про природу. Раціоналістичне вчення Р.Декарта про 



метод, проблема методологічного  сумніву та інтуїції. Критика Р.Декартом схоластики. 

Дуалізм у філософії Р.Декарта та вплив картезіанства на розвиток філософського 

матеріалізму та ідеалізму. 

Т. Гоббс як систематизатор філософії Ф. Бекона, його матеріалістичне вчення про 

природу і людину. Теорія пізнання Т. Гоббса. Проблема суспільства і держави в теорії Т. 

Гоббса. Філософія Д. Локка. Соціологічні та суспільно-політичні погляди Д. Локка. Розробка 

сенсуалістичної теорії пізнання. Вчення Д.Локка про "первинні" і "вторинні" якості. 

Матеріалізм Д. Толанда, його ідея саморуху матерії. Матеріалістичне вчення Б. Спінози 

про природу (проблема субстанції, атрибутів, модусів). Елементи теологізму у поглядах В. 

Спінози. Раціоналізм філософії Б. Спінози, етичні та соціологічні погляди. Атеїзм XVII ст. 

Філософія Г. Лейбніца. Вчення про монади. Елементи ідеалістичної діалектики. Г. 

Лейбніц як представник раціоналізму. Послідовники Г. Лейбніца. 

Проблема людини, суспільства, держави, моральні та правові погляди у філософії кінця 

ХVII – початку ХVIII ст. 

Філософія Просвітництва. Ідеологічна підготовка революції у Франції наприкінці ХVIII 

ст. Просвітницький рух у Європі. Просвітництво у Франції, його антифеодальна і 

антитеологічна спрямованість. Проблема людини у філософії Ф. Вольтера, його боротьба 

проти релігії та церкви. Деїзм філософії Ф. Вольтера. Соціально-політична теорія Ж.–Ж. 

Руссо, її демократична спрямованість. 

Французький матеріалізм ХVIII ст., його основні представники (Ж.Ламетрі, Д. Дідро, К. 

Гельвецій, П. Гольбах та ін.). 

Епоха промислового перевороту в Західній Європі і розвитку буржуазних відносин та ідеології. 

Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі. Використання Д. Берклі непослідовності матеріалізму і 

сенсуалізму філософії Д. Локка проти матеріалізму та атеїзму. 

Скептицизм Д.Юма, його спроби вдосконалити суб'єктивний ідеалізм Д.Берклі. Проблема 

причинності у філософії Д.Юма. Суспільно-політичні погляди Д. Берклі та Д.Юма.   

Розвиток природознавства у ХVIII ст. та його вплив на французький матеріалізм. 

Вчення представників французького матеріалізму про природу, матерію, рух. Елементи 

діалектики. Вчення про людину та  її свідомість. Теорія пізнання французьких мате-

ріалістів. Етичні, естетичні та соціологічні погляди. Атеїзм французьких матеріалістів. 

Перехід І. Канта на позиції "критичного ідеалізму". Апріоризм і агностицизм у 

філософії І. Канта. Питання діалектики у філософії  І. Канта, його етичні та естетичні 

погляди. Суспільно-політичні погляди І.Канта. Проблеми війни і миру. 

Суб'єктивний ідеалізм Й.Ґ.Фіхте. Діалектична взаємодія між суб'єктом і об'єктом, між 

теорією і практикою. Антифеодальна спрямованість соціально-політичних поглядів 

Й.Фіхте. "Філософія тотожності" Ф.Шеллінґа як різновид об'єктивного ідеалізму, 

елементи діалектики в його натурфілософії. Перехід Ф.Шеллінґа на позиції  філософії 

міфу. Становлення романтизму в Західній та Центральній Європі. 

Ставлення Ґ.В.Ф.Геґеля до буржуазного розвитку Франції та Німеччини. Тотожність 

мислення і буття у філософії Ґ.В.Ф.Геґеля. Логіка, філософія природи, філософія духу. 

Суперечність між методом і системою в філософії Ґ.В.Ф.Геґеля. Ідеалістична діалектика і 

роль гегелівської діалектики у подальшому розвиткові філософії. Гегелівська філософія історії, 

погляди на суспільство і державу, роль війни і націй у суспільному розвитку. Гегелівська школа у 

філософії (старогегельянство і младогегельянство у Європі). 

Філософські ідеї Л. Фейєрбаха, критика ідеалізму та діалектики Г. Гегеля. Атеїзм Л. 

Фейєрбаха. Сутність антропологічного матеріалізму. Критика християнства. Теорія 

пізнання Л.Фейєрбаха. Соціально-політичні погляди Л.Фейєрбаха. Метафізичний, 

споглядальний матеріалізм філософії Л.Фейєрбаха. Проблема людини, суспільства, держави, 

моралі та права в німецькій класичній філософії. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Антология мировой философии.- М.,1970.- Т.2 

2. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. - К.: Либідь, 2001. 



3. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. К., 1994. 

4. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязное А.Ф. Западноевропейская философия XVIII в.-М., 

1986. 

5. 36.Кузнецов В.Н. Французские материалисты XVIII   в. М., 1981.  

6. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М.,1974. 

7. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. - М.,1973. 

8. Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1995. 

9. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Новое время. - СПб., 

1996. 

10. Хесле В. Гении философии Нового времени. - М.,1992. 

11. Шашкевич Л.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. М., 1976. 

Викладацький склад: Роман Ігор Олегович, кандидат філософських наук, асистент 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Німецька класична філософія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.4 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Всебічне й поглиблене вивчення філософії ХУІІІ–ХІХ ст., 

представленої такими видатними постатями як І.Кант (трансцендентальна філософія, 

теорія пізнання, метафізика моральності, естетична теорія), І.Фіхте, Ф.Шеллінг, Г.Гегель 

(феноменологія духу, філософія як наука, проблема свідомості, наука логіки, діалектична 

логіка, історія філософії), Л.Фейєрбах (антропологічна філософія, історія філософії, 

критика філософії Гегеля, засади філософії майбутнього). 

Завдання курсу. Оволодіння основами філософських вчень Канта, Фіхте, Шеллінга, 

Фойєрбаха. На базі класичних методів пізнання оволодіння трансформованими в Новий 

час філософськими методами пізнання (зокрема, гегелівською діалектикою). 

Застосування форм та способів даного філософського дискурсу для обґрунтування 

власного світогляду, вдосконалення особистої культури філософування. 

Зміст курсу. Німецька класична філософія. Соціально–економічні та політичні 

коріння німецької класичної філософії кінця ХVIII – початку XIX ст. Вплив французької 

буржуазної революції на Німеччину. "Буря і натиск". Погляди Й.Гердера на історію 

людства і його "філософія культури". І. Кант – засновник німецької класичної філософії. 

Ідеї І. Канта "докритичного" періоду. Ґ.В.Ф.Геґель – головний представник об'єктивного 

ідеалізму німецької класичної філософії.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Библер В.С. Кант-Галилей-Кант. Разум Нового времени в парадоксах 

самообоснования. М., 1991. 

2.Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 

2001. 

3.Бродецький О., Чорний І. Новочасний раціоналізм і післяпросвітницький ірраціоналізм. 

Чернівці, 2003. 

4.Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1978. 

5.Жучков В.А. Немецкая философия эпохи раннего просвещения (конец XVII - первая 

четверть XVIII в.) М., 1989.  

6.Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІ начала  ХІХ 

века. М., 1989. 

7.Рассел Б. Історія західної філософії. К.:ОСНОВИ, 1995. 



8.Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. – М.: Изд-во «Русское феноменологическое 

общество», 1997. 

9.Шраг К.О. Хайдеггер и Кассирер о Канте// Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Санкт-

Петербург: Университетская книга, 1997. 

Викладацький склад: Чорний Іван Павлович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Соціологія і психологія релігії 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/В.4.2 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Вивчення релігійності як характеристики психічного стану особистості 

розкриття психологічних коренів і сутнісних проявів релігійної психології, ознайомлення 

з психологічними особливостями віруючих та реалізація їх у релігійній поведінці.  

Завдання курсу. Виявити специфіку і складність розуміння соціально-психологічних 

аспектів релігійного середовища та фактори, які детермінують його функціонування, 

поглибити знання про соціально-психологічні закономірності функціонування 

індивідуальної та групової свідомості, виявити динаміку становлення та існування 

релігійності. 

Зміст курсу. Предмет і завдання. Психологічні основи релігії. Релігійна віра як 

психологічне явище. Парапсихологічні феномени. Соціально-психологічна сутність 

релігійної втіхи. Психологічні аспекти релігійного культу. Формування релігійної 

особистості. Соціально-психологічні умови атеїстичного та релігійного виховання. 

Психологічні витоки окремих груп релігій. Соціально-психологічні аспекти діяльності 

деструктивних релігійних організацій. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Ципко Світлана Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Філософія та історіософія релігії 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.6 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Нормативна  

Мета курсу. Дати студентам знання про один із розділів релігієзнавства – історію та 

історіософію релігії. Показати, в чому полягає специфіка історіософського підходу 

релігієзнавства до вивчення свого об‘єкту – релігії. Сформувати у них уявлення про те, 

що принцип історизму є основоположним принципом об‘єктивного вивчення релігії.  

Завдання курсу. Визначити предмет, об‘єкт, специфіку курсу ―Філософія та 

історіософія релігії‖. Сформувати уявлення про структуру та завдання курсу. Показати в 

чому полягає сутність принципу історизму при вивченні таких світоглядних культур як 

релігія та вільнодумство. Дати знання про історичну типологію релігій. Розкрити 

принципи основних тенденцій розвитку релігієтворчого та вільнодумного процесу. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / А.Колодний. – К., 2000. 

2. Абу Алеаль-Маудуді. Принципи ісламу. – Львів, 1995. 

3. Балагушкин М.Н. Православие в наши дни. – М., 1990. 

4. Брайчевський М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989. 



5. Балаэв М.А. Ислам: происхождение и эволюция. Роль в общественной жизни. – Баку, 

1992. 

6. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. 

7. Введение христанства на Руси. – К., 1987. 

8. Гараджа. Протестантизм. – М., 1971. 

9. Історія і теорія релігії та вільнодумство. – К., 1996. 

10. Історія релігій в Україні: В 10 т. – Т.1. Дохристиянські вірування. Прийняття 

християнства. – К., 1996. 

11. Релігієзнавство: Навч.посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. 

12. Рерих Е. Основы буддизма. – Таллин, 1990. 

13. Черній А.М. Релігієзнавство: Посібник. - К., 2003. 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Загальне релігієзнавство 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.7 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Сформувати у студентів уявлення про специфіку вивчення 

релігієзнавством світоглядних культур, основних сфер дослідження релігії та 

вільнодумства, значення релігієзнавчих знань для формування духовної культури 

суспільства та особи. 

Завдання курсу. Показати, яку роль відіграє світогляд в житті людини. Визначити 

місце релігієзнавства в системі гуманітарного знання. Ознайомити з причинами, часом 

виникнення релігії та вільнодумства, їх еволюційними формами та сучасними типами. 

Показати, який принцип застосовує релігієзнавство при формуванні світоглядної 

культури студентів. Сформувати уміння та навики застосування релігієзнавчих знань в 

професії. 

Зміст курсу. Предмет, структура методологія курсу. Релігія як суспільно-культурне 

явище. Основні теорії походження релігії. Ранньоісторичні форми релігії. Етнічні релігії. 

Світові релігії. Новітні релігійні течії і рухи. Сучасний стан та основні тенденції 

розвитку релігії і церкви в Україні та в регіоні. Вільнодумство і атеїзм в історії культури 

людства. Свобода совісті і правове регулювання церковно-державних відносин в Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук.ред.проф.А.Колодного. – К., 2000. 

2. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000. 

3. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Ч.. 2001. 

4. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. 

– К., 1999. 

5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000. 

6. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997. 

7. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред.С.А.Токарев. – М., 1980. 

8. Релігієзнавство: Навч.посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. 

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. 

10. Релігієзнавчий словник / За ред. проф.А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996. 

11. Релігієзнавство: навч.посібник / За ред.М.Ф.Рибачука. – К., 1997. 

12. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів, 2000. 

13. Энциклопедия для детей. Т.6. Ч.1., Ч.2. Религии мира. – 3-е изд.перераб. и доп. / 

Глав.ред. М.Д.Аксѐнова. – М., 1999. 

Викладацький склад:  



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Філософія гуманітарних наук 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.8. 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Філософські проблеми гуманітарних наук – ознайомити студентів зі 

специфікою та основною проблематикою сучасного наукового дослідження гуманітарної 

сфери суспільства. Його важливість і актуальність визначається тією обставиною, що 

гуманітарний аспект сучасної філософії та методології науки представлений у 

спеціальній літературі набагато меншою мірою, ніж природничо-науковий.  

Завдання курсу. Вивчення широкого кола питань, які розкривають логіку 

становлення гуманітарних наук, їхню відмінність від наук про природу, предмет і 

методи, статус і особливості, вплив гуманістичних ідеалів і цінностей на традиційне 

наукове пізнання, необхідність гуманізації науково-технічного поступу, проблеми і 

тенденції сучасної гуманітарної освіти і т. ін. 

Зміст курсу. Предмет і метод курсу філософія гуманітарних наук. проблеми та 

перспективи розвитку сучасної гуманітарної освіти у руслі філософських наук.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Автономова Н.С. К вопросу о специфике гуманитарного знания // Проблемы 

методологии. – М., 1984. – С.40 – 49. 

2. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. – М., 

1988. – № 4. - С. 135-152. 

3. Естественнонаучное и социогуманитарное знание: методологические аспекты 

взаимодействия. – Л., 1990. 

4. Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук. – Киев: Выща шк., 1990. –171 

с. 

5. Проблемы гуманитарного познания. - Новосибирск: Наука, 1986 

Викладацький склад: Починок Ірина Борисівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Герменевтика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.9. 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета: висвітлення особливостей герменевтичного методу аналізу біблійних текстів; 

осягнення символічного змісту Біблії, смислової єдності її структурних частин. 

Завдання: усвідомлення специфіки богословських та наукових підходів до розуміння 

та інтерпретації текстів Біблії. 

Зміст: Поняття герменевтики. Особливості розуміння та інтерпретації священних 

текстів. Герменевтика та екзегетика. Антична герменевтика. Кабалістика. Християнська 

герменевтика. Структура Біблії. Розрізнення буквального, алегоричного та символічного 

рівнів інтерпретації. Олександрійська богословська школа (Філон та Климент 

Олександрійський). Екзегетична концепція Орігена. Антіохійська школа, кападокійці 

(Василь Великий, Григорій Великий, Іван Золотоустий). Теорія символу Псевдо–Діонісія 

Ареопагіта. Специфіка герменевтичних підходів до біблійних текстів в східно-

християнському та західно-християнському богослов‘ї. Герменевтичні концепції західних 

теологів (Августин, Бонавентура, Тома Аквінський). Біблійна герменевтика в дискурсі 



протестантизму. Філософська герменевтика. Багатоманітність філософських  підходів до 

герменевтичної інтерпретації Біблії. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.–М.,1979 

2. Гадамер Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики.– М.,1988 

герменевтика: история и современностть.–М.,1989 

3. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика.– 1984 

4. Текст:структура и анализ.– М., 1989. 

5. Хайдеггер М. Разговор на просѐлочной дороге.–М.,1991. 

Викладацький склад: Роман Ігор Олегович, кандидат філософських наук, асистент 

кафедри філософії  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Сучасна релігійна філософія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.10 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета спецкурсу: дати студентам філософського та релігієзнавчого відділень знання 

з основних сучасних релігійно-філософських вчень, їх значення в формуванні цілісного 

релігійно-світського світогляду людини, утвердженні сучасних гуманістичних цінностей, 

розкритті творчого потенціалу особистості. 

Завдання курсу. На базі освоєних студентами впродовж трьох років навчання 

класичної і сучасної західної філософської культури розуміння місця і ролі сучасної 

західної релігійної філософії, яка займає один із пріоритетних напрямів в сучасній 

західній філософській антропології, поруч із феноменологією, психоаналізом, 

екзистенціалізмом, герменевтикою тощо. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Губман Б.Л. Современная католическая философия: человек и история. – М., 1988.   

2. Гегель Г. Философия религии.- в 2-х т.- т.2.- М., 1976. 

3. Кимелев Ю.А. Современная буржуазная философско-религиозная антропология.- 

М. 1985. 

4. Жільсон Е.  Філософ и теология.- М., 1995.- 192 с. 

5. Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М., 1987. 

Викладацький склад: Кузьмук Ярослав Романович, кандидат мілоських наук, доцент 

кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Сучасна філософська антропологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.11 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу: дати студентам філософського та релігієзнавчого відділень знання з 

основних сучасних філософсько–антропологічних вчень, їх значення в формуванні 

світогляду людини, місця та ролі в утвердженні сучасних суспільних ліберально–

демократичних та гуманістичних цінностей. 

Завдання курсу: вивчити проблеми людини в історії філософії та світоглядно–

методологічні основи її трансформації в новітню філософську антропологію, сучасний 

стан західного громадянського суспільства як її соціокультурної передумови та 

відповідності її українським реаліям, класичні та сучасні методи філософсько–



антропологічного дослідження, об‘єктивні та суб‘єктивні детермінанти утвердження 

людини як творчої особистості. 

Зміст курсу. Предмет філософської антропології. Формування антропологічної 

проблематики та способи її вирішення в філософській антропології. Феномен людини, 

унікальність її буття. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. – М., 1988. 

2. Леві-Строс К. Структурна антропологія.- К., 2000. 

3. Ницше Ф. Соч. В 2-х т. – М., 1990. 

4. Хайдеггер М. Бытие и ничто. – М., 1997. 

5. Ясперс К. Ницше и христианство. - М., 1994.  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Філософський аналіз міфології та релігійних символів 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.12 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Вивчення провідних філософсько–релігієзнавчих концепцій міфу, 

аналіз структури міфологічної свідомості та її багатоманітних виявів в релігії та культурі. 

 Завдання курсу. Сформувати навички релігієзнавчого аналізу міфу, його 

структурних та функціональних характеристик на базі ґрунтовного вивчення культурно–

історичних джерел та наукової літератури. 

 Зміст курсу. Етимологія та семантична багатозначність поняття ―міф‖. Провідні 

філософсько–релігієзнавчі концепції міфу. Міфос і логос. Передумови виникнення та 

розвитку теоретично–рефлексійної галузі міфології, основи становлення сучасних 

концепцій філософії міфа. Філософсько–культурологічна концепція Дж.Фрезера; міф як 

наслідок та рефлексія архаїчного ритуалу; проблема природи міфа. Ритуалістична 

концепція міфу Б.Малиновського; ритуал як міф у дії, міф як єднання слова і діла, 

минулого і сучасного, сучасного і майбутнього, уявного та реального, індивідуального та 

колективного в архаїчній свідомості. З.Фрейд та психоаналітична концепція міфу. 

Концепція архетипів К.Г.Юнга; колективне несвідоме як джерело міфотворчості. Ідеї 

архаїчного мислення та ―колективних уявлень‖ Леві–Брюля та Дюркгейма. 

Структуралістична теорія міфу (Леві–Строс). Символічна концепція міфу 

Е.Кассірера.Аналітична теорія міфу М.Еліаде. Типологія міфів. Функції міфів в культурі. 

Міф і мистецтво. Поняття міфологеми. Фактори деміфологізації культури. Прояви 

міфологічного мислення в сучасній культурі. Небезпека маніпуляції свідомостю за 

допомогою неоміфології. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Сучасна світова філософія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.13 

Курс – 4; семестр – 7-8; всього годин – 270; на тиждень – 3,5 год.; 7,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу: Ознайомити студентів із широким спектром філософських учень ХХ ст.; 

сформувати основи методологічної грамотності при аналізі складної й багатогранної 

сучасної філософії; обґрунтувати плюралістичну природу філософування в ХХ ст.; 



розкрити зміст основних понять сучасного філософського дискурсу; навчити студентів 

розрізняти нюанси відмінностей у тлумаченні окремих категорій в різних філософських 

концепціях сучасності. 

Завдання курсу:  викласти зміст ідей найвпливовіших філософських напрямів 

сучасності; ознайомити студентів з найяскравішими і найзмістовнішими першоджерелами 

сучасної філософії; навчити їх аналізувати актуальні проблеми сучасності керуючись 

новітніми методологічними настановами. 

Зміст курсу. Висвітлити значення нових філософських методик в сучасних 

соціокультурних умовах; навчити студентів зіставляти висновки сучасної і класичної 

філософії, знаходити наскрізні теми, «вічні питання», що поєднують ці два історико-

філософські періоди. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Історія релігій 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.14 

Курс – 2; семестр – 3-4; всього годин – 216; на тиждень – 2 год.; 6 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Вивчити закономірності виникнення та розвитку основних релігій світу. 

Завдання курсу. Розкрити основні положення віровчень та культу в історичному 

контексті. 

Зміст курсу. Мета і завдання курсу. Основні концепції походження релігії. Ранні 

(первісні) форми релігії. Ранні національні релігії. Пізні національні релігії. Світові 

релігії. Нетрадиційні релігії та новітні релігійні культи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Історія філософії в Україні 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.15 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомити з віхами розвитку української філософії. 

Завдання курсу. Вивчити зміст філософських концепцій в Україні, розкрити внесок 

українських філософів у світову філософську думку. 

Зміст курсу. Українська філософія як культурно–історична проблема. Місце 

філософії у національній культурі, типи самоусвідомлення етносу. Філософія України і 

українська філософія: проблеми нетотожності. Виникнення філософської думки в 

Україні. Філософія у системі культури Київської Русі, її основні риси, джерела 

формування філософської думки Київської Русі. Філософські ідеї в духовній культурі 

періоду формування української народності. Гуманізм в Україні: Іван Вишенський. 

Науково–філософські надбання Києво–Могилянської академії. Філософія Григорія 

Сковороди. Філософія України ХІХ ст. Українська філософія ХІХ – початку ХХ ст. 

Сучасний стан філософії України. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Етика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.16 

Курс – 3; семестр – 5-6; всього годин – 198; на тиждень – 2,5 год.; 5,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Показати місце моралі в системі факторів самостановлення людства; 

обґрунтувати ідею вирішальної ролі моральних регулятивів для упорядкування 

духовного світу людини та творення досвіду духовно–творчих взаємин зі світом.  

Завдання курсу. Обґрунтувати сутність моралі як концентрованого втілення 

людяності і як феномену людської свободи.  

Зміст курсу. У курсі висвітлюються моральні аспекти людської свідомості, 

діяльності, моральне ставлення до світу та його закономірностей. Розкривається 

значення моралі у духовному відродженні нації, роль морального фактору в сфері 

економіки, політики, культури.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Естетика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.17 

Курс – 2; семестр – 3-4; всього годин – 180; на тиждень – 2 год.; 5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Формувати естетично розвинену особистість, що володіє знанням 

естетичних явищ дійсності та мистецтва, озброєна критеріями естетичної оцінки, має 

розвинутий естетичний смак та потребу спілкування з естетично–художніми цінностями.  

Завдання курсу. Обґрунтувати сутність естетичної свідомості як концентрованого 

вираження краси.  

Зміст курсу. Естетика як наука: предмет і завдання естетики. Метакатегорія 

„естетичне‖; естетична свідомість, естетична діяльність, естетичне пізнання. Естетичне 

пізнання; специфіка категоріального знання в естетиці. Діалектика естетичної категорії. 

Художньо–творча діяльність. Мистецтво – специфічний вид естетичної діяльності. 

Видове та жанрове багатство мистецтва. Закономірності історичного життя мистецтва: 

стилі, напрями, методи. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Методика викладання філософсько–релігієзнавчих дисциплін 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.18 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомити з методикою та методами викладання філософських 

дисциплін у сучасній середній та вищій школах.  



Завдання курсу. Оволодіти знаннями і навичками професійної педагогічної 

діяльності на основі теоретичного курсу та проведення педагогічної практики у 

навчальних закладах різного типу.  

Зміст курсу. Розкрити специфіку філософсько–світоглядного знання у контексті 

викладання відповідних дисциплін. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Педагогіка 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.19. 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. З‘ясувати сутність педагогічного процесу. 

Завдання курсу. Вивчити теоретичний блок педагогічної науки. 

Зміст курсу. Поняття про педагогіку як науку і навчальний предмет, її завдання, 

методи, закономірності, основні критерії. Проблеми розвитку освіти, школи, 

прогресивної педагогічної думки. Особливості розвитку і становлення національної 

системи освіти в Україні. Концепція і сутність національного виховання, його мета, 

форми і методи. Етнопедагогіка. Навчальний процес в різних типах загальноосвітніх 

шкіл. Форми організації навчального процесу. Типи уроків, їх характеристика. 

Передовий педагогічний досвід та інноваційні технології проведення сучасних уроків.  

Теорія і методика виховної роботи. Особливості роботи класного керівника. 

Проблеми зв‘язку школи, вчителя з позашкільними освітньо–виховними установами та 

громадськими організаціями. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Історія релігієзнавчої та богословської думки в Україні 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.20 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 108; на тиждень – 4 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу: ознайомити студентів з особливостями виникнення та становлення 

релігієзнавчих ідей та концепцій в історії світової та вітчизняної філософсько–

суспільствознавчої думки, виявити їх значення для сучасного релігієзнавства. 

Завдання курсу: проаналізувати основні етапи історичної еволюції релігієзнавчої 

думки в контексті розвитку світової та вітчизняної філософії.  

Зміст курсу. Релігієзнавчі ідеї в історії філософії. Мислителі Античності, 

Середньовіччя та Ренесансу про походження релігії. Філософсько–релігієзнавчі ідеї XVII 

ст. (Т.Гоббс, Дж.Локк, Б.Спіноза та ін.). розвиток релігієзнавства в добу Просвітництва. 

Деїзм та войовничий атеїзм французьких матеріалістів та просвітителів (П.Гольбах, 

Вольтер, Д.Дідро, Ш.Л.Монтеск‘є, Ж.Ж.Руссо). Ідеї філософії релігії Й.Гердера. І.Кант 

про докази буття Бога та походження релігії. Ідеї філософії релігії в творчості 

представників німецької класичної філософії. Філософія релігії Г.Гегеля. Філософія 

одкровення Ф.Шеллінга. ―Сутність християнства‖ Л.Фейєрбаха та ідеї нової релігії. 

Релігієзнавча думка в Великобританії XVIIІ–XIX ст. Особливості релігієзнавчої думки 

німецьких романтиків (Ф.Шлейєрмахер, Г.Гаман, Якобі та ін.). Марксистська концепція 



походження та сутності релігії. Класово–політичне тлумачення сутності релігії 

К.Марксом, Ф.Енгельсом, В.Леніним та їх послідовниками: ідеї боротьби з релігією та 

церквою. Атеїстична пропаганда та насадження масового атеїзму в СРСР. Особливості та 

основні напрямки немарксистського релігієзнавства в другій половині ХІХ– поч. ХХ ст. 

Релігієзнавча думка Київської Русі ( XI–XIII ст.). Митрополит Іларіон. ―Слово про 

Закон і Благодать‖. Київський початковий літопис. «Повість временних літ». Лука 

Жидята. ―Повчання до братії‖. Агіографія. Гомілетика. Апокрифічна література. Клим 

Смолятич. Данило Заточник. Релігійний характер ―Повчання‖ Володимира Мономаха. 

―Хожденіє‖ монаха Данила. ―Слово о полку Ігоревім‖ як пам‘ятка доби Київського 

християнства. ―Києво–печерський патерик‖.  

Релігієзнавча думка України в литовсько–польську добу (XIV–XVІ ст.). 

Пересопницьке Євангеліє. Полемічна література. Христофор Філалет. Іван Вишенський. 

Мелетій Смотрицький. ―Тренос‖. Захарій Копистенський. Іпатій Потій.  

Здобутки релігієзнавчої думки в Україні XVII–XVIII ст. ―Учительні Євангелії‖. 

Кирило Транквіліон Ставровецький. Касян Сакович. Йосафат Кроковський. Стефан 

Яворський. Феофан Прокопович. Дмитро Тупталов. Григорій Сковорода. 

Релігієзнавча думка в Україні в ХІХ на початку ХХ ст. Т.Шевченко. Кирило–

мефодієвське товариство. М.Драгоманов. О.Потебня. М.Грушевський. І.Франко. 

В.Липинський. 

Українська релігієзнавча думка у радянський період (1917–1991 рр.). Митрополит 

Андрей (Шептицький). Релігієзнавча думка в діаспорі. Митрополит Іларіон (Огієнко). 

Класово–заідеологізована упередженість щодо релігії у дослідженнях радянського 

періоду. Релігієзнавча думка в незалежній Україні.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Історія християнства в Україні (православ’я, католицизм, протестантизм) 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.21 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 72; на тиждень – 3 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Опанування студентами знань про основні події зародження та розвитку 

християнства, особливості раннього християнства, вивчення основних напрямків 

християнства, віровчення католицизму, православ‘я, протестантизму, аналіз історичних 

умов еволюції християнських конфесій. 

Завдання курсу. Виявлення особливостей зародження християнства в 1 ст.н.е., 

змісту кумранських рукописів та вчення євсеїв, ознайомлення та аналіз подій 

Вселенських соборів християнської церкви, їх рішеннями та наслідками для історії 

християнства у світі. Виробити у студентів вміння і навички аналізу християнства, його 

історичному і конфесійному розвитку, розуміння особливостей догматики, віровчення, 

богослужіння, здатність розуміти сучасну динаміку і майбутні перспективи 

християнства. 

Основні поняття курсу: секта євсеїв, Ісус Христос як божественний спаситель, 

Нікейський собор, Вселенські собори, утворення церковної організації, церковні розколи 

ХІ ст. та XVI ст., богослужба і таїнства православ'я, католицизму і протестантизму, 

християнство в сучасних умовах. 

Зміст курсу. Виникнення християнства та його розвиток в перших століттях нашої 

ери. Християнство епохи Вселенських соборів в IV–VIII ст. Догматика, віровчення, 

моральні ідеї християнства. Утворення церковної організації та принципи церковного 

устрою. Біблія – священна книга християн. Церковні розколи XI ст., XVI ст. Особливості 



православної і католицької традицій. Ранній протестантизм. Реформоване християнство. 

Зміст і форми пізнього протестантизму. Православ‘я в історії України Католицька церква 

і Україна. Християнські конфесії в часи радянського тоталітаризму. Християнство в 

сучасних умовах розвитку цивілізації. Перспективи християнської системи цінностей в 

незалежній Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Філософія ХІХ ст. 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.22 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 162; на тиждень – 4 год.; 4,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Розкрити особливості  філософських ідей ХІХ – XX століття. 

Завдання курсу. Показати передумови становлення новітньої філософії в XІX століття 

і розкрити принципи диференціації філософії XX ст. 

Зміст курсу. Особливості філософїї ХІХ–ХХ століття.  Соціально–історичні 

передумови виникнення і формування філософії марксизму, його теоретичні та наукові 

витоки. Основні положення діалектичного та історичного матеріалізму в суспільно–

політичних поглядах К. Маркса і Ф. Енґельса. Феномен відчуження і пропозиції К.Маркса 

щодо його подолання. Роль і місце марксизму в європейській філософії; вплив на 

європейську суспільно–політичну думку. Позитивістський напрямок. Криза у філософії 

середини XIX ст., її філософські та наукові передумови та наслідки. Французький 

позитивізм (О.Конт та ін.). Співвідношення філософії і науки, "позитивна" наука і 

прагнення до розриву з метафізичною традицією. Англійський позитивізм (Д.Міл, Г. 

Спенсер). "Криза у фізиці" та емпіріокритицизм. Е. Мах про "комплекси відчуттів" 

(махізм), Р. Авенаріус про досвід і "принципову координацію", проблема психофізичного 

паралелізму та принцип "економії мислення". "Емпіріомонізм" О.О. Богданова і соціально 

організований досвід. Емпіріосимволізм П.С.Юшкевича і теорія ієрогліфів. Енергетизм  

В.Ф. Оствальда та ідея про "зникнення" матерії. Виникнення і розвиток неопозитивізму. 

Львівсько–Варшавська школа (20–40 рр. ХХ ст.) і розробка некласичних логік (К. 

Твардовський, Я. Лукасевич, Т.Котарбінський, А. Тарський, К. Айдукевич та ін.).  

Віденський гурток і логічний позитивізм (30–40 рр. XX ст.; М. Шлік, О. Нейрат, Ф. 

Кауфман, К.Гедель, Р. Карнап). Аналітична філософія другої половини XX ст. Вирішення 

проблем лінгвістичного і логічного аналізу мови і математична логіка. Лінгвістична 

філософія 40–х рр. XX  ст.(Дж.Е. Мур, Л. Вітгенштайн, Дж. Райл, Дж. Вісдом, Дж. Остін, 

П. Стросон та ін). Оксфордська і кембріджська школи про аналіз мов, про "конструювання 

світу". Логічний емпіризм 30–40 рр. Р. Карнап, К. Гемпель про нездійсненність 

"радикального редукціонізму". Філософія логічного аналізу (50–70 рр.) про логічні, 

логіко–лінгвістичні, семіотичні проблеми (Б. Рассел та ін.).  Постпозитивізм (60–80 рр.) 

про розвиток наукового знання і орієнтацію на історію науки (К. Поппер, Т.Кун, І. 

Лакатос, П.Фейєрабенд та ін.). Ірраціоналістський напрямок. Криза філософії у середині 

XIX ст. Роль А.Шопенгауера і С. К‘єркеґора у зародженні сучасних філософських ідей. 

"Філософія життя" (Ф. Ніцше, В.Дільтей, Г. Зімель, О. Шпенглер) про цілісну реальність. 

Трактування категорії "життя" і відмінність філософського та наукового підходів. 

Прагматизм (Ч. Пірс, В. Джеймс, Дж. Дюї) про практичне призначення людського 

пізнання, розуміння істини як функції засобу її встановлення і перевірки, розуміння 

досвіду як "потоку свідомості". Інтуїтивізм (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) про пізнання сутності,  

про світ як "безперервну еволюцію" (А. Бергсон). "Лірична" інтуїція Б. Кроче. 

Інтуїтивістський формалізм в етиці. Фройдизм і неофройдизм про структуру людської 

свідомості. З. Фройд, А.Адлер, К.Г. Юнг, О. Ранк, Е.Фромм, К. Хорні, Г. Салліван, В. 



Райх, Г. Маркузе. Персоналізм (М. Бердяєв, Б. Боун, Дж. Ройс, У. Хокінг, П. Рікьор, Б. 

Коутс, Б.Штерн), антропологізм і антропософія (Р. Штейнер) про людину. Феноменологія 

Е. Гуссерля про інтенційність свідомості, про ноезис і ноему як моменти пізнання, про 

редукцію і структуру "чистої свідомості". Екзистенціалізм, його джерела та представники 

– М. Гайдеггер, К.Ясперс, Ж.П.Сартр, А. Камю, Г. Марсель, М. Бубер, М.О. Бердяев та ін. 

Поняття "екзистенція" як активність і процес творення, "пограничні ситуації" та 

утвердження індивідуальності, свободи людини. Раціоналістичний напрямок. 

Неокантіанство – О. Лібман, Ф. Ланге, Г.Челпанов, О.Введенський. Марбурзька школа – 

Г.Коген, П.Наторп, Е.Кассірер та ін. – про "річ у собі" як межу людського пізнання. 

Баденська школа, фрайбурзька школа – Г. Ріккерт, В.Віндельбанд – про відсутність 

закономірностей у розвитку суспільства і неможливість передбачень історії.  

Неогегельянство у Великобританії – Дж. Стірлінг, Ф.Бредлі, Б.Бозанкет – про 

діалектичний метод, в Італії – Б. Кроче, Д. Джентіле – про концепцію держави і 

громадянське суспільство. Логіцизм. Г. Фреге, Б. Рассел, А. Вайтгед та ін.  (20–ті рр. ХХ 

ст.).  Філософія науки (50–60–ті рр. ХХ ст.) про трансформації у структурі 

природознавства, про зміну парадигм. Т.Кун, П.Фейєрабенд, С. Тулмін, І.Лакатос. 

Герменевтика про тлумачення культурно–історичних явищ. В. Дільтей, Е.Ротхаккер, О. 

Больнов, Е. Бетті, Х. Гадамер, Ю. Хабермас, А. Агрель, П.Рікьор. Філософська 

антропологія: Х. Плеснер, М. Шелер, А. Гелен,  Є.Ротхаккер. Структуралізм (К. Леві–

Строс, М. Фуко та ін.). Критичний раціоналізм (К. Поппер, П. Фейєрабенд, Т. Адорно). 

Франкфуртська школа: М.Хоркхаймер, Г. Маркузе, Ю. Хабермас. Релігійна філософія. 

Неотомізм і німецька філософія: Ж. Марітен, Е.Жільсон, Ю.М. Бохенський, Й. де Фріз.  

Релігійний персоналізм про людську суть (Б.П. Боун, У.Е. Хокінг, Е.Ш.Брайтмен та ін. Е. 

Муньє, Ж. Лакруа, М.О. Бердяєв, Л. Шестов). Теософія та діяльність О.П.Блаватської. 

Антропософія Р. Штайнера.П.Тейяр де Шарден і його місце в подоланні духовної кризи. 

Релігійний екзистенціалізм: К. Ясперс, Г. Марсель, М. Бубер. Загальна характеристика і 

значення історії філософії ХХ ст. Філософські напрями початку ХХІ століття. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Візантологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.23. 

Курс – 3; семестр – 5-6; всього годин – 162; на тиждень – 3 год.; 4,5 кредитів. 

Нормативна 

Мета курсу. Ознайомлення студентів з історичним процесом виникнення, розвитку 

та падіння Візантійської Імперії. 

Завдання курсу: визначити характер влади і політичних установ, їх взаємовідносини 

з церквою; ознайомити з розвитком візантійського суспільного ладу і суспільних 

відносин; висвітлити особливості культури, побуту, національних відносин; визначити 

основні напрямки зовнішньої політики і права; охарактеризувати становлення основних 

догматів християнської Церкви на Вселенських соборах; визначити характер боротьби з 

різноманітними єресями; висвітлити взаємовідносини Східної та Західної Церков. 

Зміст курсу. Предмет і завдання візантиністики. Періодизація візантійської історії. 

Історіографія Візантії в Україні. Передумови та чинники утворення Візантії. Територія, 

природні умови та населення Східної Римської імперії. Християнізація Римської імперії. 

І Вселенський собор і перетворення християнства в державну релігію. Боротьба 

християнства за остаточне утвердження. Внутрішнє і зовнішнє становище Візантії від 

Юліана до Феодосія Великого. Церковна політика Феодосія І та ІІ Вселенський собор. 

Христологічні суперечки поч. V ст. і ІІІ Вселенський собор. ІV Вселенський собор. 

Прихід до влади Юстиніана І та основні напрямки його зовнішньої політики. Внутрішня 



політика Юстиніана та повстання Ніка. Законодавчі реформи Юстиніана. 

Взаємовідносини державної та церковної влади за Юстиніана І. Єретичні рухи у Візантії. 

Полеміка про Три Розділи. Великий Константино–польський собор 553р. та його 

рішення. Наслідки V Вселенського собору. Стан Візантійської імперії після Юстиніана. 

Тиранічне правління Фоки та поліпшення стосунків із Римом. Війни з персами і аварами. Реформи 

Іраклія. Боротьба за владу після смерті Іраклія. Полеміка про одну чи дві волі в Христі. Великий 

Царгородський собор 680–681 рр. Великий Трульський собор 692 р. Особливості 

ранньовізантійської церкви. Освіта у Візантії IV–VII Політична криза у Візантії на поч. 

VIII ст. Передісторія іконовшануван–ня. Прихід до влади Лева ІІІ Ісавра. Причини і 

передумови іконоборчого руху. Початок іконоборства ст. Візантійська богословська 

література IV–VII ст. Візантійське церковне мистецтво. Прихід до влади Константина V 

Копронима. Продовження іконоборчої політики батька. Великий Царгородський собор 

754 р. Посилення іконоборчого руху після Собору. Боротьба за владу після смерті 

Константина V. Великий Нікейський собор 787 р. Наслідки Нікейського собору. Загальні 

висновки до історії Вселенських соборів (325–787 рр.). Особливості візантійської 

культури. Розвиток науки і освіти. Ранньовізантійська література. Візантійське 

мистецтво. Наслідки іконоборчого руху. Діяльність патріарха Фотія та конфлікт з 

Апостольською столицею. Зовнішньополі-тична діяльність Михаїла ІІІ і Фотія та християнізація 

Болгарії. Заснування Македонської династії та зміна релігійної політики. Кодифікація права за 

Василія І та Лева VІ. Зовнішньополі-тична діяльність Лева VІ Мудрого. Візантійсько-руські 

відносини від Олега до Ольги. Суперництво Святослава та Іоана Цимисхія за вплив у 

придунайській Болгарії. Візантійський фактор у процесі хрещення Київської Русі. Візантійсько-

болгарський конфлікт та роль у ньому патріархії. Внутрішня політика Романа Лакапена. 

Боротьба Романа І із земельною аристократією. Зовнішня політика Романа І. 

Відновлення Македонської династії. Зовнішньо-політична та культурно-просвітницька 

діяльність Константина VІІ. Прихід до влади Романа ІІ. Внутрішня політика Никифора 

Фоки. Зовнішня політика Никифора Фоки. Завоювання Никифора Фоки. Продовження 

активної зовнішньої політики Іоаном Цимисхієм. Обставини приходу до влади Василія 

ІІ. Труднощі перших років правління Василія ІІ. Апогей могутності Візантії. Початок 

епохи епігонів. Зовнішня політика епігонів. Правління Константина ІХ. Продовження 

розкладу візантійської державної системи. Внутрішньополітична криза і 

зовнішньополітичний розгром наприкінці ХІ ст. Причини та передумови церковного 

розколу. Перебіг подій схизми. Наслідки розколу церков. Як відбувався розрив між 

церквами на Русі? Відбудова Візантійської імперії за Олексія І Комніна. Відновлення 

експансії Візантійської імперії. Перші невдачі Комнінів. Спроба реакції при Андроникові 

Комніні. Криза імперії. Четвертий хрестовий похід і захоплення Константинополя. 

Система освіти у Візантії. Розвиток візантійської науки. Стан візантійського богослов‘я. 

Розвиток літератури. Візантійська архітектура ІХ-ХІІ ст. Особливості візантійського 

живопису. Основні жанри прикладного мистецтва. Формування нової системи держав. 

Зріст і падіння Епіру та Нікейської імперії. Правління Феодора ІІ та Іоана ІV у переддень 

реставрації Візантійської імперії. Відновлення могутності Візантії за Михаїла VІІІ. 

Візантія за Андроника ІІ. Період громадянських воєн. Сербська гегемонія на Балканах. 

Завоювання Балканського півострова османами та перетворення Візантії у васала 

Туреччини. Падіння Візантійської імперії. Причини піднесення пізньовізантійської 

культури. Особливості пізньовізантійської філософії та богослов‘я. Пізньовізантійська 

історіографія. Розвиток літератури у ХІІІ-ХV ст. Пізньовізантійське мистецтво. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Балух В.О. Візантиністика. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. 

2. Балух В.О., Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму. – Чернівці, 2005. 

3. История Византии / Под ред. С.Д.Сказкина. – М., 1967. – Т.1-3. 

4. История средних веков: В 2-х т. Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – М., 1997 – Т. 1-2. 

5. История средних веков: В 2-х т./ Под ред. С.П. Карпова. – М., 2003. 



6. Истории Европы с древнейших времен до наших дней: В 8-и т. – Т. 2. Средневековая 

Европа. – М., 1992. 

7. Курбатов Г.Л. История Византии. – М., 1984. 

8. Кривушин И.В. История и народ в церковной историографии V века. – Иваново, 1994. 

9. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. – СПб., 1998. 

10. Левченко М.В. История Византии. – М., 1940. 

11. Острогорский Г. Історія Візантії. – Львів, 2002. 

12. Степовик Д. Візантологія. – Івано-Франківськ, 2002. 

Викладацький склад: Балух Василь Олексійович, доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Релігійна етика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.24. 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Релігійна етика є однією із релігієзнавчих наук. Вона має з одного боку 

чітко виражений теоретичний характер, а з іншого – орієнтована та взаємонеобхідне 

соціально–практичне значення. релігійна етика є нормативною наукою, до того ж 

специфічною. Вона поєднує ряд етик відповідно до географії їх впливу. Мета вивчення 

релігійної етики – отримати теоретичні знання про причини виникнення актуального 

діалогу людини і всесвіту; усвідомити позитивне їх значення для адаптації до сучасних 

умов життя, залучаючи при цьому орієнтацію на ―вічні‖ моральні цінності. 

Завдання курсу: ―релігійна етика‖ полягає в освоєнні теоретичного знання про 

добродійність. Щоб знання ―етичного‖ приносили не лише корить а душевне 

задоволення, необхідними є дві передумови: не лише знати ―релігійні канони‖, а й 

дотримуватись їх; для того, щоб шанувати ближнього, слід бути уважним до себе самого. 

Завдання дисципліни полягає в освоєнні теоретичного знання про добродійність, 

милосердя, толерантність та вмінні використовувати його в житті. 

Зміст курсу. Релігійна етика як наука. Аспекти розвитку релігійної етики. Мораль як 

одна із форм суспільної свідомості. Релігія і мораль їх вплив на життя сучасного 

суспільства. Роль християнської моралі в житті суспільства. Християнська та 

мусульманська мораль про детермінованість і свободу людських дій та вчинків. Праця – 

як домінуюча тема в релігійній етиці: – ―хто працювати не хоче, – нехай той не їсть‖. 

етичні концепції у буддизмі та конфуціанстві. Релігійна етика про любов до вищого 

буття. Шлюб і сім‘я у світлі Біблії. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Гусейнов А., Апресян П. Этика: Курс лекций. М. 2000. 

2. Гусейнов А. Введение в этику. М. 1987. 

3. Коган Л.Н. Зло. - Екатеринбург, 1992. 

4. Кон. И.С. Дружба. Етика - психоаналогический очерк. - М., 1987. 

5. Рікер П. Етика і мораль // Навколо політики. - К., 1995. 

6. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. - М., 1981. 

7. Скрипник А.П. Моральное зло в истории етики и культурьі. - М., 1992. 

8. Швейцер А. Культура и етика. - М., 1973. 

9. Християнська етика і мораль – основа суспільства. – М.: ―Триада‖, 1994. 

10. И.В.Чекалов. Нравственное богословие: христианская этика. – М.: Библейская 

Миссия,1991. 

Викладацький склад: Клічук Аліна Володимирівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавств ата теології 



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Філософія Сходу 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.1.25. 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна  

Мета курсу. Вивчити умови становлення філософії та особливості розвитку філософії в 

стародавніх цивілізаціях Сходу. Глибоке і творче засвоєння основ філософських вчень 

мислителів та шкіл стародавнього Сходу як однієї із важливих складових історії світової 

філософії. 

Завдання курсу. Оволодіння основами вчень провідних представників філософії 

стародавнього Сходу. На базі класичних методів пізнання оволодіння категоріальним та 

понятійним апаратом Східної філософії. Застосування форм та способів східного 

філософського дискурсу для обґрунтування та збагачення власного світогляду, 

вдосконалення особистої культури філософування. 

Зміст курсу. Ранньоведична міфологія. Ведична міфологія. гімн ―Пуруші‖ як 

антропоморфічна основа міфологічного світогляду; Філософська культура Веданти та 

упанішад. Вчення про ―Брахман‖ і ―Атман‖. Давньоіндійські епоси ‖Махабхарата‖, 

―Бхагаватгіта‖, ―Рамаяна‖. Світогляд, культ, ритуал брахманської релігії. Сутність і зміст 

законів ―Ману‖. Виникнення, світоглядний зміст і розвиток джайнізму. Особливості та 

зміст індуїзму. Індуїстський культ. Основні філософські системи (даршани) Індії. Наукове 

пізнання в культурі Стародавньої Індії. Головні напрямки і школи буддизму. Етика, канон, 

розповсюдження буддизму 

Міфологія стародавнього Китаю: вчення про п‘ять начал світу та ―ці‖. Міфологічна 

релігія Китаю. Релігійно–філософське вчення Конфуція. Соціальна філософія та теорія 

управління конфуціанства. Конфуціанське виховання і освіта. Філософія маоїзму. 

Філософія і етика даосизму. Філософська концепція легістів. Філософська проза Китаю. 

Доктрина миттєвості. Буддизм Нітерена. Різноманітність тлумачень ―Я‖ у філософії Ст. 

Китаю. ―Книга Перемін‖. Буддизм Хінаяни та Махаони. Світ Бодхісаттв. Дхьяна та 

споглядання, ступені дхьяни. Етика джайнізму. Тантра, мантра, мандала. Його та її 

практичні аспекти. Медитація і концентрація. Синтоїзм та культ предків. Філософія школи 

Санкх‘я, Ньяя. Філософія Йога чара. Філософія Дзен. Неоведантизм. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Алексеев П.В. Философия: Учебник. - М.: ТЕИС, 1996. - с.580. 

2. Кальной И.И. Философия: Учебник. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2002. - 

447 с. 

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник. - М.: Логос, 2003. - 288 с. 

4. Основы современной философии: Учебник / Под ред. М.Н. Росенко. - СПб.: 

Издательство "Лань", 1999. - 295 с. 

5. Скирбек Г. История философии: Учебное пособие. - М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. - 715 с. 

6. Философия: Учебное пособие / Под ред. В.И. Кириллова. - М.: Юристъ, 2001. - 376 с. 

7. Философия: Учебник для вузов / Под ред. Лавриненко В.Н. - М.: Культура и спорт, 

ЮНИТИ, 1998. - 584 

8. Философский словарь / Под ред.М.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991. - 560 с. 

9. Философия. Элементарный курс: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2001. - 331 с. 
Викладацький склад: Рошкулець Роман Георгійович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  



Оцінювання: залік.  

 

Теорія та історія релігійного мистецтва 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/ –6.091100/00/3.2.1 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредита. 

Вибіркова 

Мета курсу. Вивчення загальних закономірностей та сутнісної специфіки історичних 

форм  взаємозв‘язку мистецтва і релігії.  

Завдання. Формування вмінь та навичок фахового аналізу динаміки історичного 

розвитку та видової специфіки релігійного мистецтва, його символічної природи та 

функцій. 

Зміст. Взаємодія художнього та релігійного аспектів світопізнання. Ритуал як творче 

лоно мистецтва. Особливості ритуального синтезу мистецтв Мистецтво і міф. Історичні 

форми взаємозв‘язку мистецтва і релігії в контексті еволюції світовідношення і 

сакрального досвіду людини. Специфіка художньої репрезентації священного в релігійних 

традиціях Сходу і Заходу. Експлікація понять ―релігійне мистецтво‖, ―культове 

мистецтво‖, ―сакральне мистецтво‖. Мистецтво як образно–символічна мова релігії. 

Іконографічний канон. Художньо–естетичні особливості релігійного образу–символу. 

Проблема онтологічного зв‘язку художнього образу і священного архетипу. Особливості 

функцій релігійного мистецтва та їх класифікація. Видова специфіка релігійного 

мистецтва. Культова архітектура, образотворче мистецтво, релігійна музика. Літургійний 

синтез мистецтв. Сучасне релігійне мистецтво в контексті секулярної культури.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Марков В. М. Жизнь и творчество художницы Ямасмита Рин ( к вопросу о 

взаимодействии русской православной традиции с японской культурой 

//Христианство на Дальнем Востоке: Материалы международной научной 

конференции. Владивосток. 2000. С. 129-137.  

2. Кириченко Е. И.. Русский стиль. М, 1997. С.288.  

3. Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. М. 1991.  

4. Жиганов В. Д. Русские в Шанхае: Альбом. Шанхай, 1936. С. 39.  

5. Священник Н. Падерин. Церковная жизнь Харбина. // Е. П. Таскина. Русский 

Харбин. М. 1998. С.27.  

6. Кириченко Е. И. Русский стиль. М., 1997. С.288-305.  

7. Таскина Е. П. Русский Харбин. М., 1998. с. 33. 

8. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 

Викладацький склад: Марчишак арсен Романович, кандидат філософських наук, 

асистент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Християнська філософія ХХ століття 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.2 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Засвоєння студентами основними положеннями та принципами 

християнської філософії та теології, формування навичок аналізу філософських текстів та 

богословських праць. 

Завдання курсу. Окреслити основні риси та положення християнської філософії у її 

становленні та взаємозв‘язку із загально філософським поступом; виявити специфічні 

риси та загальні положення католицького та православного богослов‘я. 



Зміст курсу. Поняття та принципи християнської філософії. Сутність богослов‘я та 

його взаємини з релігійною філософією. Початки християнської теології. Початок 

православної філософії та теології. Основи візантійської релігійної філософії та 

богослов‘я, специфічні риси середньовічного православного ісихазму. Католицька 

теологія та філософія середньовіччя. Томізм та неотомізм. Російська та українська 

―філософія серця‖ та її зв‘язки з православною богословською традицією. Специфіка 

протестантського богослов‘я та його загальний зміст. Основне богослов‘я та його 

принципи. Російська релігійна філософія та теологія ХІХ–ХХ ст. Модернізм сучасного 

православ‘я та неоправославна філософія. Актуальні питання сучасної християнської 

філософії та богослов‘я. Запропонувати у плані можливий симбіоз у філософському 

аналізі проявів віри та знання. З‘ясувати можливість редукції історично сталих та 

релігійних цінностей в їх сучасному практичному прояві. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Гараджа В.И. Неотомизм. Разум. Наука. М., 1969.  

2. Гончаров А.Н. Старообрядцы XXI века // Победа. - 2006. - 21 февраля. - с. 3. 

3. Долгов К.М. Диалектика и схоластика. М., 1983. 

4. Желнов М.В. Критика гносеологии современного неотомизма. М., 1971.  

5. Жильсон Э. Избранное. Т.1. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.-СП6., 

2000.   

6. Ивонин Ю.М. Христианство в Удмуртии: история и современность. - Ижевск: 

Удмуртия,1987.- с. 30, 40, 42. 

7. История религии - М.: центр «Руник», 1991.  

8. Радаев Р. Критика неотомизма. М., 1975.  

9. Рассел Б. Почему я не христианин - М.: Политиздат, 1978. 

10. Субботин Ю.К. Проблема ценности в неотомизме. М., 1980.  

Викладацький склад: Яремчук Андрій Васильович, кандидат історичних наук, 

асистент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Іконологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.3 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 144; на тиждень – 4 год.; 4 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Сформувати у студентів знання про іконологію як науку про ікони, які 

віддзеркалюють зорові образи святих у християнстві  на різних етапах поступу людської 

цивілізації. 

Курс «Іконології» є новітнім міждисциплінарним утворенням на стику суміжних 

дисциплін: релігієзнавства, мистецтва, археології, етнології, історії релігії, богослов‘я та 

інших предметів. 

Завдання курсу вбачається в тому, щоб уміло поєднувати його з релігієзнавчими 

предметами, давати відповіді до чого краще відноситься ікона до богослов‘я чи мистецтва, 

чи не розвиває ікона інституцій ідолопоклонства у християнстві, яких впливів зазнає 

українська ікона від готики, ренесансу, бароко, рококо, класицизму та інших стилів. 

Відомо, що правила, настанови, приписи і символіка ікон пройшли складний шлях 

розвитку від символічних образів перших християнських культів у підземних римських 

катакомб від них до розвитку візантійських і латинських образів аж до наших днів. 

Зміст курсу. Вивчення сутності і духовного феномену Іконології у християнстві. 

з‘ясування змісту ікон у хронологічному розвитку християнства різних народів світу. 

зрозуміння впливу національного мистецтва і традицій на християнську іконологію та 

ідей Реформацій, Стоглавого собору, іконотворчих єресей на розвиток національних ікон. 



Вивчення методології ідентифікації іконописних творів майстрів провідних світових шкіл, 

усвідомлення їх значення в розвитку християнської культури. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Sonesson, Goran. Methods and Models in Pictorial Semiotics. - Lund University, 1988.  

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974.  

3. Барт Р Иконография Аббата Пьера // Барт Р. Мифологии. - М., 1996. - С. 97-99.  

4. Волков Н. Процесс изобразительного творчества и проблема "обратных связей" // 

Содружество наук и тайны творчества. - М., 1968. - С. 234-254.  

5. Горячева Т. Иконология кубофутуризма // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н. И. 

Харджиева / Под ред. М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова. - М.: Языки русской 

культуры, 2000. - (Язык. Семиотика. Культура). - с. 139-147.  

6. Грегг Дж. Опыты со зрением. - М.: Мир, 1970; Он же. Разумный глаз. - М.: Мир, 1972.  

7. Де Серто М. Сад: Блажь и блаженство Хиеронимуса Босха // Художественный журнал. 

-М., 1996. -№ 13.  

8. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения: Условность древнего искусства. - М., 

1970. - 232 с.:ил.  

9. Панофский Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до 

классицизма. - СПб.: Аксиома, 1999.  

10. Панофский Э. Ренессанс и ―Ренессансы‖ в искусстве Запада. - М., 1998.  

11. Пасто Т.А. Заметки о пространственном опыте в искусстве // Семиотика и 

искусствометрия. - М., 1972. - С.164-172.  

12. Рыжов Ю. Философия иконы в традиции Востока и Запада.  

13. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. - М.: Искусство, 1985.  

Викладацький склад: Марчишак Арсен Романович, кандидат філософських наук, 

асистент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Канонічне право 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.4 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; 1,5 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Сформувати у студентів уявлення про специфіку вивчення правових 

норм в сфері релігійних відносин, розкрити зміст та значення канонічних норм для 

існування релігійних організацій та визначити основні засади нормотворчих процесів у 

духовно-релігійному житті народу. 

Завдання курсу. Показати, яку роль відіграють правові норми в середині та за 

межами релігійних організацій. Визначити місце канонічного права в галузі 

релігієзнавчих знань. Ознайомити з причинами, часом виникнення та розвитку релігійно-

нормотворчих процесів, їх змінами та сучасним станом. 

Зміст курсу. Предмет, структура і завдання курсу. Джерела канонічного права. 

Склад і устрій церкви. Органи церковного управління. Церковні правові відносини. 

Санкції і відповідальність у церковному праві. Особливості внутрішньо-церковних та 

державно-церковних правових відносин. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. – М., 1992. 

2. Барсов Т.В. О каноническом элементе в церковном управлении. – 1881. 

3. Бердников И.С. Краткий курс церковного права. В 2-х томах. – Казань, 1888. 

4. Книга правил Святых Апостол, Святых соборов Вселенских и Поместных и Святых 

Отец.// репринт. изд./ Троице-Сергиева Лавра., 1992. 

5. Красножен М.Е. Основы церковного права. – М., 1992. 

http://philologos.narod.ru/htopp/www.arthist.lu.se/kultsem/pdf/rapport3.pdf
http://www.2x36.ru/articles/abbepierre/barthes_pierre.html
http://www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor12.html
http://www.krugosvet.ru/articles/83/1008368/print.htm
http://philologos.narod.ru/htopp/ryzhov_2.shtml


6. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – В 9 кн. – М., 1995-1997. 

7. Огницкий Д.П., Козлов М., свящ. Православие и западное христианство. – Изд. Моск. 

дух. акад., 1995. 

8. Цыпин В., свящ. Курс Церковного права. – Клин, 2002. 

9. Цыпин В., свящ. К вопросу о границах Церкви. // «Богословские труды» Специальный 

выпуск, посвященный 300-летию Московской духовной академии. – М., 1986. 

10. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., Республика, 1994. 

Викладацький склад: Марчишак Арсен Романович, кандидат філософських наук, 

асистент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Патристика 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.5 

Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Ознайомлення з предметом, методом, структурою і завданням курсу, 

духовна і аналітична орієнтація студентів у сфері християнської писемності і 

літературної творчості отців Церкви, вивчення і розуміння релігійних, філософських, 

філологічних проблем і аспектів християнської писемності, придбання навиків 

поглибленого прочитання духовної літератури.  

Завдання курсу. Поглибити знання в сфері християнського світогляду, оскільки 

західноєвропейська релігійна філософія має одним з найважливіших своїх витоків 

патристичну літературу, яка виражала в теолого-філософській формі християнський 

світогляд. Патристика є найбільшим історико-філософським феноменом, без розуміння 

якого неможливо одержати адекватне уявлення про шляхи розвитку європейської 

релігійно-філософської думки. 

Отцями Церкви вважаються такі особи, такі вчителі і письменники, в яких Церква 

одностайно визнає авторитетних свідків, тобто людей, що глибоко розуміли і правильно 

тлумачили Істину. Св. отцем вважався той, хто в правильних поняттях тлумачить 

апостольську віру для своїх сучасників. Така людина ясно бачить проблеми свого часу і 

проповідує християнство так, щоб вирішити ці проблеми, відповісти на питання, 

протистояти помилкам. Чітке ―юридичне формулювання‖ у такому разі неможливе: вся 

Церква, все передання служать тут критерієм. Така відсутність чітких визначень в 

якомусь значенні представляє велику незручність: люди люблять, щоб їх направляли, 

ними керували, вказували, як поступати і що думати. 

Зміст курсу. Патрологія як філософсько-релігієзнавчий предмет. Зв‘язок патрології з 

іншими дисциплінами. Логіка в системі культури. Мислення і мова. Мова логіки. Логічні 

закони. Поняття та імена. Судження і висловлення.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику. – Льв. 1999. 

2. Боднарук Б.М. Історія древньої церкви. Чернівці 1998. Т.2. 

3. Киприан архимандрит (Керн). Золотой век святоотеческой письменности (жизнь и 

учение восточных отцов IV века). Париж, 1967. 

4. Мейендорф Иоанн, протоиерей. Введение в святоотеческое богословие (конспекты 

лекций). Вильнюс, 1992. 

5. Мозоль И. Духовное совершенствование по учению аввы Дорофея (Кандидатская 

диссертация). Загорск, 1975. (Машинопись). 

6. Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или Повествование о жизни святых и 

блаженных отцев. СПб., 1850. 



7. Светлаев М. Преподобный Иоанн Кассиан, его жизнь и аскетические творения и 

значение его в истории западного монашества. "БВ", 1894, апрель. 

8. Сидоров А. Курс патрологии. М., 1996. 

9. Флоровский Г.В. Восточные отцы V - VIII века. М., 1992. 

10. Христианство. Энциклопедический словарь в 3 томах /За ред.      С.С. Аверенцева. – 

М., 1995. 

Викладацький склад: Марчишак Арсен Романович, кандидат філософських наук, 

асистент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

Релігійна культурологія 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.6 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік,.  

 

Східні релігії 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.7 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Вивчити умови становлення та особливості розвитку східних релігійних 

систем.  

Завдання курсу. Виявити характерні риси релігій Сходу у взаємозв‘язку із 

загальнофілософським поступом. 

Зміст курсу. Ранньоведична міфологія. Ведична міфологія. Філософська культура 

Веданти та упанішад. Давньоіндійські епоси ‖Махабхарата‖, ―Бхагаватгіта‖, ―Рамаяна‖. 

Світогляд, культ, ритуал брахманської релігії. Виникнення, світоглядний зміст і розвиток 

джайнізму. Особливості та зміст індуїзму. Основні філософські системи (даршани) Індії. 

Головні напрямки і школи буддизму. Етика, канон, розповсюдження буддизму. 

Міфологія стародавнього Китаю. Релігійно–філософське вчення Конфуція. Філософія 

і етика даосизму. Буддизм Хінаяни та Махаяни. Йога та її практичні аспекти. Синтоїзм та 

культ предків.  

Давньоіранські релігії: мітраїзм, анахітизм. Віровчення та культ зороастризму. 

Міфологія народів Близького Сходу та Середземномор‘я. Виникнення та розвиток 

іудаїзму. Філософські й моральні принципи іудаїзму. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Васильев Л.С. ―История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

искусство‖. М: 2000 г.  

2. Ерасов Б.С. ―Культура, религия и цивилизация на Востоке‖, 1992г.  

3. Еремеев Д.Е. ―Ислам: образ жизни и стиль мышления‖, 1990г.  

4. А. Малашенко ―Исламское возрождение в современной России‖. М:1998г.  

5. Наумкин В.В. Россия и ислам // Современный ислам: культура и политика. М: 1994г. 

6. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. 

7. Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001. 

8. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985. 

9. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. 

Духовные искания дервнего человека. – СПб, 2001. 



Викладацький склад: Якуб‘як Ярослав Михайлович  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Історія християнства 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.2.8 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Становлення і розвиток християнства в Україні та його особливості в 

умовах колоніальної неволі. Історія українського християнства в ХХ ст. початку третього 

тисячоліття. 

Завдання курсу. Розкрити предмет навчальної дисципліни. Структура курсу. 

Періодизація історії християнства. Синкретичність київського християнства. 

Суперечлива роль християнства в історії держави. Методологічні засади предмету. 

Зміст курсу. Предмет та структура курсу. Християнізація світу та Європи. 

Середньовічне християнство. Вселенське православ‘я під владою Московської церкви. 

Православ‘я. Католицизм. Протестантизм. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Рождественский С. М. История новозаветного канона // Христианское Чтение. – Спб., 

1872. – № 11.  

2. Свенцицкая И. Раннее христианство: страницы истории. Москва, 1989. 

3. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1994. 

4. Донин А. Люди, идолы, боги: Очерк истории религии. – М., 1962. 

5. 2. Янг Джон. Христианство / Пер. с англ. К. Савельева. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 384 

с.: ил. - (Грандиозный мир). 

6. 3. Дюби Жорж. Европа в средние века / Пер. с франц.В. Колесникова. - Смоленск: 

ПОЛИГРАММА, 1994. -320 с. 

7. Ренан Эрнест. Жизнь Иисуса / Пер. с франц. Е. Святловского. - М.: «Обновление», 

1991.-336 с. 

8. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. - М.: Высш. шк., 1985.-287с., илл. 

9. Фейербах, Людвиг. Сущность христианства - М.: «Мысль», 1965.-414 с., 1 л портр. 

10. Крывелев И.А. Библия: историко-христианский анализ - М.: «Красный пролетарий», 

1985.-256с. 

11. Филист Г.И. Введение христианства на Руси. - Минск: «Беларусь», 1988.-254 с. 

Викладацький склад: Лешан Володимир Юхимович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит 

Священні книги сучасних етнічних і світових релігій 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.3.1 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Вивчити історію створення Священних писань, з‘ясувати зміст і 

структуру священних книг як джерел віровчення та культу пізніх національних і світових 

релігій.  

Завдання курсу. Сформувати вміння інтерпретувати релігії під кутом зору 

герменевтики, використовувати першоджерела як необхідну умову об‘єктивного вивчення 

релігій. 



Зміст курсу. Поняття Священних писань. Роль і значення герменевтики у вивченні 

курсу. Священні писання іудаїзму. Старий Заповіт: історія написання та структура. Тора 

(П‘ятикнижжя Мойсеєве). Книга пророків. Писання. Талмуд як письмовий підсумок і 

коментар усного закону. Зміст і структура Талмуду. Авеста – збірник священних книг 

зороастризму. Розділи Авести. Вплив вчення Авести на формування релігій пізнішого 

походження. Веди – священні книги давньоіндійських релігій. Самхіти. Брахмани. 

Араньяки. Упанішади. „Махабхарата‖, „Рамаяна‖ – етнічні джерела індуїзму. „Рігведа‖, 

„Самаведа‖, „Яджурведа‖. „Трипітака‖ – священна книга буддизму. Структура Трипітака, 

Християнська Біблія. Старий Заповіт і Новий Заповіт. Новий Заповіт як втілення 

християнської ідеології. Чотири Євангелія. Діяння і послання апостолів. Одкровення 

Іоанна (Апокаліпсис). Коран – одкровення Аллаха. Суна як друге джерело віровчення 

ісламу. Шаріат – моральні і обрядові правила, джерело мусульманського права.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Авеста (Яшты). Перевод Ивана Стебыли-Каменского. – М.: Дружба народов, 1993. 

2. Атхарваведа. Избранное. Перевод Т.Я.Елезаренковой. – М.: Наука, 1976. – 407 с. 

3. Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1968. 

4. Васильев Л. История религий Востока. – М.: 1988. – 414 с. 

5. Васильев Л. Проблемы генезиса китайской мысли. – М.: 1989. – 307 с. 

6. Дхаммапада. Перевод В.Н.Топорова. – М.: 1960. – 160 с. 

7. Ригведа. Мандалы І-ІV ст. Изд. подготовила Т.Я.Елезарентова. – М., 1989. 

8. Пилкингтон С. Иудаизм. – / Пер. с англ. К.Савельева. – М.:2000. – 400 с.  

9. Токарев С. Религия в истории народов мира. – М., 1976. 

10. Эллиаде М.Священные тексты народов мира. – М.: 1988. 

11. Эррикер К. Буддизм. – М.: 2001. – 303 с. 

12. Янг Л. Сущность иудаизма. – М., 1993. 

13. Indira Gandi. Esternal India. – Dheli. – 1993. – 540 р. 

14. Krishna Budarashi Induismus. – Berlin. –  2001. – 240 р. 

Викладацький склад: Стеблина Петро Юрійович, асистент кафедри релігієзнавства та 

теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Сучасні релігійні рухи та езотеричні вчення 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.3.2. 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу: Вивчити засади віросповідання, культ, організаційне оформлення 

основних новітніх течій в Україні в контексті сучасних процесів національного 

відродження. 

Завдання курсу: з‘ясувати причини поширення неорелігій в Україні, їх основні 

світоглядні характеристики. 

Зміст курсу. Вступ. Мета, завдання, методологія курсу. Загальна характеристика 

нетрадиційних релігій та новітніх релігійних рухів. Криза традиційної релігійності в 

Україні. Неоязичництво як результат пошуку нових духовних орієнтирів. Рідна віра: 

віровчення, обрядовість. РУНвіра. Собор Рідної віри. Неохристиянство. Релігії 

орієнталістського напрямку в Україні. Сайєнтологічні течії. Синтетичні релігії в Україні. 

Езотеричні об‘єднання. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Бабій М., Карагодіна О., Колодний А., Косуха П., Филипович Л. Нові релігійні течії і 

культи в сучасній Україні // Українське релігієзнавство. – К., 1996.- № 1. 

2.Бахаїзм. – Нью-Йорк, США. 



3.Велесєва книга – Індо-Європа. – К., 1994. 

4.Гринько. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен. – К., 1998. 

5.Книга мормона. – Солт-Лейк-сіті, Юта, США, 1997. 

6.Новітні релігії в сучасній Україні: Збірник матеріалів / ред.колегія В.Д.Бондаренко та ін. 

– К., 2000. 

7.Новітні релігійні течії та організації в Україні (упорядник Л.Филипович). – К., 1997. 

8.Силенко Л. Мага Віра. – Спрінг-Глен, 1979. 

9.Судзуки Д.Т. Наука Дзен-Ум Дзен. – К., 1992. 

10. Хаббард Л.Р. Саентология. Основы мысли. – М., 1998. 

Викладацький склад: Мачришак Арсен Романович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Біблієзнавство 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.3.3 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Висвітлити низку засадничий питань науки про Біблію. Серед них – історія 

формування Біблійного канону, біблійні переклади та видання – від найперших – до 

сучасних; особливості соціально-побутової сфери біблійних часів. Біблія як об‘єкт критики та 

інтерпретації. 

Завдання курсу. Передбачає поєднання там етичного та історичного, інформативного та 

проблемного підходів. 

Зміст курсу. Вступ до курсу «Біблієзнавство». Соціально-історичний та філософсько-

світоглядний контекст формування Біблійних текстів. Склад та структура Біблії: канон 

Старого Завіту. Апокрифічні тексти Біблійних традицій. Моральні концепції Біблії. Історичні 

напрямки дослідження і тлумачення Біблії. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бердяєв Н. Истина и откровение. – СПб., 1996. 

2. Геффинг Г. Философия религии. – СПб., 1912. 

3. Плантинга А. Бог, свобода и зло. – Новосибырск, 1993. 

4. Жильсон Э. Философ и теология. – М., 1995. 

5. Мистика. Религия. Наука. Антология. – М., 1998. 

6. Кураев А. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. 

7. Христианство. Энциклопедический словарь в 3 томах /За ред.      С.С. Аверенцева. – 

М., 1995. 

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Дохристиянські вірування українців 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.3.4 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 81; на тиждень – 1 год.; 2,25 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Вивчення релігієзнавства в українській вищій школі – важливий чинник 

підвищення рівня духовної культури людини, оскільки знайомить з релігією та 

вільнодумством як соціально-культурними феноменами суспільства. Знання історії 

світоглядних культур відчиняє двері до правильного розуміння й осмислення величезної 



глибини цивілізаційного надбання людства, до свідомого і плідного її засвоєння. 

Правильно сформовані світоглядні орієнтації, уявлення про духовні цінності 

допомагають людям чіткіше визначити свою програму життя, а народам – зайняти 

належне місце в цивілізованому світі. В період становлення державності України, 

духовних засад українського народу як ніколи важливо оволодіти багатством 

загальнолюдських вартостей, відродити втрачені здобутки національної духовної 

культури, сформувати нову систему ціннісних орієнтацій та ідеалів. 

Певною мірою розв‘язати ці проблеми допоможе курс ―Дохристиянські вірування 

українців". З‘ясувати питання релігійних вірувань, обрядів та міфологічні уявлення 

язичницьких народів, що колись населяли територію нашої країни. 

Завдання курсу. сформувати уявлення про роль та місце релігії в житті людини; 

розкрити обожнення сил природи у давньослов'янській міфології; з'ясувати структуру 

пантеону давніх українців-русичів; виявити язичницькі релікти у народній обрядовості 

українців; уміти застосовувати набуті знання на практиці. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Аничков Е.В. Язычество и Киевская Русь. - Спб., 1914. - 386 с. 

2. Бессонова С. Религиозные представления скифов. – К., 1983. 

3. Боровський Я. Світогляд давніх киян. – К.,1992. 

4. Велесова книга. – К., 1995. 

5. Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // 

Українці: народні вірування, повір‘я, демонологія. – К., 1991. 

6. Лозко Г. Українське язичництво. – К., 1994. 

7. Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України. – К.: Либідь, 2000. 

8. Скрипник Г.А. Традиційні уявлення і вірування українців // Радянська школа. – 1991. - №3. 

9. Соколова В.К. Весенне-летние календарне обряды русских, украинцев и белорусов. - 

Минск: Наука, 1979. 

10. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М.: Знание, 1990. 

11. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX –начала XX 

века. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 

12. Шостак В.М. Дохристиянські вірування українського народу // Рідна школа. - 1997. - 

№12. - С. 23-57. 

Викладацький склад: Возний Ігор Петрович, доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Іслам 

Шифр дисципліни – 6.030102/00/3.3.5 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; 2,25 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу:  вивчення історії генезису і розвитку ісламу, структурний аналіз змісту 

мусульманського віровчення та обрядово культової практики.  

Завдання курсу:  Формування навичок компаративістського аналізу аврамічних релігій, 

з‘ясування специфіки різноманітних течій ісламу, ролі ісламської традиції в сучасній культурі.  

Зміст курсу. Час, причини та місце виникнення ісламу. Основні етапи становлення. 

Географія розповсюдження, кількісний склад ісламу. Мухаммад – речник засадничих 

принципів віровчення та культу ісламу. Формування релігійної общини. Коран і Суна – 

основне джерело ісламського віровчення. Генетичний зв‘язок ісламу з християнством та 

юдаїзмом. Специфіка ―ісламського світу‖. Релігійна община (умма) як основна форма 

соціально–політичної організації. Егалітарна світська теократія. Фундаментальні 

положення ісламу (iman і din) як непорушна єдність віри, релігії, державно–правових 



настанов (шаріату) і форм культури.  Єдність мирського і духовно–релігійного життя. 

Сакральні науки ісламу. Основні тенденції розвитку мусульманської теології. 

Становлення ісламської містики. Суфізм. Діалектика виявлення і приховування істини. 

Художньо-естетичні особливості репрезентації священного в ісламському мистецтві. 

Порівняльна характеристика основних течій ісламу. Традиціоналізм сунітів. Есхатологізм 

і профетизм шиїзму. Синкретизм віровчення і догматики радикальних шиїтських сект. 

Реставрація ортодоксальних ісламських цінностей в реформаторських рухах другої 

половини ХІХ – початку ХХ століть (вахабізм, панісламізм, фундаменталізм). Іслам в 

сучасному світі.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М.: Юридическая 

литература, 1967. 

2. Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. - М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1998. 

3. Томилин В.В. Судебная медицина. - М: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. 

4. Хвыля-Олинтер А.И. Опасные формы нетрадиционных религиозных движений - сект. 

- М.: ГИЦ МВД РФ, 1997. 

5. С. Поляков «Ислам» «Книга - Вайланд». Волгоград 1996г. 

6. И. А. Крывилев «Истории Религий» «Мысль» Москва 1976г. 

7. Я. Н. Щапова «Религии Мира» «Просвещение» Москва 1994г. 

8. Энциклопедия «Мир и религии» «Просвещение» Москва 1985г.  

Викладацький склад: Шкрібляк Микола Васильович,кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – СПЕЦІАЛІСТ 

І Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної  

і соціально-економічної підготовки 

Цивільна оборона 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/1.1.1 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Формування у студентів елементів світогляду щодо запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

Завдання курсу. полягає у засвоєнні студентами знань і вмінь із забезпечення 

безпечної життєдіяльності людини через запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

Зміст курсу. Цивільна оборона України, її завдання, структура і функції. Роль 

цивільної оборони у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Завдання цивільної 

оборони України згідно Положень міжнародного права з питань захисту людей, 

Женевської конвенції та Додаткових протоколів до неї, законів України. Єдина державна 

система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного 

характеру в Україні. Загальні принципи організації структури цивільної оборони 

України. Керівництво цивільною обороною в Україні. Надзвичайні ситуації техногенного 

характеру, викликані виходом з під контролю хімічно небезпечних речовин. Фізико-

хімічні і токсичні властивості хімічно небезпечних речовин, найбільш поширених на 

об‘єктах господарювання. Гранично допустима концентрація, токсичні дози. Зона 

хімічного забруднення і осередок хімічного ураження. Засоби захисту і нейтралізації. 

Оцінка хімічної обстановки під час аварій з витіканням хімічно небезпечних речовин, а 

також при застосуванні хімічних засобів ураження. Прогнозування надзвичайних 



ситуацій на хімічно небезпечних об‘єктах. Перспективи розвитку хімічних технологій. 

Надзвичайні ситуації на вибухонебезпечних виробництвах та у разі встановлення 

вибухового пристрою. Кількісні характеристики вибухів. Оцінка експлуатаційної 

надійності та безпека обладнання. Аварії та вибухи апаратів, які працюють під тиском. 

Індивідуальні засоби захисту: фільтруючі, ізолюючі і промислові протигази, респіратори, 

їхнє використання для захисту від отруйних і хімічно небезпечних речовин, від 

радіоактивних речовин і бактеріальних засобів ураження. Засоби захисту шкіри. 

Використання медичних і найпростіших засобів індивідуального захисту. Евакуаційні 

заходи. Організація і планування евакуаційних заходів у випадку аварій, катастроф, 

стихійного лиха і воєнної обстановки. Самодопомога і долікарська допомога в 

надзвичайних ситуаціях. Навчання з питань захисту населення та територій. Методичне 

забезпечення проведення занять з різними категоріями населення. Планування заходів 

цивільної оборони та фінансово-матеріальне забезпечення необхідне для захисту об‘єкта, 

персоналу, населення і довкілля згідно плану заходів та чинних нормативів. Структура і 

зміст плану цивільної оборони об‘єкта в мирний і воєнний час. Стійкість роботи об‘єкта 

господарювання в надзвичайних ситуаціях. Основні напрямки і заходи підвищення 

стійкості роботи об‘єктів. Методика розрахунку можливих економічних та матеріальних 

втрат, що можуть бути завдані НС. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Губський А.І. Цивільна оборона. – К., 1995. 

2. Медицина катастроф / Воробйов О.О. та ін. – Чернівці: Прут, 1999. 

3. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. – К.: Знання – Прес, 2003. 

5. Цивільна оборона / Воробйов О.О. та ін. – Чернівці, 2002. 

6. Цивільна оборона в установах та закладах освіти. – Тернопіль: Манурівець, 2002. 

7. Цивільна оборона. / За ред. В.С. Франчука. – Львів: Афіша, 2000. 

8. Шоботов В.М. Цивільна оборона. – К., 2004. 

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Методологічні аспекти релігійної філософії 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/1.1.2 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Основі теоретичного узагальнення та систематизації ідейно-смислового 

досвіду релігійної філософії різних напрямків розкрити методологічну специфіку цієї 

галузі філософського знання, висвітлити зв‘язок методології релігійно-філософського 

пошуку як із власне релігійними, так і філософсько-рефлексивними джерелами, показати 

теоретичну значущість методологічних надбань релігійної філософії в розв‘язанні актуальних 

антропологічних, соціально-ціннісних, морально-етичних проблем сьогодення. 

Завдання курсу. Експлікувати ідейно-світоглядні та методологічні особливості 

релігійної філософії, її зв‘язки як з теологією, так і з секулярними філософськими 

доктринами; розкрити філософсько-методологічну специфіку та контекст ідейного 

діалогу філософії національних та світових релігій, що належать як до східної традиції 

(конфуціанство, даосизм, індуїзм, буддизм), так і до т.зв. «авраамістичної» традиції 

(юдаїзм, християнство, іслам); висвітлити концептуальний зміст позаконфесійних 

напрямів релігійної філософії; з‘ясувати методологічний інструментарій осмислення в 

релігійній філософії різних напрямів актуальних питань онтології, гносеології, теорії 

цінностей, праксеології, історіософії, антропології обміркувати точки смислового дотику 

релігійно-філософських доктрин різної парадигмальної визначеності на ґрунті виявлення 



їхнього спільного гуманістично-ціннісного стрижня та людинотворчого потенціалу 

виявити методологічну значущість ідей та принципів релігійної філософії в розв‘язанні 

глобальних та особистісних проблем сьогодення  

Зміст курсу. Особливості релігійної філософії, її принципи та актуальні проблем. 

Основні проблеми релігійної філософії. Людинознавчий потенціал релігійної філософії.  

Шляхи філософського обґрунтування буття духовного Абсолюту (Бога). Онтологічно-

космологічні і ціннісно-соціокультурні виміри обґрунтування буття Бога. Використання 

потенціалу філософської доказовості буття Бога у східних та авраамістичних релігіях: 

порівняльний вимір. Методологічні основи філософії конфуціанства. Ідейно-теоретичні 

засади релігійної філософії даосизму. Теоретико-концептуальні виміри брахманістської 

та індуїстської релігійно-світоглядної традиції. Філософія буддизму: теоретико-

методологічні параметри. Актуальні проблеми сучасної буддійської філософії (за 

працями Дайсаку Ікеди. Соціальна проблематика в тлумаченні буддійської філософії. 

Методологічна специфіка християнської релігійної філософії. Католицька філософія: 

історія та сучасність в методологічному ракурсі. Теоретичні принципи та концептуальні 

моделі протестантської релігійної філософії. Світоглядно-концептуальна визначеність 

мусульманської релігійної філософії та теології. Мусульманська антропологія та 

соціально-політичні погляди на перетині історії та сьогодення. Позаконфесійна 

синкретична релігійна філософія: концептуально-методологічний аналіз. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Батай Ж. Теория религии//Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. – Минск, 2000. – 

С.5-120. 

2.Борунков Ю. Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971. 

3.Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии: 

спецкурс. – М., 1989. 

4.Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии. – М., 1989. 

5.Кимелев Ю.А. Философский теизм. Типология современных форм. – М., 1993.  

6.Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. 

7.Наука, религия, гуманизм. – М., 1996. 

8.Религия в ценностных измерениях: Материалы научн. конф. «Философия и религия на 

рубеже тысячелетий». – Уфа, 2000. 

9.Шердаков В. Н. Философия религии и религиозная философия//Вопросы философии. – 

1995. – №2. – С.181-188. 

10. Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения. – М., 1994. 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Феноменологія релігії 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/1.1.3 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Розглянути сутність релігії, структурні елементи релігійного досвіду 

крізь призму феноменологічного підходу. 

Завдання курсу. Визначити специфіку феноменологічного аспекту вивчення релігії 

в контексті духовних вимірів людського буття. 

Зміст курсу. Специфіка феноменологічного підходу до вивчення релігії. Феномен 

релігійного у контексті індивідуального духовного досвіду людини. Релігія як 

фундаментальна структура людського існування, укорінення в свідомості і людському 

бутті. Феномен релігійного образу на межі людина/світ, граничні засади буття. 

Нераціональне, позарефлексійне, мисленнєво-фантазійне, ейдетичне розуміння основних 



категорій релігійного досвіду. Релігійне як структурна категорія. Проблема Абсолюту. 

Релігійне почуття як інтерсуб‘єктивна реальність. Абсолютна суб‘єктивність 

абсолютного об‘єкта. Феномен Абсолютного Іншого. Антиномія релігії. Трансцендентне 

та іманентне. Онтологія безумовного. Різноманітність релігійного досвіду. Релігійна віра. 

Феномен святості; святість як епіфеномен. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бронк А. Феноменология религии// Религиоведение. – 2003. – №1. 

2. Забияко А.П. Категория святости. – М., 1998. 

3. Забияко А.П. Феноменология и аксиология святого в философии религии М.Шелера // 

Религиоведение. – 2001 – № 3.  

4. Кимелев Ю.А. Современная западная философия. – М., 1989. 

5. Красников А.Н. Становление классической феноменологии религии // Религиоведение. 

– 2002. – №1. 

6. Овсиенко Ф.Г. О дисциплине «Феноменология религии» в вузе // Религиоведение. – 

2003. – № 1.  

7. Пылаев М.А. Модели «священного» в классической феноменология религии // 

Религиоведение. – 2003. – №1. 

8. Пылаев М.А. Западная феноменология религии. – М., 2006. 

9. Сухачев Н.Л. Феномен духа и космос Мирчи Элиаде // Элиаде М. Азиатская алхимия: 

сборник эссе. – М., 1998. 

10. Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: между теологией и наукой о 

религии // Вестник СПб университета. – 2001. Сер.6. – Вып.4.(№30). 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Інтелектуальна власність 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/1.2.1 

Курс – 5; семестр – 10; всього годин – 36; на тиждень – 2 год.; 1 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Опанувати основні теоретично-методологічні засади регулювання 

відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення 

законодавства з регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до 

Конституції України і міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.  

Завдання курсу. Формування у студентів системи науково-теоретичних знань з 

інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем розуміння його 

понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави, вирішення 

проблем його застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному процесі.  

Зміст курсу. Поняття інтелектуальної власності Теорія виключних майнових прав. 

Поняття та зміст інтелектуальної власності. Значення інтелектуальної власності. 

Поняття творчої діяльності. Право інтелектуальної власності в об‘єктивному та 

суб‘єктивному розумінні. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності. 

Види інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Поняття та 

ознаки джерел права інтелектуальної власності. Суб‘єкти інтелектуальної власності. 

Автор як суб‘єкт інтелектуальної власності. Визначення авторства. Поняття 

співавторства та його види. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки 

та види. Охорона прав автора. Володільці прав інтелектуальної власності. Набуття прав 

володіння та їх охорона. Правове становище роботодавців як суб‘єктів інтелектуальної 

власності. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава 



як володілець прав інтелектуальної власності. Правове положення патентознавців. Вільні 

користувачі прав інтелектуальної власності. Авторське право. Поняття та ознаки 

авторського права. Авторське право в об‘єктивному та суб‘єктивному розумінні. 

Загальна характеристика джерел авторського права. Суб‘єкти авторського права. Об‘єкти 

авторського права. Авторське право та право власності на носій авторських прав. 

Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання авторських договорів. 

Поняття та засоби охорони авторських прав. Загальна характеристика способів захисту 

авторських прав. Порядок захисту авторських прав. Захист авторських прав на твори, 

розміщені в мережі Інтернет. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бачун О. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1978. - № 1. 

2. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность: 

Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. -М., Юрист, 2002. - С. 117-

127. 

3. Борохович Л., Монастирская А., Трохова М. Ваша Интеллектуальная собственность. - 

СПб.: Питер, 2001. - С. 124-152. 

4. Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти інтелектуальної власності в сучасних 

умовах. 2004.— 376с. 

5. Довгий С. О., Жаров В. О. Кремень В. Г. Охорона інтелектуальної власності в Україні. –К.: 

Форум, 2002. – 319 с. 

6. Інтелектуальна власність та її захист: Нормативно-правове регулювання. / Роїна О. М. – К.: 

КНТ, 2006. -480 с. 

7. Мэгс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. - М.: Юрист, 2000. - С. 44-88. 

8. Право интеллектуальной собственности: Конспект лекций. - М.: ПРИОР, 1998. - С. 108-113. 

9. Прахов Б. Г. Изобретательство и патентоведени: Словарь-справочник. – К.: Вища школа, 

1987. – 181 с. 

10. Юрьева Т. В. Интеллектуальная сфера и предпренимательство. – М.:АНКИЛ, 1994. – 

51 с. 

Викладацький склад:  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Основи наукових досліджень 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/1.2.2 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Освоїти способи організації, методика та методології наукового 

дослідження; техніку та методику написання тексту наукової роботи та її редагування; 

форми підготовки та проведення експертизи і захисту дисертації; 

Завдання курсу. Зрозуміти роль наукових досліджень у розвитку суспільства; 

оволодіти гігієною розумової праці; оволодіти методологією наукових досліджень та 

методами філософсько-релігієзнавчих дисциплін; орієнтуватися і користуватися 

джерельною базою наукових досліджень; оволодіти методикою пошуку літератури та 

опрацювання документальних матеріалів; застосовувати основні вимоги та послідовність 

роботи при написанні наукового твору; здійснювати редагування тексту наукової праці; 

вміти написати автореферат дисертації. 

Зміст курсу. Організація праці дослідника Складові частини наукової праці та етапи 

наукового дослідження Методологія наукових досліджень Джерельна основа наукових 

досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї. Історіографія проблеми. Методика пошуку 

літератури. Методика опрацювання документальних матеріалів.  Організація і методика 

написання тексту наукової роботи. Дисертація – особлива форма наукової роботи. 

Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації.  



Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Библиотечные фонды. − М., 1979. 

2. Бібліотеки Української РСР: Довідник. − Харків, 1969. 

3. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – 

Черкаси, 2003. 

4. Карачинська Є.Т. та ін. Бібліотечні каталоги. − К., 1992. 

5. Карачинська Є.Т., Удалова В.К. Бібліотечні картки. − Харків, 1992. 

6. Каталоги й картотеки. − М., 1985. 

7. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. − Чернівці, 2003. 

8. Методологические вопросы науковедения / Под ред. В.И Оноприенко. − К., 2001. 

9. Систематический каталог. − М., 1989. 

10. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К., 2003. 

Викладацький склад: Возний ігор Петрович, доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

ІІ. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 

Історія світової релігієзнавчої думки 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.1.1 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 126; на тиждень – 3 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Поглиблення знань з релігійно-правових питань на основі 

компаративного (порівняльного) аналізу проблем взаємовідношення церкви і держави в 

історичному розрізі, виявлення їх спільних рис, озброєння методологічним інструментом 

об'єктивної оцінки минулого та сучасного стану співвідношення релігійної та правової систем. 

Завдання курсу. Ознайомити студентів з проблемою державно-церковних  відносин 

в їх історичному розвитку, нормативною стороною і регулятивною функцією релігії в 

різні історичні епохи, розкрити специфічні особливості релігії і права.  

Зміст курсу. Предмет і місце в систем і знань. Основні класи понять і термінів. 

Методологічні принципи предмету, його структура. Важливість вивчення історії 

церковно-державних відносин для поглиблення знань з правових аспектів 

релігієзнавства, соціальної ролі релігії. Визначення релігії і її нормативна функція. 

Взаємозв‘язок релігії і права як регуляторів суспільних відносин. Зовнішня і внутрішня 

структура релігії. Соціальні функції релігії, їх еволюція. Формування звичаїв, моральних 

і релігійних норм у докласовому суспільстві. Значення звичаїв у первісних племен. 

Взаємодія моральних і релігійних норм. Роль релігійного регулювання у первісному 

суспільстві. Свідоме формування релігійних норм у зв'язку з появою 

священнослужителів. Базис і надбудова суспільства. Суспільний вплив права і релігій на 

інші надбудови системи, на матеріальне і духовне життя суспільства. Ускладнення 

впливу релігії на економіку при виникненні держави. Відносна самостійність релігії і 

відставання її розвитку від економічного росту. Релігія - найбільш консервативна частина 

надбудови, її регресивна функція. Взаємодія релігії і політики.  Вплив держави на 

взаємодію релігії і права. Типи церковно-державних відносин. Послаблення впливу 

релігії на право і суспільне життя після епохи середньовіччя. Соціальна природа 

релігійного права. Нова соціальна функція релігії у класовому суспільстві. Освячення 

релігією рабовласницького ладу. Тісний зв'язок релігії і держави у Стародавньому Римі, 

Стародавньому Єгипті, Стародавній Індії. Переслідування християнами прихильників 

інших релігій. Наділення державою релігійних організацій функцією правосуддя. 

Затвердження імператорами рішень Вселенських соборів. Складний характер 

взаємовідносин церкви і держави в умовах феодального суспільства. Роль різних 



конфесій в історичному розвитку держав (порівняти католицизм і релігії Китаю, Кореї і 

Японії). Обожнення ними влади імператорів. Наявність державних церков. Боротьба між 

церквою і державою за верховенство в суспільстві. Порівняння відношень між церквою і 

державою в Європі і на Сході. 

Взаємоперенесення, змішання правових і релігійних норм. Форми доказу злочину: 

присяга, ордалії, судовий поєдинок. Зростання багатств церкви (католицизм і ін.). 

Привілеї духовенства. Руйнування церковної єдності в Західній Європі Реформацією. 

Підтримка державами боротьби церкви проти єресей, хрестових походів. Інквізиційні 

трибунали (9 - 12 млн. жертв). Збереження теологічного характеру феодального права 

пісня Реформації. Негативне відношення до церкви буржуазії на перших етапах 

антифеодальної революції. Різні моделі церковно-державних відносин в різних країнах 

при формуванні буржуазної держави. Особливості цих відносин в Англії, Франції, 

Німеччині і інших країнах. Формування державних релігій. Декларування свободи 

совісті. Наявність в окремих країнах збереження елементів феодалізму. Створення 

правовими системи капіталістичного світу умов для максимального використання релігії 

як засобу пригнічення експлуатованих мас, оголошення панівного стану буржуазії 

встановленим богом порядком. Відкрита, або завуальована форми підтримки державою 

церкви і її інституцій. Привілейоване становище окремих церков у країнах світу. 

Порівняльна характеристика державної, панівної, офіційної церков. Декларативний 

характер проголошеної свободи совісті в капіталістичних країнах. Завуальований 

характер відділення церкви від держави. Особливість становища релігії і церкви в США, 

державах Європи, Латинської Америки, Близького і Середнього Сходу, Південно-Східної 

Азії і Африки. Надання капіталістичними державами пільгового режиму функціонування 

релігійних інституцій. Радянська модель церковно-державних відносин. Вимоги класиків 

марксизму-ленінізму про свідоме відношення до релігій. Ставлення В. І. Леніна до 

релігійних питань. Особливість марксистсько-ленінської свободи совісті. В.І.Ленін про 

завдання партії комуністів щодо подолання релігії шляхом науково освітньої пропаганди, 

соціально-економічних перетворень. Церковно-державні відносини 20-30-х роках. 

Конституційні декларації та реалії в часи УРСР. Чотири конституції УРСР (1919, 1929, 

1936, 1978 рр.). Роль підписаного Леніним декрету РНК РРССР від 23 січня 1918 р. "Про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви" (в Україні 22 січня 1919 р.) в 

створенні основ радянського законодавства про релігійні культи. Невідповідність 

прийнятих законодавчих актів реаліям життя. Основи державної політики щодо релігії і 

церкви в роки перебудови. Поширення й утвердження ідеї свободи совісті в України. 

Усвідомлення державною верхівкою необхідності змін у ставленні до релігії і церкви. 

Закон про свободу совісті та релігійні організації - юридичні вирази бачення державою 

стосунків з церквами, релігійними організаціями, логічне завершення розвитку церковно-

державних відносин всієї попередньої історії держави. Ознаки сучасної української 

моделі державно-церковних відносин, її зваженість, послідовність і демократичність. 

Зведення до мінімуму її заборонних положень, відповідність міжнародним нормам і 

стандартам. Загальні декларації прав людини, свідчення духовного розкріпачення 

українського суспільства. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.  

2.Біднов В., Антонович Д. Передхристиянська релігія українського народу // Українська 

культура / За ред. Д. Антоновича. – К., 1993.  

3.Вайнтруб І. Ведизм // Людина і світ. – 1998. - № 1. Вайнтруб І. Індуїзм // Людина і світ. – 

1998. - № 3.  

4.Классики мирового религиоведения. – М., 1996. 

5.Колодний А. Історизм як принцип релігієзнавчого пізнання // Українське 

релігієзнавство. – К., 1999. - № 12. – С. 3-12. 



6.Лобовик Б.А. Проблема періодизації історії релігії // Українське релігієзнавство. – К., 

1996. - № 5. – С. 3-8. - № 6. – С. 2–8. 

7.Мень А. История религии. В поисках пути, истины и жизни. – М., 1991. –Т.1-2. 

8.Токарев С.А. Религии в истории народов мира.–М., 1986.– С. 5-179,246-297. 

9.Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1984. 

10. Що таке релігія. Урок 2 // Людина і світ. – 1992. - № 9-10. - С. 17-20. 

Викладацький склад: Клічук Аліна Володимирівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Політологія релігії 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.1.2 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Номративна 

Мета курсу. Тісний зв‘язок релігії та політики обумовлюється тими основними 

функціями і, відповідно, певною роллю, які виконує релігія в суспільстві. У зв‘язку з цим 

важливим є розгляд реального здійснення цих функцій на широкому історичному 

матеріалі. Так, у певні періоди розвитку людства зв‘язок релігії й політики був настільки 

тісний, що можна говорити навіть про релігійно-політичний синкретизм. Релігія 

сприймалася як невід‘ємний елемент політичного чинника і навпаки. Як засвідчує 

історичний досвід, кожна конкретна держава та її політичні інституції по-своєму 

розуміють, витлумачують і здійснюють свої практичні дії у сфері взаємовідносин релігії і 

політики. 

Завдання курсу. Особливість курсу полягає у його міждисциплінарному характері, у 

залученні матеріалу цілого ряду дисциплін, передусім релігієзнавства, історії, 

політології. Звідси завдання курсу політології релігії вбачається у тому, щоби поєднувати 

при викладі матеріалу і, відповідно, його засвоєнні методи і принципи різноманітних 

дисциплін. Доцільним є також поєднання теоретичного викладу з практичними 

заняттями у вигляді ознайомлення з діяльністю державних органів влади у сфері релігії і 

регулювання міжконфесійних відносин. 

Зміст курсу. Предмет і завдання курсу. Міждисциплінарний статус політології 

релігії. Феномен релігії як один із визначальних чинників політики. Структурний рівень 

взаємодії релігії й політики. Функціональний рівень взаємовпливу релігії й політики. 

Еволюція теократичної ідеї походження влади. Соціальне вчення Церкви і виклики часу. 

Соціальна доктрина католицької церкви. Основні напрямки ―політичної теології‖ 

середини – другої половини XX ст. ―Теологія звільнення‖ і ―теологія революції‖ як 

концепції політико-соціальної місії Церкви. Еволюція поглядів на проблеми війни і миру 

в католицьких і протестантських богословів. Концепція контекстуальності (чутливості) у 

православ‘ї. Поняття про державно-релігійні відносини. Основні типи відносин між 

церквою і державою. Моделі державно-церковних відносин. Принцип відокремлення 

церкви і держави. Схеми фінансової підтримки державою церковних інституцій.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Булгаков С.Н. Христианский социализм. – М., 1991. 

2. Задворный Н.А. История папства. Т. 1-2. – М., 1996-1997. 

3. Зелинский Ф. Соперники христианства. – СПб, 1995. 

4. Карсавин Л.Л. Католицизм. – М., 1995. 

5. Ли Г. История инквизиции. Т. 1-2. – М., 1995. 

6. Махмутов М.И., Милославский Г.В. Пророк Мухаммад. – М., 1997. 

7. Современный ислам: культура и политика. Сб. статей. – М., 1994. 

8. Стахів М.А. Христова Церква в Україні: 988-1596. – Львів, 1993. 



9. Тальберг Н.Н. История Христианской Церкви. – М., 1991. 

10. Українська Церква між Сходом і Заходом. – К., 1996. 

Викладацький склад: Мизак Нестор Степанович, кандидат історичних анук, доцент 

кафедри релігієзнавств ата теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Історія державно-церковних відносин 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.1.3 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Поглиблення знань з релігійно-правових питань на основі 

компаративного (порівняльного) аналізу проблем взаємовідношення церкви і держави в 

історичному розрізі, виявлення їх спільних рис, озброєння методологічним інструментом 

об'єктивної оцінки минулого та сучасного стану співвідношення релігійної та правової систем. 

Завдання курсу. Ознайомити студентів з проблемою церковно-державних відносин 

в їх історичному розвитку, нормативною стороною і регулятивною функцією релігії в 

різні історичні епохи, розкрити специфічні особливості релігії і права. Для цього 

передбачається розглянути: роль релігії як регулятора суспільних відносин; 

співвідношення релігії і правової систем; місце релігії, держави і права в 

докапіталістичних формаціях; церковно-державні відносини в капіталістичному 

суспільстві; місце права і релігії в СРСР; релігія в системі державно-правових відносин в 

незалежній Україні. 

Зміст курсу. Вступ до історії церковно-державних відносин. Предмет і місце в 

системі знань. Релігія як регулятор суспільних відносин. Структура і функції релігії. 

Виникнення релігійних норм і їх взаємодія з іншими соціальними нормами. 

Співвідношення релігійної і правової систем. Право і релігія. Релігія, держава і право в 

докапіталістичних формаціях. Церковно-державні відносини у рабовласницькому 

суспільстві. Релігія у феодальній державі. Церковно-державні відносини у 

капіталістичному суспільстві і ставлення до релігії буржуазної держави. Правове 

регулювання державно-церковних відносин у капіталістичному суспільстві. Право і 

релігія в СРСР. Релігія в системі державно-правових відносин у незалежній Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – 

К., 1994. 

2. Балух В.О. Візантиністика. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. 

3.Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о религиозных 

объединениях. СПб., 1999  

4.Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редкол: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996-2004. 

5.Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001  

6.Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. 

Судебная практика. М., 2001  

7.Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні 

аспект. науковий щорічник. / За загальною редакцією А.Колодного, Л. Филипович, 

А.Бабій. – К., 2006.  

8.Сальгин Ф. Религиозные организации и латвийское государство // Религия и право, 2000, 

№ 6(21). С. 13-16  

9.Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996. 

10. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // Религия и право, 

2000, №  



Викладацький склад: Лешан Володимир Юхимович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теолгії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Релігійна антропологія і футурологія 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.2.1 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Курс складається з п‘яти розділів, де викладені основи антропологічних 

знань із вузлових питань історичної антропології України. 

Завдання курсу. Висвітлити курс „антропологія‖ в перекладі з давньогрецької 

означає „наука про людину‖ (від слів „антропос‖ – людина, та „логос‖ – наука, поняття, 

вчення, думка). Вважають, що його, як і безліч інших, у науковий обіг увів видатний 

давньогрецький мислитель 4-го століття до н.е. Аристотель: він вживав його стосовно 

вивчення духовних властивостей людини. Однак у 1501 р. в Лейпцизі з‘явилася книга 

Магнуса Гундта „Антропологія про достоїнство, природу та властивості людини і про 

елементи, частини і члени людського тіла‖, де, як видно з назви, йшлося вже й про 

фізичні риси людини. З тих пір поняття „антропології‖ значно розширилось. 

Зміст курсу. Перший розділ містить нарис історичного розвитку антропології від 

античного часу до наших днів. У ньому висвітлюється роль антропологічних товариств 

другої половини 19-го століття – перших наукових осередків, що мали на меті 

дослідження в галузі походження людини, расознавства, первісної археології та 

етнології. 

У другому розділі розкриваються методичні прийомі, які застосовуються у процесі 

палеоантропологічних досліджень та під час обстежень живих людей. 

Третій розділ присвячено питанням антропогенезу. Висвітлюються деякі основні проблеми 

походження людини, а саме питання про прабатьківщину людства, чинники антропогенезу, 

розвиток мислення та мови, час і місце появи людини сучасного фізичного типу тощо. 

У четвертому розділі описується антропологічна структура народів світу; наводяться 

основні принципи расових класифікацій; аналізуються чинники расотворчих процесів; 

дається критична оцінка поширених у минулому расистських схем. 

П‘ятий розділ присвячено підсумкам досліджень у галузі історичної антропології 

України. В ньому робиться спроба простежити епохальну динаміку антропологічного 

складу людності українських земель від найдавніших часів до сьогодення. Особлива 

увага приділяється підсумкам антропологічних досліджень українського народу; 

Окреслюються ареали генногеографічних областей на теренах України; простежуються 

генетичні взаємозв‘язки українців на підставі антропологічних даних. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад:  

1. Вышеславцев Б. Образ Божий в сущности человека // Русская религиозная 

антропология.- Т.II: Антология. – М., МДА, 1997. – 480 с. 

2. Георгий, архим. Обожение как условие человеческого спасения. Владимир, 2000. 

3. Горак Г.І. Людське начало: витоки і визначення // Філософія: Курс лекцій. – К., 1993 

4. Деникер И. Человеческие расы. – СПб., 1902 

5. Доусон К.Г. Религия и культура. Спб,2000.  

6. Дяченко В.Д. Антропологічий склад українського народу. – К., 1965. 

7. Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000.  

8. Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000.  

9. Пирцио-Бироли Д. Культурная антропология Тропической Африки. М., 2001.  

10. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. М.,2000.  



11. Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного.СПб.,1997.  

12. Уорнер У. Живые и мертвые. М., 2000.  

13. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Основи християнської космології 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.2.2 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. ―Основи християнської космології‖ – духовна і аналітична орієнтація 

студентів на осягнення специфіки християнського підходу до розуміння походження 

всесвіту. Усвідомлення особливостей християнської космології припускає розуміння 

відмінності між ―світськими‖ та релігійними теоріями походження світу та життя на 

землі. Оскільки курс передбачає християнський підхід до проблеми, то він покликаний 

також сформувати у студентів розуміння відмінностей християнської космології від 

вчень про природу та походження світу інших релігій. 

Завдання курсу. Ознайомитись особливостями вчень про природу і походження 

світу у етнічних релігіях. Розкрити ґенезу вчень про світ та його сутність у європейській 

філософії. Розкрити специфіку теологічних та наукових теорій проходження світу. 

Ознайомити студентів із основними богословськими концепціями походження світу та 

життя на землі. Розглянути основні твори отців церкви що торкаються даної проблеми. 

Розкрити зв‘язок та залежність християнської космології із догматичним вченням 

церкви. Окреслити зв‘язок християнської космології із християнською антропологією. 

Пояснити актуальність вивчення християнської космології. 

Зміст курсу. Курс є логічним доповнення до отриманих комплексних знань із інших 

дисциплін, зокрема таких як філософія релігії, патристика та релігійна антропологія і 

футурологія. Отже, протягом одного семестру, ґрунтуючись на першоджерелах ( в першу 

чергу творіннях святих отців), студенти вивчають особливості формування 

християнської космології, знайомляться з основними теологічними (не тільки 

християнськими) та світськими теоріями походження світу.  Також слухачі курсу 

повинні розкрити есхатологічну перспективу християнської космології.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. - М., 1982. 

2.Ветелев А. Вопросы жизни. Загорск. 1960. Машинопись. 

3.Владимирский Ф. С. Отношение космологических и антропологических воззрений 

Немезия к патристической литературе и влияние его на последующих писателей. – В кн.: 

Немезий Эмесский. О природе человека. Пер. Ф. С. Владимирского. М., 1988, с. 214. 

4.Гиш Д. Ученые-креационисты отвечают своим критикам. - СПб., 1995. 

5.Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных 

программ. М., 1980, с. 16-56. 

6.Джонс Г., Ротблат Д. Атом и Вселенная. Пер. с англ. М., 1961. с. 238 

7.Куликов Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности человека. - 

Соровский образовательный журнал, 1998, № 6 

8.Ламберт Д. Доисторический человек. - Кембридж, путеводитель. - Л., 1991. 

9.Яки С. Л. Шестоднев: космогенезис? Перевод И. В. Лупандина – ―Философский поиск‖ 

Вып. 3, Минск, 1997, с. 73-74. 

10. Paivio A., BeggI. The psyhology of language. - Englewood, 1981. 

11. Popper K., E c c l e s J. C. The self and it's brain. - W.-Berlin, 1977. 

Викладацький склад: Марчишак Арсен Романович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Постмодернізм 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.2.3 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних 

ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та 

громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є 

осмислення студентами специфіки пошуку сучасної західної культури філософської 

парадигми, яка би для них, майбутніх спеціалістів,  розкривала медологічно-евристичний 

потенціал постмодерної перспективи сучасної філософської культури як важливого 

духовного чинника європейської самоідентифікації України.  

Завдання курсу. На базі класичних методів наукового-філософського пізнання 

(дедукції, індукції, діалектики) та сучасних філософських методів (феноменології, 

психоаналізу, герменевтики тощо) оволодіння сучасними постмодерними способами 

філософського аналізу. Формування себе як особистості та фахівця на засадах пріоритету 

прав людини в сучасному громадянському суспільстві, обґрунтування сучасних 

передових цінностей новітніми філософськими засобами. Застосування форм та способів 

філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання), вміння 

застосування постмодерного дискурсу для аналізу соціокультурних явищ. 

Зміст курсу. Постмодерна культура. Концептуальність постмодерну. Методологія 

постмодерну. Постмодернізм як трансавангард пізнього модерну предмет філософії 

постмодерну: ―дух епохи‖ на межі модерну і постмодерну. Постмодернізм як 

трансавангард пізнього модерну. Анархолібералізм французького постмодерну. 

Постмодерна легітимізація соціальних структур. Постмодерна легітимізація соціальних 

структур. Постструктуралізм Жака Дерріди. Постструктуралізм Мішеля Фуко. 

Деконструктивізм як літературно-критична практика постмодерну Ж. Дельоза. 

Постмодерний ―аналіз тексту‖ Ролана Барта. Концепція метарозповіді Жан-Франсуа 

Ліотара. Постмодерністська наука як пошук нестабільності. Постмодерний аналіз 

самоусвідомлення сучасної культури. Постмодерний проект соціальної перспективи 

Юргена Габермаса. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1.Автономова Н. С. Археология знания // Современная западная философия: Словарь. 

/Сост.: Малахов В. С., Филатов В. П./ – М., 1991. – С. 27-28. 

2.Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга Слова и вещи // Фуко М. Слова и вещи. 

Археология гуманитарных наук – СПб., 1994. – С.5-23.  

3.Габермас Ю. Філософія як берегиня та інтерпретатор // Після філософії: кінець чи 

трансформація? – К.: Четверта хвиля, 2000. – С.257-279. 

4.Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. – К.: Четверта хвиля, 2001. – 424 с. 

5.Ильин И.П. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. – М., 1998. – С. 24-

52. 

6.Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. – 254 С. 

51-94. 

7.Леш С. Соціологія постмодернізму. – Львів: Кальварія, 2003. – С. 69-134. 

8.Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998 – С. 508-

513. 

9.Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 245 с. 

10. Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти 

и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. – М.: Касталь, 1996. – С. 8-47. 



Викладацький склад: Кузьмук Ярослав Романович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Новітній протестантизм 

Шифр дисципліни – 7.030102/00/2.2.4 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу: Вивчити історію виникнення протестантського руху в Україні та світі. 

Сучасний стан протестантських конфесій в українському  та світовому суспільстві.  

Завдання курсу: В контексті міжконфесійних відносин в Україні з‘ясувати спільні 

та відмінні риси протестантських організацій, специфіку їх впливу на суспільство в різні 

історичні періоди. 

Зміст курсу: Вступ. Зміст і завдання курсу. Причини зародження протестантського 

руху в Західній Європі. Основні протестантські положення. Україна в європейському 

реформаційному процесі. Раціоналістичні єресі в Україні XIV–XVI ст. Ранній 

протестантизм в Україні. Протестантизм у національно–культурному русі  XVI –  першій 

половині XVI ст. Раціоналістичні рухи цієї доби. Пізній протестантизм в Україні. 

Баптизм. Адвентизм. П‘ятидесятництво. Свідки Єгови як християнська течія. Сучасний 

протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку. Протестантські течії Волині. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Боєчко В. Есхатологія церкви Христової. Кінець світової історії. – Львів, 2005. 

2. Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1971. 

3. Докаш В. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Монографія. – Київ-

Чернівці, 2007. – С. 383-476. 

4. Жукалюк Н., Любащенко В. История церкви христиан Адвентистов седьмого дня в 

Украине. – К., 2003. 

5. Жудинова Е.В. Религии мира. Протетсантизм. – М., 2006. 

6. Трельч Ернест. Историзм и его проблемы: Пер.с нем. – 1994. 

7. Усач Н., Трофименко В. Шествие пятидесятницы. К истории пятидесятнического 

движения: сборник документальных повестей и очерков. – Винница, 2002. 

8. Учение о спасении в разных христианских конфесиях / Серия «Диалог». – М., 2005. 

9. Хегглунд Б. История теологии. – СПб, 2001. 

10. Эллиаде М. Ностальгия по истокам. – М., 2006. 

Викладацький склад: Лешан Володимир Юхимович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МАГІСТР 

Цивільна оборона 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.1.1 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Формування у студентів елементів світогляду щодо запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 



Завдання курсу. полягає у засвоєнні студентами знань і вмінь із забезпечення 

безпечної життєдіяльності людини через запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

Зміст курсу. Цивільна оборона України, її завдання, структура і функції. Роль 

цивільної оборони у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Завдання цивільної 

оборони України згідно Положень міжнародного права з питань захисту людей, 

Женевської конвенції та Додаткових протоколів до неї, законів України. Єдина державна 

система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного 

характеру в Україні. Загальні принципи організації структури цивільної оборони 

України. Керівництво цивільною обороною в Україні. Надзвичайні ситуації техногенного 

характеру, викликані виходом з під контролю хімічно небезпечних речовин. Фізико-

хімічні і токсичні властивості хімічно небезпечних речовин, найбільш поширених на 

об‘єктах господарювання. Гранично допустима концентрація, токсичні дози. Зона 

хімічного забруднення і осередок хімічного ураження. Засоби захисту і нейтралізації. 

Оцінка хімічної обстановки під час аварій з витіканням хімічно небезпечних речовин, а 

також при застосуванні хімічних засобів ураження. Прогнозування надзвичайних 

ситуацій на хімічно небезпечних об‘єктах. Перспективи розвитку хімічних технологій. 

Надзвичайні ситуації на вибухонебезпечних виробництвах та у разі встановлення 

вибухового пристрою. Кількісні характеристики вибухів. Оцінка експлуатаційної 

надійності та безпека обладнання. Аварії та вибухи апаратів, які працюють під тиском. 

Індивідуальні засоби захисту: фільтруючі, ізолюючі і промислові протигази, респіратори, 

їхнє використання для захисту від отруйних і хімічно небезпечних речовин, від 

радіоактивних речовин і бактеріальних засобів ураження. Засоби захисту шкіри. 

Використання медичних і найпростіших засобів індивідуального захисту. Евакуаційні 

заходи. Організація і планування евакуаційних заходів у випадку аварій, катастроф, 

стихійного лиха і воєнної обстановки. Самодопомога і долікарська допомога в 

надзвичайних ситуаціях. Навчання з питань захисту населення та територій. Методичне 

забезпечення проведення занять з різними категоріями населення. Планування заходів 

цивільної оборони та фінансово-матеріальне забезпечення необхідне для захисту об‘єкта, 

персоналу, населення і довкілля згідно плану заходів та чинних нормативів. Структура і 

зміст плану цивільної оборони об‘єкта в мирний і воєнний час. Стійкість роботи об‘єкта 

господарювання в надзвичайних ситуаціях. Основні напрямки і заходи підвищення 

стійкості роботи об‘єктів. Методика розрахунку можливих економічних та матеріальних 

втрат, що можуть бути завдані НС. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

9. Губський А.І. Цивільна оборона. – К., 1995. 

10. Медицина катастроф / Воробйов О.О. та ін. – Чернівці: Прут, 1999. 

11. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. 

12. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. – К.: Знання – Прес, 2003. 

13. Цивільна оборона / Воробйов О.О. та ін. – Чернівці, 2002. 

14. Цивільна оборона в установах та закладах освіти. – Тернопіль: Манурівець, 2002. 

15. Цивільна оборона. / За ред. В.С. Франчука. – Львів: Афіша, 2000. 

16. Шоботов В.М. Цивільна оборона. – К., 2004. 

Викладацький склад: Логуш Леся Генадіївна, асистент кафедри медичної підготовки 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Вища освіта і Болонський процес 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.1.2 

Курс – 5; семестр – 10; всього годин – 36; на тиждень – 2 год.; 1 кредити. 

Вибіркова 



Мета. Вивчення цього курсу студентами передбачає забезпечення теоретичної 

підготовленості до структурних змін та реформ, що проводяться в національній системі 

вищої освіти, спрямованих на забезпечення конкурентноспроможності та мобільності 

студентів, підвищення якості підготовки фахівців відповідно до Болонської декларації.. 

Завдання курсу засвоїти основні параметри Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи (ЕСТS), що функціонує на інституціональному, регіональному, 

національному та європейському рівнях, і є ключовою вимогою Болонської декларації 

1999 року 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

Викладацький склад: Іванчук Марія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Феноменологія релігії 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.1.3 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Розглянути сутність релігії, структурні елементи релігійного досвіду 

крізь призму феноменологічного підходу. 

Завдання курсу. Визначити специфіку феноменологічного аспекту вивчення релігії 

в контексті духовних вимірів людського буття. 

Зміст курсу. Специфіка феноменологічного підходу до вивчення релігії. Феномен 

релігійного у контексті індивідуального духовного досвіду людини. Релігія як 

фундаментальна структура людського існування, укорінення в свідомості і людському 

бутті. Феномен релігійного образу на межі людина/світ, граничні засади буття. 

Нераціональне, позарефлексійне, мисленнєво-фантазійне, ейдетичне розуміння основних 

категорій релігійного досвіду. Релігійне як структурна категорія. Проблема Абсолюту. 

Релігійне почуття як інтерсуб‘єктивна реальність. Абсолютна суб‘єктивність 

абсолютного об‘єкта. Феномен Абсолютного Іншого. Антиномія релігії. Трансцендентне 

та іманентне. Онтологія безумовного. Різноманітність релігійного досвіду. Релігійна віра. 

Феномен святості; святість як епіфеномен. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

11. Бронк А. Феноменология религии// Религиоведение. – 2003. – №1. 

12. Забияко А.П. Категория святости. – М., 1998. 

13. Забияко А.П. Феноменология и аксиология святого в философии религии М.Шелера // 

Религиоведение. – 2001 – № 3.  

14. Кимелев Ю.А. Современная западная философия. – М., 1989. 

15. Красников А.Н. Становление классической феноменологии религии // Религиоведение. 

– 2002. – №1. 

16. Овсиенко Ф.Г. О дисциплине «Феноменология религии» в вузе // Религиоведение. – 

2003. – № 1.  

17. Пылаев М.А. Модели «священного» в классической феноменология религии // 

Религиоведение. – 2003. – №1. 

18. Пылаев М.А. Западная феноменология религии. – М., 2006. 

19. Сухачев Н.Л. Феномен духа и космос Мирчи Элиаде // Элиаде М. Азиатская алхимия: 

сборник эссе. – М., 1998. 

20. Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: между теологией и наукой о 

религии // Вестник СПб университета. – 2001. Сер.6. – Вып.4.(№30). 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

Методологічні аспекти релігійної філософії 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.1.4 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Основі теоретичного узагальнення та систематизації ідейно-смислового 

досвіду релігійної філософії різних напрямків розкрити методологічну специфіку цієї 

галузі філософського знання, висвітлити зв‘язок методології релігійно-філософського 

пошуку як із власне релігійними, так і філософсько-рефлексивними джерелами, показати 

теоретичну значущість методологічних надбань релігійної філософії в розв‘язанні актуальних 

антропологічних, соціально-ціннісних, морально-етичних проблем сьогодення. 

Завдання курсу. Експлікувати ідейно-світоглядні та методологічні особливості 

релігійної філософії, її зв‘язки як з теологією, так і з секулярними філософськими 

доктринами; розкрити філософсько-методологічну специфіку та контекст ідейного 

діалогу філософії національних та світових релігій, що належать як до східної традиції 

(конфуціанство, даосизм, індуїзм, буддизм), так і до т.зв. «авраамістичної» традиції 

(юдаїзм, християнство, іслам); висвітлити концептуальний зміст позаконфесійних 

напрямів релігійної філософії; з‘ясувати методологічний інструментарій осмислення в 

релігійній філософії різних напрямів актуальних питань онтології, гносеології, теорії 

цінностей, праксеології, історіософії, антропології обміркувати точки смислового дотику 

релігійно-філософських доктрин різної парадигмальної визначеності на ґрунті виявлення 

їхнього спільного гуманістично-ціннісного стрижня та людинотворчого потенціалу 

виявити методологічну значущість ідей та принципів релігійної філософії в розв‘язанні 

глобальних та особистісних проблем сьогодення  

Зміст курсу. Особливості релігійної філософії, її принципи та актуальні проблем. 

Основні проблеми релігійної філософії. Людинознавчий потенціал релігійної філософії. 

Шляхи філософського обґрунтування буття духовного Абсолюту (Бога). Онтологічно-

космологічні і ціннісно-соціокультурні виміри обґрунтування буття Бога. Використання 

потенціалу філософської доказовості буття Бога у східних та авраамістичних релігіях: 

порівняльний вимір. Методологічні основи філософії конфуціанства. Ідейно-теоретичні 

засади релігійної філософії даосизму. Теоретико-концептуальні виміри брахманістської 

та індуїстської релігійно-світоглядної традиції. Філософія буддизму: теоретико-

методологічні параметри. Актуальні проблеми сучасної буддійської філософії (за 

працями Дайсаку Ікеди. Соціальна проблематика в тлумаченні буддійської філософії. 

Методологічна специфіка християнської релігійної філософії. Католицька філософія: 

історія та сучасність в методологічному ракурсі. Теоретичні принципи та концептуальні 

моделі протестантської релігійної філософії. Світоглядно-концептуальна визначеність 

мусульманської релігійної філософії та теології. Мусульманська антропологія та 

соціально-політичні погляди на перетині історії та сьогодення. Позаконфесійна 

синкретична релігійна філософія: концептуально-методологічний аналіз. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

11. Батай Ж. Теория религии//Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. – Минск, 

2000. – С.5-120. 

12. Борунков Ю. Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971. 

13. Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования 

религии: спецкурс. – М., 1989. 

14. Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии. – М., 1989. 

15. Кимелев Ю.А. Философский теизм. Типология современных форм. – М., 1993.  

16. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. 

17. Наука, религия, гуманизм. – М., 1996. 



18. Религия в ценностных измерениях: Материалы научн. конф. «Философия и религия 

на рубеже тысячелетий». – Уфа, 2000. 

19. Шердаков В. Н. Философия религии и религиозная философия//Вопросы 

философии. – 1995. – №2. – С.181-188. 

20. Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения. – М., 1994. 

Викладацький склад: Бродецький Олександр Євгенович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Інтелектуальна власність 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.2.1 

Курс – 5; семестр – 10; всього годин – 36; на тиждень – 2 год.; 1 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Опанувати основні теоретично-методологічні засади регулювання 

відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення 

законодавства з регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до 

Конституції України і міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.  

Завдання курсу. Формування у студентів системи науково-теоретичних знань з 

інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем розуміння його 

понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави, вирішення 

проблем його застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному процесі. 

Зміст курсу. Поняття інтелектуальної власності Теорія виключних майнових прав. 

Поняття та зміст інтелектуальної власності. Значення інтелектуальної власності. 

Поняття творчої діяльності. Право інтелектуальної власності в об‘єктивному та 

суб‘єктивному розумінні. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності. 

Види інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Поняття та 

ознаки джерел права інтелектуальної власності. Суб‘єкти інтелектуальної власності. 

Автор як суб‘єкт інтелектуальної власності. Визначення авторства. Поняття 

співавторства та його види. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки 

та види. Охорона прав автора. Володільці прав інтелектуальної власності. Набуття прав 

володіння та їх охорона. Правове становище роботодавців як суб‘єктів інтелектуальної 

власності. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава 

як володілець прав інтелектуальної власності. Правове положення патентознавців. Вільні 

користувачі прав інтелектуальної власності. Авторське право. Поняття та ознаки 

авторського права. Авторське право в об‘єктивному та суб‘єктивному розумінні. 

Загальна характеристика джерел авторського права. Суб‘єкти авторського права. Об‘єкти 

авторського права. Авторське право та право власності на носій авторських прав. 

Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання авторських договорів. 

Поняття та засоби охорони авторських прав. Загальна характеристика способів захисту 

авторських прав. Порядок захисту авторських прав. Захист авторських прав на твори, 

розміщені в мережі Інтернет. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Бачун О. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1978. - № 1. 

2. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность: 

Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. -М., Юрист, 2002. - С. 117-

127. 

3. Борохович Л., Монастирская А., Трохова М. Ваша Интеллектуальная собственность. - 

СПб.: Питер, 2001. - С. 124-152. 

4. Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти інтелектуальної власності в сучасних 



умовах. 2004.— 376с. 

5. Довгий С. О., Жаров В. О. Кремень В. Г. Охорона інтелектуальної власності в Україні. –К.: 

Форум, 2002. – 319 с. 

6. Інтелектуальна власність та її захист: Нормативно-правове регулювання. / Роїна О. М. – К.: 

КНТ, 2006. -480 с. 

7. Мэгс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. - М.: Юрист, 2000. - С. 44-88. 

8. Право интеллектуальной собственности: Конспект лекций. - М.: ПРИОР, 1998. - С. 108-113. 

9. Прахов Б. Г. Изобретательство и патентоведени: Словарь-справочник. – К.: Вища школа, 

1987. – 181 с. 

10. Юрьева Т. В. Интеллектуальная сфера и предпренимательство. – М.:АНКИЛ, 1994. – 

51 с. 

Викладацький склад: Горська Ірина Іллівна 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Основи наукових досліджень 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.2.2 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; 3 кредити. 

Вибіркова 

Мета курсу. Освоїти способи організації, методика та методології наукового 

дослідження; техніку та методику написання тексту наукової роботи та її редагування; 

форми підготовки та проведення експертизи і захисту дисертації; 

Завдання курсу. Зрозуміти роль наукових досліджень у розвитку суспільства; 

оволодіти гігієною розумової праці; оволодіти методологією наукових досліджень та 

методами філософсько-релігієзнавчих дисциплін; орієнтуватися і користуватися 

джерельною базою наукових досліджень; оволодіти методикою пошуку літератури та 

опрацювання документальних матеріалів; застосовувати основні вимоги та послідовність 

роботи при написанні наукового твору; здійснювати редагування тексту наукової праці; 

вміти написати автореферат дисертації. 

Зміст курсу. Організація праці дослідника Складові частини наукової праці та етапи 

наукового дослідження Методологія наукових досліджень Джерельна основа наукових 

досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї. Історіографія проблеми. Методика пошуку 

літератури. Методика опрацювання документальних матеріалів.  Організація і методика 

написання тексту наукової роботи. Дисертація – особлива форма наукової роботи. 

Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

11. Библиотечные фонды. − М., 1979. 

12. Бібліотеки Української РСР: Довідник. − Харків, 1969. 

13. З

разки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – 

Черкаси, 2003. 

14. Карачинська Є.Т. та ін. Бібліотечні каталоги. − К., 1992. 

15. Карачинська Є.Т., Удалова В.К. Бібліотечні картки. − Харків, 1992. 

16. Каталоги й картотеки. − М., 1985. 

17. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. − Чернівці, 2003. 

18. Методологические вопросы науковедения / Под ред. В.И Оноприенко. − К., 2001. 

19. Систематический каталог. − М., 1989. 

20. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К., 2003. 

Викладацький склад: Возний ігор Петрович, доктор історичних наук, професор 

кафедри релігієзнавства та теології  



Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Конфесіологія 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/1.2.3 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу: дати студентам знання про християнські конфесії як предмет 

релігієзнавчого дослідження та конфесійні інтерпретації християнської моралі. 53  

Завдання. Для досягнення цієї мети здійснюється порівняльний аналіз 

християнських конфесій, студентам надається можливість дослідити особливості 

православного та католицького культу і релігійну діяльність протестантських церков. 

Зміст курсу. Порівняльний аналіз християнських конфесій як предмет 

релігієзнавчого дослідження. Догматичні спільності та відмінності християнських 

конфесій. Проблема пізнання Бога в християнстві. Конфесійні інтерпретації 

християнської моралі. Конфесійно-християнські антропології. Соціальні доктрини 

сучасних християнських церков. Особливості православного і католицького культу. 

Релігійна діяльність протестантських церков. Особливості інституалізації релігійного 

життя християн. 

Викладацький склад: Филиповчи Людмила Олександрівна, доктор філософських 

наук, професор кафедри релігієзнавств ата теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

ІІ. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 

Педагогіка і психологія вищої школи 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/2.1.1 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета. Вивчення цього курсу студентами передбачає забезпечення підготовленості їх 

як спеціалістів - основним кредо діяльності яких є зрозуміти людину і збагатити її 

соціальний досвід та надати відповідну допомогу в конкретній життєвій ситуації. Цього 

майбутній магістр здатний досягти за умови засвоєння теоретичних основ загальної й 

соціальної педагогіки, розвитку на цій основі професійного мислення, оволодіння 

практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної соціальної роботи в 

умовах відродження і розбудови суверенної. демократичної України.  

Завдання. Оволодіння скарбами соціально-педагогічної культури передбачає, крім 

слухання та осмислення змісту лекцій у межах пропонованої програми та виконання 

практичних завдань, постійне студіювання першоджерел загальної й соціальної 

педагогіки, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної роботи, педагогічної 

спадщини відомих філософів, педагогів, психологів і соціологів. На цій основі майбутні 

магістри здатні свідомо засвоїти методи і форми багатоаспектної соціальної роботи, а 

отже, досягти відповідного рівня професійної компетенції, збагатити свій духовний 

потенціал. 

Зміст курсу. Педагогіка вищої школи як наука та навчальна дисципліна. Науково-

дослідницька діяльність студентів. Вимоги до написання магістерської роботи. Історична 

характеристика становлення вищої освіти в Україні та за рубежем. Організація та 

управління вищою освітою. Зміст вищої освіти. Викладач вищого навчального закладу як 

організатор навчально-виховного процесу. Сутність та специфіка навчально-виховного 

процесу у вищій школі. Дидактика вищої освіти. Форми і методи освіти у вищій школі. 



Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі. Контроль та оцінка 

ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. Психологія вищої школи: 

предмет та завдання. Психолого-педагогічні принципи сучасної освіти. Психологічні 

основи ефективності організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Особливість студента як майбутнього спеціаліста – головний ціннісний орієнтир у 

діяльності вищої школи. Саморегуляція діяльності студентів. Постановка їх життєвих 

цілей. Психологічні особливості спілкування як суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії: викладача-

студента викладача-адміністрації, викладача-викладача. 

Викладацький склад: Іванчук Марія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Методика викладання філософсько-релігієзнавчих  

дисциплін у вищій школі 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/2.1.5 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета. Сформувати уявлення про цілі й завдання викладання у вищій школі, навчити 

основним навикам роботи з студентською аудиторією, розкриту специфіку викладання 

філософсько-релігієзнавчих дисциплін. 

Завдання. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

дослідити специфіку релігієзнавства як навчальної дисципліни вищої школи, розкрити 

особливості студентського віку, освоїти основні методи роботи зі студентами 

(педагогічні й психологічні), ознайомитись з тонкощами педагогічної майстерності. 

Зміст. Специфіка викладання релігієзнавчих дисциплін у вищій школі. Методи 

дослідження та вивчення історії релігії і вільнодумства. Методологічні принципи 

викладання релігієзнавства у ВШ. Практика використання методів вивчення 

світоглядних культур. Методи організації і самоорганізації студентів на заняттях з 

релігієзнавства. Стимуляція і мотивація пізнавальної діяльності студентів при засвоєнні 

релігієзнавчого матеріалу. Методи контролю і самоконтролю при формуванні 

світоглядної культури студентів. Бінарні методи вивчення історії релігії і вільнодумства. 

Ситуаційний метод в практиці викладання релігієзнавства. Основні форми проведення 

лекцій з релігієзнавства. Типи і структура семінарів релігієзнавчого циклу. Організація 

роботи викладача по підготовці занять з релігієзнавчих дисциплін. 

Викладацький склад: Лешан Володимир Юхимович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теолгії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  

 

Історія державно-церковних відносин 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/2.2.1 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 90; на тиждень – 2 год.; 2,5 кредити. 

Нормативна 

Мета курсу. Поглиблення знань з релігійно-правових питань на основі 

компаративного (порівняльного) аналізу проблем взаємовідношення церкви і держави в 

історичному розрізі, виявлення їх спільних рис, озброєння методологічним інструментом 

об'єктивної оцінки минулого та сучасного стану співвідношення релігійної та правової систем. 

Завдання курсу. Ознайомити студентів з проблемою церковно-державних відносин 

в їх історичному розвитку, нормативною стороною і регулятивною функцією релігії в 



різні історичні епохи, розкрити специфічні особливості релігії і права. Для цього 

передбачається розглянути: роль релігії як регулятора суспільних відносин; 

співвідношення релігії і правової систем; місце релігії, держави і права в 

докапіталістичних формаціях; церковно-державні відносини в капіталістичному 

суспільстві; місце права і релігії в СРСР; релігія в системі державно-правових відносин в 

незалежній Україні. 

Зміст курсу. Вступ до історії церковно-державних відносин. Предмет і місце в 

системі знань. Релігія як регулятор суспільних відносин. Структура і функції релігії. 

Виникнення релігійних норм і їх взаємодія з іншими соціальними нормами. 

Співвідношення релігійної і правової систем. Право і релігія. Релігія, держава і право в 

докапіталістичних формаціях. Церковно-державні відносини у рабовласницькому 

суспільстві. Релігія у феодальній державі. Церковно-державні відносини у 

капіталістичному суспільстві і ставлення до релігії буржуазної держави. Правове 

регулювання державно-церковних відносин у капіталістичному суспільстві. Право і 

релігія в СРСР. Релігія в системі державно-правових відносин у незалежній Україні. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

11. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче 

осмислення. – К., 1994. 

12.  Балух В.О. Візантиністика. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. 

13. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о 

религиозных объединениях. СПб., 1999  

14. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редкол: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996-

2004. 

15. Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001  

16. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. 

Судебная практика. М., 2001  

17. Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні 

аспект. науковий щорічник. / За загальною редакцією А.Колодного, Л. Филипович, 

А.Бабій. – К., 2006.  

18. Сальгин Ф. Религиозные организации и латвийское государство // Религия и право, 

2000, № 6(21). С. 13-16  

19. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996. 

20. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // Религия и право, 

2000, №  

Викладацький склад: Лешан Володимир Юхимович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри релігієзнавства та теолгії 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Свобода буття релігії в суспільстві 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/2.2.2 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; 2 кредити. 

Нормативна 

Мета: осягнути значення свободи віросповідання для розвитку демократичного 

суспільства й становлення повноцінної особистості; виховати повагу до людей іншого 

віросповідання; розвинути почуття толерантності щодо релігійних конфесій, уявлення 

про сумірність релігійного й світського права. 

Завдання. Задля реалізації поставленої мети необхідно розглянути регулятивну 

функцію релігії, проаналізувати можливість захисту соціально-політичного ладу 

засобами сакралізації державно-правових інститутів релігією при виникненні держави; 

ознайомитись з історією поширення й утвердження ідеї свободи совісті в Україні.  



Зміст курсу. Релігія як регулятор суспільних відносин. Співвідношення релігійного і 

світського права. Свобода совісті як загальнолюдська цінність. Поширення і 

утвердження ідеї свободи совісті в Україні. Свобода совісті в незалежній українській 

державі. 

Викладацький склад: Филиповчи Людмила Олександрівна, доктор філософських 

наук, професор кафедри релігієзнавств ата теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: іспит.  

 

Панорама сучасного релігійного життя 

Шифр дисципліни – 8.030102/00/2.2.3 

Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 126; на тиждень – 2 год.; 3,5 кредити. 

Нормативна 

Мета: сформувати у студентів уявлення про сучасну георелігійну ситуацію у світі, 

форми функціонування основних релігій світу; дати знання про релігійну ситуацію в 

Україні, основні тенденції розвитку релігійної мережі та форм відносин між релігійними 

течіями. 

Завдання: навчити аналізувати сучасні світові релігійні процеси, робити самостійні 

висновки щодо їх розвитку; сформувати навички оцінки релігійної ситуації в Україні та в 

регіоні, прогнозувати тенденції розвитку основних релігійних течій; напрацювати у 

студентів навички надання методичної та консультативної допомоги працівникам 

державних установ, які працюють з релігійними організаціями; проведення 

реабілітаційної роботи з особами, які попали під негативний вплив деструктивних 

культів; підготувати студентів для читання курсів з філософсько-релігієзнавчих 

дисциплін в учбових закладах. 

Зміст. Релігія в сучасному світі. Релігія та церква в Україні. Українське православ‘я 

та проблеми створення помісної церкви. Міжконфесійні конфлікти в українському 

релігійному середовищі. Релігія та церква в Буковинському регіоні. 

Викладацький склад: Шкрібля Микола Васильович, доцент кафедри релігієзнавства 

та теології 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації.  

Оцінювання: залік.  


