
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 та 
богословської думки в 
Україні 6.030102/00/3.1.20 Н 

3 108 

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 викладання дисципліни: оволодіння студентами знаннями і уміннями 
орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, 
вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного 
життя, уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний 
статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, вміння 
застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетенцій: знати основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи 
політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають 
оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію 
політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному 
взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та 



способи її реалізації; основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в 
різноманітних політичних системах; походження та сутність держави, типологію сучасних 
держав, проблеми державотворення в сучасній Україні; роль та значення політичних 
партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та 
об'єднань в політичному житті України; типи виборчих систем, технологію проведення 
виборчих кампаній; міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив 
на політичні процеси в Україні; типи політичних культур та шляхи формування в 
українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв’язок політичної 
культури українців з їхнім національним характером. 

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти: орієнтуватись в 
розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної системи та сучасної держави в 
тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній Україні; науково 
осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів 
та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; усвідомити місце 
політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та 
процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини; зрозуміти сутність 
політичного лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним влади; пояснити 
характер сучасних політичних систем, закономірності переходу від тоталітарної до 
демократичної політичної системи, до громадянського суспільства та правової держави; 
пояснити особливості політичної психології та роль психологів у виборчих кампаніях. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1. 

Становлення та розвиток політології. Базові інститути та процеси політичної сфери 
НЕ.1.1. Політологія як наука  

Поняття “політика” і “політологія”. Предмет науки про політику. Методи 
політичної науки: історичний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, 
емпіричний, соціологічний, біхейвіористський, загальнологічні методи дослідження. 
Функції науки про політику: методологічна, науково-теоретична, світоглядна, 
регулятивна, прогностична, аксеологічна. Структура та система політології. Основні 
закономірності та парадигми політичної науки. Поняття та категорії політології. Місце та 
роль політології серед інших соціально-економічних та гуманітарних наук. Виникнення 
політичної науки як самостійної галузі знання та її боротьба за самостійне існування. 
НЕ.1.2. Основні етапи розвитку світової політичної думки 

Загальна еволюція концепції політики як соціального. Політичні концепції в 
країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї Стародавньої Греції (Сократ, Платон, 
Аристотель). Політична думка Стародавнього Риму. Цицерон. Середньовічна політична 
концепція. «Володар» Н. Макіавеллі. Макіавелізм. Т. Гоббс та Дж. Локк про державу та 
політику. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. 
Політична доктрина марксизму. Раціональна ідеологія М. Вебера. Політичні концепції ХХ 
ст. 
НЕ.1.3 Політика як соціальне явище 

Історія визначення поняття та категорії “політика”, її сутнісних ознак. Економічні, 
соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Визначення і 
здійснення всезагальних інтересів як важлива передумова збереження цілісності 
диференційованого суспільства, порядку, взаємодії індивідів і спільнот між собою. 
Суб’єкти і об’єкти політики. Основні функції політики: визначення цілей суспільного 
розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання 
суспільних процесів, соціалізація особи. Політика насильства і примусу. Правова і 
соціально-спрямована політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного 
процесу. Політика як мистецтво можливого суб'єктивно бажаного і здійснення об’єктивно 
необхідного. Проблема типологізації політики. 
НЕ.1.4. Політична влада 



Влада як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної 
влади. Сутність політичної влади та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення 
державної та політичної влади. Ресурси та джерела влади. Структура владних, відносин та 
механізм здійснення політичної влади. Носії влади. Основні способи існування влади. 
Напрямки та способи функціонування влади. Методи здійснення влади. Типи та види 
влади. Традиційні форми політичної влади. Концепція поділу влади. Централізація та 
децентралізація влади. 
НЕ.1.5. Політична система суспільства 

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Сутність і типи 
сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи. Політична влада 
як основа політичної системи. Структура політичної системи суспільства. Політичний 
режим. Типологія і динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в 
Україні на сучасному етапі. 
НЕ.1.6. Держава в політичній системі суспільства 

Поняття держави, її визначальні ознаки і типи. Виникнення та еволюція держави. 
Різновиди і типи держави. Форми правління держави. Форми державного устрою. Функції 
держави. Держава і право. Апарат державного управління. Система центральних, 
регіональних і місцевих органів державного управління. 
НЕ.1.7. Політичні партії та партійні системи 

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. 
Класичні теорії політичних партій і партійних систем. Основні ознаки партії. 
Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій. Внутрішні та зовнішні 
функції політичних партій в суспільстві. Поняття і типи партійних систем. Типологія 
партійних систем. 

Змістовий модуль 1. 
Форми реалізації та прояви політичного процесу. Прикладна політологія. 

НЕ.2.1. Демократія як форма організації суспільно-політичного життя 
Сутність поняття «демократія». Основні критерії, принципи та ознаки 

демократичної організації суспільства. Демократія та її роль в політичному процесі. 
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Проблеми 
становлення демократії в Україні.  
НЕ.2.2. Громадські організації та групи тиску 

Поняття громадських організацій та рухів. їх місце і роль у політичній системі 
суспільства. Об'єктивні та суб'єктивні передумови та причини їх виникнення. Мета, 
завдання та організаційно-структурне забезпечення громадських організацій. Підходи до 
типології громадсько-політичних організацій та рухів. Функції громадсько-політичних 
організацій та рухів. Групи тиску, поняття, суспільні функції та технологія діяльності. 
Характер та можливості впливу груп тиску на політичну владу. Лобізм як політична 
практика. Типи лобіювання. Форми політичного лобі. 
НЕ.2.3. Політичні еліти та лідерство 

Сутність політичного елітизму та генеза цього поняття. Класичні теорії еліт. 
Сучасні концепції еліт. Чинники елітарності суспільства. Політична еліта в структурі 
влади. Системи рекрутування еліт. Політична еліта та демократія. Природа і соціальна 
сутність лідерства. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство. Типологія 
політичного лідерства. Класифікація М. Вебера. Соціальна роль та функції політичного 
лідера. Політичний імідж. Проблеми формування політичних лідерів у сучасній Україні. 
НЕ. 2.4 Політична свідомість та політична культура 

Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Політична 
свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Структура та підструктура політичної 
свідомості. Політична субкультура. Типи політичної свідомості. Сутність, структура, типи 
політичної культури. Функції політичної культури. Історичні особливості формування 
політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах. 



 
НЕ.2.5. Політичні ідеології 

Поняття ідеології та класичні уявлення про неї. Функції політичної ідеології. 
Державна ідеологія та політичний ідеал. Рівні політичної ідеології. Основні ідейно-
політичні течії сучасності. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та 
неоконсерватизм. Марксизм та соціал-демократизм. Фашизм та неофашизм. 
Християнсько-демократична ідеологія. Ідеологічні орієнтації українського суспільства. 
Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні 
НЕ.2.6. Політичні конфлікти 

Поняття конфлікту як соціального явища. Західна конфліктологія: історичні та 
теоретичні аспекти. Співвідношення соціального та політичного конфліктів. Політичні 
інтереси та суперечності як об'єктивні та суб'єктивні передумови виникнення конфліктів. 
Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту. Джерела та чинники конфліктів. 
Учасники та сторони конфлікту. Способи врегулювання та управління політичними 
конфліктами. 
НЕ.2.7. Вибори та виборчі системи 

Поняття виборів. Класифікація та особливості виборів. Функції виборів у 
суспільстві. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Типи 
виборчих систем. Умови ефективності виборів Проблеми формування виборчої системи 
України. 

 
Основна література до курсу: 

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.  
2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001.  
3. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.  
4. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.  
5. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.  
6. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.  
7. Гелей С., Рутар С. Основи політології.- Львів, 1996.  
8. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.  
9. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.  
10. История политических и правовых учений/ Под ред. В.С.Нерсесянца.- М., 1995.  
11. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.  
12. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.  
13. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 

1997.  
14. Політологія / За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.  
Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- 
Львів, 1996.  
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 дисципліни: формування у студентів наукового економічного мислення, 
навичок пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати конкретні 
економічні ситуації та приймати раціональні економічні рішення. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:  
Завдання дисципліни: обґрунтування загальних засад економічного життя 

суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики 
взаємозв’язку її структурних елементів;  дослідження ролі економічних знань у розробці 
шляхів планомірної трансформації вітчизняної економіки в соціально орієнтовану 
економічну систему; з’ясування механізму використання економічних законів, 
закономірностей, принципів управління людьми у процесі господарської діяльності; 
вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні різноманітних 
економічних процесів та явищ на різних стадіях розвитку ринково орієнтованих 
економічних систем; аналіз тенденцій розвитку світової економіки, проблем її глобалізації 
у сучасних умовах. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1 

Загальні поняття економіки і мікроекономіка 
НЕ 1.1. Предмет і методи економічної теорії 
Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. Сучасні напрямки та 

школи економічної теорії. Предмет економічної теорії, його визначення в різних 
економічних вченнях. Завдання та функції економічної теорії. Теоретичні та емпіричні 
методи пізнання економічних процесів. Мікро- та макроекономічний аналіз. Загальні, 
функціональні та галузеві економічні науки. Економічна теорія, економічна політика, 
господарська практика. Економічне мислення, його роль у розвитку суспільства. 



НЕ 1.2. Потреби та економічні ресурси 
Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення. Безмежність потреб та 

закономірності їх розвитку. Економічні потреби та економічні інтереси, механізм їх 
реалізації. Потреби і споживчі блага. Способи класифікації та характерні риси благ. 
Економічні та неекономічні блага; приватні, суспільні та квазісуспільні блага; матеріальні 
та нематеріальні блага. Загальна і гранична корисність споживчих благ. Закон спадної 
граничної корисності. Вимір корисності. Правило оптимізації корисності. Фактори 
(ресурси) виробництва та їх види. Плата за ресурси. Обмеженість ресурсів, варіантність їх 
використання та необхідність економічного вибору. Виробничі можливості економіки. 
Альтернативна вартість. Графік межі виробничих можливостей. Ефективність 
використання ресурсів та умови економічного зростання. 

НЕ 1.3. Типи економічних систем 
Суть економічної системи, її структура та інфраструктура. Основні елементи 

структури економічної системи: відносини власності, механізм координації економічних 
дій, спосіб розподілу виробничих ресурсів, характер розподілу доходів. Традиційна 
економічна система та її моделі (первісна, рабовласницька, феодальна економіка). 
Причини та умови функціонування елементів традиційної економіки в сучасному світі. 
Ринкова економічна система вільної конкуренції. Панування приватної власності. Вільна 
конкуренція. Стихійний порядок координації економічних дій. Командна економічна 
система. Монополія державної власності. Ієрархічний порядок координації економічних 
дій. Неефективність використання ресурсів. Хронічний дефіцит. Змішана економічна 
система. Плюралізм форм власності. Поєднання ринкових та державних методів 
регулювання. Моделі розвитку окремих країн (американська ліберальна, японська 
корпоративна, західноєвропейська соціальна). Об’єктивна необхідність переходу від 
командно-адміністративної до ринкової системи в Україні. Особливості та основні 
напрямки трансформаційних процесів в Україні.  

НЕ 1. 4. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага 
Поняття попиту. Закон і функція попиту. Крива попиту. Нецінові фактори попиту. 

Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Функція пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові 
фактори пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Надлишок і 
дефіцит. Еластичність попиту і пропозиції. Еластичність попиту по ціні та її вирахування. 
Фактори інової еластичності попиту. Еластичність попиту по доходу. Перехресна 
еластичність. Еластичність пропозиції, її вирахування та основні фактори. 

НЕ 1.5. Виробництво і витрати виробництва. 
Поняття витрат виробництва. Теорія витрат виробництва та її сучасна концепція. 

Економічні та бухгалтерські витрати. Види витрат виробництва: валові, середні та 
граничні витрати. Витрати виробництва у короткотривалому періоді діяльності фірми. 
Постійні та змінні витрати. Закон спадної віддачі. Витрати виробництва у довготривалому 
періоді діяльності фірми. Ефект масштабу виробництва: позитивні та негативні сторони. 
Суть і показники економічної та соціальної ефективності виробництва. Основні напрямки 
мінімізації витрат та підвищення ефективності виробництва. 

НЕ 1.6. Типи ринкових структур. 
Поняття ринкової структури. Типи ринкових структур: досконала конкуренція, 

монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Ідеальні і реальні ринкові структури. 
Чинники ринкових структур: кількість продавців і покупців, диференціація продукту, 
контроль над ціною, нецінова конкуренція, перешкоди до вступу. Ринок досконалої 
конкуренції. Оптимальний випуск фірми. Правило беззбитковості і виходу фірми з ринку. 
Ціна рівноваги для фірми та галузі в коротко- і довготривалому періодах. Суть монополії 
та її ознаки. Причини виникнення і способи класифікації монополій. Оптимальний випуск 
для монополії. Короткотривала і довготривала рівновага. Економічні наслідки монополії. 
Регульована монополія. Монопсонія. Монополістична конкуренція: поняття і поширення. 
Оптимальний випуск продукції. Рівновага ринку в коротко- і довготривалому періодах. 



Нецінова конкуренція. Олігопольний ринок. Взаємна залежність фірм і складність 
прогнозування ситуації на олігопольному ринку. Форми олігопольної поведінки фірм. 

НЕ 1. 7. Види ринків та їх інфраструктура 
Основні елементи структури ринку та закономірності її формування. Способи 

класифікації та види ринків.Суть і функції ринкової інфраструктури. Ринок товарів і 
послуг, його структура та інфраструктура. Товарна біржа та її функції. Особливості 
формування і функціонування товарного ринку та його інфраструктури в Україні. Ринок 
природних ресурсів. Земля – як об'єкт купівлі-продажу. Економічна рента. Ціна землі. 
Ринок капіталів. Кредит як форма ринку капіталів. Джерела позичкового капіталу. 
Принципи кредитування. Норма позичкового відсотка. Види кредиту: комерційний, 
банківський, споживчий, іпотечний, державний, міжнародний. Банки та небанківські 
фінансово-кредитні установи. Ринок праці, його особливості. Структура та 
інфраструктура ринку праці. Біржі праці та їх функції. Фонд зайнятості. Служба 
зайнятості і ринок праці в Україні. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів та їх роль в 
ринковій економіці. Дивіденд і курс акцій. Інфраструктура ринку цінних паперів, функції 
фондової біржі. Фондовий ринок та особливості його формування і функціонування в 
Україні. 

НЕ 1.8. Підприємництво. Форми організації та механізм управління 
підприємницькою діяльністю. 

Суть, принципи, види та умови підприємницької діяльності. Підприємство як 
організаційна форма господарювання. Класифікація підприємств за формами власності 
(приватне, колективне, комунальне, державне, змішане, спільне, іноземне), заснування 
(унітарне, корпоративне), за розміром (мале, середнє, велике). Особливості казенних 
підприємств. Господарські товариства. Об’єднання підприємств.Управління 
підприємством. Суть та функції менеджменту. Організаційна структура підприємств. 
Мркетинг, його функції та сучасна концепція.  

НЕ 1. 9. Форми доходів в ринковій економіці. 
Ринковий механізм розподілу доходів. Форми доходів. Проблема нерівності в 

доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині. Суть, форми і системи заробітної плати. 
Мінімальна заробітна плата Номінальна і реальна заробітна плата. Рента як форма 
реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і види земельної ренти. 
Позичковий процент. Норма позичкового проценту. Фактори, що впливають на ставку 
процента. Прибуток. Непередбаченість і ризик у бізнесі. Фактори, то зумовлюють 
диференціацію прибутку. Економічний прибуток.  

Змістовий модуль 2. 
Макроекономіка і мегаекономіка. 

НЕ 2. 1 Національна економіка: структура та показники розвитку 
Макроекономічний підхід до економіки як до цілого. Галузева й територіальна 

структури національної економіки. Первинне, вторинне, третинне виробництво. 
Макроекономічні пропорції. Оцінка результатів національного виробництва. Національне 
рахівництво і значення національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і його 
розрахунок. Валовий національний продукт. Чистий внутрішній продукт. Національний 
доход. Особистий доход  до і після сплати податків. Рівень цін та макроекономічні 
показники. Реальний та номінальний ВВП. Індекс цін і дефлятор ВВП. ВВП і суспільний 
добробут. Рівень життя. Показники рівня життя. 

НЕ 2.2. Загальні закономірності макроекономічної динаміки 
Сукупний попит (АD), і сукупна пропозиція (AS), нецінові фактори їхньої зміни. 

Загальна модель макроекономічної рівноваги (АD-АS) та особливості класичного і 
кейнсіанського підходів до її побудови. Проблеми макроекономічної рівноваги в Україні. 
Економічне зростання та його показники. Фактори економічного зростання. Циклічність 
як загальна форма економічної динаміки. Суть економічного циклу та його фази. Види та 
механізм циклічних коливань. Структурні кризи та структурна перебудова економіки. 



Теорія довгих хвиль Н. Кондратьєва. Суть, причини і типи інфляції. Показники для 
вимірювання інфляції та її види. Вплив інфляції на економіку. Інфляція і перерозподіл 
доходів у суспільстві. Особливості антиінфляційних заходів в Україні. Зайнятість і 
безробіття в ринковій економіці. Види і показники безробіття. Вплив безробіття на 
економічне зростання. Інфляція і безробіття. Засоби боротьби з безробіттям. Державна 
політика зайнятості в Україні. 

НЕ 2.3. Фінансова система країни. Податки та державний бюджет 
Необхідність, суть та функції фінансів. Поняття фінансової системи. Фінанси 

держави, підприємств та домашніх господарств. Державний бюджет, його надходження та 
видатки. Податки та їх функції. Види податків. Прямі, непрямі, та „соціальні” податки. 
Система оподаткування. Фіскальна політика держави та механізм її реалізаії. Крива 
Лаффера. Проблеми бюджетної політики. Причини та наслідки бюджетного дефіциту. 
Державний борг та методи його регулювання. Податково-бюджетна політика в Україні. 

НЕ 2.4. Грошово-кредитна система 
Суть і функції грошей. Еволюція грошей і їх види. Ринок грошей. Пропозиція 

грошей. Грошові агрегати (МІ, М2, МЗ, L). Попит на гроші для операцій. Попит на гроші з 
боку активів. Загальний попит на гроші. Рівновага на ринку грошей. Грошово-кредитна 
система. Функції і статус Центрального банку. Інструменти грошово-кредитної політики: 
облікова ставка, резервна норма,операції з цінними паперами. Комерційні банки в 
банківській системі. Функції та операції комерційних банків. Грошово-кредитна політика 
та її ефективність. Сучасна грошово-кредитна політика України. 

НЕ 2.5. Економічна політика держави.  
Фіаско ринку та державне втручання в економіку. Структура цілей економічної 

політики держави. Підходи сучасних шкіл і напрямків економічної теорії до досягнення 
даних цілей. Межі державного впливу на економіку. Адміністративні та економічні 
методи державного регулювання економіки. Основні напрямки та інструменти 
економічної політики держави. Фіскальна та грошово-кредитна політика, соціальна та 
зовнішньоекономічна політика. Необхідність соціального захисту населення. Державна 
політика доходів. Цінова політика. Політика зайнятості. Система соціальної допомоги. 
Індексація і компенсація доходів. Субсидії. Система соціального страхування. Система 
соціального захисту населення в Україні. Економічна політика держави в Україні. 

НЕ 2.6. Світове господарство та глобалізація світогосподарських  зв’язків. 
Етапи становлення та основні риси світового господарства. Структура світового 

господарства. Теоретичні основи міжнародного поділу праці (МПП). Чинники, що 
визначають МПП. Суть та структура міжнародних економічних відносин. Суть, етапи та 
форми міжнародної економічної інтеграції. Фактори, що визначають інтеграційні процеси. 
Головні інтеграційні угрупування світу. Участь України у міжнародних економічних 
організаціях. Проблеми інтеграції України у світову економіку. Глобалізація як нова 
форма світогосподарських зв’язків. Характеристика глобальної економіки. Рівні 
глобалізації. Форми прояву та фактори глобалізації. Вплив глобалізації на розвиток 
світового господарства. Глобалізація та загострення загально цивілізаційних проблем. 
Передумови та шляхи вирішення глобальних проблем. 

НЕ 2.7. Форми міжнародних економічних відносин 
Міжнародна торгівля і світовий ринок. Попит і пропозиція на світовому ринку. 

Формування світових цін. Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво. 
Спільні підприємства та спільні проекти. Спеціальні (вільні) економічні зони. Міжнародні 
валютні відносини. Структура та етапи розвитку МВС. Міжнародні фінансово-кредитні 
заклади та їх роль у регулюванні світогосподарських зв’язків. Міжнародний рух капіталів: 
сутність, форми, масштаби, динаміка і географія. Інвестиційний клімат та інвестиційні 
ризики. Міжнародна міграція робочої сили. Торговий і платіжний баланс, їх складові та 
методи регулювання. Місце України в системі міжнародних економічних відносин. 

 



Основна література до курсу: 
1. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Рута. – 2007. – 
300 с. 

2. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: 
Рута, 2006. – 332 с. 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – За редакцією Базидевич 
В.Д.. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2005. – 615 с. 

4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред.. 
Г.Н. Климко. – 5те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. Посилання в Інтернеті: 
http://www.bizlib.info/text/Econom/polit/ index.html. 

5. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 
Климко. – К.: Вища школа. – 2001. – 606 с. 
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 викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями 
вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу 
проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти 
навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами 
даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати 
архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для 
виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом 
сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести 
краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних 
пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для 
підвищення свого фахового рівня . 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1 

Давня і середньовічна історія України 
НЕ 1.1. 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.  

НЕ 2.1. 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. 

НЕ 3.1. 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”. 

НЕ 4.1. 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. 

Змістовий модуль 2. 
Нова та новітня історія України 

НЕ 5.1. 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. 

НЕ 6.1. 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. 

НЕ 7.1. 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. 

НЕ 8.1. 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. 

Основна література до курсу: 
1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с. 
2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів 

до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с. 
3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення 

видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с. 
4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ 

у Львові, 1991. – 230 с.   
5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / 

За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 
6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с. 

Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.  
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 викладання дисципліни 
Курс має на меті формування історичного світогляду, набуття, поглиблення і 

систематизацію знань студентів з всесвітньої історії, формування всебічно розвинутої та 
соціально-активної особистості. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. У 
ході опанування курсу студенти повинні знати: головні епохи історії людства та їх 
хронологію; соціально-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку 
людства періодів первіснообщинного ладу, стародавнього світу, середньовіччя, нового та 
новітнього часу; закономірності та особливості зародження і розвитку етносів, держав та 
цивілізацій; рушійні сили історичного поступу у політичній, соціальній, економічній та 
культурній сферах; найважливіші історичні події та факти; діяльність видатних 
історичних постатей, об’єднань, політичних партій; уміти: аналізувати історичні процеси, 
події, факти; визначати ключові проблеми і тенденції історичного поступу окремих країн 
та регіонів; з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, головне і другорядне в історичних 
подіях та процесах; використовувати історичні джерела, наукову літературу та довідкові 
матеріали; аргументовано і послідовно викладати та захищати свої погляди під час 
дискусій на суспільно-історичні теми; оволодіти навичками: історично мислити; коректно 
застосовувати основні поняття, категорії, терміни та методи дослідження історичної 
науки; самостійної і критичної аналітичної роботи з історичними джерелами та науковою 
літературою. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1 

Історичний розвиток Європи та Сходу в епохи Первісності, Стародавності та 
Середньовіччя 

НЕ 1.1. Вступ до курсу «Всесвітня історія» 
Предмет науки «Історія» та її місце в системі наук. Функції історичного пізнання. 

Методологія і методи історичної науки. Принципи вивчення історичних подій і процесів. 
Періодизація всесвітньої історії. Історичні джерела.  

НЕ 1.2. Первісна доба людства 
Періодизації історії первісного суспільства. Особливості і характерні риси 

первісної доби людства. Етапи суспільної організації людства. Розклад 
первіснообщинного ладу. 

НЕ 1.3. Історія Стародавнього Світу 
Поняття стародавності та її характерні риси. Основні тенденції соціально-

економічного та політичного розвитку стародавнього Сходу. Особливості формування і 
розвитку держав та цивілізацій стародавнього Сходу. Поняття античності та її специфічні 
риси. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку античної Греції. 
Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Стародавнього Риму. 

НЕ 1.4. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток 
середньовічних Європи та Сходу 

Поняття Середньовіччя і його зміст. Сутність феодалізму (феодального ладу). 
Проблема періодизації західноєвропейського Середньовіччя та основні етапи його 
розвитку. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку середньовічних 
держав Європи. Хрестові походи. Візантія в ІV – ХV ст. Періодизація середньовічного 
Сходу. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Сходу в 
середні віки.  

Змістовий модуль 2 
Основні тенденції соціально-економічного, політичного та культурного 

розвитку світу в модерну та сучасну епохи. 



НЕ 2.1. Соціально-економічні та політичні зрушення в Європі в добу Раннього 
нового часу XVI - XVIІI ст. 

Загальна характеристика капіталістичного способу виробництва. Зародження 
капіталізму в Європі. Нідерландська революція: причини, перебіг, наслідки. 
Тридцятилітня війна в Європі: причини, перебіг, наслідки. Англійська революція 
середини XVII ст. Державний переворот 1688 р. в Англії та його значення. Причини і 
характер, перебіг, підсумки та значення Великої французької революції. Утворення 
Російської імперії. Соціально-економічний та політичний розвиток Російської імперії в 
XVIII ст.  

НЕ 2.2. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку 
передових держав світу в ХІХ – на поч. ХХ ст. 

Підсумки наполеонівських війн. Віденський конгрес і утворення «Священного 
союзу». Промислові революції в передових країнах світу. Формування індустріальної 
цивілізації в Європі. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку 
Західної Європи в І половині ХІХ ст. Весна народів: революції 1848-1849 рр. в Європі. 
Провідні країни Заходу в ІІ половині XIX - на початку XX ст. Російська імперія у ХІХ – на 
початку ХХ ст. Становлення та розвиток колоніальних імперій європейських держав. 
Революція Мейдзи в Японії.Перша світова війна. 

НЕ 2.3. Соціально-економічний та політичний розвиток провідних держав 
світу міжвоєнного періоду. 

Революції та реформи в країнах Європи після Першої світової війни. Основні 
тенденції соціально-економічного та політичного розвитку країн Заходу в 1919-1939 рр. 
(США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Японії). Політичні та соціально-
економічні процеси на теренах. Російської імперії в 1917-1922 рр. Робітничий і 
соціалістичний рух в міжвоєнний період. Утворення та діяльність Робітничого 
Соціалістичного Інтернаціоналу. Комуністичний рух міжвоєнного періоду. Утворення та 
діяльність Комуністичного Інтернаціоналу (1919-1943 рр.). Ідеологія та практика 
фашизму. 

НЕ 2.4.Соціально-економічний та політичний розвиток світу в добу 
протистояння глобальних суспільно-політичних систем (1945-1991 рр.) 

Соціально-економічний та політичний розвиток передових держав Заходу в 1945-
1990 рр. Інтеграційні процес в Європі. Основні етапи розвитку СРСР у 1945-1991 рр. 
Розвал Радянського Союзу та його наслідки.  

Міжнародні відносини в ІІ половині 40 – 80 рр. ХХ ст. «Холодна війна». Утворення 
та розпад світової системи соціалізму. Колоніалізм і розпад колоніальної системи. 
Соціально-економічний та політичний розвиток країн «третього світу» в 1970-1990 рр. 

НЕ 2.5. Основні тенденції світового розвитку на сучасному етапі (1991 - до 
наших днів) 

Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних 
держав сучасного світу. Інтеграційні процеси у світі (Західна Європа, Північна Америка, 
Азійсько-Тихоокеанський регіон). Економічні та політичні процеси на пострадянському 
просторі. Основні тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Проблема 
«Північ-Південь». Цивілізаційний вимір сучасних міжнародних відносин. Проблема 
тероризму та експорту демократії в сучасних міжнародних відносинах. Міжнародні 
організації (ООН, НАТО, ЗЄС, ЄС, ОБСЄ, ОТД, АСЕАН, НАФТА, СОТ та ін.) на 
сучасному етапі: проблеми і перспективи. Основні тенденції розвитку людського 
суспільства наприкінці XX – на початку ХХІ ст. Етапи, досягнення та наслідки науково-
технічної революції. Перехід до постіндустріальної цивілізації. Проблема кризи сучасної 
цивілізації. 

Основна література до курсу: 
1. Балух В. О. Візантиністка. – Чернівці: Книги–ХХI, 2006. – 606 с.  
2. Балух В.О. Історія античної цивілізації. У 3-х т. – Т.1. Стародавня Греція: 

Підручник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007. – 656 с.  



3. Балух В.О. Історія античної цивілізації. У 3-х т. – Т.3. Практикум. – Чернівці: 
ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 544 с.  

4. Балух В.О. Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму: Курс лекцій. – Чернівці: 
Книги ХХІ, 2005. – 680 с. 

5. Балух В.О., Возний І.П., Коцур В. П. Історичні портрети Античності та 
Середньовіччя. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 504 с. 

6. Балух В.О., Макар Ю.І. Історія Стародавньої Греції: Курс лекцій. –Чернівці: 
Золоті литаври, 2001. – 420 с.  

7. Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії та утворення 
США: Конспект лекцій / Укл. О.І.Сич. – Чернівці, ЧНУ, 2003. – 28 с. 

8. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 
рр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний 
університет, інформаційно-видавничий відділ, 1997. – 388 с.  

9. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 
рр. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім 
«Слово», 2008. – 492 с.  

10. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2000 
рр. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – 
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 476 с.  

11. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 
рр. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 624 с. 

12. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Основи, 
2006. – 1464 с. 

13. История Средних веков. В 2 т.: Учеб. для вузов по спец. «История» / Под ред. 
З.В.Удальцовой, С.П.Карпова. – Т. 1. – М.: Высшая школа, 1990. – 495 с.  

14. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. / В.М. 
Литвин, В.І. Гусєв, А.Г.Слюсаренко та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с. 

15. Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, С.Ф. 
Павленко та ін. – К.: Либідь, 2002. – 488 с.  

16. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій: 
Навчальний посібник / В.І.Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило та ін. – К.: 
Либідь, 2001. – 632 с.  

17. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 
гуманітарних факультетів університетів / За ред Л. Зашкільняка. – Львів: 
Львівськй національний університет імені Івана Франка, 2001. – 660 с.  

18. Крижанівська О.О., Крижанівський О.П. Історія середніх віків: Вступ до історії 
західноєвропейського Середньовіччя. Курс лекцій. – К.: Либідь, 2004. – 366 с.  

19. наук, проф. Я.Й.Малика, д-ра екон. наук, проф. М.З.Мальського. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 402 с.  

20. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В.Торкунова. – 
М.: РОССПЭН, 2000. – 584 с.  

21. Современный терроризм. Учебное пособие для высшей школы / Под общей 
редакцией проф. Горлача Н.И., проф. Требина М.П. – Х.: Тимченко, 2006. – 492 
с.  

22. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – 
К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.  

23. Шепелєв М.А. Глобалізація управління як мегатенденція сучасного світового 
розвитку. – К.: Генеза, 2004. – 512 с.  

24. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 
2004. – 622 с.  

25. Яковенко Н. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. – 376 с.  
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 викладання дисципліни: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. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: Знати 
алфавіт; розуміти основні віхи історії давньогрецької мови, володіти правила вимови 
голосних і приголосних звуків, уміти читати по-грецьки. Знати всі часи дієслова; вміти 
відмінювати дієслова різних дієвідмін у цих часах, знати відмінкові закінчення іменників 
усіх відмін; вміти їх відміняти. Знати особливості прикметників різних відмін; вміти 
узгоджувати їх із іменниками і відмінювати. Знати усі види займенників; уміти їх 
відмінювати. Знати основні кількісні й порядкові числівники; вміти узгоджувати й 
відмінювати їх. Знати принципи використання інфінітиву в синтаксичних конструкціях; 
уміти розбирати речення з цими конструкціями. Знати види підрядних речень умови, 
мети, обставин; уміти аналізувати ці речення 

Змістовий модуль 1  
Фонетика 

Н.Е. 1.1 Грецький алфавіт 
Періодизація грецької мови. Алфавіт. Еразмова та Рейхлінова вимови.  
Н.Е.1.2 Фонетика 
Приголосні, голосні звуки, придих. Довгота і короткість складів. Наголос 

Змістовий модуль 2  
Частини мови (змінні) 

Н.Е.2.1 Дієслово 



Граматичні категорії дієслова. Основи дієслова. Словникова форма дієслова. 
Дієвідміна (coniugatio). Особові закінчення дієслова. Наголос у дієслівних формах. 

Н.Е. 2.2 Іменник 
Граматичні категорії іменника. Артикль. Відміни (declinatio) іменників. 

Словникова форма іменника. Вживання великої букви. 
Н.Е.2.3 Прикметник 
Словникова форма прикметника. Прикметники першої та другої відмін. 

Узгодження іменників і прикметників. 
Н.Е.2.4 Займенник 
Займенник Особові. Присвійні. Зворотній. Вказівні. Неозначені. Питальні. 

Відносний. 
Н.Е.2.5 Числівник 
Числівник Кількісні числівники. Порядкові числівники. 

Змістовий модуль 3  
Синтаксис 

НЕ 3.1 Функціональний синтаксис відмінків 
Називний відмінок. Кличний відмінок. Знахідний відмінок. Родовий відмінок у 

власній функції. Родовий відмінок у значенні аблатива. Давальний відмінок у власній 
функції. Давальний відмінок у значенні інструментального. Давальний відмінок у 
значенні локатива. 

НЕ 3.2 Неозначена форма  
Знахідний відмінок з неозначеною формою. Називний відмінок з неозначеною 

формою. 
НЕ 3.3 Підрядні речення  
Підрядні додаткові, або з'ясувальні речення. Непряма мова. Прямі, або 

незалежні питальні речення. Непрямі питання, або підрядні питальні речення. 
Підрядні речення причини. Підрядні речення мети. Підрядні наслідкові речення. 
Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення. Підрядні відносні речення. 
Підрядні речення часу. 

Основна література до курсу: 
1. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь / Под ред. С.И. Соболевского. – В 2-

х т. – М.: Государственное изд-во иностранных и нац. словарей, 1958. – 1905 с. 
2. Звонська-Денисюк Л.Л. Грецька мова Нового Завіту: Підручник для Духовних 

навчальних закладів. – К., 2000. – 288 с. 
3. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова: Підручник для студентів відділень 

класичної філології факультетів вищих закладів освіти. – К., 1997. – 589 с. 
4. Светнам Д. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія. – Львів, 1995. – 400 с. 
5. Светнам Д. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія. Частина 2. Списки, 

парадигми, реєстри, тематичний покажчик. – Львів, 2001. – 200 с. 
6. ΓΛΩΤΤΑ ἙΛΛΗΝΙΚΗ ℒ LINGUA LATINA: Вправи і тексти для читання (Для 

приватного вжитку в духовних школах). – Черкаси, 1998. – 65 с. 
7. Novum Testamentum Graece et Latine. – Germany, 1999. – 810 s. 
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 викладання дисципліни: познайомити студентів з відомостями про історію 
створення старослов’янської мови, фонетичну, лексичну та граматичну систему 
старослов’янської мови ІХ – ХІ століть.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: У процесі 
вивчення курсу „Старослов’янська мова” студент повинен зрозуміти умови виникнення 
писемності у слов’ян, основні закономірності розвитку слов’янських мов; студент має 
засвоїти звукове і числове значення букв кирилиці, основні фонетичні та граматичні 
особливості старослов’янської мови ІХ – ХІ століть; студент повинен уміти прочитати, 
перекласти й проаналізувати фонетичні та граматичні особливості старослов’янського 
тексту. Оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою.  

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1. Вступ 

НЕ 1.1. Вступ  
Поняття про старослов’янську мову, значення її вивчення. Історія виникнення і 

розвитку старослов’янської мови. 
НЕ 1.2. Вступ  
Старослов’янське письмо. Глаголиця і кирилиця, їх походження. Звукове і числове 

значення букв кирилиці. Діакритичні знаки. Найважливіші пам’ятки старослов’янської 
писемності. Внесок вітчизняних та зарубіжних учених у вивчення старослов’янської мови. 

НЕ 1.3. Вступ  
Поняття про старослов’янську мову, значення її вивчення. Історія виникнення і 

розвитку старослов’янської мови. 



Старослов’янське письмо. Глаголиця і кирилиця, їх походження. Звукове і числове 
значення букв кирилиці. Діакритичні знаки. Найважливіші пам’ятки старослов’янської 
писемності. Внесок вітчизняних та зарубіжних учених у вивчення старослов’янської мови. 
Перемалювати в зошит таблицю „Азбуки старослов’янської мови”.  Розповісти азбуку 
напам’ять. Записати азбуку, назвати букви. Законспектувати питання „Найважливіші 
пам’ятки старослов’янської писемності” та  „Внесок вітчизняних та зарубіжних учених у 
вивчення старослов’янської мови”. Домашнє читання. 

Змістовий модуль 2. Фонетика 
НЕ 2.1. Звукова система старослов’янської мови другої половини ІХ століття. 
Система голосних і приголосних фонем старослов’янської мови другої половини 

ІХ століття. Фонетична структура складу у старослов’янській мові. Діяння закону 
відкритого складу. Конспект лекції 

НЕ 2.2. Звукова система старослов’янської мови другої половини ІХ століття. 
Система голосних і приголосних фонем старослов’янської мови другої половини 

ІХ століття. Фонетична структура складу у старослов’янській мові. Діяння закону 
відкритого складу. Намалювати таблицю класифікації голосних фонем. Розповісти про 
позиції зредукованих голосних. Розповісти про складотворчі приголосні. Поділити слова 
на склади.  

НЕ 2.3. Звукова система праіндоєвропейської мови та формування звукової 
системи праслов’янської мови.  

Стисла характеристика найважливіших рис звукової системи праіндоєвропейської 
мови (система голосних, система приголосних, будова складу). Формування системи 
голосних і приголосних праслов’янської мови. 

НЕ 2.4. Звукові процеси, викликані дією закону відкритого складу. Звукові 
процеси, що мали місце в ранній і пізній періоди розвитку праслов’янської мови: звукові 
зміни, пов’язані з дією закону відкритого складу.  

НЕ 2.5. Звукова система праіндоєвропей-ської мови та формування звукової 
системи праслов’янської мови. Звукові процеси, викликані дією закону відкритого 
складу.  

Стисла характеристика найважливіших рис звукової системи праіндоєвропейської 
мови (система голосних, система приголосних, будова складу). Формування системи 
голосних і приголосних праслов’янської мови. Звукові процеси, що мали місце в ранній і 
пізній періоди розвитку праслов’янської мови: звукові зміни, пов’язані з дією закону 
відкритого складу. Виконати вправи на визначення у словах звукових змін, викликаних 
дією закону відкритого складу.  

НЕ 2.6. Зміни сполучень приголосних з j.  
Зміни приголосних з наступним j;  
НЕ 2.7. Палаталізації задньоязикових приголосних та найдавніші чергування 

голосних звуків.   в) палаталізації задньоязикових приголосних; чергування голосних 
звуків, успадковані із праіндоєвропейської мови.  

НЕ 2.8. Зміни сполучень приголосних з j. Палаталізації задньоязикових 
приголосних та найдавніші чергування голосних звуків. 

Зміни приголосних з наступним j; палаталізації задньоязикових приголосних; 
чергування голосних звуків, успадковані із праіндоєвропейської мови. 

НЕ 2.9. Пізніші звукові процеси, зафіксовані пам’ятками ХІ - частково Х 
століть. 

Занепад зредукованих голосних і його наслідки. Процеси, не пов’язані із занепадом 
зредукованих голосних. 

НЕ 2.10. Пізніші звукові процеси, зафіксовані пам’ятками ХІ - частково Х 
століть. 

Занепад зредукованих голосних і його наслідки. Процеси, не пов’язані із занепадом 
зредукованих голосних. 



Змістовий модуль 3. Граматика. 
НЕ 3.1. Морфологія старослов’ян-ської мови. Іменник.  
Граматичні розряди слів у старослов’янській мові. Іменник. Категорія роду, числа і 

відмінка.   Типи відмінювання іменників у старослов’янській мові (початок). 
НЕ 3.2. Іменник.  
Типи відмінювання іменників у старослов’янській мові (закінчення). Процес 

„змішування” закінчень різних типів відмінювання іменників одного роду. 
НЕ 3.3. Морфологія старослов’ян-ської мови. Іменник. Граматичні розряди слів 

у старослов’янській мові. Іменник. Категорія роду, числа і відмінка. Типи відмінювання 
іменників у старослов’янській мові. Процес „змішування” закінчень різних типів 
відмінювання іменників одного роду. Визначити типи відмінювання іменників. 

НЕ 3.4. Займенник. Займенник. Поділ займенників на групи (розряди) за 
значенням. Відмінювання особових та вказівних займенників. 

НЕ 3.5. Прикметник. Прикметник. Прикметники якісні, відносні і присвійні. 
Словотвір прикметників. Іменні (нечленні) і займенникові (членні) форми прикметників, 
їх відмінювання. Ступені порівняння прикметників.  

НЕ 3.6. Числівник. Числівник. Числівники кількісні, порядкові, збірні, неозначені. 
Відмінювання числівників. 

НЕ 3.7. Займенник. Прикметник. Числівник. 
Займенник. Поділ займенників на групи (розряди) за значенням. Відмінювання 

особових та вказівних займенників. Прикметник. Прикметники якісні, відносні і 
присвійні. Словотвір прикметників. Іменні (нечленні) і займенникові (членні) форми 
прикметників, їх відмінювання. Ступені порівняння прикметників. 

Числівник. Числівники кількісні, порядкові, збірні, неозначені. Відмінювання 
числівників. Провідміняти особові  та вказівні займенники. Розповісти про коротку та 
повну форми прикметників. Дати відповідь на запитання: „Чому М. Станівський не 
вважає числівник окремою частиною мови, а називає числівники „лічильними словами”, 
обґрунтувати відповідь. 

НЕ 3.8. Дієслово.  
Дієслово. Особові і неособові (іменні) дієслівні форми. Дві основи дієслова. Класи 

дієслів. Основні граматичні категорії дієслова. Система часових форм. Теперішній і 
майбутній часи дієслова. 

НЕ 3.9. Дієслово. 
Минулий час дієслова. Умовний і наказовий способи дієслів. Інфінітив і супін. 

Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення і відмінювання. 
НЕ 3.10. Дієслово.  
Дієслово. Особові і неособові (іменні) дієслівні форми. Дві основи дієслова. Класи 

дієслів. Основні граматичні категорії дієслова. Система часових форм. Теперішній, 
майбутній і минулий часи дієслова. Умовний і наказовий способи дієслів. Інфінітив і 
супін. Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення і відмінювання.  

НЕ 3.11. Прислівник. Службові частини мови. 
Прислівник. Службові частини мови. Вигук. 
НЕ 3.12. Прислівник. Службові частини мови. 
Прислівник. Службові частини мови. Вигук. 
НЕ 3.13. Синтаксис старослов’ян-ської мови. 
Синтаксис старослов’янської мови (короткі відомості).Головні члени речення, 

способи їх вираження. Другорядні члени речення, способи їх вираження. Давальний 
самостійний відокремлений зворот. Складні речення, їх типи. 

НЕ 3.14. Синтаксис старослов’янської мови. Синтаксис старослов’янської мови 
(короткі відомості). Головні члени речення, способи їх вираження. Другорядні члени 
речення, способи їх вираження. Давальний самостійний відокремлений зворот. Складні 
речення, їх типи.  
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19. Полный церковно-славянскій словарь (со внесеніемъ въ него важньйшихъ 
древнерусскихъ словъ и выраженій) / сост. Г. Дьяченко. – М.: Издат. отдел Моск. 
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20. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. – Т. І–ІІІ. – М. : Книга, 1989.  
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 викладання дисципліни: всебічне висвітлення різноманітних аспектів 
взаємовідношення науки і релігії; знайомство студентів з основними підходами до релігії, 
вивчення поняттєвого апарату релігійного знання, знайомство з основними етапами 
становлення науки та особливостями її впливу на релігію; розглянути як форми 



свідомості, специфічні форми діяльності, що мають свої специфічні настанови, історію, 
поняття, категорії; прочитати праці відомих теоретиків: Рассела, Лакатоса, Куна, Барбура, 
Поппера й ін.; проаналізувати своєрідність і взаємозв'язок наукових, філософських і 
релігійних підходів у розв'язанні світоглядних проблем; познайомитися з різними типами 
співвідношення науки і релігії, характерними для культур Заходу й Сходу, а також для 
прихильників атеїстичного світогляду; підготовка фахівців, які здатні ставити і на 
сучасному рівні розв’язувати ключові проблеми взаємодії та взаємозв’язку науки і релігії. 

Завдання вивчення дисципліни: опанування цілісною системою знань з історії 
розвитку філософських, природничо-наукових уявлень про людину та навколишній світ у 
їхньому нерозривному зв'язку з релігійними традиціями; формування стійких уявлень про 
специфіку осмислення в релігійному та нерелігійному світогляді основних досягнень 
природознавства і НТР; оволодіння прийомами порівняльного аналізу природничо-
наукових поглядів, які розвиваються в руслі креаціонізму й еволюціонізму; розуміння 
взаємозв'язку та суперечливого характеру проблем, які виникають на стику релігійного, 
філософського та наукового світоглядів; оволодіти навичками роботи з філософськими, 
віроповчальними, науковими текстами, пов'язаними з проблемами співвідношення науки і 
релігії; вдосконалення вміння встановлювати зв'язок між науково-філософськими 
концепціями й відповідними системами життєвих і культурних цінностей. 
В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати: 
предметну та методичну специфіку курсу; джерела і передумови становлення наукового 
знання; специфіку науки і релігії в Античності; засади становлення науки і релігії середніх 
віків; основні ознаки класичного природознавства; передумови становлення науки ХХ ст.; 
особливості діалогу між наукою і релігією; сучасний стан науково-релігійної взаємодії; 
розуміти: особливість наукового і релігійного мислення; закономірний характер 
виникнення науки; передумови становлення наукового знання Античності; 
фундаментальний характер релігійних і наукових пошуків середньовіччя; взаємовплив 
християнства і новочасної науки; історичні реконструкції в сучасній науці; основні 
концепції взаємозв’язку релігії й науки; основні перешкоди до діалогу між релігією й 
наукою; уміти: виокремити головні атрибути науки і релігії; проаналізувати системність 
ґенези науки; порівняти зародки наукового знання із міфологічними віруваннями; 
розкрити схоластичний характер західноєвропейського знання; проаналізувати синтез 
філософії, релігії та науки; проаналізувати специфіку наукового і релігійного пізнання; 
проаналізувати основні проблеми у взаємовідношенні релігії й науки; осмислити нові 
історичні перспективи діалогу між наукою і релігією 

Змістовий модуль 1: 
Взаємодія науки і релігії в історичному контексті 

НЕ 1.1. Наука і релігія: культурна єдність смислу 
Магія – релігія – наука як щаблі духовної еволюції людства (Дж. Фрезер). 

Класифікація релігій та джерела їх виникнення (Е.Тейлор). Раціональність міфу і релігії 
(К.Хюбнер). Міфологічно-релігійні та практичні джерела знання. 

НЕ 1.2. Міфологічно-релігійні витоки знання Стародавнього світу 
Відкриття писемності. Зачатки математики і наук. Законотворчий обрій. 

Врівноваженість магічного та раціонального в досвіді. Астрологічні спостереження та 
іригаційна діяльність. Гармонія звуків, символів, мови, душі, Космосу. Архітектурно-
будівельна справа і культові храми. 

НЕ 1.3. Античність: нові шляхи релігії і науки 
Знання і мудрість в античній традиції. Філософський контекст формування 

наукового знання. Філософське та релігійно-містичне розуміння числа у піфагорійській 
школі. Міфологічно-релігійне підґрунтя фізичних уявлень Левкіппа-Демокріта. Медицина 
і астрономія. Релігійний синкретизм еллінсько-римської епохи і його вплив на науку та 
освіту. Становлення математики як науки. 

НЕ 1.4. Наука у релігійно-культурному контексті середніх віків 



Перехід від науково-теоретичних інтересів античності до релігійно-моральних 
пошуків середньовіччя. Особливості засвоєння античної наукової спадщини у країнах 
середньовічного Сходу. Синтез магії та науки. Дивовижне, незвичайне, парадоксальне у 
природі як предмет наукового інтересу вчених західноєвропейського середньовіччя. 
Ставлення до світу і людини як до великого чуда. Вимога практичної корисливості до 
наукового знання як результат зміни світоглядних засад середньовічної науки. Зіткнення 
принципів аристотелізму та християнської теології. Схоластичний характер 
західноєвропейської науки. Астрономічна та астрологічна практика середньовіччя. 
Алхімічні міфи середніх віків: пошуки філософського каменю, еліксиру довголіття тощо. 
Принцип двоїстої істини в науці: вірогідна натурфілософська та достовірна християнська 
картини світу. Інквізиція і наука. 

НЕ 1.5. Класичне природознавство та релігія: проблеми взаємовпливу 
Християнська метафізика як фактор становлення і прогресу науки. Спекулятивно-

метафізичні та надприродні інтерпретації ідей та принципів природознавства (концепції 
«прихованих якостей», «життєвих сил», «флюїдів», «флогістону» та ін.). Деїстичні 
погляди в науці XVII – XVIII ст. Відношення церковних кіл до наукових програм XVII ст. 
Атеїстична спрямованість науки епохи Просвітництва. Науковий креаціонізм. Ідеї 
еволюціонізму та анти еволюціонізму в науці XIX – XX ст. (на прикладі біології, геології, 
космології). Ідея «цільного знання» в російській філософії. Синтез філософії, релігії та 
науки. 

НЕ 1.6. Наука і релігія у XX ст.: нові шляхи взаєморозуміння 
Історична реконструкція алхімічного міфу в науковій свідомості XX ст. 

Протиставлення астрономії та астрології: і за і проти. Наукова та «зодіакальна» картини 
світу. Нетрадиційне знання в межах історичних реконструкцій науки (К.Поппер, Т.Кун, 
І.Лакатос, П.Фейєрабенд). «Прикордонні» території пізнавальної діяльності в сучасній 
науці. Нетрадиційні аспекти науки: паранаука. Наука і квазінаука. Концепції сучасного 
природознавства та їх теологічні тлумачення. Наука і релігія очима християнських 
теологів. Сучасна наукова картина світу та містичне світорозуміння. 

Змістовий модуль 2: 
Парадигми взаємозв’язку науки і релігії 

НЕ 2.1. Наука і релігія: діалог у світі пізнання 
Наукова і теологічна теорії пізнання. Наука і езотерика. Достовірність релігійного 

знання і проблема істинності наукового знання. Релігійний досвід і несвідоме . Віра та 
інтуїція у науковому дослідженні. Цінності науки і цінності релігії. Діалог науки і релігії з 
фундаментальних проблем сучасної картини світу. Сучасна космогонія про виникнення і 
еволюцію Всесвіту. Науковий креаціонізм та еволюційний тейярдизм. Богословські 
інтерпретації антропного принципу в космології. Проблема клонування людини в діалозі 
науки і релігії. Кібернетична модель творця. Інформаційна концепція душі. 

НЕ 2.2. М.Планк. Релігія і природознавство 
Значущість питання про відношення до релігії. Наївна релігійна віра як стимул до 

творчості. Атеїстичні спекуляції на протиріччі релігійної віри і природознавства. Ознаки 
істинної релігійності: вища мета релігійної людини; уявлення про Бога; цінність 
релігійних символів; буття Бога. Основний зміст фізичного пізнання: впровадження 
вимірів; оперування малими величинами; зведення явищ до певних процесів; 
встановлення констант; матеріалістичне розуміння світу; телеологічний характер фізичної 
причинності. Сфери зімкнення релігії і природознавства: схожість та відмінність. 

НЕ 2.3. Б. Рассел. Конфлікт розуму та віри 
Причини конфлікту релігії і науки. Цілі науки та цінності релігії. Гносеологізм 

науки і релігійне осяяння. Протистояння двох типів раціональності: природничо-наукової 
і теологічної. Співіснування полярних картин світу. Проблема існування Бога. Моральна 
сторона конфлікту. Свобода і наука. Інтуїція проти інтелекту. Донаукова віра і філософія 



науки. Заперечення проти релігії. Проблема безсмертя в контексті науки і релігії. Внесок 
релігії в розвиток цивілізації. 

НЕ 2.4. В. Вернадський. Наука і релігія в дзеркалі космізму 
Науковий світогляд. Метод як засада світогляду. Позанаукові витоки наукового 

світогляду. Релігійна ґенеза науки. Органічний взаємозв'язок наукового світогляду з 
духовним життям людства, релігійним і філософським світоглядом. Наукова експансія як 
характерний симптом наукового прогресу. Ілюзорність ідеї про заміну наукою релігії та 
філософії. Своєрідність взаємовпливу науки, релігії, філософії. Проблема обов'язковості 
наукових істин та її наслідки для філософії і релігії. 

НЕ 2.5.  Т. де Шарден. Єретичний характер еволюціонізму 
Основні положення тейярдизму: еволюціонізм; ідея синтезу науки і релігії; віра в 

цінність тварі та матерії; оптимістичний фіналізм. Праця «Феномен людини» – найбільш 
адекватний вираз еволюційного світогляду. Визначальна інтуїція концепції 
конвергуючого Всесвіту. Ідея панпсихізму. Поняття радіальної енергії. Уявлення про 
еволюцію. Проблема гріховності людини. Еволюційна роль ноосфери. «Точка Омега» як 
трансцендентна засада. Значення тейярдизму для сучасної християнської свідомості. 

НЕ 2.6. Н.Вінер. Творець і робот 
Демаркація проблем науки і релігії. Знання і зв'язки. Влада і управління. Смисл 

Всемогутності; Всезнайства і Абсолюту. Логічні парадокси і божественне провидіння. 
Роль безкінечності в науці і релігії. Навчання як соціокультурна і метафізична проблема. 
Гра і життя. Бог і диявол. Людина і машина. Воля суб'єкту і алгоритм комп’ютеру. Магія 
технократизму і містика інформатизації. Наука як антидогматична програма. 

НЕ 2.7. І.Пригожин. Синергетичне мислення і оновлений креаціонізм 
Наука як нескінченний діалог людини і природи. Криза креаціоністського 

розуміння світу. Міф у витоків науки. Дилема світу: автомат чи хаос. Конфлікт часовості: 
інноваційний час розкутої людини або періодичне повторення часу стабільного світу. 
Теоретична ймовірність і практична неймовірність. Синергетичні ідеї і оновлення креаціо-
нізму. Мистецтво опитування природи: експериментальний діалог у природознавстві і 
самоорганізуюча комунікація. Шлях від сліпої впевненості до поміркованої надії. 

НЕ 2.8. Ф. Капра. Холістична парадигма: синтез раціоналізму Заходу і 
містицизму Сходу 

Проблема єдності сущого. Аналогії містичного світосприйняття та фізичного 
дослідження. Характерні риси східного світогляду: єдність, взаємозв'язок, цілісність. 
Наукові експерименти і медіативний підхід. Парадокси науки і канони мислення. Теорія 
фізики і самоузгодження містичного досвіду. Єдність стародавньої східної мудрості та 
сучасної західної науки як реальні чинники становлення холістичної парадигми. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
1. Андреев Д. Л. Роза мира. – М., 1993. 
2. Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. – М., 2003. 
3. Барбур Иєн. Этика в век технологии. – М.. 2001. 
4. Божич С. П. Ошибки современной науки. – М., 1990. 
5. Брук Джон Хед.ш. Наука и религия: историческая перспектива. – М., Библейско-

Богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 
6. Влошек Станислав. Рациональность веры. – М., Библейско-Богословский институт св. 

апостола Андрея, 2005. 
7. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993. 
8. Ершова Г. Г. Черносвитов П. Ю. наука и религия: новый синтез? – СПб., 2003. 
9. Мольтман Юрген. Знание и мудрость: к диалогу естественных наук и богословия. М., 

Библейско-Богословский институт св. ап. Андрея. – 2005. 
10. Наука и богословия: историческая перспектива. – М., Библейско-Богословский институт 

св. апостола Андрея. – 2004. 
11. Научные и вненаучные формы мышления. – М., 1996. 



12. Полкгшхорн Джон. Наука и богословие. Введение. – М., Библейско-Богословский 
институт св. апостола Андрея, 2004. 

13. Полкинхорн Джон. Вера глазами физика. – М., Библейско-Богословский институт св. 
апостола Андрея, 2004. 

14. Хеллер Михаил. Творческий конфликт: о проблемах взаимодействия научного и 
религиозного мировоззрения. – М., Библейско-Богословский институт св. апостола 
Андрея, 2005. 
Хокинг С. Краткая история времени. – СПб., 2001.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 викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ онтології та 
метафізики як головних складових філософії; вивчення основ онтологічних концепцій 
провідних парадигм філософського мислення та сучасних філософських методів пізнання, 
зокрема феноменологічний метод. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основ класичної онтології та 
метафізики; оволодіння студентами основами сучасних вчень про буття та сучасної 
метафізики; оволодіння сучасними філософськими методами пізнання, зокрема, 
феноменологічним; основі отриманих теоретичних знань з онтології виробити у студентів 
уміння застосовувати форми та способи філософського дискурсу для обґрунтування 
власного світогляду; вдосконалення особистої культури філософування; вміння 
використовувати отримані базові знання з онтології та метафізики для написання 
рефератів, курсових та дипломних робіт. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні поняття й категорії, методи, завдання, проблематику онтології та 
метафізики, починаючи від філософів-досократиків і завершуючи вченням Мартіна 
Гайдеггера; критичні аргументи Канта, Ніцше, Гайдеггера, Сартра, Гартмана щодо 
онтології та метафізики; провідні парадигми філософування, а також особливості 
сучасного розуміння буття; головні моделі єдності світу та моделі розвитку; головні види 
та форми філософського ідеалізму, його підстави та оцінки ідеалізму філософами-
матеріалістами; основні категорії психоаналізу З.Фройда та К.Г.Юнга; основні поняття й 
категорії феноменології Гуссерля; чому Гайдеггер критикує попередню метафізику та 
онтологію, яка відмінність між онтичним та онтологічним визначенням буття; головні 
проблеми та ідеї праць Гайдеггера: „Основні поняття метафізики”, „Гельдерлін і сутність 
поезії”, „Подолання метафізики”; головні проблеми та ідеї праці Ж.П.Сартра „Буття і 
ніщо”; у чому полягають відмінності між розумінням свободи у Декарта, Спінози, Ніцше, 
Сартра; головні ідеї та проблеми статті А.Н.Чанишева „Трактат про небуття”. розуміти: 
причини критики класичної онтології та метафізики; відмінності між філософією, 
метафізикою, онтологією; основні засади вчення про буття Платона та метафізики 
Аристотеля; особливості діалектичної логіки; особливості діалектичної логіки в 
діалектичному матеріалізмі; особливості філософування в стилі „cogito”; сутність 
філософського ідеалізму; особливості психоаналітичного підходу до свідомості; 
специфіку феноменологічного підходу до буття свідомості; причини виникнення 
феноменології; зміст категорій та понять: „суб’єкт”, „об’єкт”, „свідомість” 
„самосвідомість”, „душа”, „дух”, „тіло”; відмінність між філософськими вченнями про 
Бога та теологією; в чому полягає відмінність між феноменологією Гуссерля та 
Гайдеггера; в чому принципова відмінність між класичною онтологією та онтологією 



Гайдеггера; особливості онтології свідомості Сартра; головні категорії та поняття 
філософії культури Шпенглера; головні причини виникнення нігітології та аргументацію 
„за” і „проти”; специфіку буття культури. уміти: робити порівняльний аналіз 
метафізичних вчень представників різних парадигм філософування, використовуючи при 
цьому різні методи, зокрема, діалектику, герменевтику, феноменологію, психоаналіз; 
застосовувати форми та способи сучасного філософського дискурсу для обґрунтування 
власного світогляду, вдосконалення особистої культури філософування; дати 
характеристику структурним рівням буття; робити порівняльний аналіз платонівського та 
аристотелівського розуміння буття; розкрити зміст понять та категорій: „становлення”, 
„наявне буття”, „міра”, „якість”, „кількість”, „Абсолютна Ідея”; здійснити порівняльний 
аналіз вчень Гуссерля та Декарта; розкрити сутність таких пізнавальних засобів: 
переживання, розуміння, інтуїція; розкрити сутність головних метафізичних доказів буття 
Бога; розкрити зміст головних категорій філософії Гайдеггера; порівняти вчення 
Гайдеггера та Аристотеля, Декарта, Ніцше; здійснити порівняльний аналіз онтології 
Сартра та Гайдеггера; розкрити зміст понять: „свобода”, „необхідність”, „фаталізм”, 
„детермінізм”; розкрити зміст поняття „культура”. 

Змістовий модуль 1: 
Метафізика та онтологія до ХХ століття 

 
Н.Е. 1.1. Предмет метафізики та онтології 

Основні поняття й категорії. Парадигми філософського мислення. 
Антропологізація онтологічних концепцій. Філософія, метафізика, онтологія – 
взаємозв’язки та взаємовпливи. Основні поняття і категорії онтології та метафізики. 
Технічний і змістовний аспекти поняття „метафізики”. Парадигми філософування. 
Людиномірність проблеми буття. Співвідношення частини і цілого. Структурні рівні 
буття. Рух як атрибут буття. 
Н.Е. 1.2. Метафізика та онтологія в системі парадигми „on he on“ 

Витоки та розвиток парадигми „on he on“. Буття у філософії неоплатоніків. 
Метафізика Суареса та неотомізму. Онтологічне питання у Гегеля. Критична онтологія Н 
Гартмана. Три аспекти розуміння буття Платоном. Надчуттєвий світ ідей, як істинне буття 
або сутності. тілесний світ, як поєднання буття і небуття. Метафізика Аристотеля 
Методологічні принципи побудови системи науки логіки. Вчення про буття. Ідея. 
Абсолютна Ідея. Закони діалектики. Вчення про форми руху матерії Ф.Енгельса. 
Н.Е. 1.3. Онтологічні концепції в системі парадигми „cogito”. Критика метафізики 

Картезіанське „cogito” та принцип універсального сумніву. Критика класичної 
метафізики І.Кантом. Сутність філософського ідеалізму, його види та історичні форми. 
Ідея як філософська категорія. Підстави та критика ідеалізму. 
Н.Е. 1.4. Психоаналітичний вимір свідомості 

Основні категорії класичного психоаналізу З.Фройда. Аналітична психологія 
К.Г.Юнга. Мистецтво як модель онтології несвідомого. 

 
Змістовий модуль 2: 

Сучасна онтологія та метафізика 
Н.Е. 2.1. Онтологія свідомості Е.Гуссерля 

Свідомість як буття. Свідомість у феноменології Е.Гуссерля. Неаподиктичність 
очевидності буття світу у філософії Декарта та Гуссерля. Настанови свідомості. 
Просторові та часові горизонти сприйняття. Актуальність та потенційність інтенційності 
свідомості. Світ як феномен. Життєвий світ. Криза європейського людства і філософія. 
Картезіанський переворот, радикальний поворот від наївного об’єктивізму до 
трансцендентального суб’єктивізму. Неаподиктичність буття світу. Аподиктичність 
очевидності буття „ego”. Інтенційність свідомості. Час у філософії Декарта та Гуссерля. 



Онтологія свідомості. Структура, функції свідомості. Самосвідомість. Душа, дух. Дух і 
принципи тілесності. 
Н.Е. 2.2. Проблема буття у „філософії життя” 

Переживання, розуміння, інтуїція – як основні засоби пізнання буття. Поняття 
„волі” – визначальний онтологічний і гносеологічний принцип філософії А.Шопенгауера. 
Буття як воля до влади і буття як життя у філософії Ніцше. Ідея Бога в структурі 
філософського світогляду. Метафізика і теологія. Типи релігійно-філософських учень про 
Бога. Докази буття Бога. 
Н.Е. 2.3. Онтологія Мартіна Гайдеггера 

Феноменологія як метод онтології Гайдеггера. Деструкція класичної метафізики. 
Онтичне та онтологічне визначення буття. Екзистенціальна аналітика Dasein. Час, 
часовість, темпоральність. Істиннісний характер буття. Гайдеггерівська онтологія після 
„повороту”. Філософія та мистецтво, релігія, наука, світогляд. Філософія як наука про 
буття. Феноменологічний метод онтології Гайдеггера. Онтологічне верховенство Dasein. 
Буття Dasein як екзистенція. Розуміння буття через час. Час, часовість, темпоральність. 
Мова як домівка буття. Подолання метафізики. 
Н.Е. 2.4. Феноменологічна онтологія Ж.П.Сартра 

Буття-в-собі, буття-для-себе. Проблема „ніщо”. Феноменологія та онтологія 
темпоральності. Буття-для-іншого. Феномен. Феномен буття та буття феномену. 
Дорефлексивне cogito і буття percipere. Буття. Відмінність між буттям-в-собі та буттям-
для-себе. Походження негації. Діалектична концепція ніщо. Проблема співвідношення 
сутності та існування. Антиномія духовної свободи і природної необхідності. Детермінізм 
і філософське поняття необхідності. Фаталізм. Свобода як опанована необхідність. 
Детермінізм у сфері свободи. Свобода волі й закон. Негативна і позитивна свобода. 
Н.Е. 2.5. Філософія культури Шпенглера 

Вихідні принципи філософії культури Шпенглера. Космічне і мікрокосм. Світ 
фактів та істини. Антична, арабська та західна культури. Плюралізм у витлумаченні 
співвідношення „буття” і „небуття”. Буття як проблема сучасності. Філософія культури 
О.Шпенглера. Поняття культури. Буття культури. Проблема співвідношення буття 
натурального та буття культури. 

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.  
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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 викладання дисципліни: глибоке засвоєння студентами головних ідей та 
принципів епістемології як одного з основних розділів системи філософського знання. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку філософського дослідження 
пізнавального процесу і у такий спосіб визначити проблемне поле епістемології; 
простежити історичну ґенезу та передумови виникнення епістемології як окремої 
філософської дисципліни; проаналізувати основні принципи і особливості класичної, 
некласичної та постнекласичної епістемології; експлікувати засади, специфіку і 
філософський смисл еволюційної епістемології; з’ясувати природу процесу пізнання в 
аспекті його відображення і комунікативних функцій; розкрити форми, методи і рівні 
пізнавального процесу, здійснивши критичний аналіз концепцій апріоризму, сенсуалізму, 
емпіризму, раціоналізму, інтуїтивізму; показати специфіку наукового пізнання в аспекті 
його предмета, методів і функцій; здійснити аналіз методологічних принципів пізнання, а 
також змін самосвідомості сучасної науки; проаналізувати зміст основних філософських 
концепцій істини та її проб лематизації в сучасних умовах; розкрити специфіку 
епістемологічного бачення сучасної науки як феномену техногенної цивілізації. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні інваріативні епістемології як філософського вчення про наукове пізнання; 
сутність, форми, рівні, закономірності розвитку пізнавальної діяльності; типологічні 
характеристики основних історичних парадигм епістемології; особливості методології 
наукового пізнання; основні форми і закономірності логіки наукового пізнання; основні 
різновиди знання, способи його буття і функції; сутність істини, її основні філософські 
інтерпретації і причини  її плюралізації в сучасних умовах; основні філософсько-
епістемологічні тлумачення феномену сучасної науки; першоджерела і основні критичні 
розробки з епістемології; розуміти: специфіку філософського вчення про пізнання у його 
співставленні з конкретно науковими уявленнями про пізнавальний процес; світоглядний 
смисл пізнання як однієї з форм духовного самовизначення людини у світі; специфіку 
наукового пізнання, його рівні, форми, методи, функції; людино мірність істини і способів 
її буття; уміти: виокремити власне епістемологічний аспект пізнавальних проблем; 
користуватися поняттєво-категорійним апаратом епістемології в аналізі пізнавального 
процесу; дати кваліфікований епістемологічний аналіз проблем наукового пізнання; дати 
аргументовану критику гносеологічних концепцій, які заперечують можливість пізнання 
істиною. 

Змістовий модуль 1 
Н.Е. 1.1. Епістемологія, її проблема поле та історичний розвиток 
Предмет епістемології як філософської дисципліни. Взаємозв’язок філософського і 

конкретно наукового дослідження процесу пізнання. Співвідношення епістемології та 
інших розділів філософського знання. Відношення пізнання до об’єктивної реальності, 
пізнання як відображення дійсності, природа об’єкта і суб’єкта пізнання, пізнання як 
процес, особливості наукового пізнання, його форми і рівні, природа істини – основні 
проблеми епістемології. Зміна предметного поля епістемології в процесі її історичного 
розвитку. Єдність та відмінність понять гносеологія, теорія пізнання, епістемологія. 
Основні гносеологічні ідеї античної філософії. Філософське вчення про пізнання в епоху 
середньовіччя. Передумови виникнення епістемології як самостійної дисципліни в Новий 
час. Особливості розвитку епістемології в сучасних умовах. 



Н.Е. 1.2. Класична епістемологія 
Філософсько-епістемологічне узагальнення наукової революції ХVII ст. 

Пріоритетність гносеологічної проблематики в структурі новоєвропейської філософії. 
Головні ознаки класичної епістемології. Подолання примар схоластики. Проблема 
всезагальних передумов можливості пізнання і знання. Пізнання як система двох 
природних систем – об’єкта і суб’єкта. Опосередкованість пізнання структурою 
свідомості: радикальна рефлексивна настанова. Смисл розрізнення суб’єкта  емпіричного і 
трансцендентального. Інтерпретація пізнавального досвіду. Проблема методу пізнання. 
Позиції емпіризму і раціоналізму в розумінні джерел знання та обґрунтовані його 
достовірності. Реалізація діяльнісного підходу в епістемології і німецькій класичній 
філософії. Активність суб’єкта пізнання. Вчення Канта про апріорні форми пізнання, 
аналітичні і синтетичні судження. Історизм гносеологічної концепції Гегеля. Принцип 
співпадання діалектики, логіки і теорії пізнання. Рецепція основних ідей класичної 
епістемології в сучасних умовах. 

Н.Е. 1.3. Некласична епістемологія 
Критична оцінка принципів класичної епістемології. Епістемологічне узагальнення 

революції у природознавстві та його кризи на рубежі ХІХ-ХХ ст. Методологізм 
некласичної епістемології. Сенс тези «Назад до Канта» і гносеологічний критицизм в 
методології «наук про природу» і «наук про дух».Сцієнтистська і асцієнтистська програми 
епістемологічних досліджень. Дилема когнітивного і ціннісного в науковому пізнанні. 
Визнання активності суб’єкта і засобів пізнання як головна ідея некласичної епістемології. 
Критика епістемологічного фундаменталізму і посилення релятивістських, 
конвенціоналістських і прагматистських позицій в епістемології. Новації в теорії істини. 
Абсолютизація ідеалу науковості природничо-наукового знання. Критеріальні функції 
принципів верифікації і фальсифікації. Біологізаторська модель наукового пізнання. 
Взаємоопосередкованість емпіричного і теоретичного у пізнанні. Перехід від дослідження 
науки до як системи знання до логіки наукового пізнання. Некласична епістемологія і 
формування нового типу наукової раціональності. 

Н.Е. 1.4: Постнекласична епістемологія 
Зміна предметного поля епістемології. Врахування впливу на пізнавальний процес 

історичних умов, соціокультурних контекстів, мовних практиках, об’єктивних систем 
знання.Аналіз зовнішньої і внутрішньої детермінації науки і відмова від 
комулятивістської моделі її розвитку. Проблема раціональної реконструкції історичного 
розвитку науки. Плюралізація дослідницьких програм. Зміна фундаментальних ідеалізацій 
класичної гносеології і радикальна деконструкція пізнавального дискурсу. 
Переосмислення концепції сб’єкта пізнання як неукоріненого у бутті атомізованого 
індивіда. Заперечення репрезентативної гносеології і орієнтація на вільне культивування 
людської суб’єктивності. Визнання «пізнавального суб’єкта». Контекстуальна 
опосередкованість методів пізнання, типів пояснення, розуміння та інтерпритація. 
Альтернативи гносеологічного логоцентризму. Вплив постнекласичної епістемології на 
сучасне наукове пізнання. 

Н.Е. 1.5. Еволюційна епістемологія 
Проблемне поле еволюційної епістемології, її теоретичні джерела. Проблема 

існування теоретичних структур свідомості і пізнання. Інтерпретація пізнавальної 
активності суб’єкта та еволюційно адаптивного процесу. Обґрунтованість аналізу 
динаміки процесу пізнання за аналогією біологічного еволюціонізму. Біоепістемологія 
К.Лоренца і проблема гносеологічного апріоризму. Головні принципи генетичної 
епістемології Ж.Піаже. Стадії онтогенетичного розвитку людського інтелекту. Концепція 
епістемологічного еволюціонізму К. Поппера. Еволюціоністська інтерпретація науки як 
розв’язання проблем в умовах гносеологічної конкуренції. Еволюціоністсько-
епістемологічна модель філософії науки як антитеза неопозитивістській моделі наукового 
знання /С.Тулмін, Д.Холтон/. Інтегративна роль еволюційної епістемології в сучасній 



філософії і методології науки. Еволюційна епістемологія і проблема прогресу сучасного 
наукового пізнання. 

Н.Е. 1.6. Природа процесу пізнання 
Поняття об’єкта і суб’єкта пізнання, їх практична і теоретична опосередкованість. 

Сутність пізнавального відношення. Особливість об’єктів сучасної науки. Предметно-
практичні, соціокультурні і логікогносеологічні засади процесу пізнання. Пізнавальний 
інтерес і пізнавальна мотивація. Позиції екстерналізму та інтерналізму у питанні 
детермінації пізнання. Пізнання як відображення об’єктивної реальності. Сутність 
відображення і ґенеза його форм. Пізнавальний образ та інформація. Діяльнісна природа 
пізнавального процесу та його нейрофізіологічні механізми. Комунікативні аспекти 
пізнавальної діяльності та роль в ній засобів пізнання як посередників. Різноманітність 
форм пізнання, їх взаємозв’язок. Пізнавальне значення процедур абстрагування, 
узагальнення, аналізу, синтезу, індукції, дедукції. Методи, підходи і настанови пізнання. 
Пізнання як творче відображення дійсності. Раціонально-ірраціональний, апріорно-
апостеріорний, логічно-інтуїтивний моменти пізнання. Особливості пізнавальної 
діяльності в умовах сучасної НТР. 

Н.Е. 1.7. Форми і рівні пізнавального процесу 
Чуттєве і раціональне у пізнанні та їх форми. Пізнання як єдність чуттєвого і 

раціонального моментів. Безпосередня дійсність і всезагальність практики як основа 
єдності чуттєвого і раціонального у пізнанні. Поняття пізнавального досвіду. Критичний 
аналіз позицій емпіризму, сенсуалізму, раціоналізму, апріоризму. Поняття емпіричного і 
теоретичного рівнів пізнання. Їх співвідносність і критерії розрізнення. Дилема 
“Фактуалізм-теоретизм”. Емпіричні і теоретичні узагальнення. Ідеї, принципи, проблеми, 
гіпотези, закони і теорії як форми теоретичного пізнання. Наявні передумови пізнання, їх 
природа. Форми і регулятивне значення. Вплив на пізнавальний процес сучасних 
інформаційних технологій. 

Н.Е. 1.8. Наукове пізнання 
Особливості наукового пізнання і його відмінності від до-ненауковогих форм 

відображення дійсності. Наука як система знання, спеціалізований вид діяльності і 
соціокультурний феномен. Критерії науковості пізнання, їх логіко-гносеологічний та 
історичний характер. Специфіка математичного, природничонаукового і 
соціогуманітарного типів пізнання. Ідеали і норми наукового пізнання, їх природа, 
структура і функції. Поняття наукової раціональності. Опис, вимірювання, спостереження, 
експеримент як методи емпіричного рівня наукового пізнання. Ідеалізація, формалізація, 
моделювання як методи теоретичного рівня наукового пізнання. Традиції та новації в 
розвитку наукового пізнання. Еволюційний і революційний етапи в розвитку наукового 
пізнання. Зміст процедур інтерпретації, пояснення і розуміння в науковому пізнанні. 
Когнітивне і ціннісне в динаміці наукового дослідження. Культурно-екзистенційні виміри 
наукового пізнання. 

Н.Е. 1.9. Логіка наукового пізнання 
Предмет логіки наукового пізнання, передумови її виникнення. Проблеми логіки 

науки в позитивізмі. Неопозитивізм і проблема демаркації наукового і не-наукового 
знання. Позиції “фізикалізму”. Програма створення “уніфікованої науки” і проблема її 
реалізації. Вихід епістемології за межі логіки обгрунтування готового знання до логіки 
росту нового знання. Наука як розв’язання проблем. Методологічне значення принципу 
фальсифікаціонізму. Основні форми логіки наукового дослідження. Проблема 
спостережуваного і неспостережуваного, формалізованого і неформалізованого в 
науковому пізнанні. Науково-пізнавальні контексти природних і штучних мов. Специфіка 
реалізації принципів логіки наукового пізнання в соціогуманітарному пізнанні. Принципи 
логіки оцінок і логіки модальностей. Проблема співвідношення логічного і позалогічного 
в сучасній епістемології. 

Н.Е. 1.10. Методологічні засади наукового пізнання 



Поняття методології наукового пізнання. Методологія як самосвідомість науки та її 
різновиди. Особливості філософської методології наукового пізнання. Філософське 
розуміння методу наукового пізнання. Методологічні принципи наукового пізнання. Стилі 
мислення наукового пізнання. Поняття “парадигма” та його методологічне значення. 
Сутність і функції методології науково-дослідницьких програм. Поняття “тематичного 
аналізу” науки. Когнітивне, нормативне, ціннісне в методології сучасного наукового 
пізнання. Посилення прагматичних і плюралістичних тенденцій в методології сучасної 
науки. Особливості методології “наук про природу” і “наук про дух”, передумови їх 
зближення. Перспективи формування єдиної гуманітарної методології науки. Основні 
тенденції зміни методологічної свідомості сучасного наукового пізнання. 

Н.Е. 1.11. Філософський аналіз знання 
Поняття знання. Знання як результат пізнання і змістовна /інформаційна/ 

характеристика відображення об’єктивної реальності. Семантика терміну “знання”. 
Співвідношення знання і різних форм не-знання /питання, засада, проблема, парадокс, 
суперечність, диво, таємниця/. Не-знання як внутрішній регулятор пізнавальної діяльності 
на шляху до знання. Проблема типології знання та її критерії. Знання наукові, художні, 
буденні, раціональні та ірраціональні. Знання явне і неявне. Особистісне знання. 
Інтуїтивне знання. Особливості математичного, природничонаукового, 
соціогуманітарного і технічного знання. Знання фундаментальне і прикладне. Знання 
мереологічне, реляційне, операційне. Знанійний потенціал віри релігійної і гносеологічної. 
Доксичне знання /гадка/ і знання дискурсивне /епістеме/. Основні характеристики 
наукового знання. Знання софійне /мудрість/. Способи існування знання. Знання як 
цивілізаційна цінність. 

Н.Е. 1.12. Істина та її критерії 
Філософське розуміння істини як відповідності змісту мислення реальності. Істина 

як процес відображення об’єкта у формах діяльності суб’єкта. Залежність істини від 
способів її отримання. Об’єктивність істини та діалектика відносної та абсолютної істини. 
Конкретність істини. Істина і заблудження. Істина наукова і позанаукова.  Істина як 
фундаментальна характеристика людського буття: світоглядні, логічні, гносеологічні, 
ціннісні, праксеологічні аспекти істини. Істина, Краса, Добро, Благо, Правда. Проблема 
сутності істини  та її критеріїв в: кореспондентській теорії істини /Арістотель/, 
когерентній теорії істини /Бленшард/, семантичній теорії істини /Тарський/, прагматичній 
теорії істини/Пірс, Джемс/, екзистенційні теорії істини /Гайдеггер, Сартр/. Критичний 
аналіз догматизму, конвенціоналізму, релятивізму у поглядах на істину. Проблема істини 
в соціогуманітарному пізнанні. Плюралізація істини в сучасних умовах. Суспільно-
історична практика як визначальний критерій істинності знання. 

Н.Е. 1.13. Сучасна наука як предмет філософського осмислення 
Поняття сучасної науки. Вплив сучасної НТР на зміст наукової діяльності. 

Особливості детермінації сучасної науки. Наука як феномен техногенної цивілізації. Ідеї 
синергетики, глобального еволюціонізму і ноосфери в контексті сучасного наукового 
пізнання. Проблема реальності /предмета пізнання/ в сучасній науці. Зміна характеру 
об’єкта і суб’єкта пізнання. Специфіка поняттєво-категорійного апарату сучасної науки. 
Інтегративні тенденції в сучасній науці. Наука, економіка, політика/влада/. Основний 
зміст процесів гуманізації та гуманітаризації сучасної науки. Феномен людиномірності 
науки. Аксіологія науки. Цінності науки і соціальна відповідальність вчених. Вплив 
постмодерністської науки на зміну світоглядних орієнтацій. Особливості сучасної 
наукової картини світу. Наука і суспільний прогрес. Сцієнтистсько-антисцієнтистська 
оцінка сучасної науки. Основні концепції сучасної філософії науки. 
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 

Метою курсу «Вступ до спеціальності» є формування у студентів цілісної наукової 
уяви про релігію як суспільний феномен, забезпечення знаннями студентів: предмету, 
об’єкту та структури релігієзнавства; принципів релігієзнавчих досліджень; методики 
організації самостійної роботи при вивченні релігієзнавчих дисциплін;  

Завдання курсу: Вивчити на широкому фоні історико-релігієзнавчого матеріалу 
різноманітні сфери існування людини: особистністну (світоглядні орієнтири людини), 
міжособистністну (взаємовідносини з ближніми), і зверхособистністну (відношення до 
Абсолюту); ознайомити студентів із закономірностями виникнення релігії, її основних 
елементів, релігійної свідомості тощо; розглянути теоретичні проблеми історії, соціології і 
філософії релігії, питання віровчення, облаштування і функціонування найбільших 
релігійних систем;  розкрити роль релігій в сучасних світових суспільно-політичних 
процесах, основні тенденції міжрелігійних і міжконфесійних відносин; вивчити соціальну, 
психологічну і гносеологічну детермінацію релігії, її основних елементів і структури;  
експлікувати ідейно-світоглядні та методологічні особливості релігієзнавства, його 
зв’язки як з теологією, так і з секулярними філософськими доктринами;  розкрити 
філософсько-методологічну специфіку та контекст ідейного діалогу 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 релігієзнавчих досліджень; 
з’ясувати методологічний інструментарій осмислення в релієзнавстві різних напрямів 
актуальних питань онтології, гносеології, теорії цінностей, праксеології, історіософії, 
антропології; виявити методологічну значущість ідей та принципів релігієзнавства в 
розв’язанні глобальних та особистісних проблем сьогодення; формування навиків 
самостійного мислення з усвідомленою уявою про оточуючий світ і своє місце в ньому; 
світоглядна орієнтація в професійних і життєво важливих проблемах. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 
знати: особливості релігієзнавства та сфери діяльності релігієзнавців; основні поняття, 
напрямки, концепції і проблеми релігієзнавства; номінальні і змістовні аспекти релігії, 
історію виникнення і розвитку релігійних конфесій, сучасний стан релігійного світогляду, 
особливості релігієзнавства; сфери діяльності релігієзнавців; специфіку релігієзнавства як 
явища світоглядної культури людства, змістову визначеність релігійно-філософських 
доктрин в синхронічному та діахронічному вимірах, особливості тлумачення ними 
онтологічної, гносеологічної, аксіологічної, історіософсько-антропологічної 
проблематики; розуміти: основні поняття релігієзнавства з кожної теми; природні 
причини виникнення релігійний уявлень, для вияснення функцій і соціальної ролі релігії в 
житті суспільства; характерні риси принципів об’єктивності, історизму, дуальності та 
загальнолюдськості; характер основних проблем, методологічні особливості принципів 
релігієзнавства, історичні чинники їх смислової трансформації, логіку обґрунтування 
релігієзнавством питань зв’язку Бога і світу; роль і значення релігійного фактору в 
політичному і духовному житті сучасного світу, його значення в соціально-політичних 
рухах, а також у вирішенні глобальних проблем сучасності; вміти: володіти навиками 
самостійної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності, які вимагають 



широкої освіти у відповідному напрямку; формулювати і вирішувати завдання, які 
виникають у ході науково-дослідницької і педагогічної діяльності і які вимагають 
глибоких знань; обробляти отримані знання в процесі навчання, аналізувати і 
осмислювати їх з врахуванням наявних літературних даних;вести бібліографічну роботу із 
залученням сучасних інформаційних технологій; аналізувати суть структурних підрозділів 
академічного релігієзнавства (філософія релігії, феноменологія релігії, соціологія релігії, 
психологія релігії, історіософія релігії тощо); здійснювати компаративний аналіз ідей та 
методологічних принципів релігієзнавчих досліджень; визначати гуманістичний потенціал 
та соціально-значущу спрямованість релігієзнавчих концепцій минулого і сьогодення; 
володіти методикою написанням курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт з 
релігієзнавчих проблем; цілеспрямовано готуватися до заліково-екзаменаційних сесій; 
визначати характерні риси принципів об’єктивності, історизму, дуальності та 
загальнолюдськості; вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом 
релігієзнавства; володіти методикою написанням курсових, кваліфікаційних та дипломних 
робіт з релігієзнавчих проблем. 

Змістовий модуль 1.  
Релігієзнавство як наука 

НЕ 1.1. Релігієзнавство як наука. Релігієзнавство в системі гуманітарного 
знання 

Предмет і об’єкт релігієзнавства. Особливості релігієзнавства. Релігієзнавство і 
теологія. Сфера діяльності випускників за спеціальністю „Релігієзнавство”. Поняття і 
розділи релігієзнавства. Релігія як суспіль-но-історичне явище. Релігієзнавство і теологія. 
Методи дослідження в релігієзнавстві 

НЕ 1.2Принципи та методи релігієзнавчої науки.  
Структура академічного релігієзнавства 

Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени. Принцип 
об’єктивності в релігієзнавчих дослідженнях. Принцип історизму в релігієзнавчій науці. 
Принцип дуальності. Принцип загально людськості. Методи релігієзнавства. Загальна 
характеристика принципів релігієзнавчих досліджень. Принципи об’єктивності, 
позаконфесійності та плюралізму. Принцип історизму. Культурологічний та 
антропологічний принципи. Принцип загально-людськості. Принцип правового 
забезпечення свободи совісті. Філософія та феноменологія релігії. Соціологія релігії. 
Психологія релігії. Історія та історіософія релігії Географія релігії. Лінгвістичне 
релігієзнавство. Інші структурні підрозділи релігієзнавства 

НЕ 1.3. Релігія як предмет наукового дослідження. 
Класифікації релігієзнавчих дисциплін в історії науки. Історико-практичне 

релігієзнавство 
Поняття і сутність релігії. Вчення проблеми виникнення релігії. Основні чинники релігії  

Теологічні теорії походження релігії. Наукові теорії походження релігії. Понятійно-
категоріальний апарат релігієзнавства. Принципи класифікації релігієзнавчих дисциплін. 
Класичні класифікації (Мюллер Ф.М., Фрік Р., Варденбург Ж.). «Теоретична» і 
«практична» області релігієзнавства. Сучасні підходи до класифікації дисциплін 
релігієзнавства. Інституціалізація дисциплін релігієзнавства в Європі і США: проблема 
самообмеження. Історія та історіософія релігії.  Географія релігії.  Етнографія релігії.  
Політологія релігії.  Лінгвістичне релігієзнавство.  Інші види релігієзнавства. 

НЕ 1.4 Історія релігійної думки 
Зародки науки про релігію. Вчення про релігію епохи середньовіччя і Нового часу. 

Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання. Релігієзнавча думка в Україні. 
Наукові релігієзнавчі центри та їхня структура. Бібліотеки, архіви та музеї і їх роль в 
організації релігієзнавчих досліджень. Наукові видання. 

НЕ 1.5 Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства.  
Релігійні і нерелігійні світогляди 



Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства. Загальний ряд понять і категорій. 
Поняття і категорії філософського аспекту. Поняття і категорії соціологічного аспекту. Ряд 
понять і категорій історичного аспекту. Поняття і категорії психологічного аспекту. 
Поняття і категорії вільнодумчого аспекту. Поняття світогляду. Типи світоглядів. 
Проблема діалогу світоглядів у сучасному світі. Гуманізм як ціннісна основа діалогу 
віруючих і невіруючих. Суспільна та релігійна мораль 

Змістовоий модуль 2. 
Релігія як предмет наукового дослідження 

НЕ 2.1. Основні чинники, теорії та концепції походження релігії. Релігія і 
наука 

Походження і суть релігії. Релігія − особлива форма суспільної свідомості. Основні 
характеристики релігійної віри в надприродне. Походження і основні етапи еволюції 
релігії.  Сутнісні характеристики релігії. Синкретичний етап. Конфронтаційний етап. 
Синергетичний етап. Інтерпретація релігіями паранормальних явищ. Етичні аспекти релігії. 
Постановка проблеми добра і зла в релігіях. Теодицея. Гріх і можливості його 
спокутування. Ідея безсмертя душі в різних релігіях.  

НЕ 2.2 Структура, функції та класифікація релігії 
Релігійна свідомість та її ознаки. Віра. Релігійний культ. Релігійний обряд. Релігійні 

організації. Головні функції релігії. Підходи до класифікації релігії. Естетичні аспекти 
релігії. Релігія і духовність - Релігія і образотворче мистецтво. Іконопис. Релігія і 
література. “Священні книги” як феномен культури. Релігія і музика Релігія і архітектура. 
Релігія і видовищні мистецтва. 

НЕ 2.3. Релігійна картина світу. Поняття «науки про релігію» 
Уявлення про походження Всесвіту і його долі в релігіях і міфологіях. Ідея 

подвійності світу: світ нижній і верхній, потой- і поцейбічний. Опис загробного світу в 
різних релігіях. Природа створена і природа творить: ідеї пантеїзму в історії релігій. 
Виникнення релігієзнавства; проблема «природної релігії». Статус релігієзнавства в спектрі 
наук про дух. Предмет, об’єкт і завдання релігієзнавства. Релігієзнавство як емпірична 
наука. Системність сучасного релігієзнавства. Проблема методу і методології в сучасному 
релігієзнавстві. Проблема класифікації релігій. 

НЕ 2.4 Методика написання курсових робіт й інших наукових праць з 
релігієзнавства. Організація самостійної роботи студентів при вивченні 
релігієзнавчих дисциплін. 

Специфіка курсових робіт з релігієзнавства. Основні етапи підготовки курсової 
роботи. Захист курсової роботи. Вимоги ДЕСТу до оформлення наукового апарату 
наукового твору. Важливість самостійної роботи у процесі засвоєння знання. Основні 
методи самостійних занять. Принципи самоосвіти. Підготовка до практичних занять. 

НЕ 2.5 Релігійні традиції в Чернівецькій області. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича − один із 

провідних вузів держави та розвиток у ньому богословсько-релігієзнавчих дисциплін 
Історія окремих храмів і церков Чернівців. Православ’я в регіоні. Релігійні організації 

зареєстровані у Чернівцях. Історія заснування університету. Розвиток університету в різні 
історичні періоди. Формування філософсько-теологічного факультету. Структура та 
завдання філософсько-теологічного факультету 
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 викладання дисципліни: ознайомлення з предметом, методом, структурою і 
завданням курсу, логічною природою міркувань, формами, в яких вони постають, та 
законами і правилами, яким вони підпорядковуються в процесі логічного дискурсу, їх 
пізнавальне значення в практиці філософської рефлексії. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчаються сучасні концептуальні уявлення про 
становлення традиційної формальної логіки як науки з найдавніших часів і до наших днів; 
з’ясовується місце і роль логіки в контексті культури; взаємозв’язок логічного і 
мовленнєвого в контексті мисленнєвої діяльності; логічна природа та пізнавальна функція 
форм і законів правильного мислення; види і структура логічних основ аргументації; 
форми розвитку знання та їх логіко-гносеологічна природа; методи і способи логічного 
аналізу міркувань засобами логіки. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: 
розуміти: 
уміти: 

 
Змістовий модуль 1: 

Предмет, метод та структурний елемент міркування 
Н.Е. 1.1. Предмет і завдання логіки 

Мислення як предмет вивчення логіки. Логіка – наука про міркування, форми, в 

яких вони постають, та закони і правила, яким підпорядковується. Теоретичне і практичне 

значення логіки. 

Н.Е. 1.2. Логіка в системі культури 

Історичний характер логіки як науки. Логіка – невід’ємний елемент культури. 

Логіка на рубежі тисячоліть. 

Змістовий модуль 2: 
Мислення, мова, метод та закони логіки 

Н.Е. 2.1. Мислення і мова 
Мова як знакова інформаційна система. Поняття знаку. Семантичні категорії мови. 

Мова логіки висловлень і мова логіки предикатів. 
Н.Е. 2.1. Основні закони (принципи) правильного мислення 

Закон формальної логіки як формула, що виражає структуру істинного 
висловлення. Основні закони логіки. Значення законів формальної логіки. 

Змістовий модуль 3: 
форми мислення 

Н.Е. 3.1. Поняття та імена 



Поняття як форма мислення. Мовні форми виразу понять: поняття і слово (ім’я). 
Логічні прийоми формування понять. Логічна структура поняття. Види понять. 
Н.Е. 3.2. Логічні відношення між поняттями 

Відношення між поняттями. Логіка класів (множин). Основні закони логіки класів. 
Н.Е. 3.3. Логічні операції над поняттями 

Поділ понять. Види поділу. Основні правила і помилки в поділі. Визначення 
поняття. Види визначень. Правила і помилки у визначенні. 
Н.Е. 3.4. Судження як форма мислення 

Загальна характеристика судження. Структура судження. Судження і речення 
(висловлення). Логічна природа і гносеологічна функція питання. 
Н.Е. 3.5. Прості судження та їх види 

Види простих суджень за змістом предиката. Категоричні судження та їх види. 
Види простих суджень за модальністю. 
Н.Е. 3.6. Складні судження та їх види. 

Види складних суджень. Відношення між простими і складними судженнями за 
істинністю. Логічний аналіз суджень. 
Н.Е. 3.7. Умовивід як форма мислення 

Умовивід як форма міркування. Логічна структура умовиводу. Типологія 
умовиводів. 
Н.Е. 3.8. Дедуктивні умовиводи. Виводи логіки висловлень 

Умовиводи, засновані на логічних зв’язках між висловленнями. Прямі виводи та їх 
правила. Непрямі виводи. Методи логічного аналізу виводів логіки висловлень. 
Н.Е. 3.9. Виводи логіки предикатів 

Виводи, засновані на суб’єктивно-предикатній структурі суджень. Безпосередні 
умовиводи. Опосередковані умовиводи: силогізм, фігури, модуси силогізму; поняття про 
скорочені, складно-скорочені силогізми. Основні правила і закони логіки предикатів. 
Виводи із суджень про відношення. Логічний аналіз коректності виводів логіки 
предикатів. 
Н.Е. 3.10. Правдоподібні (Індуктивні) умовиводи 

Поняття ймовірності. Види індуктивних умовиводів. Неповна індукція та її види. 
Статистичні узагальнення. Умовиводи за аналогією. Види аналогії. Роль правдоподібних 
умовиводів у науковій практиці. 

Змістовий модуль 4: 
аргументація 

Н.Е. 4.1. Доведення як форма й спосіб аргументації 
Доведення, його структура та види. Логічний аналіз доведень у традиційних і 

нетрадиційних логічних системах. 
Н.Е. 4.2. Спростування як форма і спосіб аргументації 

Спростування та його логічна структура. Види спростувань. Логічний аналіз 
спростувань засобами логіки. 

Змістовий модуль 5: 
логічна природа та пізнавальна функція 

основних форм розвитку знання 
Н.Е. 5.1. Наукова проблема як форма і спосіб розвитку знання 

Визначення проблеми. Виникнення, становлення і розв’язування наукових 
проблем. Структура проблеми. Загальна типологія проблем науки. Роль проблеми в 
розвитку знання. 
Н.Е. 5.2. Гіпотеза як форма становлення знання 

Поняття про гіпотезу. Логічна структура гіпотези. Види гіпотез. Верифікація і 
фальсифікація гіпотез. Роль форм мислення у побудові гіпотез. 
Н.Е. 5.3. Теорія як система достовірного знання 



Поняття про теорію. Види наукових теорій. Логічна структура формальних, напів-
формальних та неформальних теорій. Роль логіки в розвитку, систематизації та 
обґрунтуванні наукового знання. 
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 викладання дисципліни: репрезентувати студентам знання про сучасну 

класичну логіку (логіку висловлень і логіку предикатів як логічні теорії) і на цій підставі 
закласти методологічні й методичні навички і уміння логічного аналізу міркувань 
засобами класичної логіки. 

Завдання вивчення дисципліни: Окреслити предмет, метод і значення логіки 
висловлень і логіки предикатів як логічних теорій та їх мови; з’ясувати проблеми 
семантики логіки висловлень через знайомство з методами семантичних та аналітичних 
таблиць і на цій основі виявити види логічних відношень між формулами, що 
репрезентують міркування; розкрити логічну природу синтаксису логіки висловлень через 
з’ясування суті аксіоматичного та натурального числень логіки висловлень, правил і 
законів числень; виокремити методологічні проблеми логіки висловлень та проблеми 
аналізу міркувань засобами логіки висловлень; висвітити особливості логіки предикатів 
через розкриття специфіки підставкової семантики, семантики аналітичних таблиць та 
модельних множин; розкрити синтаксис логіки предикатів через аксіоматичну, 
натуральну та секвенціональну побудову числень логіки предикатів; означити 
методологічну проблематику логіки предикатів; на базі теоретичних знань виробити 
уміння і навички логічного аналізу міркувань засобами логіки висловлень і логіки 
предикатів. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: 
розуміти: 
уміти: 

Змістовий модуль 1: 
визначення та мова логіки висловлень 

Н.Е. 1.1. Предмет, метод і значення класичної логіки 
Класична логіка як етап у становленні формальної логіки. Три етапи в становленні 

класичної логіки. Особливості класичної логіки щодо традиційної. Причини  виникнення 
класичної логіки. Теоретичне і практичне значення класичної логіки як новітньої логічної 
системи. Логіка висловлень і логіка предикатів. 

Н.Е. 1.2. Визначення логіки висловлень 
Характерні риси логіки висловлень. Поняття про дескриптивне висловлення. 

Двозначність про позиційної логіки. Логічне значення висловлення. Абстрагування від 
смислового значення висловлення в пропозиційній логіці. Прості та складні висловлення. 
Пропозиційна логіка як логічна теорія, де досліджується структура складання висловлень. 



Змістовий модуль 2: 
мова про позиційної логіки 

Н.Е. 2.1. Мова про позиційної логіки 
Поняття про мову логіки висловлень. Список знакових засобів (алфавіт) логіки 

висловлень. Знаки змінних про позиційної логіки (пропозиційні змінні). Знаки логічних 
сполучників. Технічні знаки. 

Н.Е. 2.2. Формалізація – основний метод пропозиційної логіки 
Визначення формули. Поняття про схему формули. Підформула. Головний 

логічний сполучник формули (головний знак). Сила логічних сполучників. Розташування 
дужок у формулі. Алгоритм перекладу виразів природної мови мовою логіки висловлень. 

Змістовий модуль 3: 
семантика пропозиційної логіки 

Н.Е. 3.1. Метод таблиць істинності 
Поняття про таблицю (матрицю) істинності. Логічні сполучники (зв’язки), загальна 

характеристика заперечення, його умови істинності. Кон’юнкція, її умови істинності. 
Диз’юнкція (слабка і сильна), її умови істинності. Імплікація, її умови істинності. 
Еквіваленція, її умови істинності. Поняття про достатню та необхідну умову. Логічні 
сполучники у природних контекстах. Загальнозначимість, виконуваність та 
невиконуваність формули в семантиці таблиць істинності. 

Н.Е. 3.2. Метод аналітичних таблиць 
Поняття про аналітичну таблицю. Таблиця істинності та аналітична таблиця. 

Правила побудови (розширення) аналітичних таблиць. Загально значимість, виконуваність 
та не виконуваність формули в семантиці аналітичних таблиць. 

Н.Е. 3.3. Елементи теорії моделей 
Поняття про модель та інтерпретацію формули. Загальнозначимість, виконуваність 

та невиконуваність формули в моделі. Види моделей. Булева алгебра. Основні операції 
булевої алгебри: перетин,  об’єднання, доповнення. Умови, яким повинні відповідати 
булеві операції. Закони булевої алгебри. Структура алгебраїчної моделі пропозиційної 
логіки. Правила інтерпретації. Загальнозначимість, виконуваність та невиконуваність 
формули в семантиці блевої алгебри. Поняття про модельну множину (множину 
Я.Хінтікки). модельна множина та істиннісна множина. Умови, яким повинна 
задовольняти модельна множина. Поняття вкладеності формули в модельну множину. 
Загальнозначимість, виконуваність та невиконуваність формули в семантиці модельних 
множин. 

Н.Е. 3.4. Види логічних відношень між видами 
Відношення логічної сумісності. Відношення логічної сумісності за істинністю. 

Відношення логічної сумісності за хибністю. Відношення суперечності, відношення  
протилежності,  відношення  підпротилежності. Відношення логічної рівносильності. 
Рівносильність і поняття логічного закону. Властивості відношення рівносильності: 
рефлексивність, симетричність, транзитивність. Основні рівносильності пропозиційної 
логіки. Поняття про спрощення (мінімізацію) формул. Відношення логічного слідування 
та логічного закону. Правильність міркування та поняття відношення логічного 
слідування. 

Змістовий модуль 4: 
синтаксис логічних висловлень 

Н.Е. 4.1. Аксіоматизація про позиційної логіки 
Загальна характеристика синтаксису формального пропозиційного числення: 

алфавіт, теорема, аксіома, схема аксіоми, доведення, формальна вивідність, вивід із 
множини формул, правила виводу. Аксіоматичне числення пропозиціної логіки (з 
аксіомами). Аксіоми. Правила виводу: modus ponens, правило підстановки. Визначення 
доведення і теореми. Аксіоматичне числення прпозиційної логіки (зі схемами аксіом). 
Схеми аксіом. Правила виводу. Теорема Ербрана (теорема дедукції). Теорема про заміну. 



Н.Е. 4.2. Металогічні властивості пропозиційної логіки 
Несуперечливість пропозиційного числення (формулювання метатеореми і 

принципи її доведення) незалежність системи аксіом пропозиційного числення. 
Н.Е. 4.3. Натуральна побудова пропозиційного числення 
Система натурального виводу пропозиційної логіки: алфавіт, правила творення, 

правила введення та усунення логічних сполучників. Доведення в системі натурального 
виводу. Пряме доведення. Непряме доведення. Правила їх побудови. Порівняльна 
характеристика аксіоматичного числення та системи натурального виводу: подібність, 
відмінність та взаємозв’язок. 

Н.Е. 4.4. Числення секвенцій. Системи генценівського типу 
Принципи побудови секвенційного числення пропозиційної логіки. Поняття про 

секвенцію. Алфавіт, аксіома, правила творення, правила введення логічних сполучників 
справа і зліва. Структура правила: правило стоншення, правило перестановки, правило 
перерізу. Доведення в системах генценівського типу. Дерево секвенцій, корінь дерева, 
верхівка дерева. Порівняльна характеристика аксіоматичного числення, натурального 
числення і числення секвенцій пропозиційної логіки: їх подібність, відмінність та 
взаємозв’язок. 

Н.Е. 4.5. Методологічні проблеми логіки висловлень 
Проблема розв’язковості в пропозиціній логіці. Поняття про розв’язкову 

процедуру. Поняття про ефективну процедуру. Алгоритм Маркова, машина Тюрінга, 
теорія λ -конверсії Чьорча, теорія рекурсивних функцій. Семантичні методи дослідження 
проблеми розв’язковості: таблиці істинності, аналітичні таблиці. Синтаксичні методи 
дослідження проблеми розв’язковості: нормальні форми пропозиційногї логіки: КНФ, 
ДНФ. 

Н.Е. 4.6. Основні закони логіки висловлень 
Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон 

подвійного заперечення (закон зняття подвійного заперечення, закон введення подвійного 
заперечення, повний закон подвійного заперечення). Закон ідемпотентності  (закон 
ідемпотентності для кон’юнкції, закон ідемпотентності для диз’юнкції). Закон 
комутативності (закон комутативності для кон’юнкцій, закон комутативності для 
диз’юнкції). Закон контр позиції (закон простої контрпозиції, закон складної 
контрпозиції), закон асоціативності (закон асоціативності для кон’юнкції, закон 
асоціативності для диз’юнкції), закон дистрибутивності (закон дистрибутивності 
кон’юнкції стосовно диз’юнкції, закон дистрибутивності диз’юнкції стосовно кон’юнкції), 
закони де Моргана. Обґрунтування законів логіки висловлень за допомогою семантичних 
та синтаксичних засобів. Значення законів прпозиційної логіки для теоретичної та 
практичної діяльності людини. 

Н.Е. 4.7. Аналіз міркувань засобами логіки висловлень 
Дедуктивне міркування, його риси. Правдоподібне міркування, його характерні 

риси. Значення дедуктивних міркувань у пізнавальному процесі. Логіка висловлень та 
схема дедуктивних міркувань. Суто умові, умовно-категоричні міркування, розділово-
категоричні міркування, умовно-розділові міркування. 

Змістовий модуль 5: 
визначення та мова логіки предикатів 

Н.Е. 5.1. Предмет, метод і значення логіки предикатів 
Недостатність логіки висловлень. Логіка предикатів як розширення про позиційної 

логіки. Характерні риси логіки предикатів як логічної теорії. 
Н.Е. 5.2. Мова логіки предикатів 
Поняття про мову логіки предикатів. Типи нелогічних термінів, що входять до 

складу простого висловлення: імена, предикатори. Типи логічних термінів, що входять до 
складу простого висловлення: логічні сполучники, квантори. Знакові засоби логіки 
предикатів. Поняття про терм, визначення терму. Прості та складні терми. Поняття про 



формулу, визначення формули. Елементарні (атомарні) та складні (молекулярні) формули. 
Алгоритми перекладу виразів природної мови мовою логіки предикатів. 

Н.Е. 5.3. Квантори та їх специфіка 
Область дії квантора. Вільні і зв’язані входження змінної до формули. Операція 

підстановки для термів. Поняття про правильну підстановку. Поняття про порядок логіки 
предикатів. Характерні ознаки першопорядкової логіки. Логіка предикатів вищих 
порядків. 

Змістовий модуль 6: 
семантика логіки предикатів 

Н.Е. 6.1. Семантика кванторної логіки 
Об’єктна семантика логіки предикатів: характерні ознаки. Поняття моделі. Правила 

інтерпретації для предикатних змінних. Декартові множення. Правила інтерпретації для 
індивідних замінних та індивідних констант. Правила інтерпретації для правильно 
побудованих виразів логіки предикатів. Загальнозначимість, виконуваність та 
невиконуваність виразів логіки предикатів. Загальноначимість, виконуваність та 
невиконуваність формули в моделі. Підстановочна семантика логіки предикатів: 
характерні ознаки зведення проблеми інтерпретації мови логіки предикатів до проблеми 
інтерпретації пропозиційної мови. Правила інтерпретації для правильно побудованих 
виразів логіки предикатів. Загальнозначимість, виконуваність та неваконуваність формули 
в підстановочній семантиці. 

Н.Е. 6.2. Семантика кванторних виразів 
Семантика аналітичних таблиць. Аналітичні правила для кванторів. Загально 

значимість, виконуваність та невиконуваність формули в семантиці аналітичних таблиць. 
Семантика модельних множин. Інтерпретація формул з кванторами. Загально значимість, 
виконуваність та невиконуваність формули в семантиці модельних множин. 

Змістовий модуль 7: 
синтаксис логіки предикатів 

Н.Е. 7.1. Логіка предикатів як аксіоматична система 
Аксіоматична побудова логіки предикатів: алфавіт, правила творення, аксіоми, 

правила виводу. Теорія дедукції 
Н.Е. 7.2. Натуральне числення логіки предикатів 
Натуральна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила творення, правила 

введення та усунення логічних сполучників, правила ведення та усунення кванторів. 
Н.Е. 7.3. Секвенціальне числення 
Секвенційна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила творення, аксіома, 

правила введення логічних сполучників справа і зліва, структурні правила. 
Змістовий модуль 8: 

методологічні властивості логіки предикатів 
Н.Е. 8.1. Металогічні принципи логіки предикатів 
Несуперечливість числення предикатів (формулювання метатеореми та принципи її 

доведення). Повнота числення предикатів (формулювання метаптеореми та принципи її 
доведення). Незалежність систем аксіом числення предикатів. 

Н.Е.8.2. Методологічні проблеми логіки предикатів 
Проблема розв’язковості логіки предикатів. Розв’язковість одномісного числення 

предикатів. Класи зведеності. Прикладні мови логіки предикатів. Логіка предикатів з 
рівністю. Проблема визначеності. Явні та неявні визначення. Теорема Бета. Теорема 
Крейга. 

Н.Е. 8.3. Основні правила і закони логіки предикатів 
Поняття закону логіки предикатів. Специфіка законів і правил логіки предикатів 

стосовно законів і правил логіки висловлень. Основні правила логіки предикатів (правила 
введення й усунення кванторів загальності та існування). Закони логіки предикатів: 
закони пронесення кванторів; закони перестановки кванторів; закони розподілення 



кванторів (дистрибутивності). Методологічна функція основних законів і правил логіки 
предикатів у процесі обґрунтування переходу від одних формул до інших у дедуктивних 
численнях, розв’язання проблеми вивідності та класності формули. 

Н.Е. 8.4. Аналіз міркувань засобами логіки предикатів. Проблема 
розв’язковості в логіці предикатів 

Процедури для розв’язковості виводів логіки предикатів. Розв’язкова процедура 
для логіки предикатів. Розв’язкові процедури і нормальні форми. 
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 викладання дисципліни: ознайомити студентів з головними напрямками 
становлення і розвитку сучасних некласичних логік, їхнім предметом, методом, 
завданнями. місцем у системі природничо-наукового та гуманітарного знання і системі 
культури загалом, основами логічного аналізу міркувань засобами некласичних логічних 
теоретичних систем та способами обґрунтування їхньої правильності, коректності, 
філософськими та концептуальними засадами некласичних формальнологічних числень. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчаються сучасні концептуальні уявлення про 
становлення і розвиток некласичних логічних систем у контексті основних ідей 
філософських напрямків; розкриваються зовнішні і внутрішні причини виникнення 
некласичних логік та головними напрямками (розвитку) девіантних логік; подається 
загальна характеристика модальної логіки на прикладі алетичної логіки; репрезентуються 
в адекватних контекстах логіка часу, епістемна логіка, деонтична логіка, їх специфіка та 
можливості; з’ясовуються особливості логіки дії і взаємодії та їх зв’язок з логікою норм; 
розкривається суть практичної логіки як дедуктивної теорії та особливості логічного 
аналізу соціальної дії та способів логічної експлікації соціореальності. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: 
розуміти: 
уміти: 

Змістовий модуль 1: 
філософія і логіка 

Н.Е. 1.1. Логіка як частина філософії 
Місце сучасної логіки в системі культури. Етапи розвитку логіки. Логіка як 

формальний метод аналітичної філософії. Логіка та методологія. 
Н.Е. 1.2. Філософська логіка як аналітика та еристика 
Формальний аналіз та дедуктивний синтез. Аналіз обґрунтування та відкриття. 

Мислення та міркування. Логічність як критерій раціональності. Логіка та гуманітарні 
науки (лінгвістика, психологія, соціологія, правознавство, політичні науки, дипломатія, 
ідеологія). 

Н.Е.1.3. Логіка та науки про людську діяльність 



Логічність та раціональність як критерії діяльності. Міркування та дія. Доцільність 
вчинку та правильність міркування. Логіка і науки про людську діяльність (праксеологія, 
когнітологія, соціологія, психологія, лінгвістика, теорія прийняття рішень, дослідження 
операцій, конфліктологія). 

Змістовий модуль 2: 
девіантні логіки 

Н.Е. 2.1. Причини виникнення девіантних логік 
Зовнішня критика класичної логіки (пов’язана із розширенням сфери суто логічних 

досліджень міркувань у галузі психології, соціології, правознавства та із впливом певних 
філософських течій і напрямків: філософія дії, феноменологія, когнітивні науки тощо) і 
внутрішня критика (самих принципів класичної логіки: тотожності, суперечності, 
виключеного третього) як джерело девіантності. 

Н.Е. 2.2. Парадокси слідування та імплікації 
Джерела та види парадоксів. Варіанти подолання парадоксів (К.Льюїс, А.Андерсен, 

Н.Белнап, А.Аккерман). 
Н.Е. 2.3. Релевантна логіка 
Принципи побудови та методологічне значення. Інформативність законів логіки. 
Н.Е. 2.4. Паранесуперечлива логіка 
Загальний опис пара несуперечливої логічної системи.Особливості трактування 

заперечення в пара несуперечливій логіці. 
Н.Е. 2.5. Конструктивізм та інтуїціоністична логіка 
Загальна характеристика дослідницьких програм. Специфіка інтуїціоністського 

тлумачення логічних сполучників. Інтуїціоністська логіка: проблеми і перспективи. 
Н.Е. 2.6. Напрямки девіантних логік 
Логіка перехідних станів, логіка фреймів, немонотонна логіка. Загальна 

характеристика. 
Змістовий модуль 3: 
багатозначна логіка 

Н.Е. 3.1. Багатозначна логіка як девіантна 
Невизначеність та парадокс. Абстракція багатозначності. Логіка невизначеності. 

Тризначна логіка Я.Лукасевича. 
Н.Е. 3.2. Логіка беззмістовності 
Тризначна логіка Д.Бочвара. Принципи побудови. Теоретичне значення. 
Н.Е. 3.3. Логіка неповного та суперечливого знання 
Чотиризначна логіка Н.Белнапа. Методологічні засади. Теоретичне значення. 
Н.Е. 3. 4. Нескінченнозначна логіка 
Логічна система Поста. Теоретичне і практичне значення. 
Н.Е. 3. 5. Ймовірнісна логіка 
Принципи побудови. Головні напрямки. Методологічне значення. 
Н.Е. 3.6. Вільна логіка 
Принципи побудови та методологічне значення. Логічні інтерпретації понять 

“беззмістовно”, “невизначено”, “абсурдно”. Особливості багатозначної інтерпретації 
логічних сполучників. 

Змістовий модуль 4: 
модальна логіка. алетична логіка 

Н.Е. 4.1. Модальність як категорія філософії логіки 
Філософська оцінка модальної логіки: модальна логіка і філософія, онтологія, 

гносеологія, методологія. Модальність як інтенційний модус. Головні типи модальностей. 
Структура модального висловлення. Модальний оператор. De re та de dicto модальності. 

Н.Е. 4.2. Алетична логіка як модальна логічна система 



Загальна характеристика модальної системи на прикладі алетичної модальної 
логіки. Доконечність, можливість, реальність, випадковість. Головні закони та парадокси 
алетичної модальної логіки. 

Н.Е. 4.3. Семантика модальних логічних систем 
Можливий світ. Опис стану, логічна альтернатива, можлива ситуація. Загальні 

принципи побудови семантики модальної логіки: алгебраїчна семантика та семантика 
можливих світів. Можливі світи та відношення досяжності. Семантичні визначення 
модальностей. 

Н.Е. 4.4. Модальні характеристики 
Інтенсіональність як модальна характеристика. Інтенсіональність та принципи 

логічної функціональності. Аналітичні правила для формул з модальними операторами. 
Змістовий модуль 5: 

часова логіка 
Н.Е. 5.2. Філософія часу і логіка часу 
Онтологічний, лінгвістичний та логічний аспекти аналізу часових характеристик. 
Н.Е. 5.2. Предмет часової логіки 
Міркування, що мають часовий зміст, як предмет часової логіки. Часові 

модальності (“Було”, “Буде”, “Завжди було”, “Завжди буде”). Семантика часової логіки: 
особливості побудови. Закони “змішування часу”. 

Н.Е. 5.3. Часові модальності та часові структури 
Часові та алетичні модальності. Лінійна та розгалужена часові структури. 

Гіпотетична універсальна часова структура. Аналітичні правила для часової логіки. 
Н.Е. 5.4. Мінімальна часова логіка 
Опис мінімального часового числення Кt. Модифікації часової логіки: метрична 

логіка, логіка дат, інтервальна логіка, логіка змін. 
Змістовий модуль 6: 

епістемна логіка 
Н.Е. 6.1. Епістемна логіка як модальна система 
Проблема “знання” та опінія. Епістемічна логіка як модальна. Принципи аналізу 

пропозиційних висловлень. Логіка і проблема інтенційності. Пропозиційна настанова, 
інтенційний стан, когнітивна подія. Інтенційний характер помилкового погляду і 
незнання. Переконання і загальне знання. 

Н.Е. 6.2. Семантика епістемної модальної логіки 
Особливості побудови. Епістемічно можливий та логічно можливий світи. 

Альтернатива. Семантичні визначення головних епістемічних операторів. Аналітичні 
правила для формул з операторами, які виражають сумнів, вірування, знання, незнання і т. 
ін. 

Н.Е. 6.3. Закони епістемної логіки 
Головні закони та парадокси епістемічної логіки. Способи подолання 

парадоксальності. Модифікації абстрактної епістемічної логіки: немонотонна логіка, 
автоепістемічна логіка. 

Змістовий модуль 7: 
деонтична логіка 

Н.Е. 7.1. Філософські засади деонтичної логіки 
Деонтичні модальності в структурі нормативного дискурсу. Дилема Йоргенсена. 

“Моральний світ” І.Канта. Деонтично можливий світ як моральний кодекс. 
Н.Е. 7.2. Семантика деонтичної логіки 
Деонтичне трактування відношення досяжності між деонтично можливими 

світами. Деонтичні та атлетичні модальні оператори. Головні деонтичні закони та 
парадокси. 

Н.Е. 7.3. Мова деонтичної логіки 



Аналітичні правила для деонтичних операторів. Мова деонтичної логіки. 
Ускладнені деонтичні оператори (індексування). 

Н.Е. 7.4. Імператив у контексті деонтичної логіки 
Імператив, право та обов’язок у термінах мови деонтичної логіки. Норма, санкція і 

необхідність (деонтична логіка Андерсена). Умовне зобов’язання. 
Змістовий модуль 8: 

логічний аналіз дії і взаємодії 
Н.Е. 8.1. Предмет логіки дії і взаємодії 
Специфіка логіки дії і взаємодії. Предметна галузь дослідження логіки діяльності. 

Методологічні засади логіки дії і взаємодії. Дія як елемент діяльності. Людська дія і 
фізична подія. Структурні елементи дії (суб’єкт, контекст, мотив, план). Зміна та дія. 
Інтенційність дії. Дія, утримання від дії та бездіяльність як теми логічної концептуалізації. 

Н.Е. 8.2. Логіка норм та оцінок 
Норма та інтенція. Логіка цілі та логіка емоцій. Принципи логічного моделювання 

внутрішнього світу індивіда. 
Н.Е. 8.3. Логіка взаємодії 
Логічна структура людської взаємодії. Інтеракція та її логічна схема. Логіка 

імперативів. Імператив у контексті інтеракції (логічна структура). 
Н.Е. 8.4. Логіка запитань та відповідей 
Предмет логіки запитань і відповідей. Принципи побудови. Поняття запитальної 

форми. Запитання і відповідь як когнітивні події. Схеми запитань і пошук відповідей. 
Н.Е. 8.5. Аргументація. Логіка і риторика 
Засади теорії аргументації. Обґрунтування та спростування. Раціональні прийоми 

переконання. Риторика та логіка. 
Змістовий модуль 9: 

логіка практичних міркувань 
Н.Н. 9.1. Практичні міркування і діяльність 
Специфіка семантико-синтаксичного аналізу міркувань про діяльність, їх 

відмінність від теоретичних міркувань, доконечність прагматичного (контекстуального) 
аналізу. Дефініції ключових логіко-філософських понять, що детермінують стратегію 
побудови логічних моделей (раціональність, нормативність, інтерсуб’єктивність, 
консенсус і т. ін.) 

Н.Е. 9.2. Практичний силогізм 
Базисна логіка практичних міркувань. Предикатні оператори. Мова логіки 

предикатних операторів. Оператор належності. 
Н.Е. 9.3. Логіка змін 
Предмет логіки змі. Методологічні засади. Формальне уточнення понять “подія”, 

“ситуація”, “курс подій”, “зміна” в термінах логіки змін. 
Н.Е. 9.4. Когнітивна логіка 
Когнітивна логіка як комплекс досліджень, пов’язаних з побудовою специфічних 

формальних дедуктивних схем “внутрішнього світу” суб’єкта. “Когнітивні” константи: 
класи інтенціалів та потенціалів, когнітивні цінності, когнітивні почуття. Структура 
“когнітивного світу” (когнітивне оточення, когнітивна структура та когнітивні цінності). 
Поняття когнітивної інтерпретації. 

Н.Е. 9.5. Практична логіка як теорія 
Практична логіка як дедуктивна теорія, яка описує формальні властивості 

оператора “має намір”. Особливості побудови когнітивних логік переконань: інтенцій, 
норм, оцінок та інтеракцій. 

Змістовий модуль 10: 
логічний аналіз соціальної дії 

Н.Е. 10.1. Соціореальність та її особливості 



Соціаність та способи її логічної експлікації. Логічна структура соціальної дії. 
Соціальна нормативність дії. Санкція в структурі дії, що планується. 

Н.Е. 10.2. Логіко-когнітивний варіант ігрової моделі соціальної дії 
Гра як формальний об’єкт. Специфіка логічного аналізу ігор. Соціома. Логічні 

моделі рольових ігор. 
Н.Е. 10.3. Логіка дискурсу 
Логічне моделювання дискурсу. Раціональність та логічність (лінійна, сітьова та 

ігрова схеми раціональності). Дискурс як нормативна інтеракція. Логічна експлікація 
групового інтересу. “Ми-інтенція”. Логічні характеристики девіантної поведінки. 
Ірраціональність та алогічність. Ірраціональне як асоціальне. 

Н.Е. 10.4. Основи логіки конфлікту 
Логічне моделювання конфлікту. Суб’єктивність, реальність та нормативність 

конфлікту. Аналітика конфлікту (проблема, учасники, конфліктні інтереси, конфліктна 
ситуація). Фази конфлікту (латентна, демонстративна, агресивна, батальна). Реверсія 
конфлікту. Раціональна комунікація у конфлікті. Логіка, етика та право. Легітимність і 
етичність. 

 
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 

Метою курсу є сформувати у студента комплексне уявлення про рівні організації 
живих систем видового і надвидового рангу, особливості їх взаємодії з оточуючим 
середовищем, основні екологічні фактори та їх вплив на організми; пристосування 
організмів до сприйняття різних екологічних факторів; головні показники та структури, 
якими характеризуються популяції організмів і динамічні процеси, що в них 
відбуваються; структуру, властивості біоценозів, біогеоценозів та екосистем; процеси, що 
забезпечують стабільність існування популяцій та екосистем різних рівнів у просторі й 
часі, напрямки діяльності екологічних і природозахисних організацій (національного та 
міжнародного рівня) у здійсненні певних проектів і програм. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: Студент 
повинен вміти вільно оперувати основними екологічними термінами та поняттями, 
розуміти основні екологічні принципи, правила й закони, вільно застосовувати їх при 
аналізі та вирішенні певних екологічних ситуацій і задач у природокористуванні. На 
основі вивчення курсу студент повинен знати: структуру та системні закони сучасної 
макроекології; основні поняття та закономірності існування організмів, популяцій та 
угруповань екосистем, в тому числі і людини; сучасний стан природних ресурсів та вплив 



на них антропогенної діяльності людини; основні аспекти екоцентричного підходу до 
проблеми взаємовідносин людини та природи; основні напрями практичної 
природоохоронної діяльності; стратегію і тактику виживання людської цивілізації у XXI 
ст. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1 

Основи загальної екології 
НЕ 1.1. Екологія як природнича наука.  
Місце екології в системі природничих наук. Зміст, предмет та завдання екології. 

Історія розвитку екології як науки. Галузі та підрозділи екології. Екологічні явища, 
стосунки. Екологічні закони. 

НЕ 1.2. Середовища життя та адаптація до них живих організмів. 
Поняття про навколишнє середовище та його структуру. Класифікація факторів 

середовища існування. Прямий і непрямий вплив факторів та їх діапазон. Найважливіші 
абіотичні фактори та адаптація до них живих організмів. Температура, як абіотичний 
фактор. Світло, як абіотичний фактор. Вологість, як абіотичний фактор.  Біотичні 
фактори. Біотичні фактори та явище коакцій. Основні типи біотичних взаємозв’язків. 
Біотичні фактори. Антропогенний фактор. 

НЕ 1.3. Екологія популяцій.  
Поняття популяції в екології. Популяційна структура виду. Біологічна, просторова 

та етологічна структура популяції Чисельність та густота популяції. Народжуваність і 
смертність у популяціях. Криві виживання. 

НЕ 1.4. Організація та функціонування екосистем.  
Поняття про біоценоз, їх таксономічний та функціональний склад. Структура 

біоценозу. Екологічна ніша. Динаміка біоценозу, типи сукцесій. Біогеоценоз та його 
особливості. Кругообіг речовин та енергії в екосистемах. Екологічна піраміда. Піраміда мас, 
чисел та енергії. Загальні принципи стійкості екосистем, екосистеми світу. 

НЕ 1.5. Глобальна екологія, вчення про біосферу.  
Поняття про біосферу, її структура. Жива речовина. Енергетичний баланс біосфери. 

Біогеохімічні цикли. Антропогенний вплив на природні цикли основних біогенних 
елементів. Поняття ноосфери. Управління біосферою. Вчення В.І.Вернадського про 
біосферу та живу речовину. Думки В.І.Вернадського про сутність життя та його появу на 
Землі 

Змістовий модуль 1 
Вплив діяльності людини на довкілля та охорона навколишнього природного 

середовища 
НЕ 2.1. Людство і довкілля.  
Джерела загроз для довкілля. Еволюція ставлення людини до природи. Надзвичайні 

екологічні ситуації (катастрофи). Криза людського духу. Нова філософія життя. 
НЕ 2.2. Екологія і практична діяльність людини.  
Глобальні екологічні проблеми планети Земля та можливі шляхи їх вирішення. 

Науково-технічний прогрес та проблеми екології, джерела екологічної кризи. Небезпечні 
явища і процеси. 

НЕ 2.3. Екологічна безпека атмосфери. 
Сучасний стан атмосфери. Класифікація забруднень атмосфери. Екологічний вплив 

забруднень атмосфери на живі організми.  
НЕ 2.4. Екологічна безпека гідросфери та ґрунтового покриву. Забруднення вод 

світового океану. Екологічний стан водойм України. Наслідки забруднення гідросфери. 
Причини втрат ґрунтів. Екологізація сільського господарства. 

НЕ 2.5. Екологічна безпека людини.  
Вплив навколишнього природного середовища на здоров’я людей. Екологічно 

безпечні продукти харчування. Методи виведення шкідливих речовин з організму 



людини. Якість природного середовища і здоров’я людей. Захворювання пов’язані з 
забрудненням навколишнього середовища. Якість води і стан здоров’я людей. Вплив 
шуму на людину. Радіація і здоров’я. 

НЕ 2.6. Антропогенний вплив на рослинний і тваринний світ.  
Значення рослин та тварин у природі у житті людини. Скорочення лісових ресурсів 

та його наслідки. Причини вимирання тварин. Рідкісні і зникаючі види фауни України. 
Охорона тваринного світу. Червона книга. Заповідна справа. 

НЕ 2.7. Стратегія раціонального природокористування.  
Екологічна освіта. Екологічне право. Екологічна культура і мораль нової 

цивілізації.  
Основна література до курсу: 

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 «Антропосоціогенез»:: обумовлена тим, що кожному фахівцю, який 
планує працювати у сфері міжособистністної і міжкультурної комунікації, необхідно 
володіти певним об'ємом інформації про природу людини. Мета курсу – формування знань 
про суть людини, її ролі в суспільстві і культурі, сенсі, цінностях і перспективах 
людського існування, здібностях і потребах, інтересах і мотивах соціальної діяльності. 

Завдання курсу: освоєння наочного поля антропосоціогенезу як наукового 
напряму і навчальної дисципліни в системі соціальних і гуманітарних наук і практиці; 
співвідношення антропосоціогенезу, соціальної (культурної) антропології, соціології, 
психології і релігієзнавчої роботи; міждисциплінарний підхід в дослідженні феномена 



людини; ознайомити студентів з історією антропологічних учень, основними 
досягненнями світової і вітчизняної соціально антропологічної думки; сформулювати і 
розглянути зміст найважливіших соціально-антропологічних проблем; формування 
антропологічного розуміння соціальної природи людини; розвиток антропологічного 
розуміння соціальної відмінності; використання на практиці компаративного аналізу 
фізичних (біологічних), соціальних, культурних, психологічних характеристик індивіда, 
особи; формування гуманного відношення до людини незалежно від її статевовікових, 
статусних, етнічних, релігійних і інших відмінностей; виділення предмету 
антропосоціогенезу як науки про походження і еволюцію людини, спадковості і 
мінливості, структури і чисельності людських популяцій в часі і просторі, утворенні 
людських рас; виділення основних історичних етапів розвитку антропології від широкого 
тлумачення як універсальної науки про людину, що систематизує знання про її природну 
історію, фізичну організацію, матеріальну і духовну культуру, психологію, мову тощо; 
виділення актуальних проблем і “гарячих” точок сучасного антропосоціогенезу і аналіз 
прикладних питань. 

Компетенції, якими має володіти студент: знати виявляти і аналізувати 
найважливіші проблеми існування людини в сучасному світі; історію становлення і 
розвитку антропології і її теоретичне та прикладне значення у світлі сучасного процесу 
взаємопроникнення гуманітарних і природничо-наукових знань; основні поняття і методи 
культурної антропології; етапи і закономірності розвитку людських спільнот, принципи  
їх організації; місце людини в системі тваринного світу, її походження і соціогенез; 
розуміти цілісну систему антропологічних знань, орієнтованих на комплексне уявлення 
про людину через призму її соціальних, культурних, сімейних і інших зв’язків; сучасний 
стан антропології, її теоретичне значення і можливе практичне застосуванні, функції цієї 
науки в сучасній культурі; характер основних проблем та особливості курсу 
«Антропосоціогенез»; історичні чинники походження і біологічну мінливість у часі і 
просторі, спадковості і мінливості, структур і чисельності людських популяцій та 
утворенні людських рас; вміти володіти умінням антропологічної інтерпретації явищ і 
процесів з позиції виявлення і аналізу антропологічних універсалій; конструювати 
інституційні моделі соціальної поведінки людини з урахуванням її фізіологічних, 
етнічних, культурних особливостей; володіти сучасними технологіями і методами 
соціально-антропологічного аналізу, уміннями їх самостійного застосування; 
застосовувати антропологічний підхід до комплексних міждисциплінарних проблем Homo 
sapiens, заснований на концепції множинності “норм”; збирати і обробляти інформацію, 
критично аналізувати одержані матеріали, самостійно ставити і вирішувати поставлені 
творчі завдання, формулювати висновки. 

Змістовний модуль 1.  
Антропосоціогенез. 

Його місце в системі соціальних і гуманітарних наук та практиці 
НЕ. 1.1. Антропосоціогенез в системі гуманітарного знання  
Різноманіття підходів до вивчення людини: релігійний, філософський, науковий. 

Антропологічне знання як система, її структура і основні елементи. Зміст і 
співвідношення понять «фізична антропологія», «філософська антропологія», «соціальна 
антропологія», «культурна антропологія». Соціальна антропологія і соціологія. Соціальна 
антропологія і психологія. Філософські підстави соціальної антропології. Дискусія про 
місце антропосоціогенезу в сучасному людинознавстві. 

Наочне поле антропосоціогенезу: взаємозв’язок внутрішнього світу людини із 
зовнішнім по відношенню до нього соціальним світом. Основні способи взаємодії людини 
і соціуму як взаємозв’язки внутрішнього і зовнішнього. Об’єктивування продуктів 
духовного світу людини як головна проблема антропосоціогенезу. Антропосоціогенез – 
галузь знання про внутрішній духовний світ людини як потенційного і реального суб’єкту 
соціокультурної творчості. 



Понятійний апарат антропосоціогенезу і його духовно-практичний характер. 
Свобода, вибір, відповідальність, творчість, гра, сенс життя як категорії соціальної 
антропології. 

Подвійність методології соціально-антропологічного пізнання. Поєднання 
наукових і позанаукових (буденних, релігійних, художніх, філософських) пізнавальних 
форм. Недостатність чисто об’єктивістського підходу до вивчення людини. Активність 
людини як суб’єкта соціально-антропологічного пізнання. Роль інтуїції, рефлексії і 
самоспостереження. 

НЕ 1.2. Основні напрямки і етапи становлення арнтопосоціогенезу як науки. 
Критерії вибору спрямованості розвитку наукового знання. Соціологічний напрям 

соціальної антропології що розглядає відмінність людини від тварини як основу його 
буття і необхідності подолання біологічної недостатності - М.Шелер (1874-1928), 
Х.Фрайер (1887-1969), Г.Плеснер (1892—1985), А.Гелен (1904-1976). 

Напрям, орієнтований на вивчення примітивних, традиційних суспільних систем, 
де людина не творець, а продукт суспільних структур, культурних підстав - Ф.Боас (1858-
1942), Б.К.Малиновський (1884-1942), К. Леві-Стросс (1908) і ін. 

Антропосоціогенез в країнах СНД. Соціокультурний напрям (Э.А.Орлова, 
Ю.М.Резник, Ф.І.Мінюшев), напрямок пов'язаний з аналізом конкретної поведінки 
людини (Н.Н.Козлова) і напрям заснований на аналізі духовного світу людини і її 
самореалізації (В.В.Шаронов). 

НЕ.1.3. Ранні етапи антропосоціогенезу. Походження людей їх раси та 
антропологічний склад давнього й сучасного населення України 

Місце людини у природі та її тваринні предки. Теорії походження людини. 
Дріопітеки. Різновид дріопітеків - проконсули. Характеристика рамапітеків. 
Австралопітеки-безпосередні попередники людей. Наукові дискусії навколо 
австралопітеків. " africanus" і " Australopitecus afarensis", їх характеристика. Перші 
представники роду Ноmо на Землі. Дослідженя Л. Лікі. Виділення Ноmо habilis. Габіліси 
творці першої у світі археологічної культури - олдувайської. Характеристика Габілісів. 
Чинники процесу гомінізації і проблема грані між людиною і твариною. Гомінізація. 
Місця знахідок перших представників роду Ноmо. Причини і умови гомінізації. 

НЕ. 1.4. Формування людини сучасного фізичного типу. 
Загальна характеристика процесу формування Ноmо sapiens'а. Архантропи - творці 

ашельської культури. Визначальні риси ашельської культури. Палеоантропи і їх 
характеристика. Формування родового суспільства. Гомініди доби раннього палеоліту. 
Характеристика гомінідів Африки. Африка - батьківщина перших людей сучасного 
фізичного типу. Предки Ноmо sapiens'а в Європі та їх характеристика. Центри формування 
гомінідів в Азії. Сучасна наука про час і місце виникнення Ноmо sapiens'а. Проблема часу 
появи первісних людей. Теорії моноцентризму і поліцентризму. Їх суть і прибічники. 
Фізичний тип людей верхнього палеоліту (неоантропів). Стародавнє населення Африки. 
Кроманьйонці – яскраві носії сапієнтних рис. Характеристика грімальдійського типу. 
Брюнський тип. Морфологічні варіанти неантропів в Європі. Кісткові рештки неоантропів 
в Азії. Освоєння території Австралії, Америки. 

НЕ 1.5.Соціальна організація первісного суспільства. 
Виникнення первісної родової общини. Тотемізм і дуальна екзогамія. Родоплемінна 

структура первісної общини. Плем’я, фратрії, роди, шлюбні класи. Шлюб і сім’я. Розвиток 
форм шлюбу і сім’ї. Груповий, парний, полігамний, моногамний шлюби. Групова, парна, 
моногамна, патріархальна, мала сім’ї. Розвиток форм первісної общини. Родова, 
територіальна, сімейна, сусідська общини. Патронім. Класифікаційна і лінійно-статечна 
системи спорідненості. Взаємини членів первісної общини (колективізм, взаємодопомога, 
наявність колективної власності тощо). 

Змістовний модуль 2. 
Людина і суспільство 



НЕ.2.1. Образ людини в історії антропологічного знання. 
Людина в міфологічній картині світу. Образ людини в античній філософії: людське 

як «тілесно людське»; постановка в античності найважливіших антропологічних проблем: 
суть і призначення людини, співвідношення віри і знання, душі і тіла, розуму і відчуття 
(Сократ, Платон, Арістотель, Сенека). Людина і Бог в релігійній антропології середніх 
віків (Августин Аврелій, Пьер Абеляр, Хома Аквінській). Антропоцентризм і гуманізм, 
пошук індивідуальності людини в епоху Відродження (Эразм Роттердамській, Мішель 
Монтень). Людина епохи Освіти: раціоналізм і соціальний оптимізм, ідеал вільної і 
автономної особи (Дідро, Вольтер, Руссо, Кант, Гегель). Антропологічний матеріалізм 
Л.Фейербаха. Ірраціоналізм і песимізм некласичних концепцій людини ХІХ ст., 
заперечення життя і романтизація смерті (Кьеркегор, Шопенгауер, Ніцше). Марксистське 
трактування суті людини як «ансамблю» суспільних відносин, суб’єкта суспільно-
історичного розвитку. Релігійно-антропологічні мотиви російської філософії кінця ХІХ - 
першої половини ХХ ст. (В.Соловьев, В.Розанов, Н.Бердяєв, Е.Трубецкой, С.Франк, 
П.Флоренській, І.Ільін). 

НЕ. 2.2 Проблеми людини в соціокультурному контексті її розвитку. 
Суть людини як феномена культури. Особливості біологічної і культурної еволюції 

людини. Культура в житті людини, його творча суть. Поведінка людини. Етнічні аспекти 
соціалізації. Система норм і заборон. Процеси інкультурації. Проблеми девіантності. 
Духовний світ людини: основні потреби, інтереси, цінності, індивідуальність, свобода, 
відповідальність, гуманізм і інші особливості формування менталітету.  Поняття 
ментальності. 

НЕ. 2.3. Взаємозв’язок людини і суспільства. 
Основа взаємозв'язку людини і суспільства. Сфери суспільного життя як рівні 

взаємозв’язку людини і суспільства. Необхідність причетності окремої людини на всіх 
рівнях. Основні концепції творення суспільства. Суспільство як опредмечена 
життєдіяльність людини і опредмечена свідомість людини. Суспільство як втілення 
людських відносин. Методологічне і світоглядне значення взаємозв’язку людина – 
суспільство. 

Антиномічність взаємини людини і суспільства. Розвиток взаємин людини і 
суспільства. Суспільство як вирішення суперечностей між безсмертям творінь людини і 
кінцем її буття. Безперервність суспільного буття і переривчаста людського. 

НЕ 2.4. «Антропологічний поворот» в культурі ХХ століття. 
Антропологізм як ведучий зміст культури ХХ ст. Соціально-політичні і духовні 

причини нового «повороту» до людини в сучасній соціально-філософській думці. Людина 
як центральна проблема для німецької «філософської антропології» (М.Шелер, А.Плеснер, 
А.Гелен), екзистенціалізму (М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Же.-П.Сартр), персоналізму 
(Э.Мунье, Ж.Лакруа), фрейдизму і неофрейдизма (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, Ж.Лакан). 
Антиметафізична спрямованість сучасних концепцій людини, перехід від абстрактних 
проблем суті людини до питання його існування в світі. Французька соціологічна школа 
(Э.Дюркгейм, М.Мосс). Структурна антропологія К.Леві-Стросса. Радикальна переоцінка 
людини соціально-філософською думкою ХХ століття. «Кінець історії» і «смерть 
людини». Необхідність доказу «буття людини як людини». Людина в постмодерністській 
антропології (Ж.Делез, Ф.Гваттарі, М.Фуко). 

НЕ 2.5 Людина як предмет соціальної антропології  
Соціально-філософська антропологія про природу (суть) людини: різноманіття 

підходів. Природа людини і її атрибутивні властивості. Внутрішній і зовнішній світ; їх 
єдність і суперечність. Людина як складна багаторівнева система, як втілення 
суперечливої єдності біологічної і соціальної, духовної і тілесної. «Незавершеність» 
людини як біологічної істоти і її компенсація в процесах соціокультурної творчості і 
самоудосконалення.  



Біологічна природа людини. Специфіка людської тілесності. Відношення до тіла в 
різних культурах, філософських і релігійних системах. Соціобіологічна концепція 
тілесності (Э.О.Уілсон) - пошук біологічних передумов соціальної поведінки людини. 
Концепція тілесності С.Грофа (транс-персональна психологія). Тіло як організм. «Тілесне 
Я» як елемент самосвідомості людини. Тіло – посередник між соціальним і 
індивідуальним. Тіло як феномен культури. Тіло людини як результат взаємної дії 
органічного і культурного розвитку. Турбота про тіло. Контроль над тілом. Система 
дисциплінарних просторів і практик формування тілесності в суспільстві. Актуальність 
проблеми влади над тілом для будь-якого суспільства. Формування раціональності, 
духовності на основі виховання певного типа тілесності.  

Соціальна природа людини. Поняття індивіда, особи і індивідуальності. 
Різноманіття підходів до визначення особи. Особа як єдність свідомості і поведінки. 
Об’єктивне і суб’єктивне, внутрішнє і зовнішнє в генезисі антропологічної цілісності. 
Структура особи. Поняття соціалізації: зміст, етапи, чинники і механізми. Соціалізація і 
індивідуалізація. Проблема інкультурації. Соціальна типологія особи. Характер 
соціальний і індивідуальний. Типологія соціального характеру Э.Фромма. Поняття 
орієнтації. Класифікація потреб особи (А.Маслоу). 

Антропосоціогенез як проблема соціальної антропології. Сутнісні риси 
антропосоціогенезу. Онтогенез і його роль в розвитку людини. Проблема походження 
людини в історії культури. Релігійні трактування походження людини. Творіння людини 
як «іншої свободи» – кульмінаційний момент процесу творіння. Еволюційний підхід до 
проблеми походження людини в науковому і філософському мисленні. Теорія Ч.Дарвіна 
як альтернатива християнської концепції креаціонізму. Ф.Енгельс про роль соціальних 
чинників в процесі антропосоціогенезу. Подальший розвиток еволюційної теорії у 
філософії і науці ХХ ст. Ідея походження людини як «помилки» природи. Християнський 
еволюціонізм Тейяра де Шардена. Сучасні уявлення про антропосоціогенез. 

НЕ.2.6. Людина–творець і творіння культури  
Поняття культури: різноманіття підходів. Культура як досвід життєдіяльності і як 

програма соціального спадкоємства. Форми і етапи накопичення і трансляції досвіду в 
процесі соціального конструювання. Поняття і показники соціокультурного процесу. 
Соціальні і особові функції культури. Наука, мистецтво, релігія як елементи культури. 
Засоби масової комунікації в системі культури. Культура і людина: антропологічні 
проблеми теорії культури. Історія становлення і основні проблеми культуральної 
антропології (Ф.Боас, А Кребер) 

Перетворення людини з творіння культури в її творця як суть історичного розвитку 
культури. Людина як творіння культури. Динаміка (основні етапи) входження людини в 
культуру. Типологія культури особи. Соціальні інститути сім’ї і освіти як чинники 
формування особи. Людина як творець культури. Поняття творчості: різноманіття 
підходів. Види творчості. Творчий потенціал людини. Потреби, здібності і уміння людини 
як суб’єкта соціокультурної діяльності.  

НЕ 2.7. Аксіологічні проблеми життя, смерті і безсмертя людини 
Життя як спосіб буття людини. Багатозначність поняття життя у філософії і науці. 

Зміст і співвідношення категорій «людське буття» « життя», «екзистенція». Життя як 
повсякденність і життя як буття-на-межі. Цінність життя. Відношення до життя в різних 
культурах, релігійних і філософських системах. Заперечення життя і поетизація смерті 
(А.Шопенгауер). Благоговіння перед життям (А.Швейцер). Біофілія і некрофілія як 
способи соціально-психологічного орієнтування особи. Особливості некрофільного 
характеру (Э.Фромм). Проблема сенсу життя. Різні трактування сенсу людського життя в 
історії антропологічної думки. Сенс життя як інтегрований вираз свободи людини. Сенс 
життя як регулятивне поняття. Сенс життя як відношення людини до своєї життєвої 
позиції і особистої гідності. Вибір рішення і лінії поведінки — основа сенсожиттєвого 



пошуку. Сенс життя і цінності життя. Типи сенсожиттєвих цінностей, їх класифікація 
(В.Франкл).  

Проблема смерті людини (філософсько-культурологічний аспект). Танатологія як 
розділ філософії. Історична варіативність відношення до смерті. Смерть як таємниця 
людського існування. Буття-до-смерті М.Хайдеггера. Усвідомлення власної смертності як 
достовірно людська якість. Емоційна абсолютизація смерті. Страх смерті. Смерть Іншого. 
Апологія смерті і «метафізики жаху» в культурі ХХ ст. Модуси смерті: смерть тіла, смерть 
свідомості, соціальна смерть. Смерть як соціальна проблема. Право на життя і право на 
смерть. Проблема самогубства. «Хороша смерть» – евтаназія. Ритуал вмирання як 
соціально-психологічний феномен. 

Безсмертя як заперечення смерті. Проблема особистого безсмертя в релігії, 
філософії і науці. Життя після життя (Р.Моуді). Іморталізм і філоіморталізм. Безсмертя 
актуальне і потенційне. Безсмертя як продовження роду і як продовження життя. 
Проблема активного довголіття. Творчість як «творення» безсмертя. Безсмертя як 
самотворення особи. Любов і безсмертя. 

НЕ 2.8 Антропологічний зміст свободи і основні форми її прояву 
Визначення свободи в соціально-філософській антропології: різноманіття підходів. 

Свобода як усвідомлена необхідність. (Б.Спіноза, Г.Гегель, Ф.Енгельс). Об’єктивні і 
суб’єктивні критерії свободи. Свобода фізична, інтелектуальна і моральна 
(А.Шопенгауер). Психологічні аспекти проблеми свободи (З.Фрейд, В.Франкл, А.Маслоу). 
Основні ознаки свободи: спроби побудови системних моделей. Свобода «для» і свобода 
«від». Свобода внутрішня і зовнішня (І.Ільїн). Свобода вибору. Свобода і 
відповідальність: етичний аспект проблеми. Відповідальність як соціально-організуюче 
властивість особи. Свобода і відчуження. Цінність і ціна свободи. «Приреченість» на 
свободу (Ж.-П.Сартр). Вседозволеність. Свобода як свідоме самообмеження. 

НЕ. 2.9 Суспільний прогрес і людина майбутнього  
Поняття людського прогресу в людському існуванні. Складові суспільного 

прогресу. Початкова суперечність рушійні сили розвитку людини і суспільства. Людське і 
його відносність. Критерії олюднення. Творчий і агресивний потенціал духовного 
олюднення суспільства. Суспільство як безперервний процес духовного зростання. 
Об’єктивні і суб’єктивні підстави духовного зростання. Місце відчуження в суспільному 
прогресі. Відчуження як міра причетності людини до суспільного прогресу. Можливість 
подолання відчуження. 

Сенс людської історії і ідеали суспільного прогресу. Специфіка сучасної соціально-
антропологічної ситуації в світі. Соціально-антропологічна криза в Україні і можливість її 
подолання. Внесок окремої людини в світ, що розвивається. 

НЕ. 2.10 Гра як форма життя  
Проблема гри в історії європейської філософсько-антропологічної і 

культурологічної думки  (Ф.Шиллер, Ф.Ніцше, Й.Хейзінга, Е.Фінк, Е.Берн). Гра як один з 
найважливіших екзистенціалів людини. Антропологічний зміст гри як виду вільної 
діяльності людини. Гра як феномен культури. Гра як явище внутрішнього світу особи. 
Психологічний аспект гри як однієї з форм людських взаємин. Гра і народна творчість в 
концепції М.М.Бахтіна. Сенс гри. Ознаки гри. Основні функції гри: культуроутворююча, 
функція соціалізації, компенсаторна, естетична, комунікативна. Класифікація ігор: гра-
agon (боротьба), гра-alea (доля), гра-mimicry (наслідування), гра-ilinx (ризик). 
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 викладання дисципліни: знайомство з основними передумовами 
зародження й особливостями філософської думки у стародавній Індії, стародавньому 
Китаї, ґрунтовне вивчення становлення та розвитку філософії у стародавній Греції – від 
перших натурфілософ шкіл до Сократа, Платона, Аристотеля, Епікура та неоплатоніків; 
виявлення логіки історико-філософського процесу в його найбільш важливій фазі – 
зародження, становлення й утвердження; з’ясування принципової відмінності між тим, 
чим була філософія стародавнього світу, і тим, як її трактують сьогодні. 

Завдання вивчення дисципліни: дати цілісну картину становлення філософії та її 
перших кроків у Стародавній Греції та Римі періоду VII-VI ст. до н.є. - VІ ст. н.є.). Це 
пояснюється потребою в осмисленні широкого контексту формування 
західноєвропейської філософії, чому повинен посприяти аналіз процесу народження та 
розвитку античної філософії. Теоретичною основою такого аналізу є загальна концепція 
генези філософії з профілософії та наступні взаємозв’язки філософії з парафілософією (її 
культурним середовищем). 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: різноманітні форми людського досвіду і знання, природу мислення, 
співвідношення істини і заблудження, знання і віри, особливості функціонування знання у 
період Античної епохи, про системи релігійних, моральних і інтелектуальних цінностей, 
їх значення та вплив на формування духовної культури античного суспільства; знати не 
лише представників античної філософської думки та їх філософські погляди, а й уміти 
проаналізувати вплив цих ідей на  подальший розвиток філософії; поняття історії 
філософії, її предмет та особливості; методи історико-філософського дослідження; 
особливості Західної та Східної моделей філософії; етапи розвитку історії світової 
філософії. розуміти: розуміти роль античної філософської спадщини для подальшого 
розвитку західноєвропейської філософської думки та науки в цілому; діалектику 
формування особистості, її свободи і відповідальності в античному суспільстві, 
своєрідність інтелектуального, морального і естетичного досвіду цієї епохи; причини 
виникнення та значення історико-філософських досліджень; значення гомерівського епосу 
для зародження передфілософських уявлень Ст. Греції ; значення творчості Гесіода та 
«семи мудреців» для зародження філософських уявлень Ст. Греції ; особливості 
об’єктивного ідеалізму Платона; значення філософії Платона для подальшого розвитку 
філософської думки; історичне значення філософії скептицизму для розвитку наукового 
пізнання та філософії наступних віків. уміти: визначати загальнокультурні контексти 
виникнення конкретних філософських традицій та способів філософствування; 
експлікувати значення та історію становлення найважливіших концептів античної 
філософії; визначати вплив найважливіших ідей античної філософської думки на сучасні 
філософські, культурологічні та соціально-політичні концепції; застосовувати свої власні 
ідеї чи підходи до питань, які вивчаються; оперувати категоріально-понятійним апаратом 
даного навчального елементу; володіти методикою наукового аналізу в контексті 
філософсько-світоглядного, ціннісно-смислового визначення; застосовувати методи 
історико-філософського аналізу; визначити відмінності Західної та Східної філософії 

Змістовий модуль 1: 
Поняття історії філософії 

та розвиток передфілософських уявлень 
НЕ 1.1. Історія філософії як наука та основні етапи її розвитку 

Поняття та предмет історії філософії. Методи історико-філософського аналізу. 
Західна та Східна моделі філософії. Історія філософії та філософія.  Історичні типи 



філософування. Сутність філософського мислення. Значення історико-філософського 
дослідження для розвитку філософської та наукової думки. Філософія у системі духовної 
культури людства. Специфіка історико- філософського знання та його науковий статус. 
Головні методологічні засади і принципи історико-філософського дослідження: а) поняття 
історико-філософської проблеми; б) філософський текст як об’єкт наукової інтерпретації; 
в) принцип історизму; г) принцип об’єктивності дослідження. 3. Періодизація історії 
світової філософії 

НЕ 1.2. Становлення філософської думки в Стародавній Греції 
Історичні умови формування філософії в Стародавній Греції. Міфологічні та 

передфілософські уявлення давніх греків як духовне джерело античної філософії. 
Елементи філософії у творах Гомера. Зародки філософської проблематики у творах 
Гесіода. Теологічні уявлення Гесіода. Перші грецькі мудреці та їх роль у становленні 
духовної культури Стародавньої Греції. Культурно-історичний простір античної 
цивілізації. Формування полісу та його значення в античній історії. Економічні та 
політичні обставини. Антична демократія. Релігійне життя греків. Грецька міфологія як 
духовний феномен. Орфізм та його міфічна концепція творення світу. Орфічний міф про 
Діоніса-Загрея. Філософські рефлексії орфіків і їх значення для подальшого розвитку 
філософії. Загальна характеристика соціокультурного середовища Стародавньої Грації 
(ХІІ-Х ст. до н.е.). Світоглядне значення гомерівського епосу. Зародки передфілософських 
уявлень в гомерівському епосі. Життя і творчість Гесіода. Етичні та теологічні уявлення 
Гесіода. Життєва мудрість «семи мудреців». 

НЕ. 1.3. Іонійська філософія 
Поняття та історичні умови формування іонійської філософії. Філософські та 

наукові погляди Фалеса. Вчення про апейрон Анаксимандра. Філософські та наукові 
погляди Анаксимена. Життя і творчість Геракліта. Вчення Геракліта про вогонь як 
першооснову всього сущого. Діалектика Геракліта. Психологія та гносеологія Геракліта. 
Етико-соціальні погляди Геракліта. Елементи міфології та ідеалізму в уявленнях 
Геракліта. Оцінка філософії Геракліта іншими філософами. Натурфілософські уявлення 
Фалеса. Первень світу у вченні Анаксимандра. Космологічні та космогонічні уявлення 
Анаксимандра. Основні уявлення про світ та його першооснову Анаксимена. Вчення 
Геракліта про субстанційний первень світу. Вчення про протилежності. Уявлення про 
душу та людину. Проблема свідомості та пізнання у філософії Геракліта. 

НЕ. 1.4. Італійська філософія. Піфагор і Піфагорійський союз 
Історичні умови формування італійської філософії. Загальні риси піфагореїзму. 

Піфагорійський союз. Періодизація піфагореїзму. Філософські погляди Піфагора. Життя і 
праці Філолая. Філософські уявлення Філолая. Життя і творчість Архіта. Наукові та 
філософські погляди Архіта. Ранні піфагорійці ( Алкмеон, Калліфон, Парменіск, Перкопс, 
Бронтін, Петрон). Середні піфагорійці (Евріт, Гікет, Екфант, Феодор, Менестор, Ксуф, 
Поліклет, Гіпподам). Пізні піфагорійці. Поняття «італійська філософія». Життя і творчість 
Піфагора. Уявлення Піфагора про гармонію світу як гармонію чисел. Математичні та 
філософські уявлення Гіппаса. Засновник середнього піфагореїзму Філолай: а) 
філософські уявлення; б) космологія та космогонія; в) гносеологічні погляди. 6. 
Філософські та наукові здобутки Архіта. 

НЕ. 1.5. Італійська філософія. Елейська школа 
Історичні передумови та духовні витоки елейської філософії. Ксенофан та його 

роль у становленні елейської школи. Філософські погляди Ксенофана. Філософські 
уявлення Парменіда. Шлях істини та шлях думки у вченні Парменіда. Діалектичне вчення 
Зенона Елейського. Апорії Зенона. Вчення Зенона – спроба логічного обґрунтування засад 
елейської філософії. Філософські погляди Меліса та узагальнений ним основний закон 
збереження буття. Історичне значення елейської філософської школи. Критика 
Ксенофаном буденних релігійних уявлень та зародки пантеїзму. Космологія та 



космогонія. Філософія та антропологія Ксенофана. Вчення Парменіда про буття та 
небуття, світ істинний та неістинний. Гносеологічні уявлення Парменіда. 

Змістовий модуль 2. 
Філософська думка стародавньої греції V ст. до н. е. 

НЕ 2.1. Натурфілософські погляди Емпедокла та Анаксагора 
Історичні умови формування філософської думки Ст. Греції у 5 ст. до н.е. Вчення 

про чотири «корені» світу Емпедокла. Фази космічного циклу. Гносеологія Емпедокла. 
Вчення Анаксагора про гомеомерії. Принцип Анаксагора «все у всьому». Поняття Нус 
(світовий розум) та його значення у філософії Анаксагора. Гносеологічні уявлення та 
наукові ідеї Емпедокла. Гносеологічні та космологічні погляди Анаксагора. Місце 
філософії Анаксагора та Емпедокла у світовій філософії. Життя і творчість Емпедокла. 
Вчення Емпедокла про першооснови всього сущого. Космогонія та космологія Емпедокла. 
Вчення про душу та проблеми теорії пізнання. Життя і творчість Анаксагора. Вчення 
Анаксагора про гомеомерії. Принцип “все у всьому”. Поняття терміну “Нус” як розумної 
першопричини руху та змін. 

НЕ 2.2. Античний атомізм 
Історичні умови зародження класичної грецької філософії. Витоки та смисл 

античного атомізму. Левкіп. Вчення Демокріта про першооснови всього сущого. 
Космогонічні та космологічні погляди Демокріта. Детермінізм Демокріта. Психологія та 
гносеологія Демокріта. Проблема походження життя у Демокріта. Теорія відчуттів у 
філософії Демокріта. Етико-соціальні уявлення Демокріта (вчення про людину та  
суспільство, мораль і релігію). Джерела та історичні передумови формування античного 
атомізму. Життя і творчість Демокріта. Філософія Демокріта: а) вчення про буття і 
небуття; б) атоми і порожнеча, як першооснови світу та їх основні властивості. 
Космологія та космогонія Демокріта. Вчення Демокріта про душу. Теорія пізнання 
Демокріта: а) два види існування; б) два роди пізнання; в) співвідношення відчуття та 
мислення. 

НЕ 2.3. Філософські погляди софістів 
Софістика як явище культури та філософський напрямок. Основні філософські 

погляди Протагора: а) онтологічні принципи обґрунтування релятивізму; б) гносеологічні 
уявлення; в) принцип «людина-міра всіх речей». Філософські погляди старших софістів. 
Філософські уявлення молодших софістів. Здобутки софістів у галузі соціальних знань: 
держави, права, етнографії тощо. Дослідження у мовознавстві, риториці та еристиці. 
Історичні умови становлення філософії у другій половині V ст. до н. е. Життя і творчість 
Протагора. Філософія Протагора. Етичні та релігійні погляди Протагора. Філософські 
погляди Старших софістів: а) вчення Горгія; б) філософія Гіппія. Філософські погляди 
молодших софістів Алкідам, Фрасімакс, Каллікл, Крітій). 

НЕ 2.4. Сократ і сократичні школи 
Життя та діяльність Сократа. Філософія на шляху від космосу до людини. 

Соціально-етичні погляди Сократа. Філософські погляди кініків. Філософські уявлення 
кіренаїків. 

6.Філософія представників мегарської школи. Сократ як людина в “Апології 
Сократа” Платона та як учасник  діалогів. Сократ і формування моральної філософії. 
Життя і смерть Сократа. Філософія Сократа. Метод філософування. Етичні та естетичні 
погляди Сократа. Філософські погляди кініків (Анти сфен, Діоген). Філософські уявлення 
кіренаїків (Арістіпп, Феодор). Філософія представників мегарської школи (Евклід, 
Евбулід, Стільпон). 

Змістовий модуль 1. 
Класична грецька філософія 

НЕ 1.1. Філософські погляди Платона 
Життя та творчість Платона. Теоретичні та історичні джерела творчості Платона. 

Становлення та розвиток вчення про ідеї. Від теорії ідей до космології. Теорія пізнання 



Платона. Діалектичне вчення Платона. Космологічні та космогонічні уявлення Платона. 
Вчення про душу. Вчення про ерос та естетика Платона. Етичне вчення Платона. 
Соціальна утопія Платона. Критика вчення про ідеї у діалогах «Парменід» і «Софіст». 
Фізичне вчення Платона викладене у діалозі «Тімей». Академія Платона. Платонізм і 
подальший розвиток світової філософії. Життя і творча спадщина Платона. Головні 
принципи філософії Платона: а) вчення про ідеї в діалогах «Гіппій Великий» та 
«Протагор»; б) ідеї і чуттєвий світ. 3. Теологічні уявлення Платона. Теорія пізнання 
Платона: а) проблема природи знання та критика сенсуалізму в діалозі «Теетет»; б) 
поняття анамнезису та ступені пізнання («Теетет», «Менон»); в) класифікація видів знання 
у творі «Держава». Діалектика Платона як метод теоретичного мислення («Федон», 
«Парменід»). Космологія та космогонія Платона. Вчення Платона про душу та людину 
(«Федон», «Федр»). Етика Платона. Естетичне вчення Платона. Вчення Платона про 
державу і суспільство у творах «Держава» та «Закони». 

НЕ 1.2. Філософія Арістотеля 
Життя і творчість Арістотеля. Основні положення «першої» філософіі Арістотеля. 

Вчення Арістотеля про форму та матерію. Фізика Арістотеля. Космологія та космогонія 
Арістотеля. Природничо-наукові погляди Арістотеля. Психологія Арістотеля. 
Гносеологічні погляди. Етичні  погляди Арістотеля. Соціально-політичні уявлення 
Арістотеля. Естетичні погляди Аристотеля. Телеологічне вчення Арістотеля. Логічне 
вчення Арістотеля.Перипатетівська школа та її представники (Теофраст, Евдем, 
Арістоксен, Дікеарх, Стратон, Андронік та ін.). Життєвий шлях Арістотеля. Метафізика 
Арістотеля: а) предмет «першої» філософії, поняття субстанції; б) вчення про сутнє і 
сутність; в) чотири причини буття; г) матерія і форма, можливість дійсність. Фізика 
Арістотеля та її головні наукові засади (трактат «Фізика»): а) вчення про світ; б) рух, 
простір, час; в) вчення про першодвигун та матеріальні першоелементи світу; г) 
космологічні ідеї. Психологічне вчення Арістотелята вчення про людину у трактаті «Про 
душу». Проблеми гносеології у філософії Арістотеля («Про душу», «Метафізика», 
«Топіка»). Етика Аристотеля («Етика Ні комаха», «Етика Евдема»). Естетичні погляди 
Аристотеля. Вчення про суспільство і державу у книзі «Політика». 

Змістовий модуль 2. 
елліністично-римська філософія 

НЕ 2.1. Філософські погляди Епікура та епікуреїзм 
Загальна характеристика епохи еллінізму та її духовних здобутків. Філософські 

погляди Епікура. Каноніка як вчення про критерії істини та правила пізнання. Фізика 
Епікура та основні принципи його натурфілософії. Етичне вчення Епікура. Проблема 
щастя у гедоністичних поглядах. Поема Тіта Лукреція Кара «Про природу речей» – 
енциклопедія римського епікуреїзму. Життя і творчість Епікура. «Сад» Епікура і його нові 
ідеали. Філософські погляди Епікура. Каноніка як вчення про критерії істини та правила 
пізнання. Фізика Епікура та основні принципи його натурфілософії. Дійсний смисл 
гедоністичної етики Епікура. Проблема свободи. 

НЕ. 2.2. Філософія стоїцизму 
Основні етапи розвитку стоїцизму. Філософські погляди раннього стоїцизму. 

Логіка та теорія пізнання стоїків. Фізика стоїків. Космологічне та космогонічне вчення 
стоїків. Психологія та теологія стоїцизму. Соціально-етичні погляди. Римський стоїцизм 
(Понецій і Посідоній). Натурфілософія та етика Сенеки. Філософські погляди Епіктета та 
Марка Аврелія.Людина і суспільство у філософії стоїків. Філософські роздуми Сенеки у 
творі «Моральний лист до Луцілія». Значення твору Марка Аврелія «Наодинці із собою». 
Трансформація світоглядних орієнтирів та особливості елліністичної філософії. 
Засновники і творці філософії стоїцизму (Зенон, Клеанф, Хрісіпп). Логіка і гносеологія 
стоїцизму. Фізика стоїків: а) конкретно-фізичний рівень; б) абстрактно-фізичний рівень; в) 
теолого-фізичний рівень. Космологічне та космогонічне вчення стоїків. Етичне вчення та 
вчення про душу. Теоретико-етичне надбання представників Середньої Стої (Боета, 



Понеція і Посідонія). Специфіка філософії пізнього стоїцизму (Сенека, Епіктет, Марк 
Аврелій). 

НЕ. 2.3. Філософія скептицизму 
Поняття та історія виникнення скептицизму. Філософські та етичні погляди 

Піррона. Аркесілай та його скептицизм. Вчення Карнеада про вірогідність суджень. Пізній 
пірронізм. Скептицизм Енесідема й Агріпи. Систематизатор античного скептицизму – 
Секст Емпірик. Історична оцінка античного скептицизму. Передумови виникнення 
античного скептицизму. Філософські та етичні погляди Піррона. Пробабілізм Аркесілая. 
Вчення Карнеада про вірогідність суджень. Енесідем та його тропи. Агріппа та 
поглиблення ідей скептицизму. Секс Емпірик та його емпіричний метод. 

НЕ 2.4. Філософські погляди представників еклектизму та неопіфагореїзму 
Поняття еклектизму. Вчення Філона із Ларріси. Філософські та суспільно-політичні 

погляди Цицерона. Неопіфагореїзм Псевдо-Архіта. Історичне значення еклектизму та 
неопіфагореїзму. Поняття еклектизму. Вчення Філона із Ларріси. Філософські погляди 
Цицерона та їх роль у становленні римської філософської думки. Неопіфагореїзм та його 
видатні представники (Аполлоній Тіанський, Плутарх, Гай, Альбін). 

НЕ 2.5. Релігійно-філософська думка пізньої античності 
Релігійно-філософські погляди Філона Олександрійського. Гностицизм як 

релігійно-філософська думка. Основні ідеї маніхейства. Олександрійсько-римська школа 
неоплатоніків. Сірійська школа неоплатлніків. Афінська школа неоплатоніків. Кінець 
античної філософії як живого і цілісного світовідчуття. Значення античної філософської 
спадщини. Релігійно-філософські погляди Філона Олександрійського. Гностицизм як 
релігійно-філософська думка. Основні ідеї маніхейства. Неоплатонізм - підсумок 
філософії античного світу (Плотін, Порфірій). Сірійська школа неоплатоніків (Ямвліх). 
Афінська школа неоплатоніків Плотін «Першооснови теології»). 
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 викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ філософських 
вчень мислителів та шкіл середньовічної філософії та філософії доби Відродження як 
одних із важливих складових історії світової філософії, ціннісними орієнтирами і 
регулятивними принципами знання й світогляду яких була християнська релігія та 
спрямованість на гуманістичні цінності на становлення ідеалів науки; вивчення їх 
основних етапів: виникнення і становлення філософії середньовіччя; розвиток 
християнської філософської думки, які можна визначити як патристика та схоластика, що 



починаються з перших сторіч нашої ери й продовжуються до середини XV століття; 
особливості становлення філософії доби Відродження – від гуманістичних цінностей до 
перших „провісників” науки (ХV- ХVІІІ). 

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння таких основних рис філософії 
середньовіччя як теоцентризм, креаціонізм, відкриття історичності людського буття, 
суперечка про природу загальних понять (реалізм і номіналізм), розрізнення істин 
одкровення та істин філософії, принцип пріоритету віри над розумом і т.ін.; на базі 
класичних методів пізнання оволодіння категоріальним та понятійним апаратом 
середньовічної філософії; оволодіння основами вчень провідних представників 
середньовічної філософії, зокрема вивчення текстів К.Тертуліана, А.Августина, 
Т.Аквінського, П.Абеляра, Р.Бекона, Д.Скотта, представників середньовічної філософії 
мусульманського Сходу; застосування форм та способів середньовічного філософського 
дискурсу для обґрунтування та збагачення власного світогляду, вдосконалення особистої 
культури філософування; засвоєння таких основних рис філософіїї доби Відродження як 
гуманізм, ідеальне суспільство, геліоцентризм та згодом геоцентризм, зародження та 
розвиток природознавства, яке переросло у науку. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: 
розуміти: 
уміти: 

Змістовий модуль 1: 
Ранньохристиянська філософія 

Н.Е. 1.2. Вступ до християнської філософії 
Філософсько-релігійні течії пізньої античності, історичні, соціальні, культурні 

передумови виникнення християнства. Перші спроби і основні напрямки його 
теоретичного осмислення. Еволюція неоплатонізму: неоплатонізм александрійський, та 
неоплатонізм латинського Заходу. Загальнофілософські напрямки доби синкретизму. 
Порівняння філософського сенсу ґрунтовних біблейських ідей з античною філософською 
традицією (монотеїзм, креаціонізм, антропоцентризм, ідея безсмертя, Ерот та Агапе, 
новий зміст історії та життя людини). Філософська мозаїка Філона Александрійського (25 
до н. д. - 50 н. д.). 

Н.Е. 1.2. Гностики 
Релігійно-філософський синкретизм гностичної свідомості в духовній культурі 

еллінізму. Історична специфіка християнського гностицизму: пневматологія, 
натуралістичний персоналізм, окультизм, сотеріологія, міфологізм. Гностицизм 
апостольської доби. Симон Маг. Гностицизм II століття. Офітські секти. Гностичні вчення 
Валентина та Василіда. Дуалізм маніхейства. Вчення Мані (217 - 270) про подвійний 
початок світу та людської душі. Шляхи подолання зла. 

Н.Е. 1.3. Ранньохристиянська філософія. Отці апологети: Герма, Юстин, 
Татіан 

Християнська проблематика в світлі філософської методології античності. Пошуки 
принципів середньовічного філософування. Ранньохристиянська апологетика: 
формування етичних початків. «Дідахе». Ідея воскресіння (Климент Римський). «Пастир» 
Герми: світ як храм. Спроба примирення античної філософії та християнства: Юстин 
Флавій (Мученик) (100 - 166); Татіан; Афінагор (? - 210) - переспрямування філософії, 
переосмислення людського призначення. Перетворення ідеї категоріального розуму на 
ідею розуму причащеного. Мова як повідомлення. 

Н.Е. 1.4. Ранньохристиянська філософія. Донікейська патристика: Тертуліан 
Розповсюдження християнства. Донікейська патристика. Теоретичне визначення 

тринітарної проблеми у Квінта Септимія Тертуліана (160 - 230); ставлення до античної 
філософської спадщини; про співвідношення Отця і Сина. Творення за Словом. 



Співвідношення імені та істини як існування і сутності. «Афіни чи Єрусалим?» Провідна 
ідея релігійної концепції Тертуліана: «вірую, тому що абсурдно». 

Н.Е. 1.5. Донікейська патристика: Ори ген 
Формування християнської філософсько-теологічної доктрини. Александрійська 

богословська школа: Климент та Ориген. Застосування античної філософської спадщини 
для обгрунтування християнської доктрини. Перша спроба систематизації християнського 
вчення у творчості Оригена (185 - 254): вчення про Трійцю, про народження та вічну 
народженість Сина, теорія творення, вчення про субординацію, про вічність світу, теорія 
апокатастасіса, апофатизм, про відношення до Писання. Вплив платонізму на філософські 
погляди Оригена. 

Н.Е. 1.6. Післянікейська патристика, «каппадокійці»: Василій Великий, 
Григорій Назіанзін та Григорій Ниський 

Християнський Нікейський собор (325 p.), його роль у формуванні християнських 
догматів. Афанасій і Арій: дискусія про статус Сина. Про походження Святого Духа. 
«Золота доба» патристики (IV - V ст.). Розробка тринітарної проблеми Василієм Великим 
(330 - 379), Григорієм Назіанзіном (Богословом) (330 - 390) та Григорієм Ниським (335 - 
394). Про іпостасі Бога. Розвиток вчення про Святий Дух. Розробка категорій «Буття», 
«Відмінність», «Тотожність». Вчення Григорія Ниського про людину - перша 
християнська антропологія. Немезій Емеський (IV - V ст.). «Про природу людини». 
Роздуми про долю, провидіння; людська особистість та абсолютна особистість Бога. 

Н.Е. 1.7. Латинська патристика. Августин Аврелій 
Латинська патристика до Августина. Християнські письменники III та IV ст.: 

Кіпріан, Новаціан, Арнобій, Лак-танцій, Марій Вікторій. Аврелій Августин (354 - 430) - 
видатний представник патристичної філософії. Сповідь як філософування. Проблема Бога 
та Світу. Бог як Трійця. Божественний Лик як Особа. Творення. Ідеї як думки Бога. 
Структура темпоральності і вічність. Тлумачення пізнавального процесу. Теодіцея. Зло і 
його статус. Воля, свобода та благодать. Проблема свободи волі. Світоглядні орієнтири 
християнства: віра, надія, любов. Вчення про людину. Абсолютна Особистість і людська 
особистість. Сутність людини - любов. Призначення людини - бути особистістю. Конце-
пція історичного процесу. 

Н.Е. 1.8. Діонісій Ареопагіт - містичне богослов'я 
Діонісій Ареопагіт і апофатична теологія. «Ареопагітики» та їхнє місце у 

ранньохристиянській філософії. Свідоме пристосування вчення платонізму про 
Першоєдине до теоретичного освоєння християнської проблема-1 тики. Апофатичне та 
катафатичне богослов'я. Про Божественне Ніщо. Вчення про Трійцю. Про єдино- і 
розподілену сутність трьох іпостасей божества. Про імена Бога. Діалектична 
спрямованість процесу пізнання: і сутність і метод. Співвідношення чуттєвого, 
раціонального і містичного пізнання. Тлумачення проблеми зла. Зе-1 мна та небесна 
ієрархія. 

Н.Е. 1.9. Від патристики до схоластики. Северин Боецій 
Філософська спадщина Аніція Манлія Северина Боеція (430 - 524). Твори Боеція як 

опосередковуюча ланка] між пізньоантичною християнською філософією та філософією 
раннього Середньовіччя. Праці з логіки. Діалектика І як логіка: вчення про універсали", 
або про існування «загального». Теологічі трактати. Про співвідношення іпостасей Трійці. 
«Утешение философией» та його місце у творчому доробку філософа. Проблема 
християнського буття. Божественний розум і доля людини. Проблема зла. Свобода і 
випадковість. Про віру і розум. Завершення патристичної доби та перехід до схоластики. 
Творчість Максима Сповідника (579/80 - 662) і Йоана І Дамаскіна (675 - 750). Максим 
Сповідник - останній самобутній представник грецької патристики. Про природу Христа. 
Філософія і містика. Проблеми Трійці. Божественне пізнання і любов. 

 
Змістовий модуль 2: 



Західноєвропейська схоластика 
Н.Е. 2.1. Рання схоластика. Диво та етимологія. Алкін 
Схоластика як історико-культурне явище західно-християнського середньовіччя. 

Етапи розвитку схоластики: рання (IX - XII ст.), середня (XIII ст.), пізня (XIV - XV ст.). 
Культурна ситуація доби раннього середньовіччя у Західній Європі VIII - XII столітть: 
«школи», «університети». Специфіка філософування: нерозподіленість та 
взаємопроникнення науки, філософії та теології; оформлення схоластичного методу 
(«так» і «ні»). Доба «Каролінгського відродження». Алкуін (735 - 804) - митець навчання. 
Диво, знак, смисл. Диво діалогу. Загадка як засіб пізнання і навчання. 

Н.Е. 2.2. Йоан Скот Еріугена 
Філософія ірландських монастирських шкіл. Теоретична спадщина Йоана Скота 

Еріугени (бл. 810 - після 877). Проблема співвідношення розуму та віри. Алегоричне 
тлумачення Писання. Смисли розуміння. Невимовність осягнення Бога. Вплив 
неоплатонізму на погляди Еріугени. Розум у функції віри. Реалістичне вирішення 
проблеми універсалій. Вчення про чотири природи як інтерпретація процедури 
онтологізації світу. Творення світу як послідовне сходження (інволюція) від Божественної 
«єдності» до «множинності» світу речей. Фінальна еволюція душ - як замкнення кола 
творення в Бозі, через ідеї. Еріугена і Діонісій Ареопагіт. 

Н.Е. 2.3. Зміст дискусії про універсали 
Дискусія про універсали' та її місце в історії середньовічної філософії. Питання: як 

існує «загальне», або універ-салії? Можливі вирішення проблеми: номіналізм, реалізм, 
концептуалізм. Засновники традицій: Йоан Росцелін (бл. 1050 - 1122) - номіналізм; 
Ансельм Кентерберійський (1033 - 1109), Гільом з Шампо (бл. 1068 - 1121) - реалізм. 
Теологічні наслідки розуміння філософських питань. Ортодоксія і єретичне тлумачення 
Трійці. 

Н.Е. 2.4. Філософія шкіл 
Шартрська філософська школа. Засновники та видатні представники. Філософсько-

теологічна і природознавча проблематика досліджень. Бернар Шартрський (? - бл. 1130). 
Спроба поєднання арістотелізму й платонізму. Неоплатонічна тенденція в трактовці святої 
Трійці. Тьєрі Шартрський (? - бл. 1154). Екзегетика. Розуміння матерії. Дослідження в 
галузі фізики. «Атомізм» Гільома з Конша (бл. 1080 - 1154). Сен-Вікторська філософська 
школа. Засновники та видатні представники. Молитва та містичне споглядання в 
культурній програмі школи. Єдність містицизму і культури як кредо Гуго Сен-
Вікторського (1096 - 1141). Роздуми з приводу тлумачення біблейських текстів. Вчення 
про світ як знак невидимої реальності. Психологія. Рішар Сен· Вікторський (? - 1173) про 
мистецтво Божественного споглядання. Віра доповнює розумну розвідку. Бернар Клер-
воський (1091 - 1153): досвід і правила духовного сходження. 

Н.Е. 2.5. Філософія Ансельма Кентерберійськог 
Ансельм д'Аоста (Кентерберійський) (1033 - 1109). Класичний варіант реалізму. 

Переваги віруючого розуму, Теодіцея. «Монологіон» - апостеріорні (за наслідками) 
доведення Божественного буття. Онтологічний (апріорний) аргумент буття Бога і його 
філософська доля. «Прослогіон». Вчення про Вищу Сутність. Бог як Трійця. Процес 
творення. Творення «з нічого». Творення як Божественне самопізнання. Бог та людина. 
Про свободу волі і зло, Двоїстість волі. Свобода і справедливість. Зло як прояв поганої 
(дурної) волі, що забуває справедливість. Про необхідність безсмертя душі. 

Н.Е. 2.6. Філософія П'єра Абеляра 
Поміркований реалізм (концептуалізм) П'єра Абеляра (1079 - 1142) у поглядах на 

природу універсалій. Поняття, Універсалія, Концепт. «Сумнів» та «правила дослідження». 
Діалектика (логіка) та її функції. Діалектичні дослідження Трійці: Бог, і Бог як Трійця, 
співвідношення іпостасей. Наявність платонічних тенденцій. «Раціо» та його роль у тео-
логії. Два полюси знання про Бога: істини одкровення та спроба їх логічної інтерпретації. 
«Розумію, щоб вірувати», Фундаментальні принципи етики. Гріх і його природа. Воля 



Бога і воля людини. Гріховність як свідома згода волі на вчинок. Гріх як людське 
презирство до волі Бога. Критерій людської особистості - інтелектуальність. 

Н.Е. 2.7. Заснування релігійних орденів: францисканці і домініканці 
Історичний, соціальний і культурний розвиток Західної Європи у XIII - XIV ст. 

Розквіт схоластичної філософії у Європі. Систематизація розуму та віри. Негативні 
тенденції в християнській церкві. Віддалення церкви від людини. Рухи протесту під 
евангельскими стягами. Монахи-мандрівники, проповідники-мандрівники. Ідеї нової 
церкви, боротьба за моральну чистоту кліру. Франциск Асізький (1182 - 1226) - виразник 
духовного оновлення християнської церкви. Іманентизм в ставленні до Бога і світу, наука 
радісного співчуття і споглядання буття, любові до Бога і божественної тварі. 
Францисканці, Доменіко Гусман - засновник чернецького (монашого) ордену 
домініканців. Безкомпромісна боротьба за чистоту християнської віри. Активна проповідь 
християнських ідей єретикам і язичникам. 

Н.Е. 2.8. Філософія ордену францисканців. Бонавентура 
Університет в Парижі - провідний осередок теологічної і спекулятивно-

філософської думки. Францискан-1 сТікий:офцен в університеті з 1235 року. Визначні 
представники: Александр Гельский і Бонавентура, Роджер Бекон і Иоан Дуне Скот. 
Александр Гельский (1185 - 1245) - перший схоласт-фахівець з філософії Арістотеля, 
знавець арабської філо-Софії. Автор цілісної богословської системи. Теодіцея. Бог як 
першообразна, діюча і кінцева причина усіх речей. І Самопізнання Бога як відкриття ідей 
світу і прототип творення з нічого. Франциск Асізький (1182 - 1226) - видатний 
італійський релігійний діяч; засновник впливового руху францисканців. Бонавентура з 
Боньяреї (1221 - 1274). Спадкоємець і наступник Франциска Асізького. Філософія і 
теологія. Фі- j лософія як пролог та інструмент теології. Призначення віри і завдання 
розуму. Ставлення до античної спадщини,| Бог і Світ. «Насіння розуму». Вчення про 
матерію. Матерія духовних і тілесних істот. Філософська містика, j знання і споглядання. 
Стани духовного споглядання. Людське пізнання і божественне осявання. Людина і Бог. 

Н.Е. 2.9. Філософія ордену домініканців. Фома Аквінський 
Домініканський орден в університеті Парижа з 1229 року. Видатні представники: 

Альберт Великий, Фома Аквінський, Мейстер Екхарт. Альберт Великий (бл. 1193 - 1280). 
Відмінність філософії та теології. Проблема пізнання. Залежність методів від предмету 
пізнання. Грецькі філософи і християнські теологи. Реалістичне вирішення проблеми 
універсалій. Haуковий інтерес. Фома Аквінський (1225 - 1274). Філософія Фоми - найвище 
досягнення західноєвропейської схоластичної думки. Розум та віра. Наука і Теологія. 
Теологія як священна наука. Філософія - «служниця теології». Істини розуму! та істини 
одкровення. Матерія і форма. Субстанційна і акциденційна подвійність форми. Проблема 
Буття: Божественне буття і буття світу. П'ять доказів буття Бога. Фундаментальна 
структура метафізики. Вирішення проблеми! універсалій. Вчення про душу. Рівні та 
форми пізнавальної діяльності. Обґрунтування безсмертя душі. Проблема свободи волі. 
Етична доктрина. Віра, що веде розум. Перетворення томізму на офіційну доктрину 
католицької церкви. Вплив томізму на сучасну католицьку філософію. 

Н.Е. 2.10. Експериментальна філософія 
Експериментальна філософія та перші наукові дослідження епохи схоластики. 

Оксфордський університет. «Квадрівіум» як передумова розвитку емпіричної науки і 
філософії природи. Роберт Гроссетест (1175 - 1253) - науковець і теолог. Фізика і 
метафізика світла. Космологія. Дослідження з логіки. Роджер Бекон (1214 - 1292). Ідея 
перетворення знання. Енциклопедія наук. Обґрунтування наукової методології. Про 
чотири перешкоди на шляху істини. Аргументація та експеримент як два способи 
отримання знання. Роль досвіду в процесі пізнання. Про внутрішній і зовнішній досвід. 
Широчінь наукових інтересів. Спроба подолання конфлікту між теологією та філософією. 
Послідовне проведення ідеї відмежування теології від світських наук (філософії). 
Поміркований реалізм у вирішенні питання про універсали. Містика. Астрологія. 



Н.Е. 2.11. Філософія Йоана Дунса Скота 
Науково-філософський світогляд Йоана Дунса Скота (бл. 1265 - 1308). Засновник 

шотландської філософської школи, що посіла провідне місце у францисканському ордені. 
Дотепний критик томізму. Спроба розведення філософії та теології за предметом, 
методом, логікою і метою пізнання. Логічна проблематика. Метафізика як «максимальне 
пізнання». Вчення про матерію та форму. Принцип індивідуації в позитивному земному 
бутті, що приєднується до видовизначальної форми. Проблема універсалій. Номіналістчні 
тенденції у метафізиці Дунса Скота. Вчення про волю і розум. Про примат волі. Про 
свободу волі. Томісти і скотисти. 

Н.Е. 2.12. Філософська спадщина Вільяма Оккама 
Вільям Оккам (бл. 1280 - 1350) - видатна постать філософії пізнього середньовіччя. 

Ідея незалежності віри від розуму: теологія - не наука, а філософія не є її служниця. 
Пізнання інтуїтивне і абстрактне. Концепція «двох істин» та визволення філософії від 
теології. Універсали і номіналізм. «Бритва Оккама», та руйнування основ метафізики і 
традиційної гносеології. Логіка Оккама. Новий метод наукового дослідження. Проблема 
буття Бога. Емпіризм і примат індивідуального. Оккам як провісник кризи і наступної 
руйнації ідеалів колективної свідомості - здобутку християнської церкви. Переддень 
раціоналізму Нового часу. Оккам і оккамісти. 

Н.Е. 2.13. Містична філософія. Мейстер Екхарт і Григорій Палама 
Йоган Екхарт («Мейстер Екхарт») (1260 - 1327) - творець німецької містики. 

Основи спекулятивної містики. Вчення про Бога: сутність Бога (Бог в собі) та природа 
Бога (як проявлена сутність). «Без Бога і світ і людина - ніщо». Вчення про душу. 
«Жаринка» - найвища сила душі. Процес пізнання та його етапи. Розум, пам'ять і воля у 
співвідношенні з Ликами Трійці. Повернення (сходження) людини до Бога. Доброчесне 
життя, добрі справи і Божественне милосердя - умови містичного поєднання людини і 
Бога. Св. Григорій Палама (1296 - 1359) - засновник, практик та теоретик візантійського 
містичного вчення «ісихазм», послідовник попередніх містиків Йоана Лествичника, 
Максима Сповідника та ін., розробник техніки споглядальної містики. Автор релігійно-
філософських творів, присвячених обґрунтуванню аскетизму та узагальненню досвіду 
монастирсько-споглядальної містики. Втрата схоластичною філософією свого впливу та 
зародження ренесансної філософії у XIV – XV століттях. 

Змістовий модуль 3: 
філософія доби відродження 

Н.Е. 3.1. Гуманістична філософія 
Головні риси та основні напрямки розвитку філософії Відродження: 

гуманістичний, неоплатонічний, натурфілософський. Філософія гуманізму та 
напрацювання основних рис ренесансного світогляду. Кінець сповідальної філософії. 
Звернення до античного культурного доробку. Антропологічна орієнтація гуманістичного 
світогляду. Данте Алігє-рі (1265 - 1321) як предтеча культури Ренесансу. Основні 
філософські ідеї. Божественне творення. Душа. Про призначення людини. Гуманізм 
Франческо Петрарки (1304 - 1374). Самопізнання і самосвідомість особистості. Етико-
політичні дебати Поджо Браччоліні (1330 - 1459) та Леонардо Бруні (1369 - 1444). 
Неоепікуреїзм Лоренцо Валла (1407 - 1457) і його етична позиція щодо розуміння блага, 
природи задоволення, принципу шляхетної насолоди. 

Н.Е. 3.2. Неоплатонізм. Філософія Миколи Кузанського 
Неоплатонізм філософії Відродження. Ніколай Кузанський (1401 - 1464). Трактат 

«Про вчене незнання». Вчене незнання по відношенню до безкінечного. Синтез 
неоплатонічних та ранньохристиянських елементів з новими гуманістичними ідеями. 
Проблема співвідношення Бога та Універсуму. Ідея саморозгортання Абсолюту. 
Містичний пантеїзм Кузанця. Вчення про богоподібність людини. Вчення про пізнання. 
Інтелектуальна інтуїція як найвища форма пізнавальної діяльності. Діалектичні ідеї про 
співпадання протилежностей. Подальший розвиток платонічної філософії в Італії. 



Марсиліо Фічино (1433 - 1499) і платонівська академія у Флоренції. Неоплатонічна 
інтерпретація переходу від Бога до природи. «Бог скрізь». Вчення про світову ієрархію. 
Душа як центр свободи. Джованні Піко делла Мірандола (1463 - 1494). Проблема 
людської свободи. 

Н.Е. 3.3. Містична філософія Якоба Бьоме 
Світогляд Якоба Бьоме (1575 - 1624) - християнський неортодоксальний містичний 

теїзм зі значними пантеїстичною та містичною тенденціями. Спадкоємець німецької 
містики, діалектики платонізму, натурфілософської думки. Три форми діалектики: 
Божественного існування, космології, антропології. Теософія. Вчення про Бога і його 
структуру. Особливості пантеїзму: Божественне творення як необхідне. Трійця і троїстість 
творіння. Діалектика протилежностей - принцип структури і динаміки усього сущого. 
Взаємозв'язок пізнання і містики. Вчення про людину. Суперечність людської природи. 
Вплив діалектичних ідей Бьоме на формування філософії Нового часу. 

Н.Е. 3.4. Натурфілософія 
Натурфілософський етап у розвитку філософії Ренесансу. Бернардіно Телезіо (1509 

- 1588). Вчення про «власні початки» природи. Матерія та безтілесні активні сили. Вчення 
про саморух маерії. Сенсуалістична теорія пізнання. «Нова філософія Всесвіту» 
Франческо Патріці (1529 - 1597). Критика арістотелізму. Початок речей. Матерія, простір 
та час у філософії ФЛатріці. Вчення про всеєдине. Безкінечність світу у космології. 
Всезагальне одухотворення. Етика «любові до себе». Натуралістичний пантеїзм Джордано 
Бруно (1548 - 1600). Вчення про Єдине. Матерія і форма. Атомізм і монадологія. 
Панпсихізм і «світова душа». Простір і час. Розвиток космологічних ідей. Бруно про 
безкінечність Всесвіту та численність світів. Пантеїзм Бруно. Діалектичні ідеї. Теорія 
пізнання. Етика «героїчного ентузіазму». 

Н.Е. 3.5. Християнська антропологія: Мішель Монтень і Еразм 
Ротердамський 

Філософія людини. Мішель Монтень (1533 - 1592). Доля філософії. Розумне і 
вільне філософування проти тиранії схоластичних догм. Особливості скептицизму: 
співіснування сумніву і щирої віри. Пізнання як процес. Відносність знання. Людина - 
найцікавіший предмет філософського дослідження. Критика антропоцентризму. Воля до 
життя як основа мудрості. Відродження та релігія. Реформація та Відродження. 
Гуманістична концепція християнської філософії Еразма Роттердамського (1467 - 1536). 
Лютер (1483 - 1546) та його відношення до філософії і гуманізму Відродження. 
Соціально-політичні доктрини Ренесансу. Політична теорія Нікколо Макіавеллі (1469 - 
1527). Утопічні концепції Томаса Мора (1490 - 1525) і Томмазо Кампанелли (1568 - 1639). 
Історичне значення філософії доби Відродження 
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 викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ філософських 
вчень мислителів Нового часу як однієї із важливих складових історії світової філософії. 

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння основами вчень провідних 
представників філософії Нового часу; на базі класичних методів пізнання оволодіння 
трансформованими в Новий час філософськими методами пізнання (зокрема 
еліміністичною індукцією та декартівською дедукцією); застосування форм та способів 
Новочасного філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, 
вдосконалення особистої культури філософування. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні історичні та ідейні передумови становлення філософії нового часу; 
ключові положення філософії і методології науки Ф.Бекона; основні моменти життя і 
творчості Р.Декарта; причини зародження і суть оказіоналізму; найвагоміші висновки 
П.Гасенді; основні моменти життя і творчості Б.Паскаля; основні поняття, принципи, ідеї 
філософії Б.Спінози; суть онтологічного і гносеологічного вчень Г.Ляйбніца; основні 
висновки емпіризму Дж.Локка; своєрідність суб’єктивного ідеалізму в Англії; вчення 
основних представників французького просвітництва; вчення основних представників 
англійського просвітництва; історичні та ідейні витоки французького матеріалізму; 
розуміти: своєрідність новочасної філософської парадигми; найважливіші висновки 
філософі Т.Гобса; культурно-історичне значення епохи Просвітництва, його роль у 
формуванні засад сучасної європейської цивілізації; умови формування визначальних 
суспільно-політичних ідей Просвітництва; визначальні морально-етичні ідеї 
Просвітництва; у чому полягають відмінності між матеріалістичними та ідеалістичними 
течіями; уміти: використовувати принципи індуктивного методу; аналізувати визначальні 
ідеї його філософії; пояснювати суть оказіоналізму; аналізувати висхідні принципи 
емпіризму; виявляти спільне й відмінне у вченні П.Гасенді і в картезіанстві; визначати 
істотні ознаки ідей Б.Паскаля; аналізувати основні ідеї Б.Спінози в порівнянні з іншими 
новочасними вченнями; ґрунтовно аналізувати вчення Г.Ляйбніца; порівнювати основні 
висновки емпіризму Дж.Локка із ідеями раціоналістичних доктрин; порівнювати 
суб’єктивно-ідеалістичні й об’єктивно-ідеалістичні тенденції у філософії; аналізувати 
визначальні суспільно-політичні ідеї Просвітництва; аналізувати визначальні морально-
етичні ідеї Просвітництва; порівнювати матеріалістичні тенденції з ідеалістичними 
течіями 

Змістовий модуль 1: 
філософія XVII ст. в Європі. 

зародження і розвиток раціоналізму і емпіризму 
Н.Е. 1.1. Становлення філософської парадигми нового часу 
Соціально-економічні передумови формування новочасного мислення. Наукова 

революція. Поняття наукової революції. Становлення наукової картини світу. Нова 
постать вченого. Узаконення інструментарію та його використання. Теорія Коперніка та її 
відмінність від попереднього знання. Система Тихо Браге та її відмінність від 
коперніканської. Математизація теорії Коперніка Кеплером. Наукова програма Ньютона. 
Філософсько-світоглядні засади наукових досліджень Коперника, Кеплера, Ньютона. 
Коперніканська революція в астрономії та спричинені нею світоглядні трансформації. 
Формування нового типу знання. Ґенеза нової ідеї універсальності науки. Математизація 
природи Галілеєм. Радикалізація сумніву, формування парадигми філософського 
мислення „cogito”. Методологія та соціально-політичні процеси як пріоритетні сфери 



дослідження новочасних мислителів. Емпіризм, сенсуалізм та раціоналізм у філософії 
Нового часу. 

Н.Е. 1.2. Філософія Френсіса Бекона 
Ф.Бекон – як перший філософ-емпірик Нового часу. Критика Ф. Беконом 

схоластичної науки та філософії. Практичні завдання філософії та науки – „Велике 
відновлення наук”. Предмет дослідження філософії (Бог, який пізнається через його 
творіння, природа, людина). Шляхи пізнання. Учення про метод. „Ідоли” розуму. 
Еліміністична індукція. Метафізика. Учення про матерію та форми. Соціально-політичні 
погляди. 

Н.Е. 1.3. Рене Декарт – як засновник парадигми філософського мислення 
„cogito” 

Картезіанський радикальний поворот до „Я”. Принцип універсального сумніву. 
Природа людського розуму. Доведення існування та роль Бога у філософії Декарта. 
Проблема істини та облуди. Річ мисляча та річ протяжна. Душа й тіло. Учення про метод. 
Проблема людини. Екзистенційний аспект  філософії Декарта. Наукова програма Декарта. 

Н.Е. 1.4. Окказіоналізм Н.Мальбранша 
Поняття окказіоналізму. Попередники окказіоналізму. А.Гейлінкс. Окказіоналізм 

Мальбранша. 
Н.Е. 1.5. Філософські погляди Томаса Гоббса 
Концепція філософії та її розділів. Гносеологія, концепція знання та мови. Учення 

про природу, людину та Бога. Соціально-політичні погляди. Людина в догромадянському 
суспільстві. Природний закон та природні права людини. Утворення держави та її 
функціонування. Політичні права та свободи. 

Н.Е. 1.6. Філософія П’єра Гассенді 
Атомістична наукова програма XVII-XVIII ст. П’єр Гассенді: критика 

декартівських поглядів, теорія пізнання, фізика, етичні ідеї.  
Н.Е. 1.7. Релігійно-містична філософія Блеза Паскаля 
Гносеологічна концепція. Злиденність і велич людини. Релігійні погляди. 
Н.Е. 1.8. Філософсько-соціальні погляди  Джамбатисти Віко 
Предмет філософії та його відношення до науки. Історія як наука, методологія 

історії. Філософія історії. 
Змістовий модуль 2: 

Розвиток Європейської Філософії в кінці XVII – У XVIII cт. 
Н.Е. 2.1. Субстанційний монізм Бенедикта Спінози 
Смисложиттєвий пошук істини. Критика скептицизму. Концепція Бога. Учення про 

субстанцію та її атрибути. Пантеїзм. Гносеологічна концепція. Принцип детермінізму. 
Проблема чуда, закономірності та фаталізму. Сутність людини. Проблема співвідношення 
душі й тіла. Афекти. Моральний ідеал. Концепція релігії та держави. 

Н.Е. 2.2. Субстанційний плюралізм Готфріда Ляйбніца 
Співвідношення метафізики та конкретних наук. Критика теорії Декарта. Учення 

про монади. Монади й будова Всесвіту.  Наперед установлена гармонія. Теодицея. 
Принципи раціоналістичної методології. Істини розуму та істини факту. Теорія пізнання. 
Проблема людини та її доля. Наукова програма Ляйбніца. 

Н.Е. 2.3. Сенсуалізм Джона Локка 
Критика теорії вроджених ідей. Учення Дж. Локка про ідеї. Ідеї первинних та 

вторинних якостей. Пізнання та його можливості. Вірогідність та віра. Субстанція та 
універсалії. Морально-політична доктрина. Релігія. Вплив ідей Локка на подальший 
розвиток філософії. 

Н.Е. 2.4. Суб’єктивний ідеалізм і скептицизм в англійській філософії XVIII 
століття 

Сутність суб’єктивного ідеалізму Дж.Берклі. учення про ідеї. Критика ідей 
матеріальної субстанції. Бог і закони природи. Д.Юм про структуру чуттєвого досвіду. 



Теорія асоціації ідей. Учення про причинність. Скептицизм та агностицизм Юма. 
Соціально-етичне вчення Юма. 

Н.Е. 2.5. Просвітництво та його основні риси 
Поняття Просвітництва. Просвітники про значення розуму та їх критика 

метафізичних систем. Критика „позитивних релігій”. Розум і природне право. П.Бейль як 
попередник Просвітництва. 

Н.Е. 2.6. Французьке просвітництво 
Захист деїзму Вольтером. Критика вчення Паскаля та Ляйбніца. Учення про 

віротерпимість. Оцінка Ш. Монтеск’є значення наук. Учення про розподіл влад. Учення 
Руссо про суспільний договір та суверенітет народу.  

Н.Е. 2.7. Англійське просвітництво 
Суперечка про деїзм та релігію одкровення. Дж. Толланд: християнство без тайн. 

Захист А.Коллінзом вільнодумства.  Етика англійського просвітництва. Учення Ф. 
Хатченсона та Д.Гартлі. Учення Б. Мандевіля. Шотландська школа „здорового глузду”: 
Т.Рід, Д.Стюарт, Т.Браун. 

Н.Е. 2.8. Французький матеріалізм XVIII століття 
Поняття матерії. Єдність матерії й руху. Детермінізм. Проблеми зміни та розвитку. 

Гносеологія. Людська діяльність: фаталізм і свобода. Етико-соціальні погляди. Соціально-
політичні вчення. Д’Аламбер, Кондільяк. 
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 викладання дисципліни: всебічне й поглиблене вивчення філософії ХVІІІ-
ХІХ ст., представленої такими видатними постатями як І.Кант (трансцендентальна 
філософія, теорія пізнання, метафізика моральності, естетична теорія), І.Фіхте (основні 
принципи науковчення, практична філософія, філософія історії), Ф.Шеллінг (система 
трансцендентального ідеалізму, натурфілософія, проблема свободи, філософія міфології 
та філософія одкровення), 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 вивчення дисципліни: 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. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні філософські ідеї представників німецької класичної філософії, їх твори і 
доктрини, зміст філософських дискусій даного періоду, філософську термінологію 
німецької класичної філософії; основні передумови становлення німецької класичної 
філософії; основні засади формування німецької класичної філософії; основні вітальні 
пріоритети І.Канта; «Основні категорії чистого розуму»; засади етико-соціальної 
філософії Фіхте; Концепцію трансцендентального ідеалізму Шеллінга; розуміти: 
проблематику німецької класичної філософії, її історико-філософські передумови; 
значення німецької класичної філософії для подальшого поступу ідей філософії у 
Європі;вплив представників німецького просвітництва на погляди основоположників 
німецької класичної філософії; значення філософської системи І.Канта  в контексті 
німецької класичної філософії та всієї філософської традиції; основні засади «Критики 
чистого розуму»; фундаментальність філософської концепції І.Канта; прикладний 
характер основних засад «Критики практичного розуму»; основні концептуальні 
положення філософії Фіхте; основні положення філософії Фіхте; уміти: читати і 
коментувати філософські тексти, аналізувати філософські проблеми із залученням 
концептуального апарату німецької класичної філософії; Проаналізувати основні події, що 
стали передумовами для виникнення німецької класичної філософії; проаналізувати 
досягнення німецького просвітництва; розкрити основні передумови становлення 
філософії І.Канта; обґрунтувати оригінальність гносеологічної концепції І.Канта; розкрити 
основні механізми вчення про трансцендентальне; обґрунтувати оригінальність 
гносеологічної концепції І.Канта; проаналізувати  зв’язки, що утворились в межах 
німецької класичної філософії; проаналізувати зв'язок фіхтеанською філософією та 
іншими філософськими концепціями. 

Змістовий модуль 1: 
Н.Е. 1.1. Передумови становлення німецької класичної філософії 
Загальна характеристика німецької класичної філософії. Історичні та культурні 

передумови становлення німецької класичної філософії. Адміністративно-територіальний 
устрій Німеччини 18 ст. Ляйбніц як передвісник німецького просвітництва. 

Н.Е. 1.2. Формування німецького просвітництва 
Філософія німецького просвітництва. Система філософії Х.Вольфа. Творчість Г.-

Е.Лессінга, Й.-Г.Гердера. Історичні умови становлення та розвитку німецької класичної 
філософії. Загальна характеристика німецького Просвітництва. Система філософії 
Хр.Вольфа. Філософські погляди Е.Лессінга. 

Н.Е. 1.3. Загальні засади філософії І.Канта 
Життєвий та творчий шлях І.Канта. Основні ідеї докритичного періоду творчості: 

а) «Фізична монадологія І.Канта», б) Гносеологічно-методологічні погляди. Життя та 
творчість. Праці докритичного періоду творчості. Космогонічна гіпотеза. 

Н.Е. 1.4. Кантіанський переворот у філософії. критика чистого розуму 
Основні передумови «Критики чистого розуму». Основні категорії «Критики 

чистого розуму». Гносеологічна концепція. Вчення про чуттєвості і проблема математики 
як науки («трансцендентальна естетика»). Вихідні принципи „Критики чистого розуму”. 
Трансцендентальна естетика. Простір, час. 

Н.Е. 1.5. Критика чистого розуму 
Вчення про розсудок і проблема природознавства як науки («трансцендентальна 

аналітика»). Вчення про розум і проблема метафізики як науки («трансцендентальна 
діалектика»). Критика раціональної теології. Трансцендентальна аналітика: 

a. чисті розсудкові поняття; 
b. дедукція чистих розсудкових понять; 



c. схематизм чистих розсудкових понять; 
d. система засад чистого розсудку; 
e. підстави розрізнення всіх предметів на Phaenomena і 

Noumena; 
Трансцендентальна діалектика: 

a. поняття чистого розуму; 
b. паралогізми чистого розуму; 
c. антиномія чистого розуму; 
d. ідеал чистого розуму; 
e. регулятивне вживання ідей чистого розуму. 

Н.Е. 1.6. Критика практичного розуму 
Співвідношення морального закону та практичного розуму. Основні постулати 

практичного розуму. Моральний обов’язок філософів. 
Н.Е. 1.7. Критика здатності судження 
Естетична здатність судження як філософія мистецтва. Проблема біологічної 

телеології. Філософія історії та соціальна філософія. Етика. Критика здатності судження. 
Філософія історії. 

Змістовий модуль 2: 

Н.Е. 2.1. Філософія Й.-Г. Фіхте 
Життєвий шлях та філософська діяльність Фіхте. Основні засади філософії Фіхте. 

Науковчення як теоретична філософія. 
Н.Е. 2.2. Практична (етико-соціальна) філософія 
Демократично-революційний етап. Утопії «замкнутої трудової держави». 

Консервативний етап філософії історії. 
Н.Е. 2.3. Філософська концепція  Ф.В.Й.Шеллінга 
Життя та творчий шлях Шеллінга. Натурфілософська діалектика. Вчення про 

матерію. 
Н.Е. 2.4. Система трансцендентального ідеалізму Ф.В.Й.Шеллінга 
Теоретична філософія. Практична філософія. Філософія природних цілей. 

Філософія мистецтва. 
Н.Е. 2.5. Діалектична філософія Г.В.Ф. Гегеля 
Життя та філософська спадщина Г.В.Ф. Гегеля. «Феноменологія духу» як джерело 

філософії Г.В.Ф. Гегеля. Принцип історизму. Обґрунтування ідеалізму. Проблеми 
революції. Методологічні принципи побудови системи науки логіки. Вчення про буття: 
якість, кількість, поняття міри. Вчення про сутність: сутність, явище, дійсність, категорії 
сутності. Вчення про поняття. 

Н.Е. 2.6. Енциклопедія філософських наук як система філософської доктрини 
Г.В.Ф. Гегеля 

«Наука логіки». Предмет і структура філософії як науки. Онтологізація логіки і 
панлогізм. Три ступені «логічного». Вчення про буття. Вчення про сутність. 

Н.Е. 2.7. Енциклопедія філософських наук як система філософської доктрини 
Г.В.Ф. Гегеля 

Методологічні принципи побудови філософської системи Г.В.Ф. Гегеля. Вчення 
про буття, якість, кількість, міру. Основні засади вчення про поняття 

Н.Е. 2.8. Філософія духу Гегеля 
Натурфілософська концепція. Філософія духу. Теорія громадянського суспільства і 

держави. Суб’єктивний дух: антропологія, феноменологія, психологія. Об’єктивний дух: 
абстрактне право, мораль, сім’я, громадянське суспільство, держава. Абсолютний дух: 
мистецтво, релігія, філософія. 

Н.Е. 2.9. Філософські погляди Л.Фоєрбаха 



Життя та філософський шлях Л.Фоєрбаха. Антропологічний аспект філософської 
системи Л. Фоєрбаха (антропологічний матеріалізм). Проблема сутності релігії. 
Особливості атеїзму Л.Фоєрбаха. 

Н.Е. 2.10. Філософські погляди Л.Фоєрбаха 
Історико філософський аспект  антропологічної концепції Л.Фоєрбаха. Етичні та 

соціально-політичні погляди Л.Фоєрбаха. «Нова філософія» як «Нова релігія». Утопічна 
філософська концепція суспільства 
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:ознайомлення студентів із предметом, структурою  та теоретико-
методологічними завданнями релігієзнавства; надання студентам систематизованих знань 
про об’єктивні закономірності появи, історичного розвитку та функціонування релігії  на 
різних етапах духовно-культурного суспільно-релігійного  поступу людства.  

Завдання: витлумачити природу походження релігії (науково-філософський та 
теологічний підходи); визначити роль і місце релігії у процесі самовизначення та 
становлення людини як особистості; проаналізувати сучасний стан релігії  (церкви) в світі, 
Україні та регіоні  і показати основні тенденції змін релігійної мережі; познайомити 
студентів з основними принципами, що забезпечують мирне співіснування релігійного й 
альтернативного до нього світогляду, сприяють утвердженню міжконфесійної злагоди й 
релігійної терпимості між людьми різних конфесій та світоглядних позицій. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати 
пецифіку релігієзнавства як явища світоглядної культури людства, змістову визначеність 



понять «релігія», «конфесія», «деномінація», основні етапи формування та розвитку 
різних релігійних течій, їх доктрини та культово-обрядову практику; розуміти характер 
основних проблем, методологічні особливості принципів релігієзнавства; вміти 
аналізувати сучасну релігійну картину світу, орієнтуватися в історії та віровченні різних 
релігій, визначати позитивні та негативні сторони тих чи інших релігійних явищ і подій. 
 

Змістовий модуль 1.  
Вступ. Релігія як соціокультурне явище.  

Етнічні та національні релігії  
НЕ 1.1. Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання 
Релігієзнавство як комплексна галузь наукового знання. Становлення 

релігієзнавства як галузі гуманітарного знання.  Структура та методологія курсу. 
Категоріально-понятійний апарат релігієзнавства. Пізнавальний і виховний потенціал 
релігієзнавства. Місце релігієзн. у системі гуманітарного знання. Роль та місце 
релігієзнавства в духовному розвитку особистості. Предмет та об’єкт релігієзнавства. 
Структура релігієзнавства та його дисциплінарні розділи. Сутнісна характеристика 
релігієзнавчих категорій. Методи дослідження та методологічні принципи. Прикладний 
характер релігієзнавчих знань. 

НЕ 1.2 Релігія як цілісний  ціннісно-комунікативний феномен 
Сутність і етимологія поняття „релігії”. Релігієзнавчі концепції природи, причин та 

часу виникнення релігій. Структура релігії та її соціальні функції. Релігія як суспільно-
історичне явище. Типологічні класифікації релігії. Структура релігії та її функції. 
Сутнісний характер основних визначень релігії. Основні складники релігійної системи. 
Соціальні функції релігії та їх еволюція. Проблеми класифікації релігії. Історична 
типологія релігій. 

НЕ 1.3 Ранньоісторич-ні форми релігії 
Основні стадії розвитку ранніх релігійних вірувань. Найдавніші форми релігії 

(анімізм, фетишизм, тотемізм, магія). Специфіка розвитку давньої форми вірувань 
(шаманізм і землеробський культ, культ предків, зооморфізм). Фактологічна основа 
виникнення та еволюції первісних форм релігійності. 

Наукове витлумачення походження та природи релігії. Первісна міфологія як 
підґрунтя релігійних вірувань. Еволюційні типи первісних релігійних уявлень. Джерельна 
база дослідження ранньоісторичних релігій. Елементи первісних культів, які збереглись у 
розвинутих релігіях. 

НЕ 1.4. Етнічні релігії 
Поняття етнічних релігій та їх типологічні риси. Історичні умови виникнення та 

хронологічні рамки функціонування етнічних релігій. Типологія етнічних релігій: народні 
та національні Специфіка віровчення та культу етнічних релігій. Закономірності еволюції 
та особливості розвитку етнічних релігій. Етнічні релігії та їх характерні риси. Народні 
релігії – історично перша форма етнічних релігій:  а)давньоєгипетська; 

б) месопотамська; в) релігії античного світу. Національні релігії: особливості 
віровчення та специфіка культу: а) національні релігії Південної та Південно-Східної 
Азії;б) етнодержавні релігії. Особливості функціонування етнічних релігій в сучасних 
умовах. 

Змістовий модуль 2. 
 Світові релігії 

НЕ 2.1 Буддизм 
Витоки та основні етапи становлення буддизму. Особливості віровчення та культу. 

Основні течії та школи. Буддизм у сучасному світі та Україні. Буддизм як специфічна 
система смисложиттєвих орієнтацій та способу життя. Світоглядні засади буддизму. 



Морально-етична доктрина вчення. Специфіка обрядово-культової рактики 
буддизму.Трипітака – священна книга буддизму. Особливості формування канону. 
Сучасний стан та перспективи розвитку буддизму. 

НЕ 2.2 Християнство 
Передумови виникнення та поширення християнства. Біблія – священна книга 

християн. Православ’я та католицизм: догматичні, канонічні й обрядові  відмінності. 
Віроповчальна, інституційна та культова специфіка протестантизму. Християнство в 
Україні. Папа, патріарх, патріархат, пекло, рай, сатана, свята, Символ віри, собори, 
таїнства, томос, Трійця, унія, фарисеї, філіокве, целібат, чернечі ордени. 

Становлення християнства як світової релігії. Християнство в Україні. Основні 
етапи становлення організаційної структури християнської церкви. Специфіка 
українського православ’я. Українська Греко-католицька церква: історія та сучасний 
стан.Протестантська мережа України. 

НЕ 2.3 Іслам 
Виникнення, історичні віхи становлення та  поширення ісламу.Коран і Суна – 

священні книги мусульман. Основні віросповідні положення та обрядово-культова 
практика ісламу.  Зв’язок релігійно-культового та суспільно-політичного життя в ісламі. 
Іслам у сучасному світі. Сповідання шахади та дотримання обрядово-культової практики 
як невід’ємна компонента релігійності мусульманина. Еволюція ісламу: релігійно-
політичні течії та рухи (спільне і відмінне). Джихад: захист віри чи політична форма 
претензій на освоєння світу? Іслам і християнство: проблеми співіснування. 

Змістовий модуль 3.  
Світові релігії, вільнодумство, релігії в світі та Україні 

НЕ 3.1 Новітні релігійні течії та рухи 
Поняття та сутнісні характеристики неорухів. Специфіка виникнення та розвитку. 

Віровчення та культова практика найбільш розповсюджених типів неорелігій. Форми 
діяльності нетрадиційних релігійних течій та рухів у світовому релігійному просторі. 
Неорелігії у констексті сучасних духовно-культурних трансформацій. Неорелігійний 
процес як відповідь на духовні пошуки людства. Специфічні риси неорелігій та форми 
роботи зі своїми послідовникам. Синкретичний характер віровчення нових релігійних 
течій і рухів та  їх класифікація. Інноваційний характер функціонування релігій в Україні. 

НЕ 3.2 Релігія й церква в сучасному світі, Україні, регіоні 
Основні тенденції та фактори змін у світовому релігійному просторі. Релігійно-

церковна мережа України. Сучасний стан і перспективи розвитку церковно-релігійного 
життя в регіоні. Основні тенденції змін  у церковно-релігійній мережі  України та 
Буковини. Фактори становлення церковного та релігійно-культурного життя в Україні. 
Проблеми й перспективи розвитку релігійного середовища України. Специфіка 
формування релігійної мережі Буковини. 

НЕ 3.3 Вільнодумство як специфічна форма духовної культури людства 
Поняття та основні визначення вільнодумства. Причини та витоки вільнодумства. 

Історична періодизація та еволюційні форми вільнодумства. Атеїзм як специфічна форма 
вільнодумства. Секулярні процеси та майбутнє вільнодумства і атеїзму. Смисложиттєві 
концепції вільнодумства та перспективи секуляризаційних процесів. Вільнодумство як 
форма індивідуальної та суспільної свідомості. Вільнодумство як право на свободу думки 
та вільний розвиток особи. Секуляризація як процес „емансипації”людини і суспільства 
від впливу церкви. Перспективи розвитку вільнодумства в сучасному глобалізованому 
світі. 

НЕ 3.4 Правові основи регулювання державно-церковних відносин  
Релігія і право: проблема взаємовідносин. Свобода совісті як конституційно-

правова категорія. Історія становлення свободи совісті, релігії і переконань. Міжнародне 
та національне законодавство як гарант свободи й самовизначення особи. Законодавче 
забезпечення свободи совісті в Україні. Основні законодавчі акти, що гарантують свободу 



совісті, релігії і переконань в Україні. Конституційні гарантії світоглядної та конфесійної 
свободи українців. Закон „Про свободу совісті та релігійні організації” як гарант прав і 
свобод особи. Правові основи принципу відокремлення церкви від держави і школи від 
церкви. Правові колізії світської та духовної освіти 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.Аксёнова. – 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 викладання дисципліни: ознайомити студентів зі специфікою та основною 
проблематикою сучасного наукового дослідження гуманітарної сфери суспільства; 
важливість і актуальність цієї проблеми визначається тією обставиною, що гуманітарний 
аспект сучасної філософії та методології науки представлений у спеціальній літературі 
набагато меншою мірою, ніж природничо-науковий; висвітлити широке кола питань, що 
стосуються філософської і методологічної специфіки «наук про дух» у їх історичному і 
теоретичному вимірі. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити специфіку філософсько-
методологічного аналізу гуманітарного пізнання і знання; з`ясувати предметну, методичну 
та функціональну специфіку гуманітарного пізнання (знання) і особливість його основи – 
герменевтики; проаналізувати основні етапи становлення і розвитку гуманітарного 
знання, його епістемні та соціокультурні передумови; виявити роль і значення тих 
напрямків, течій і вчень, які вирішальним чином вплинули на розробку філософсько-
методологічних засад гуманітарних наук; розкрити природу і функції герменевтики в 
контексті розв`язання проблем гуманітарного пізнання; проаналізувати творчий характер 
процесу обґрунтування науковості гуманітарного знання як необхідної умови його 
інституалізації; експлікувати особливості гуманітарного ідеалу (критеріїв, стандартів, 
норм) науковості та його методологічний потенціал; з`ясувати роль гуманітарного знання 
в оптимізації процесів комунікації, досягнення взаєморозуміння і консенсусу; 
обґрунтувати зростання ролі гуманітарного знання в здійсненні гуманітарних експертиз, 
соціально-економічних модернізацій та посиленні процесів гуманізації й гуманітаризації 
науки і освітньої діяльності. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 
компетенцій:знати: предметні, методичні, функціональні особливості гуманітарного 



пізнання та герменевтики як його методологічної основи; етапи та закономірності 
історичного розвитку гуманітарного знання і специфіки його наукової інституалізації; 
основні парадигмальні підходи гуманітарних досліджень, їх плюралістичний характер; 
головні програми обґрунтування гуманітарного знання і вирішального значення у цьому 
процесі  засобів герменевтики; логіку розвитку герменевтики та її філософського 
осмислення; зміст та функціональне значення в гуманітарному пізнанні процедур 
пояснення та розуміння; сутність і методологічний потенціал гуманітарного ідеалу 
науковості; епістемний і соціокультурний статус гуманітарних наук в сучасних умовах; 
розуміти: специфіку гуманітарного пізнання як самопізнання людини, усвідомлення її 
самовизначення в історії та культурі; людиномірний, діалогічний і творчий характер 
гуманітарного знання, його непересічне значення у формуванні духовності людини; 
життєво-практичну і суспільну доконечність гуманітарно-епістемного осмислення світу 
людини; причини підвищеної проблематичності та плюралістичного характеру 
гуманітарного пізнання та герменевтики; основні тенденції конституювання “наук про 
дух” у самостійну галузь наукового знання; творчу природу процесу обґрунтування 
гуманітарного знання і зміст дискусій щодо його наукової інституалізації; чим зумовлена 
неоднозначність і суперечливість співвідношення процедур пояснення і розуміння на 
різних етапах розвитку гуманітарного пізнання; особливості методологічного потенціалу 
гуманітарного ідеалу науковості у забезпеченні інтегративних тенденцій сучасної науки і 
процесах її гуманізації; передумови і причини актуалізації гуманітарного знання в 
сучасних умовах; уміти: розрізнити гуманітарне та інші типи знання, виокремити його 
основні ознаки; пояснити (в т.ч. на конкретних прикладах) основні функції гуманітарного 
знання; охарактеризувати основні етапи історичного розвитку гуманітарного пізнання і 
розкрити причини дискусій щодо характеру науковості знання про світ людини; розкрити 
специфіку обґрунтування гуманітарного знання і проблемність його входження в систему 
наукового знання; прослідкувати логіку історичного розвитку герменевтики від 
конкретної методики до філософського вчення; аналізувати першоджерела, 
рекомендовану літературу з філософії гуманітарних наук і герменевтики; володіти 
основними методами гуманітарних  досліджень, застосовувати їх в аналізі конкретних 
гуманітарних проблем; оцінити зміст і тенденції процесів гуманітаризації усіх сторін 
життєдіяльності сучасного суспільства. 

Змістовий модуль 1: 
гуманітарне пізнання, його розвиток 

Н.Е. 1.1. Гуманітарне пізнання як предмет філософського аналізу 
Особливості філософського осягнення гуманітарного знання. Ціннісно-смисловий 

характер гуманітарного пізнання, усталені критерії науковості. Гуманітарне пізнання як 
самопізнання людини в історії. Гуманітарне пізнання в контексті життєвого досвіду. 
Парадигми гуманітарного пізнання. Гуманітарні науки у ХХІ ст. Співвідношення 
філософського і конкретнонаукового пізнання світу людини. Гуманітарне пізнання як 
самопізнання людини, розмаїття його форм. Основні парадигми філософського осягнення 
природи гуманітарного пізнання. 

Н.Е. 1.2. Гуманітарне пізнання, його особливості, методи і функції 
Об`єкт і предмет гуманітарного пізнання. Специфіка емпіричного базису 

гуманітарного пізнання. Методи і методологія, їх плюралістичний характер. Особливості 
гуманітарного знання. Функції гуманітарного пізнання. Вплив гуманітарного пізнання на 
здійснення гуманітарних експертиз, наукову картину світу і формування людини. 
Особливості проблемного поля гуманітарного пізнання. Критерії гуманітарного знання. 
Об`єкт і предмет гуманітарного пізнання. Методи, підходи, дослідницькі програми 
пізнання світу людини, причини їх методологічного плюралізму. Функції гуманітарного 
знання, його людинотворча місія. 

Н.Е. 1.3. Історичний розвиток гуманітарного пізнання та його інституалізація 



Передумови становлення гуманітарного пізнання. Історичні етапи розвитку 
гуманітарного пізнання. Формування наукових форм гуманітарного пізнання. Власне 
гуманітарна стратегія пізнання світу людини. Герменевтика в контексті гуманітарного 
пізнання. Проблема інституалізаціїгуманітарних наук. Життєво-практичні джерела 
гуманітарного пізнання. Особливості гуманітарного пізнання в епоху античності і 
середньовіччя. Передумови формування наукових форм гуманітарного пізнання. 
Ціннісно-смислова специфіка гуманітарного знання і проблема його науковості. 
Інституалізація гуманітарних наук як методологічна проблема. 

Н.Е. 1.4. В.Дільтей: програма обґрунтування “наук про дух 
Програма “критики історичного розуму”. Критика метафізичної і позитивістської 

філософії та історії. Життя та його об`єктивації як вихідна основа “наук про дух”. Перехід 
від психологічного до історичного обґрунтування “наук про дух”. Герменевтичне коло і 
проблема розуміння. Герменевтика як методологія гуманітарного пізнання. Дільтей: ідея 
“критики історичного розуму”. Інтерпретація психології як основної гуманітарної науки. 
Обґрунтування науковості гуманітарного знання на засадах історицизму. Вплив філософії 
“наук про дух” Дільтея на розвиток гуманітарних досліджень. 

Н.Е. 1.5. Баденське неокантіанство: особливості методології “наук про 
культуру” 

Аксіологічне обґрунтування “наук про культуру”. Ціннісний нормативізм 
гуманітарного пізнання. В.Віндельбанд: науки номотетичні та ідеографічні. Г.Ріккерт: 
апріоризм цінностей як передумова гуманітарного пізнання. Історично унікальне та 
індивідуальне як предмет гуманітарного пізнання. Методологічне протиставлення 
природознавства та історичної науки. Епістемно-гуманітарний смисл тези «назад до 
Канта». Аксіологічні засади методології «наук про культуру». Критичний аналіз 
неокантіанського протиставлення наук номотетичних та ідеографічних. Ціннісна 
опосередкованість гуманітарного знання і проблема його загальнозначущості. 

Змістовий модуль 2: 
герменевтика і гуманітарний ідеал науковості 

Н.Е. 2.1. Проект феноменологічної герменевтики М.Гайдеггера 
Герменевтика Гайдеггера як радикалізація феноменології Гуссерля. Герменевтична 

феноменологія людського буття. Онтологізація розуміння. Мовна основа герменевтики. 
Інтерпретація герменевтичного кола. Істина як “неприхованість” буття. Трансформація 
герменевтики у «фундаментальній онтології» Гайдеггера. Герменевтика людського буття-
екзистенції. Мовна основа феноменологічної герменевтики. 

Н.Е. 2.2. Філософська герменевтика Г.-Г.Гадамера 
Універсалізація герменевтики і розуміння. Розуміння як атрибут життя і головна 

тема філософії. Передумови розуміння. Самоцінність смислу сексту і проблема його 
розуміння. Істина як дієво-історичне явище. Герменевтика Гадамера в контексті сучасної 
філософії. Основна ідея універсальної герменевтики Гадамера. Оцінка Гадамером 
герменевтичної традиції. Обґрунтування герменевтики на «провідній нитці» мови. 
Герменевтична інтерпретація істини. 

Н.Е. 2.3. Пояснення і розуміння в структурі  гуманітарного пізнання 
Сутність і форми пояснення і розуміння. Розвиток історичних уявлень про 

співвідношення пояснення і розуміння. Причини протиставлення пояснення і розуміння в 
“науках про дух”. Гіпотетико-дедуктивна модель пояснення в історичному пізнанні. 
Взаємодоповнюваність пояснення і розуміння. Герменевтика - методологія і філософія 
гуманітарних наук. Співвідношення пояснення і розуміння як проблема методології 
гуманітарного пізнання. Пояснення явищ історії та культури, його різновиди і можливості. 
Розуміння як основна процедура гуманітарних досліджень: емпатія, тлумачення, 
інтерпретація, розуміння. Взаємодоповнюваність пояснення і розуміння в контексті 
сучасного гуманітарно-епістемного дискурсу. 

Н.Е. 2.4. Гуманітарний ідеал науковості та його методологічний потенціал 



Критерії, еталони і норми гуманітарного пізнання. Особливості гуманітарного 
ідеалу науковості. Науковий нормативізм і ціннісна компонента гуманітарного пізнання. 
Плюралізм дослідницьких програм гуманітарного пізнання. Гуманітарний ідеал 
науковості як чинник гуманізації наукового та освітнього процесу. Гуманітарний ідеал 
науковості і постнекласична раціональність. Поняття ідеалу науковості знання, його 
зумовленість, структура і регулятивне значення. Особливості ідеалу науковості 
гуманітарного знання. Методологічний потенціал гуманітарного ідеалу науковості. 

Н.Е. 2.5. Гуманітарні науки в контексті соціальних, наукових та освітніх 
трансформацій сучасності 

Статус “наук про дух” в сучасних умовах. Софійні виміри гуманітарного знання. 
Гуманітаризація методологічної свідомості сучасної науки. Гуманітарні науки як чинник 
гуманітарних експертиз. Інтеграція гуманітарних і природничих наук. Гуманітарні науки і 
виклики ХХІ ст. Гуманітарне знання як чинник гуманітарних експертиз. Зміст і форми 
процесу гуманізації та гуманітаризації сучасної науки. Розвиток «наук про дух» і 
проблема гуманітаризації освіти. Вплив гуманітарних наук на цивілізаційний стан 
сучасного суспільства. 
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 просёлочной 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 викладання дисципліни: дати студентам знання з основних сучасних релігійно-
філософських вчень, їх значення в формуванні цілісного релігійно-світського світогляду 
людини, утвердженні сучасних гуманістичних цінностей, розкритті творчого потенціалу 
особистості; 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 сучасної західної філософсько-релігійної парадигми, яка би для 
них, майбутніх спеціалістів, розкривала максимальні теоретичні та практичні перспективи 
їх подальшої фахової самореалізації в процесі європейської самоідентифікації України, її 
духовного відродження 
 Завдання вивчення дисципліни: розкрити місце і роль сучасної західної 
релігійної філософії, яка займає один із пріоритетних напрямів в сучасній західній 
філософській антропології, поруч із феноменологією, психоаналізом, екзистенціалізмом, 
герменевтикою тощо; дати студентам розуміння сучасних соціорелігійних процесів, 
ідейно-світоглядною та теоретичною основою яких є релігійна філософія; сприяти 
формуванню особистості студента як фахівця-релігієзнавця на засадах передових 
релігійно-філософських вчень; навчити застосовувати форми та способи філософського 
дискурсу для обґрунтування положень Святого Письма, методів їх деміфологізації та 
витлумачення на адекватному нині рівні секуляризованої свідомості. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 

Змістовий модуль 1: 
Н.Е. 1.1. Предмет релігійної філософії 

Визначальні методологічні принципи сучасної релігійної філософії. Проблема 
предмета релігійної філософії. Релігія як предмет пізнання. Специфіка раціонального та 
ірраціонального способів пізнавального процесу. Відмінність предмета релігійної 
філософії від філософії релігії. Філософське розуміння сутності релігії. Поліваріантність 
визначень релігії. Функції релігійної філософії. Онтологічна, гносеологічна та соціальна 
функції релігійної філософії. Процедура “секралізації” базових цінностей релігії в їх 
принциповій відмінності від філософії та інших форм суспільної свідомості. Релігія як 
спосіб формування психологічної цілісності людини. Співвідношення філософії і теології. 
Основне питання релігійної філософії. Основні тенденції сучасної релігійної філософії та 
теології: поворот від теоцентризму до антропоцентризму, корегування співвідношення 
релігії і науки, зв’язок теології з сучасними антропологічними вченнями, екуменізація 
релігії.  

Сучасні релігійно-філософські вчення. Історія формування релігійної 
філософії. Екзистенційна релігійна філософія. Роль папських енциклік у формуванні 
релігійної філософії. Неотомізм. Тейярдизм як впливовий напрям сучасної релігійної 



філософії. Протестантська та неопротестантська релігійна філософія. Персоналізм, його 
французький та американський варіанти. Російська релігійна філософія. 

Гегель про співвідношення філософії і релігії. Відношення філософії до релігії 
взагалі. Відношення філософії релігії до філософської ситеми. Відношення філософії 
релігії до позитивної релігії. 
Н.Е. 1.2. Релігійний екзистенціалізм 

Релігійний екзистенціалізм С.Кіркегора. Концептуальність вчення С.Кіркегора. 
Свобода як фактор формування етично-особистісного існування людини. Свобода як 
духовний акт. Екзистенційна діалектика С.Кіркегора. “Якісна” діалектика як спосіб 
збереження віджношення до Бога. Три стадії пізнання: естетична, етична та релігійна. 
Жертвеність Іова. Відчай як спосіб пробудження в людині вищої істоти. Співвідношення 
моралі і розуму. Витоки істини в прогалині розуму і абсурду. Бездна абсурду. Моральний 
парадокс Авраама. Відмінності традиційної (християнської) етики та етики С.Кіркегора. 
Поступок Авраама в контексті традиційної моралі. Жертвеність Аврама як спосіб 
випробовування вірою. Рицар віри і рицар покірності. Боговизначеність людської свободи. 
Свобода і гріховність. 

Релігійний екзистенціалізм К.Ясперса. Трансцендентальна сутність людської 
екзистенції. Екзистенційна ситуація і свобода. Відмінність свободи в кантівському та 
ясперському розуміннях. Релігійні основи екзистенціалізму. Обумовленість екзистенції 
трансценденцією. Екзистенція і розум. Комунікація як структурний елемент людського 
буття. Поняття “екзистенційної комунікації”. Філософська віра. Смисл філософської віри, 
її відмінність від релігійної віри. Предмет філософської віри. Фактор скептицизму для 
філософської віри. Філософська віра як прафеномен віри і розуму. Релігійна філософія 
історії. Проблема єдності історичного часу як основи історичного процесу. Сутність 
історії на основі трансцендентної смислоутворуючої домінанти. Вісьовий час. Історія як 
“священна історія”. Історичний процес духовної єдності. 
Н.Е. 1.3. Релігійний психоаналіз К.Г.Юнга 

Архитипні основи релігійної свідомості. Структура підсвідомого. Індивідуальне 
і колективне несвідоме. Перенос як проекція підсвідомого змісту. Архетипи, їх 
характеристика. 

Психоаналітична характеристика догмату про Троїцю. Індивідуація як аспект 
божественної волі. Формування архетипа Троїці в дохристиянській релігійній культурі – 
Єгипті, Стародавній Греції. Формування архетипа Троїці в його іпостасях. Троїця в 
символах віри. Христос як архетип. Бівалентність архетипа Троїці. Значення 
психологічного символа Троїці. Проблема четверичності. Четвертий елемент як 
відповідність трьом фазам троїчного процесу. Наявність автономної сфери для “князя 
тьми”. Проблема божественності зла в контексті свободи людини. Необхідність нової 
моралі. 

Христос як символ архетипа самості. Проблема Іова. Символіка перетворення в 
месі. Антиномія релігії і маскультури. 

Змістовий модуль 2: 
Н.Е. 2.1. Релігійна філософія Т.де Шардена 

Релігійно-філософський еволюціонізм. Методологічні основи 
еволюціоністського вчення Т.де Шардена. Наукова та релігійна аргументація поетапності 
космогенезу. Необхідність та суперечливість модернізації католицизму. Діалектика Т.де 
Шардена. Концепція наукової феноменології як синтезу накових, релігійних та 
антропологічних знань. Феноменологічний спосіб включення людини в об’єктивний 
процес еволюції. Теорія космогенезу. Три стадії процесу косморозвитку. Роль людини в 
процесі еволюції Універсуму. Два види енергії: тангенціальної та радіальної. Еволюція 
життя як модифікація певного рівня радіальної енергії. 

Релігійна філософія історії. Людина як завершальний етап космогенезу. 
Людство – інструментальна фаза еволюції Універсуму. Дивергентний та конвергентний 



етапи космогенезу. “Мислячі центри” колективної свідомості людства. “Нервова система” 
людства в формах комунікації, колективної пам’яті та спадковості. “Мислений покров” 
Землі, або нооосфера. Проблема об’єднання людства. Трансформація матеріальних основ 
об’єднання людства в духовні. Нове духовне утворення як нова психологічна атмосфера. 
Формування нової моралі як синтезу еволюціоністської та християнської моралі. Фактор 
діяльності в житті людини як долучення до процесу космогенезу. Точка Омега як 
персоніфікація Універсуму. Бог – точка Омега. Космогенез як Христогенез. Необхідність 
реформи християнства. 
Н.Е. 2.2. Неотомізм та неопротестантизм 

Неотомізм – філософська доктрина римо-католицької церкви. Географія 
поширення неотомізму. Енцикліка Льва ХІІІ (Aeterni Patris) про необхідність реставрації 
томізму, поєднання філософської мудрості з християнським Одкровенням. Принцип 
універсалізму в неотомізмі – поєднання віри і раціоналізму, споглядальності і 
практицизму, індивідуальності і соборності тощо. Визначення буття як конечного і 
безмежного, іманентного та трансцендентного. Вчення про акт і потенцію як основи 
онтології неотомізму. Вихідний пункт гносеології – подвоєність світу. Телеологічність 
філософії історії неотомізму. “Персоналістичність” антропології неотомізму – особистість 
є самодіяльна духовна субстанція. Етика неотомізму про безсмертя людської душі. 
Неосхоластика кардинала Мерс’є в Лувені. Неосхоластика в Франції: Жак Марі- 
тен, Ет’єн Жільсон. Неосхоластика Міланського католицького університету. (Філос. 
Енциклопедія “Неотомізм”, та Д.Реале, т.4). 

Філософія неопротестантизму. Пріорітет онтологічно-етичної проблематики в 
питаннях буття людини. Три основних напрямки протестантської теологфї: 
фундаменталістський, модерністський та неоортодоксальний. Неопротестантський 
екзистенціалізм П.Тілліха та Р.Бультмана. “Коментарі” К.Барта – перша праця 
протестантської теології ХХ століття. У.Раушенбах – основоположник “соціального 
Євангелія”. Концепція людської гріховності Рейнольда Нібура. (Бурж. ф-я ХХ века). 
Н.Е. 2.3. Персоналізм 

Французький варіант персоналізму. Виникнення персоналізму у Франції. 
Неокантіанець Шарль Ренув’є – засновник персоналізму. “Нова монадологія” Ренув’є, 
його концепція релігійно-етичного теїзму – “світської релігії”. Основні представники 
французького персоналізму – Еманюель Муньє, Жан Лякруа, заснування ними журналу 
“Еспрі” (“Дух”). Наближений до французького персоналізму Поль Рікер та Мішель 
Дюфрен. Вплив М.Шелера, Г.Марселя, К.Ясперса на персоналізм. Особистість – ядро 
філософії. Ірраціоналістична гносеологія персоналізму. Ідея “общинної революції”. 
Перехід від революційності до реформаторства. Персоналістський синтез марксизму з 
екзистенціалізмом. Прагнення піднятися над екзистенціалізмом та марксизмом – основне 
завдання персоналізму. 

Північноамериканський персоналізм. “Персоналізм” Б.П.Боуна. Теїстична 
сутність персоналізму Б.Боуна. Принцип ідеалістичного плюралізму Дж.Хауісона. 
Персоналізм учнів Б.Боуна Р.Т.Флюелінга і Е.Ш.Брайтмена. Теїстичний і плюралістичний 
характер їх вчень. Персоналізм як “вчення в манері Лейбніца і Берклі”. Етика 
американських персоналістів. Соціальна позиція американських персоналістів. 
Н.Е. 2.4. Російська релігійна філософія 

Релігійний екзистенціалізм Н.Бердяєва. Праці Бердяєва “Нова релігійна 
свідомість і громадськість”, “Смисл творчості” та “Філософія свободи”. Релігія та містика 
як основи філософії. Проблема формування особистості. Екзистенційні виміри людської 
особистості. Людина як предмет філософії. Індетермінізм морально-етичного вчення 
Н.Бердяєва. Поняття “автономності моралі” та “внутрішньої свободи” особистості. Ідея 
“божественності людства”. 

Релігійна філософія В.Соловйова. Три періоди творчості: теологізованого 
прогресизму, утопії вселенського панування, есхатології. Витоки релігійної антропології в 



філософії Платона і Канта. Вплив гегелівської діалектики на формування концепції 
особистості. Проблема особистості і свободи. Концепція позитивної всеєдності – “повна 
свобода складових частин в досконалій єдності цілого”. Гносеологічна концепція 
“цілісного знання”. Теорія світового процесу. Вчення про світову душу. Історіософія. 
Історичне та духовне значення Одкровення, три стадії його осмислення. Відмінність між 
східною та західною християнською культурою. 
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 викладання дисципліни: глибоке і творче засвоєння основ сучасної 
філософської антропології як одного із провідних напрямів сучасної філософії, дати 
студентам 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 вивчення дисципліни: освоєння теоретичних та світоглядних основ 
сучасної антропології; оволодіння студентами основами сучасних вчень про людину, її 
творчий, гуманістичний потенціал; оволодіння сучасними філософськими методами 
пізнання, серед яких феноменологія, психоаналіз, герменевтика тощо; 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, об’єктивні та 
суб’єктивні детермінанти утвердження людини як творчої особистості. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: основні поняття й категорії, методи, проблематику філософської антропології 
основних напрямів та вчень ХХ століття; історико-філософські та філософсько-
антропологічні парадигм , проблеми антропоцентризму; особливості українського та 
європейського (Єнська школа) романтизму, його основних ідей та стилістики; поняття 
„романтизм”, „неоромантизм” та „філософія культури”, значення культурологічної 
парадигми; особливості антропології М.Гайдеггера, його феноменологічний та 
герменевтичний методи дослідження; поняття „фундаментальна онтологія”, дати аналіз 
праці М.Гайдеггера „Проблема істини”; напрямки філософської антропології та її 
основних представників; розуміти: істотні відмінності проблематики сучасної 
філософської антропології від класичної, вміти аргументовано їх тлумачити; основні 
поняття, категорії, функції, методи, завдання сучасної філософської антропології; 
відмінності між класичним романтизмом та неоромантизмом; основних ідей 
культурології О.Шпенглера; основи українського романтизму, його представників в 
філософії, літературі та мистецтві; відмінності між свободою як благом та засобом, 
свободою „від” та „для”; у чому полягає особистість як вид “життєвого пориву”, 
ірраціоналізм французького персоналізму, соціальну програму французького 



персоналізму; уміти: робити порівняльний аналіз концептуальних, методологічних та 
ціннісних відмінностей різних філософсько-антропологічних вчень; застосовувати форми 
та способи сучасного філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, 
вдосконалення особистої культури філософування; аналізувати вихідні тези Ф.Ніцше 
„Бог помер” та „По той бік добра і зла”; розкрити поняття „Філософії життя” та основні 
категорії філософії Ф.Ніцше; дати аналіз творів А.Шопенгауера, Ф.Ніцше та критичної 
літератури; виявити знання категорій  „нігілізм”, „жадання влади”, „переоцінка 
цінностей”, „вічне повернення”, „Надлюдина”; розкрити поняття „екзистенціалізм”, 
охарактеризувати його основних представників; розкрити проблеми екзистенціалізму на 
основі аналізу творів екзистенціалістів; розкрити методологію повторення  та її 
застосування для аналізу метафізичної антропології; Дати аналіз неофрейдизму, 
проблеми людської деструктивності, причин формування непродуктивних характерів та 
способів їх нейтралізації. 

Змістовий модуль 1: 
Н.Е. 1.1. Предмет курсу 
Основні поняття й категорії. Парадигми філософського мислення. 

Антропологізація сучасних соціокультурних реалій. Аналіз праць М.Бубура, Е.Агацці, 
П.Рікера в контексті проблеми людини як предмета філософії. Антропоцентризм 
класичної філософської антропології. Проблема трансформації класичного 
антропоцентризму в сучасній філософській антропології. Антропоцентризм класичної 
філософської антропології. Проблема трансформації класичного антропоцентризму в 
сучасній філософській антропології. 

Н.Е. 1.2. Романтизм 
Розкриття природи романтизму, його історичних, соціальних та економічних 

передумов, основних представників напрямку. Романтично-неоромантична компонента 
сучасної філософії культури, її українська етноментальна значущість. Аналіз романтичної 
та неоромантичної антропології. Аналіз праці О.Шпенглера „Занепад Європи”. Аналіз 
специфіки українського романтизму. Причини формування. Світоглядні основи, 
стилістика. Аналіз специфіки українського романтизму. Причини формування 
українського романтизму. Світоглядні основи та стилістика. 

Н.Е. 1.3. Філософія життя 
Філософська антропологія А.Шопенгауера. Праця А.Шопенгауера „Світ як воля та 

уявлення”. Антропологія та етика Ф.Ніцше. Аналіз праць А.Шопенгауера, Ф.Ніцше та 
критичних матеріалів. Алегоризм та символізм стилю Ф.Ніцше (Ж.Дерріда, К.Ясперс). 
Релігійно-екзистенційний аспект антропології Ф.Ніцше (К.Ясперс). Творчість Л.Толстого, 
Ф.Достоєвського та В.Шекспіра в дзеркалі філософії Ф.Ніцше (Л.Шестов). Алегоризм та 
символізм стилю Ф.Ніцше (Ж.Дерріда, К.Ясперс). Релігійно-екзистенційний аспект 
антропології Ф.Ніцше (К.Ясперс). Творчість Л.Толстого, Ф.Достоєвського та В.Шекспіра 
в дзеркалі філо-софії Ф.Ніцше (Л.Шестов). 

Н.Е. 1.4. Екзистенціалізм 
Соціокультурні та етноментальні передумови формування екзистенціалізму, його 

актуальність. Проблема втрати людиною історичної та буттєвої само ідентичності. 
Проблема свободи як екзистенції. Проблема суїциду, її ціннісні та смислові 
характеристики. Аналіз праць Ж.-П.Сартра, А.Камю та критичної літератури. 
Екзистенційна компонента української ментальності. Екзистенційні мотиви української 
літератури та мистецтва. Український філософський екзистенціалізм. Екзистенційна 
компонента української ментальності. Екзистенційні мотиви української літератури та 
мистецтва. Український філософський екзистенціалізм. 

Змістовий модуль 2: 
Н.Е. 1.5. М.Гайдеггер 

Проблема філософської антропології в контексті фундаментальної онтології 
М.Гайдеггера. Відмінність екзистенціалістського вчення М.Гайдеггера від провідних 



європейських екзистенціалістів. Ідея фундаментальної онтології М.Гайдеггера. 
Методологія повторення. Антропологія І.Канта в контексті фундаментальної онтології. 
Ідея фундаментальної онтології М.Гайдеггера. Методологія повторення. Антропологія 
І.Канта в контексті фундаментальної онтології. 

Н.Е. 1.6. Проект Шелера 
Філософська антропологія у „вузькому” контексті. Концептуальність 

антропологічного вчення М.Шелера, його методологічні основи. Аналіз творчості 
М.Шелера, його праці „Становище людини в космосі”. Проблема осягнення вітальних 
особливостей людини. Проект подолання. антропологічного дуалізму. Проблема 
гармонізації в людині індивідуального і загального. 

Н.Е. 1.7. Франкфурт. Школа 
Генезис, розвиток і програма франкфуртської школи. Соціальна проекція 

неофрейдистської антропології. Проблема людської деструктивності. Шляхи соціалізації 
непродуктивних характерів. Парадигма „людини для самої себе”. 

Н.Е. 1.8. Структуралізм 
Структурний аналіз у лінгвістиці та в антропології. Аналіз праці К.Леві-Стросса 

„Структурна антропологія”. Проблема методу структурної антропології. Художній 
феномен роздвоєння зображення в мистецтві та релігії. Відношення „структури” і 
діалектики. 

Н.Е. 1.9. Персоналізм 
Персоналізм як напрямок в сучасній західній антропології. Персоналістський 

маніфест Е.Мун’є. Персоналістський синтез марксизму з екзистенціалізмом. 
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 викладання дисципліни: розкрити зміст і сутність міфології як первісної форми 
світоглядного освоєння світу людиною; визначити передумови подальших світоглядних 
форм: релігії, філософії, науки, мистецтва та інших способів духовного і діяльно-
предметного самоутвердження людини й суспільства; проаналізувати основні міфологічні 
теорії та концепції; дати загальну характеристику української міфології та демонології. 
 Завдання вивчення дисципліни: показати роль і значення міфології як 
перманентної субстанційної засади в розвитку людської культури і цивілізації; 
ознайомити студентів з особливостями становлення міфології як первісного типу 
світоглядного освоєння світу; звернути особливу увагу на міфологію та демонологію 
праукраїнців; виявити внутрішню динамічну структуру міфу (міфології); показати 
наявність міфологічних форм та елементів у всіх видах духовної та практичної діяльності 
людини, соціокультурного буття загалом; показати, що міфологія є специфічною 
реальністю, вузловим поняттям зв'язку космосу й історії; подати короткий нарис основних 
міфологічних концепцій. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: філософські концепції міфу, проблему специфіки міфічної символіки, а також 



співвідношення й закономірності розвитку усної та писемної мови через міф; наукові та 
філософські принципи інтерпретації міфології;  особливості поняття світогляду; поняття 
наявного та належного у світогляду; на основі чого формується світогляд  людини; 
специфіку світоглядного самовизначення людини;  особливості міфу як передумови 
історичних форм світогляду; особливості екзистенційно-життєвої детермінації людина-
світ; розуміти: розуміти особливості функціонування міфу, його роль та значення у 
сучасному суспільстві, про значення міфу в історії людства і в різних культурних 
традиціях; смисл співвідношення біологічно-анатомічних й соціально-духовних чинників 
формування міфологічного мислення у людині, суть традиції філософського осмислення 
міфу, дискусії про характер змін, які відбуваються у міфі; розуміти роль міфу в розвитку 
цивілізації; уміти: оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального 
елементу; аналізувати основні світоглядні проблеми людства; розрізняти основні 
концепції міфу; аналізувати подібні та відмінні риси вчень філософів різних епох; 
визначати особливості основних психоаналітичних теорій міфу; визначити роль міфології 
у формуванні християнства в Україні. 

Змістовий модуль 1: 
міф і світогляд 

Н.Е. 1.1. Світогляд та його структурно-онтологічні виміри 
Екзистенційно-житгєва детермінація світоглядної опозиції "людина - світ". Наявне 

і належне у світогляді. Основні проблеми світогляду: проблема життя і смерті, добра і зла, 
проблема смислу життя. Єдність онтогенезу та філогенезу в становленні світогляду 
Основні передумови становлення світоглядних форм. Світогляд, його структура і зміст. 
Особливості міфологічного світогляду. Релігія як форма духовного освоєння світу. 
Філософія як теоретичне осмислення світу. Мистецтво як творче перетворення світу. 
Наука як система об’єктивних знань. 

Н.Е. 1.2. Міф у структурі світоглядного самовизначення людини 
Міф як специфічна реальність і спосіб світоглядного самовизначення людини. Міф 

як передумова і джерело історичних форм світогляду: релігії, мистецтва, науки, філософії. 
Обрядові міфи. Міфи про походження: космологічні й антропологічні. Культові міфи. 
Есхатологічні міфи. 

Н.Е. 1.3. Міф і філософія античності 
Античний міф та його переосмислення в греко-римській філософії. Платонівська та 

евгемерична концепції міфу. Аристотелівська наука й занепад міфу. Міфологічний зміст 
філософії стоїків. Філософія неоплатонізму і кінець античного міфу. Міф та філософія 
античності. 

Н.Е. 1.4. Міфологія і християнська філософія та теологія 
Міфологія антична і християнська. Трансформація міфу про героя. 3. Християнство 

проти класичної міфології. Христос як Логос і культурний герой. Міфологічна символіка 
та її християнська інтерпретація. Християнство проти класичної міфології. Міфологія і 
християнська філософія та теологія

Н.Е. 1.5. Міф у світоглядно-філософських настановах Відродження 
. 

Міф у світоглядно-філософських настановах Відродження. 
Реставрація античного міфологічного символізму в культурі та філософії 

Відродження. Античний та ренесансний титанізм. Міф у структурі європейської алхімії та 
езотерики. Міфологічна символіка і містика 

Н.Е. 1.6. Міфологія та її інтерпретація у філософсько-культурологічній 
концепції романтизму 

Міфологія та її інтерпретація у філософсько-культурологічній концепції 
романтизму. Міфологія як джерело мистецтва і мета філософії. Філософія міфології 
Шеллінга. 3. Міф як криза прамоно-теїстичної релігії. Пранарод, прамова і прарелігія в 
міфологічній теорії Шеллінга. Неоромантична міфологізація історії та цивілізації в 
культурологічній концепції Шпенглера. Пранарод, прамова і прарелігія в міфологічній 



теорії Шеллінга. Неоромантична міфологізація історії та цивілізації Шпенглером. 
Міфологічна поезія, релігія та філософія. 

Н.Е. 1.7. Міф у філософії символічних форм Кассірера. 
Міф у системі символічної репрезентації світу. Міф як форма і настанова мислення. 

Міф як форма споглядання. Міф і відчуття спільності зі світом. Міф, жертовний культ і 
ототожнення людини з Богом. Міф у філософії символічних форм Кассірера. 

Змістовий модуль 2: 
структура міфу. соціокультурний зміст української міфології 

Н.Е. 2.1. Паралогізм і логіка міфу в культурологічних теоріях Леві-Брюля і 
Леві-Строса 

Учення Леві-Брюля про паралогізм первісного колективного мислення і 
неможливість логічного й наукового аналізу міфу. Закон містичної партиципації 
первісного колективного мислення. Зв'язок первісного мислення з моральною свідомістю. 
Структурно-лінгвістичний аналіз міфу Леві-Строса. Ідея тотожності ментальної структури 
розуму зі структурою фізичної реальності. Міф і бінарні опозиції. Мова і музика в 
структурі міфу. Міф як спосіб подолання суперечностей. 

Н.Е. 2.2. Ігрова концепція міфу в культурологічній концепції Гейзінги 
Загально-космічні, до соціальні й доміфологічні витоки гри. Надмірна енергетика 

(агон) у грі й динаміка міфу. Міф як ігрова фаза культури. 4. Подія як гра у структурі 
міфу. 5. Трансформація міфологічної поезії в релігію та філософію 

Н.Е. 2.3. Космос та історія в міфологічно-релігійних дослідженнях М.Еліаде 
Міф як поєднання-роз'єднання сакрального і профанного. Міф, ритуал і 

просторово-часові координати світу. Образ і символ Центра світу (Світове Дерево, Вісь 
Світу, Світова гора). Міфологічно-релігійні джерела алхімії. Бінарність світу і архетип 
андрогіна. Міф як заперечення філософії. Сакральне і профанне в міфі М.Еліаде. Міф, 
ритуал і просторово-часові координати світу. Міф як заперечення історії. Міф як 
реальність у теорії О.Лосева. Міфологічні витоки практичних і духовних способів 
освоєння світу. Роль античної міфології у формуванні греко-римської філософії. Античні 
міфологічно-космологічні уявлення і сучасна наука 

Н.Е. 2.4. Апофатично-герменевтична теорія міфу О.Лосєва 
Апофатично-герменевтична теорія міфу О.Лосєва. Теорія міфу О.Лосева. 

Психоаналітичні теорії міфів. Міф як реальність у теорії 0.Лосева. Міфологічні витоки 
практичного і духовного способів освоєння світу. Рудименти і ферменти міфу та його 
трансформація. Роль античної міфології в формуванні греко-римської філософії. 

Н.Е. 2.5. Психоаналітичні теорії міфів 
Міф у структурі вчення про несвідоме. Міф Фройда про батьковбивст-во і 

біологізація витоків культури. Міф та індивідуальне несвідоме в ученні Фройда. Міф і 
колективне несвідоме (архетипи) в ученні Юнга. Міфологічна символіка і глибинна 
структура душі. Отто Ранк та його міф про народження героя. "Феноменологія духу в 
казці" Юнга - Кереньї. Міфологічна символіка і символіка снів. Ідея тотожності 
міфологічних стадій еволюції свідомості та психологічних стадій у розвитку особистості. 
Міф і регресія особистості в транс персональній психології. 

Н.Е. 2.6. Постмодернізм і новітнє міфотворення 
Постмодернізм у контексті новітніх теорій міфу. Циклічність та інверсія міфу в 

філософії та естетиці постмодернізму. Синкретизм, алогізм та плюралізм як антитеза 
класичному мистецтву та філософії. Постмодернізм як  

новітній міф. Постмодернізм у контексті новітніх теорій міфу. Циклічність та 
інверсія міфу в філософії та естетиці постмодернізму. Синкретизм, алогізм та плюралізм 
як антитеза класичному мистецтву та філософії. Постмодернізм як новітній міф 

Н.Е. 2.7. Археологія та архітектоніка міфу 
Рослинні та тваринні культи в структурі міфу. Культ Великої Матері. Матір-

Природа та ідея Золотого Віку. Батьківський (чоловічий) архетип, символізм та культура. 



Міф та магія. Культ і ритуал як космічно-родовий знак. Знаки і символи в міфології та 
релігії. Онтологічно-екзистенційні засади міфологічного світотворення та 
світовідтворення. Природно-космічні передумови міфу. Материнський рід і материнський 
міф. Оповідь про народження (породження) світу. Герой як антагоніст Великої Матері й 
праобраз Батька. Батьківський рід і батьківський міф. Батьківський (чоловічий) архетип, 
символізм і культура. Радіальна і тангенціальна енергетика міфу. Динамічна структура 
міфологічного синкретизму. Природно-космічні передумови міфу. Рослинні і тваринні, 
материнські та батьківські міфи. Міф і структура Універсуму і людської постави. Культ 
Великої Матері. Матір-Природа та ідея Золотого Віку. Герой як антагоніст Великої Матері 
й праобраз Батька. 

Н.Е. 2.8. Магія, ритуал і знаково-символічна природа міфу 
Міф, магія і діалектика наявного і належного. Динамічна і тілесно-експресивна 

природа магії. Культ і ритуал як космічно-родовий знак ("гієрогліф"). Ритуал як 
прафеномен слова. Трансценденція і символізація Логосу-Слова і ерозія міфу. Міф і усна 
та писемна мова. 

Н.Е. 2.9. Індоєвропейські та праслов'янські витоки української міфології та 
демонології. Новітнє міфотворення в Україні 

Генетична та семантична єдність праіндоєвропеиської та української символіки та 
орнаментики. Етимологічні паралелі у ведичній, санскритській, давньо-слов'янській та 
українській мовах. Християнство і українська міфологія та демонологія. Міфологічно-
архетипна константа в українській ментальності та соціально-історичний інфантилізм 
українського народу. Етимологічні паралелі у ведичній, санскритській, давньослов'янській 
та українській мовах. Генетична та семантична єдність праіндоєвропеиської та української 
символіки та орнаментики. Етимологічні паралелі у ведичній, санскритській, 
давньослов'янській та українській мовах. Генетична та семантична єдність 
праіндоєвропеиської та української символіки та орнаментики. Фольклорні джерела як 
свідчення спільності індоєвропейської, давньослов'янської та української міфології та 
демонології. Християнство і українська міфологія і демонологія. Фольклорні джерела як 
свідчення спільності індоєвропейської, давньослов'янської та української міфології та 
демонології. Християнство і українська міфологія і демонологія. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Бирлайнд Ф. Параллельная мифология. - М., 1997.  
2. Білокобильський О.В. Від науки до міфу. Онтологічні дослідження. - Донецьк: 

Аспект, 2004.-201 с 
3. Всемирная энциклопедия. Философия XX века. - М. - Минск, 2002. 
4. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. Навчальний посібник. -

К., 1998. 
5. Елсуков А.Н. Познание и миф. - Минск: Изд-во Университетское, 1984.- 151 с.  
6. Зигуненко С.Н. Знаки и символы. - М., 2005.  
7. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.  
8. Кассирер 3. Философия символических форм. В 3-х т. - М., 2002.  
9. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник, Львів, 2001.  
10. Кондзьолка В.В. Нариси з історія античної філософії. - Львів, 1993.  
11. Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К., 1992.  
12. Лифшиц М.А. Мифология древняя и современная. - М., 1980.  
13. Лобок A.M. Антропология мифа. - Екатеринбург, 1997.  
14. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993.  
15. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. - Чернівці, 2001.  
16. Мифология древнего мира. - М., 1977. 
17. Мифы и легенды народов мира. / Под ред. И.Н.Лосева, О.Т.Кирсанова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. - 320 с. 



18. Мифы исчезнувших цивилизаций. Предания, легенды, сказания Нового Света с 
древнейших времен до испанской конкисты. - Саратов: Надежда, 1996. - 512 с 

19. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. - М., 1998. 
20. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К., 1995.  
21. Новейший философский словарь. - Минск, 2003. 
22. Огородник І.В. Українська філософія в іменах. - К., 1997. 

 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 викладання дисципліни: дати студентам знання з основних сучасних 
релігійно-філософських вчень, їх значення в формуванні цілісного релігійно-світського 
світогляду людини, утвердженні сучасних гуманістичних цінностей, розкритті творчого 
потенціалу особистості; 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 сучасної західної філософсько-релігійної парадигми, 
яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкривала максимальні теоретичні та практичні 
перспективи їх подальшої фахової самореалізації в процесі європейської 
самоідентифікації України, її духовного відродження 
 Завдання вивчення дисципліни: розкрити місце і роль сучасної західної 
релігійної філософії, яка займає один із пріоритетних напрямів в сучасній західній 
філософській антропології, поруч із феноменологією, психоаналізом, екзистенціалізмом, 
герменевтикою тощо; дати студентам розуміння сучасних соціорелігійних процесів, 
ідейно-світоглядною та теоретичною основою яких є релігійна філософія; сприяти 
формуванню особистості студента як фахівця-релігієзнавця на засадах передових 
релігійно-філософських вчень; навчити застосовувати форми та способи філософського 
дискурсу для обґрунтування положень Святого Письма, методів їх деміфологізації та 
витлумачення на адекватному нині рівні секуляризованої свідомості. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

знати: 
розуміти: 
уміти: 

Змістовий модуль 1: 
Н.Е. 1.1. Предмет релігійної філософії. 
Визначальні методологічні принципи сучасної релігійної філософії. Проблема 

предмета релігійної філософії. Релігія як предмет пізнання. Специфіка раціонального та 
ірраціонального способів пізнавального процесу. Відмінність предмета релігійної 
філософії від філософії релігії. Філософське розуміння сутності релігії. Поліваріантність 
визначень релігії. Функції релігійної філософії. Онтологічна, гносеологічна та соціальна 
функції релігійної філософії. Процедура “секралізації” базових цінностей релігії в їх 
принциповій відмінності від філософії та інших форм суспільної свідомості. Релігія як 
спосіб формування психологічної цілісності людини. Співвідношення філософії і теології. 
Основне питання релігійної філософії. Основні тенденції сучасної релігійної філософії та 
теології: поворот від теоцентризму до антропоцентризму, корегування співвідношення 
релігії і науки, зв’язок теології з сучасними антропологічними вченнями, екуменізація 
релігії. 

Сучасні релігійно-філософські вчення. Історія формування релігійної філософії. 
Екзистенційна релігійна філософія. Роль папських енциклік у формуванні релігійної 



філософії. Неотомізм. Тейярдизм як впливовий напрям сучасної релігійної філософії. 
Протестантська та неопротестантська релігійна філософія. Персоналізм, його французький 
та американський варіанти. Російська релігійна філософія. 

Гегель про співвідношення філософії і релігії. Відношення філософії до релігії 
взагалі. Відношення філософії релігії до філософської ситеми. Відношення філософії 
релігії до позитивної релігії. 

Н.Е. 1.2. Релігійний екзистенціалізм 
Релігійний екзистенціалізм С.Кіркегора. Концептуальність вчення С.Кіркегора. 

Свобода як фактор формування етично-особистісного існування людини. Свобода як 
духовний акт. Екзистенційна діалектика С.Кіркегора. “Якісна” діалектика як спосіб 
збереження віджношення до Бога. Три стадії пізнання: естетична, етична та релігійна. 
Жертвеність Іова. Відчай як спосіб пробудження в людині вищої істоти. Співвідношення 
моралі і розуму. Витоки істини в прогалині розуму і абсурду. Бездна абсурду. Моральний 
парадокс Авраама. Відмінності традиційної (християнської) етики та етики С.Кіркегора. 
Поступок Авраама в контексті традиційної моралі. Жертвеність Аврама як спосіб 
випробовування вірою. Рицар віри і рицар покірності. Боговизначеність людської свободи. 
Свобода і гріховність. 

Релігійний екзистенціалізм К.Ясперса. Трансцендентальна сутність людської 
екзистенції. Екзистенційна ситуація і свобода. Відмінність свободи в кантівському та 
ясперському розуміннях. Релігійні основи екзистенціалізму. Обумовленість екзистенції 
трансценденцією. Екзистенція і розум. Комунікація як структурний елемент людського 
буття. Поняття “екзистенційної комунікації”. Філософська віра. Смисл філософської віри, 
її відмінність від релігійної віри. Предмет філософської віри. Фактор скептицизму для 
філософської віри. Філософська віра як прафеномен віри і розуму. Релігійна філософія 
історії. Проблема єдності історичного часу як основи історичного процесу. Сутність 
історії на основі трансцендентної смислоутворуючої домінанти. Вісьовий час. Історія як 
“священна історія”. Історичний процес духовної єдності. 

Н.Е. 1.3. Релігійний психоаналіз К.Г.Юнга 
Архитипні основи релігійної свідомості. Структура підсвідомого. Індивідуальне і 

колективне несвідоме. Перенос як проекція підсвідомого змісту. Архетипи, їх 
характеристика. 

Психоаналітична характеристика догмату про Троїцю. Індивідуація як аспект 
божественної волі. Формування архетипа Троїці в дохристиянській релігійній культурі – 
Єгипті, Стародавній Греції. Формування архетипа Троїці в його іпостасях. Троїця в 
символах віри. Христос як архетип. Бівалентність архетипа Троїці. Значення 
психологічного символа Троїці. Проблема четверичності. Четвертий елемент як 
відповідність трьом фазам троїчного процесу. Наявність автономної сфери для “князя 
тьми”. Проблема божественності зла в контексті свободи людини. Необхідність нової 
моралі. 

Христос як символ архетипа самості. Проблема Іова. Символіка перетворення в 
месі. Антиномія релігії і маскультури. 

Змістовий модуль 2: 
Н.Е. 2.1. Релігійна філософія Т. де Шардена 
Релігійно-філософський еволюціонізм. Методологічні основи 

еволюціоністського вчення Т.де Шардена. Наукова та релігійна аргументація поетапності 
космогенезу. Необхідність та суперечливість модернізації католицизму. Діалектика Т.де 
Шардена. Концепція наукової феноменології як синтезу накових, релігійних та 
антропологічних знань. Феноменологічний спосіб включення людини в об’єктивний 
процес еволюції. Теорія космогенезу. Три стадії процесу косморозвитку. Роль людини в 
процесі еволюції Універсуму. Два види енергії: тангенціальної та радіальної. Еволюція 
життя як модифікація певного рівня радіальної енергії. 



Релігійна філософія історії. Людина як завершальний етап космогенезу. Людство 
– інструментальна фаза еволюції Універсуму. Дивергентний та конвергентний етапи 
космогенезу. “Мислячі центри” колективної свідомості людства. “Нервова система” 
людства в формах комунікації, колективної пам’яті та спадковості. “Мислений покров” 
Землі, або нооосфера. Проблема об’єднання людства. Трансформація матеріальних основ 
об’єднання людства в духовні. Нове духовне утворення як нова психологічна атмосфера. 
Формування нової моралі як синтезу еволюціоністської та християнської моралі. Фактор 
діяльності в житті людини як долучення до процесу космогенезу. Точка Омега як 
персоніфікація Універсуму. Бог – точка Омега. Космогенез як Христогенез. Необхідність 
реформи християнства. 

Н.Е. 2.2. Неотомізм та неопротестантизм 
Неотомізм – філософська доктрина римо-католицької церкви. Географія 

поширення неотомізму. Енцикліка Льва ХІІІ (Aeterni Patris) про необхідність реставрації 
томізму, поєднання філософської мудрості з християнським Одкровенням. Принцип 
універсалізму в неотомізмі – поєднання віри і раціоналізму, споглядальності і 
практицизму, індивідуальності і соборності тощо. Визначення буття як конечного і 
безмежного, іманентного та трансцендентного. Вчення про акт і потенцію як основи 
онтології неотомізму. Вихідний пункт гносеології – подвоєність світу. Телеологічність 
філософії історії неотомізму. “Персоналістичність” антропології неотомізму – особистість 
є самодіяльна духовна субстанція. Етика неотомізму про безсмертя людської душі. 
Неосхоластика кардинала Мерс’є в Лувені. Неосхоластика в Франції: Жак Марі- 

тен, Ет’єн Жільсон. Неосхоластика Міланського католицького університету. 
(Філос. Енциклопедія “Неотомізм”, та Д.Реале, т.4). 

Філософія неопротестантизму. Пріорітет онтологічно-етичної проблематики в 
питаннях буття людини. Три основних напрямки протестантської теологфї: 
фундаменталістський, модерністський та неоортодоксальний. Неопротестантський 
екзистенціалізм П.Тілліха та Р.Бультмана. “Коментарі” К.Барта – перша праця 
протестантської теології ХХ століття. У.Раушенбах – основоположник “соціального 
Євангелія”. Концепція людської гріховності Рейнольда Нібура. (Бурж. ф-я ХХ века). 

Н.Е. 2.3. Персоналізм 
Французький варіант персоналізму. Виникнення персоналізму у Франції. 

Неокантіанець Шарль Ренув’є – засновник персоналізму. “Нова монадологія” Ренув’є, 
його концепція релігійно-етичного теїзму – “світської релігії”. Основні представники 
французького персоналізму – Еманюель Муньє, Жан Лякруа, заснування ними журналу 
“Еспрі” (“Дух”). Наближений до французького персоналізму Поль Рікер та Мішель 
Дюфрен. Вплив М.Шелера, Г.Марселя, К.Ясперса на персоналізм. Особистість – ядро 
філософії. Ірраціоналістична гносеологія персоналізму. Ідея “общинної революції”. 
Перехід від революційності до реформаторства. Персоналістський синтез марксизму з 
екзистенціалізмом. Прагнення піднятися над екзистенціалізмом та марксизмом – основне 
завдання персоналізму. 

Північноамериканський персоналізм. “Персоналізм” Б.П.Боуна. Теїстична 
сутність персоналізму Б.Боуна. Принцип ідеалістичного плюралізму Дж.Хауісона. 
Персоналізм учнів Б.Боуна Р.Т.Флюелінга і Е.Ш.Брайтмена. Теїстичний і плюралістичний 
характер їх вчень. Персоналізм як “вчення в манері Лейбніца і Берклі”. Етика 
американських персоналістів. Соціальна позиція американських персоналістів. 

Н.Е. 2.4. Російська релігійна філософія 
Релігійний екзистенціалізм Н.Бердяєва. Праці Бердяєва “Нова релігійна 

свідомість і громадськість”, “Смисл творчості” та “Філософія свободи”. Релігія та містика 
як основи філософії. Проблема формування особистості. Екзистенційні виміри людської 
особистості. Людина як предмет філософії. Індетермінізм морально-етичного вчення 
Н.Бердяєва. Поняття “автономності моралі” та “внутрішньої свободи” особистості. Ідея 
“божественності людства”. 



Релігійна філософія В.Соловйова. Три періоди творчості: теологізованого 
прогресизму, утопії вселенського панування, есхатології. Витоки релігійної антропології в 
філософії Платона і Канта. Вплив гегелівської діалектики на формування концепції 
особистості. Проблема особистості і свободи. Концепція позитивної всеєдності – “повна 
свобода складових частин в досконалій єдності цілого”. Гносеологічна концепція 
“цілісного знання”. Теорія світового процесу. Вчення про світову душу. Історіософія. 
Історичне та духовне значення Одкровення, три стадії його осмислення. Відмінність між 
східною та західною християнською культурою. 

 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Асмус В.Ф. Лев Шестов и Киркегард//Филос науки.- 1972.- № 4. 
2. Ахундов М.Д. Естествознание и религия в системе культуры //ВФ.- 1992.- 12.- с.42-

53. 
3. Бабихин В.В. Философия и религия //ВФ.- 1992.- № 7.- с. 34-44. 
4. Бердяев Н. О современном национализме // Ф.Н. 1991.-№3.-с.99-104. 
5. Бердяев Н. Русская идея // ВФ.-90.-1.-с.77-144. //ВФ.-90.-2.-с.87.-154. 
6. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989.  
7. Бичко І.В. Філософія. Курс лекцій.- К.,1994. 
8. Бубер М. Ответ на возражение К.Г.Юнга // М.Бубер. Два образа веры. – М., 1999. – 

с. 537-540. 
9. Бультман Р. (ФРН). Новый завет и мифология. Проблема демифологизации 

новозаветного провозвестия //ВФ.- 1992.- № 11.- с. 71-85. 
10. Буржуазная философия ХХ века.- М, 1974.- с. 291-312 (неопротестантизм), с.313-

334 (неотомізм), 259-290 (персоналізм). 
11. Быховский Б.Э. Киркегор.- М., 1972. 
12. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание //ВФ.-1991.№1. с. 160-165. 
13. Войтыла К. Основания этики //ВФ.- 1991.- № 1.- с. 29-60. 
14. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма: Опыт характеристики миросозерцания Сёрена 

Киркегора.- М., М., 1970. 
15. Гайденко П.П., Богомолов А.С. «Философия существования» К.Ясперса// 

Современная буржуазная философия. - М., 1978.- с.311-340. 
16. Гвардини Р. Спаситель в мифе, откровении и политике. Теолого-политические 

раздумья //ФН.- 1992.- № 2.- с. 132-165. 
17. Гегель Г. Лекции по философии религии //Гегель Г. Философия религии.- в 2-х т.- 

т.2.- М., 1976.- с.219-232. 
18. Долгов К.М. От Киркегора до Камю.- М., 1991. 
19. Євангелія від Луки, гл.14:26. 
20. Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма.- М., 1991. 
21. Карасев Л.В. Русская идея (символика и смысл) //ВФ. – 92. – 8. – с. 92– 104.  
22. Карл Ясперс и крушение экзистенции //Д.Реале и Д.Антисери. Западная философия 

от истоков до наших дней. - В 4-х т. - т.4.- М., 1997.- с.399-404. 
23. Киркегор С. Болезнь к смерти //Этическая мысль.- М., 1990.- с. 361-470. 
24. Киркегор С. Наслаждение и долг.- К., 1994. 
25. Киркегор С. Страх и трепет (фрагменты) // Филос. науки.- 1991.- № 6.- с.116-127. 

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 даного 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 “Історія 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 вільнодумчого процесу.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати 
дисциплінарну специфіку історії та історіософії релігії; ключові поняття та принципи 
історичного буття та пізнання релігійного феномена; зміст віровчення та культу релігій 
світу; розуміти причини виникнення релігії, її місце в системі культури і світоглядного 
досвіду, її функції та життєвий смисл; підходи до періодизації історичного розвитку 
релігії та специфіку її основних типів; типологічні риси історичних форм релігії та їх 
зв’язок із культурою і цивілізацією відповідних епох та спільнот; вміти аналізувати та 
прогнозувати тенденції та перспективи розвитку релігії в добу сьогодення; визначати 
смисл конкретних явищ релігійного життя у його взаємозв’язку з актуальними 
моральними та соціальними проблемами сучасності. 

Змістовий модуль 2.  
Історичні типи релігії 

НЕ 2.1. Ранньоісторичні форми релігій 
Безрелігійний період. Поява релігійних вірувань. Формування елементарних 

релігійних уявлень в первісній общині. Мустьєрська епоха палеоліту, оріньяко-
салютрейська епоха (неандерталець, кроманьйонець) як початковий період формування 
релігійних уявлень та культу. Дві стадії ранньоісторичного етапу формування релігії: 
найдавніша (епоха ранньородової організації суспільства – фетишизм, анімізм, магія); 
давня (епоха розвинутого первіснообщинного суспільства – демонізм). Роздвоєння 
дійсності (реальний та ірреальний світ) як фактор переростання віри в духів у віру в богів. 
Період існування первісних вірувань. Форми їх існування в сучасних умовах. 

НЕ 2.2. Етнічні релігії в системі релігієтворчого процесу 
Етнічні релігії як ознака державотворчого процесу. Історичне підґрунтя 

виникнення (новий тип об’єднань - держава). Хронологічні рамки виникнення (ІУ тис. до 
н.е. – сучасний період) та основні еволюційні форми етнічних релігій. Стадіальність 
розвитку етнічних релігій. Етносоціальний розвиток суспільства як критерій поділу 
етнічних релігій на типи (народні та національні). Етнічні релігії в сучасному світі. 

НЕ 2.3. Світові релігії як історичний тип розвитку релігій 
Світові релігії як історичний різновид розвинутих релігій. Соціально-економічні 

причини виникнення світових релігій. Історичні форми Буддизму. Християнство: 
еволюція, становлення структури релігійної організації (католицизм, православ’я, 
уніатство, протестантизм). Історія розвитку та становлення ісламу. Форми 
функціонування світових релігій в Україні. 

НЕ 2.4. Сучасні новітні релігії 
Причини виникнення новітніх релігій. Специфіка історичного розвитку та 

розповсюдження неорелігій. Історичні типи новітніх релігій та рухів. Неорелігійність в 
сучасному світі. Неорелігійний процес в Україні.  

Змістовий модуль 3  
Соціокультурні та правові виміри історичного буття релігії 

НЕ 3.1 Вільнодумство в історії культури людства 
Вільнодумство як феномен духовної культури. Історичні форми вільнодумства. 

Атеїзм як крайня форма вільнодумства. Сучасне вільнодумство та форми його 



функціонування. Доля атеїзму у світі. Вільнодумчі організації. Вільнодумство та 
секуляризація.   

НЕ 3.2. Історичні форми взаємовідносин права та релігії 
Необхідність правового регулювання церковно-державних відносин. Історичні 

види (стани) правового статусу церкви в системі державно-правових режимів. Роль 
соціальної норми (дозволу, зобов’язання, заборони) в історії регулювання церковно-
державних відносин. Церковно-владні повноваження в історичному процесі. Моделі 
церковно-державних відносин в історичній практиці. Правове регулювання та 
конституційні гарантії свободи совісті. 

НЕ 3.3 Основні тенденції розвитку сучасної релігійної геоситуації 
Структурні зміни, різноманітність форм просторової організації як фактор 

динамізму релігієтворчих процесів. Релігійний склад населення планети. Сучасна 
георелігійна ситуація у світі. Основні тенденції розвитку релігій світу. Сучасне релігійне 
макрорайонування. 
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 викладання дисципліни: дати виклад історії зародження, формування і розвитку 
української філософської думки як: невід’ємного елемента духовної культури народу; 
способу осмислення соціально-економічних та духовно-культурних процесів у відповідну 
історичну епоху; засобу формування провідної верстви народу та української 
національної ідеї. 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити проблему визначення філософії в 
Україні, її роль у формуванні національної свідомості; визначити місце філософської 
думки в системі світоглядних настанов українського народу (міфологія, демонологія, 
християнство); розкрити взаємозв’язок філософської думки з іншими національними 
традиціями і цінностями – морально-етичними, педагогічними, естетичними; показати 
розвиток української філософської думки в контексті європейських філософських 
традицій, шкіл і напрямів; виробити у студентів уміння оцінювати й характеризувати (з 
позицій української філософії) відповідні історичні події та постаті; окреслити історико-
філософський процес на теренах України; з’ясувати характерні риси, спрямування 
української філософської думки; визначити основну проблематику вітчизняної 
філософської думки в контексті світової філософії; вказати на роль української 
філософської думки в творенні національної ідеї та самовизначення українців як нації. 
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати: історико-культурні передумови зародження філософської думки на українських 
теренах; передумови, зміст і напрями функціонування гуманістичної філософії в Україні; 
основний зміст діяльності православних навчальних закладів в Україні, зокрема, Києво-
Могилянської академії; основні віхи життя і творчості Г.Сковороди; розуміти 
спрямованість його філософських пошуків; основні напрями поширення просвітницької 
філософії в Україні; найважливіші висновки філософії П.Юркевича та інших 
представників Київської релігійно-філософської школи; ключові моменти діяльності 
кирило-мефодіївців; ідейні передумови формування концепції О.Потебні; причини 
зародження громадівського руху; основні напрями розвитку академічної філософії в 
Україні; визначальні вчення діячів української культури означеного періоду; основні 
філософські концепції представників української діаспори; історичні події, що 



супроводжували розвиток філософії в УРСР; основні тенденції розвитку філософської 
думки в сучасній Україні; розуміти: основний зміст вчення П.Юркевича про ідею, 
свідомість, серце; основні положення цих вчень; особливості ідеологічної заангажованості 
тодішньої філософської думки; сутність соціально-політичних поглядів українсько-
польських мислителів того часу; особливості різних історико-філософських впливів в 
структурі курсів лекцій професорів академії; уміти: виокремлювати основні періоди 
розвитку української філософії, аналізувати зміст історико-філософського процесу в 
Україні; робити власні висновки з досліджень природи української філософії; виявляти 
своєрідність української інтелектуальної традиції на фоні культурно-цивілізаційних 
впливів; аналізувати соціально-політичні погляди українсько-польських мислителів того 
часу; вирізняти різні історико-філософські впливи в структурі курсів лекцій професорів 
академії; розрізняти провідні ідеї українських просвітників і зіставляти їх із 
західноєвропейськими аналогами; аналізувати їх національно спрямовані ідеї; виявляти її 
найістотніші риси; аналізувати основні проблеми суспільно-політичних вчень 
М.Драгоманова та І.Франка; порівнювати їх ідеї і виявляти актуальність їх висновків для 
сучасної української культури; аналізувати перспективи її розвитку. 

Змістовий модуль 1: 
зародження і розвиток філософської думки в україні до XIХ ст. 

Н.Е. 1.1. Предмет, метод і значення історії української філософії 
Історія української філософії як чинник розвитку національної самосвідомості та 

культури. Основні методологічні засади аналізу історико-філософського процесу в 
Україні. Історія філософської думки в Україні як складник загального українознавства. 
Філософія в Україні та українська філософія. Проблема періодизації історико-
філософського процесу в Україні. Історія філософської думки в Україні в контексті 
європейських філософських традицій. 

Н.Е. 1.2. Філософська думка в культурі Київської Русі 
Міфологія та демонологія давніх слов’ян-українців. Цивілізаційні передумови 

формування філософської думки Русі-України. Християнство як основний чинник 
становлення філософської думки Київській Русі. Онтологічні та натурфілософські 
уявлення діячів культури Київської Русі. „Руська Правда” Ярослава Мудрого як пам’ятка 
звичаєвого і природного права. „Повчання” Володимира Мономаха та його морально-
етичний зміст. Загальні особливості світоглядно-філософських настанов у культурі 
Київської Русі. 

Н.Е. 1.3. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософські думці України 
(кінець 15 – початок 17 ст.) 

Соціально-культурна ситуація в Україні в кінці 15 ст. Особливості поширення 
ренесансних ідей. Вплив ідей неоплатонізму, ісихазму та „Ареопагітиків” на формування 
української світоглядно-філософської культури. Українсько-європейський контекст 
гуманістичних ідей Ю.Дрогобича, П.Русина, Ст.Оріховського та ін. Духовно-культурна 
роль і значення філософських ідей діячів Острозького культурно-освітнього центру. 
Філософія („любомудріє”) як реалізація любові до Бога. Роль полемістів в утвердженні 
самобутності українського християнства. Іван Вишенський та його орієнтація на 
візантійські й давньоруські традиції. 

Н.Е. 1.4. Православні братства та їх роль у розвитку філософської думки в 
Україні. Києво-Могилянська академія як осередок професійної філософії. 

Православні братства і колегії та поширення ними філософських ідей, захист ними 
духовних цінностей українського народу. Києво-Могилянська академія як центр 
професійної філософії. Зв’язок філософських курсів Академії з досягненнями 
європейської філософії. Натурфілософська проблематика у філософських курсах 
професорів Академії. Логіка і теорія пізнання в академічних курсах. Висвітлення сутності 
людини та історії. Морально-етична та релігійна проблематика. 

Н.Е. 1.5. Філософія Григорія Сковороди 



Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди. Особливості філософської та 
життєвої позиції. Сковорода як український рапсод. Визначальні принципи філософського 
вчення. Учення про дві натури. Учення про три світи. Біблія як символічний світ. 
Біблійно-міфологічна символіка і герменевтика Г.Сковороди. Самопізнання як 
богопізнання. Концепція природовідповідної праці. Філософія серця. Місце філософії в 
досягненні щастя. Значення філософії Г.Сковороди в розвитку світоглядних та 
гуманістичних ідей в українській культурі. 

Н.Е. 1.6. Просвітницькі та романтичні ідеї у філософській думці України 
(кінець 18 ст. – перша чверть 19 ст.) 

Філософська культура України кінця 18 – першої чверті 19 ст. Основні джерела 
поширення ідей французького та німецького Просвітництва. Енциклопедична філософія 
Якова Козельського. Ідеї французької та німецької філософії у вченні Я.Козельського. 
Теорія природного права та договірного походження держави. Основний зміст 
філософських та правничих ідей у творах та університетських курсах П.Лодія. Роль 
представників німецької філософії (Й.Б.Шад) в поширенні філософських ідей. Роль 
М.Гоголя в утвердженні філософсько-романтичних ідей в Україні. 

Н.Е. 1.7. Київська релігійно-філософська школа та її найвидатніші 
представники 

Основні передумови і принципи формування Київської релігійно-філософської 
школи. Поширення ідей філософії І.Канта і Ф.Шеллінга в Київській школі. Роль філософії 
в житті суспільства в Й.Міхневича. Співвідношення філософії та релігії. Вплив німецької 
класичної філософії на творчість О.Новицького та С.Гогоцького. Основні ідеї філософії 
П.Юркевича: дух і свідомість; учення про ідею; особливості процесу пізнання; філософія 
серця. Знання і віра як запорука духовного поступу. 

Н.Е. 1.8. Кирило-Мефодіївське товариство і розробка філософії української 
національної ідеї 

Соціально-економічні та духовно-культурні передумови формування філософії 
національної ідеї в європейських країнах. Світоглядно-культурне спрямування діяльності 
Кирило-Мефодіївського товариства: загальнослов’янська та українська ідея. 
М.Максимович про роль і функцію філософії. Вплив ідей М.Максимовича на формування 
діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. М.Костомаров та його „Книга буття 
українського народу”. „Дві російські народності”. „Україноцентричність” ідей П.Куліша. 
Творчість Т.Шевченка як „філософія трагедії” українського народу. 

Н.Е. 1.9. Філософсько-лінгвістичне вчення О.Потебні 
Вплив ідей Кирило-Мефодіївського товариства на формування світогляду й 

наукових інтересів О.Потебні. Проблема історії та філософії мови. Мова як діяльність 
духу. О.Потебня і німецька філософсько-лінгвістична школа (В.Гумбольдт, Г.Штайналь та 
ін.). Учення О.Потебні про зовнішню і внутрішню форму слова. Мова як ознака єдності 
народу і вираження національної свідомості. 

Н.Е. 1.10. Соціально-філософські погляди представників громадівського руху 
Соціально-історичний зміст громадівського руху в Україні. Основні ідеї соціальної 

філософії М.Драгоманова. Просвітницьке спрямування і морально-етична проблематика 
соціальної філософії М.Драгоманова. Ідея громадівського соціалізму. Історіософія 
М.Драгоманова. „Молода Україна”. Історіософські ідей Т.Зіньківського. Екзистенційно-
художній характер філософських пошуків І.Франка. Етико-антропологічне розуміння 
філософських проблем. Проблема героя, особистості і народу. Ідея суспільного поступу. 
Співвідношення свідомого і несвідомого в поетичній творчості. 

Змістовий модуль 2: 

філософія в україні кінця ХІХ – ХХ ст. 

Н.Е. 2.1. Академічна філософія в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.) 



Особливості розвитку академічної філософії в Україні. Вплив європейського 
позитивізму. В.Лесевич: від неокантіанства до емпіріокритицизму. „Панпсихізм” 
О.Козлова. „Синехологічний спіритуалізм” О.Гілярова. Неокантіанство Г.Челпанова. 
Філософія і теорія пізнання М.Грота. Психологізація філософії в творчості 
В.Зеньківського. Релігійно-теїстичні тенденції в академічній філософії в Україні. 

 
Н.Е. 2.2. Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку 20 

ст. 
Особливості соціально-економічної та духовної ситуації в Україні в перші 

десятиліття 20 ст. І.Франко про завдання нової української молоді. Науково-філософський 
ідеалізм Б.Кістяківського. Соціологічні погляди Б.Кістяківського. Проблема 
національного і політичного самовизначення України. Антропокосмізм В.Вернадського. 
Суспільно-політична позиція В.Вернадського. Історіософська концепція М.Грушевського. 
Держава чи народ? Морально-етичні засади „конкордизму” В.Винниченка. 

Н.Е. 2.3. Соціально-філософські та культурологічні ідеї у творчості 
представників української діаспори 

Соціальний і культурний феномен української діаспори. Професійна філософія в 
українській діаспорі. Д.Чижевський про роль філософії в самоусвідомленні народу. 
Філософія та особливості української ментальності. Особливості філософії 
О.Кульчицького. Етно-психологічні та культуротворчі чинники формування української 
людини. „Українська душа” М.Шлемкевича. Інтегральний націоналізм Д.Донцова. 
Держава і нація в історіософській концепції В.Липинського. 

Н.Е. 2.4. Роль і функції марксистської філософії в Україні в радянський період 
Атеїстична й антинаціональна спрямованість марксистської філософії в СРСР. 

Філософія як ідеологія й апологетика політичного режиму. Згубна роль офіційної 
філософії в долі української культури та її діячів у 20-х – 30-х роках 20 ст. Особливості 
функціонування і роль академічної (офіційної) філософії в Україні: боротьба з 
„українським буржуазним націоналізмом”; боротьба з „уніатською церквою”; критика 
„релігійного сектантства” та сіонізму; формування „нової спільноти – совєцький народ”; 
формування „комуністичного світогляду”. 

Н.Е. 2.5. Розвиток філософської думки в незалежній Україні 
Марксистська філософська спадщина і переосмислення ролі філософії в 

українському суспільстві. Філософія і проблема цілісності української культури. 
Формування нових філософських центрів в Україні. Філософія і завдання формування 
української національної ідеї. Роль філософії у формуванні громадянського суспільства. 
Українська філософська думка в контексті європейської та світової філософії. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К.,1992. 
2.  Балан Ф., Кордан Б., Кравченко Б. Зарубіжні українці. – К.,1991. 
3.  Бедрій А. Дмитро Донцов // Сучасність. – 1993. - № 11. 
4.  Бетко І. Філософська поезія Куліша // Філософська і соціологічна думка. – 1994. - 

№ 11-12. 
5.  Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К.,1992. 
6.  Бородій М.К. Данило Михайлович Велланський. – К.,1992. 
7.  Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.,1988. 
8.  Винниченко В. Твори. – К.,1989. – Т. 1-2. 
9.  Вишенський І. Твори. – К.,1986. 
10.  Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. – Львів, 1995. 
11.  Вільчинський Ю. Розвиток філософської думки в Україні.: Текст лекцій: У 2-х ч. – 

Львів,1991.  
12.  Возняк Т. „Народження трагедії з Духа музики” та „Лісова пісня” чи Слово – 

музика – мовчання // Тексти та переклади. – Харків, 1998. 



13.  Горський В.С. Історія української філософії. – К.,2001. 
14.  Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – начала ХІІ века. – 

К.,1989. 
15.  Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К.,1991. 
16.  Грабович Джордж. Шевченко, якого не знаємо // Сучасність. –1992.-№ 11. 
17.  Грабович Г. Гоголь і міф України. // Сучасність. – 1994. - № 9-10. 
18.  Довнар-Запольський М. Церква і духовенство в домонгольській Русі // Київська 

старовина. – 1993. - № 2. 
19.  Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991. 
20.  Донцов Д. Історія розвитку української національної ідеї. – К.,1991. 
21.  Донцов Д. Шевченко і Драгоманов // Дві літератури нашої доби. – Львів,1991. 
22.  Єлістратов С. Серце як онтологічна передумова пізнання дійсності // Філософська 

і соціологічна думка. – 1995. - № 1-2. 
Викладацький склад: к.ф.н., доцент кафедри філософії Рошкулець Роман Георгійович 
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 дисципліни: етика є однією із нових академічних дисциплін. складність її 
вивчення та викладання обумовлюється практично відсутністю спеціальної підручної 
наукової літератури, за винятком окремих наукових розвідок, які мають переважно 
дослідницький характер і не позбавлені суб‘єктивізму автора. Варто зазначити, що 
наявність літератури популярного характеру ускладнює підготовку та викладання курсу. 
Етика є нормативною дисципліною, до того ж найзагальнішою. Етику вивчають не для 
того, щоб дізнатись, що таке добродійність, а для того, щоби бути добродійним. Мета 
релігійної етики – не тільки одержати теоретичні настанови, знання, а й втілювати їх у 
вчинки. Одним із розділів етики у вузівському курсі вивчається Етика. Метою цього курсу 
є досить не легке завдання подати релігійну свідомість суспільства (окремих спільнот, чи 
особи) в науковій, неупередженій інтерпретації. 

Завдання курсу “Етика” полягає в освоєнні теоретичного знання про 
добродійність. Щоб знання “етичного” приносили користь, необхідними є дві передумови: 
вміння досконало володіти пристрастями; обмежувати власні егоїстичні наміри, 
співвідносячи власне бачення дії з результатом її проекції на якість вибору іншої людини; 
добровільно спрямовувати їх на добрі цілі; вміти оцінювати власне життя з позиції 
вічності; проявляти ініціативу гармонізації людських взаємин; грамотно застосовувати на 
практиці універсальне правило моральності. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. 
Етика в силу свого звернення не тільки  свідомості, але й до почуттів та серця людини має 
на меті запропонувати їй таку схему поведінки, яка у різниї морально-релігійних 
доктринах орієнтується на моральну максиму поведінки, яка розкривається у принципі 
взаємності: не робити іншій людині того, чого не хочеш відчувати по відношенню до себе. 
Завдання дисципліни полягає в освоєнні теоретичного знання про добродійність та вмінні 
використовувати його на практиці. Студент повинен: знати сутнісні основи етики, специфіки 
її реалізації через категоріальний апарат, основні етапи становлення етичних знань; вміти 
розрізняти мораль та моральнісний прояв теоретичних знань; володіти основними термінами 
моралі, основною проблематикою сучасної прикладної етики. 

Змістовний модуль 1. 
 Етика як навчальна дисципліна 

НЕ 1.1. Вступ до предмету Етика 



Поняття предмету Етика, її завдання. Специфіка етичнихих знань. Особливості 
структури етики. Категорії етики, її значення. Поняття моральної норми поведінки в 
релігійній етиці. Передумови виникнення та визначенняа моральної норми. Рівні 
моральної взаємодії особи зі світом. Мораль як соціальний феномен та форма регуляції 
людської поведінки. Моральні ідеї конфуціанства. Особливості етики даосизму. 

НЕ 1.2. Поняття морального досвіду  
Особливості епохи та її вплив на моральну свідомість. Етичний аналіз 

справедливісті Августин та Тома Аквінат. Арістотель та Дж. Ролз про рівні 
справедливості. Особливості реалізації морального досвіду. Біблія як відображення та 
джерело релігійного світогляду Людиномірний характер користі. Моральний вимір 
удосконалення та задоволення. Проаналізувати шляхи самоудосконалення; дати своє 
бачення задоволення та його рівні 

НЕ 1.3. Формування світоглядних систем у християнській етиці. 
Християнська етика, її історична роль. Ідеї Ісуса Христа, ап. Павла. Бог як джерело 

добра і любові у етиці середньовіччя. Проблемність рефлексії середньовіччя (Августин, 
Григорій Богослов). Антична етика, її розвиток та вплив на формування західно-
європейської моралі. Антична етика, її зв’язок з міфологією та релігійним світоглядом. 
Специфіка античного політеїзму. 

Проблема вибору та поняття фатуму. Співвідношення внутрішньої логіки та 
морального аспекту в античній міфології. Зородження вільнодумства в античній 
світоглядній системі. Особливості моральної відповідальності в античному суспільстві. 

НЕ 1.4 Особливості співвідношення морального світогляду в епоху Ренесансу  
Антропоцентризм ренесансу. Проблема визначення морального ідеалу, його 

особливості. Значення моральних теорій цих періодів. Вільнодумчі ідеї Ренесансу. 
Особливості прояву вільнодумства в епоху Відродження. Характеристика поглядів 
Лоренцо Валли. Специфіка моральних терій П.де ла Мірандолли. Флософсько-етичні 
погляди. Л.-Б.Альберті. 

НЕ 1.5 Обґрунтування необхідності моралі у класичній німецькій філософії 
Особливості вільнодумства у німецькій філософії 17-18 ст. Вчення І.Канта про 

обов’язок; поняття морального імперативу, співвідношення теологічного та 
філософського світоглядів. Пояснення філософсько-етичного почуття та свідомості.  
Морально-релігійні теорій у вченнях Фіхте та Фейєрбаха. Значення морально-етичних 
теорій цього періоду. 

Змістовний модуль 2.  
Прикладний змістрелігійно- етичних категорій 

НЕ 2.1 Антинормати-вістський переворот в етиці. 
Моральноетичні типи особистості.. “Мораль аристократа” та “рабська мораль” в 

етиці Ф.Ніцше.  Заперечення моралі у волюнтаризмі. Особливості критичної оцінки 
хистиянської моралі Ф.Ніцше. Поняття су»єктивістського визначення релігійно-
моральних настанов. Роль і значення соціальних проявів егоїстичної поведінки. Сутність 
та типи егоїзму. 

Поняття автономності особистості. Сутнісне значення езотеричних поглядів. 
(О.Реріх, О.Блаватська) Особливості етики А.Кураєва. 

НЕ 2.2. Релігійна мораль як пошук душевного комфорту та щастя. 
Егоїзм, альтруїзм та прагматизм – як соціально-етичний феномен.  Сутність та 

особливості утилітаризму. Значення проігматизму для сучасної людини. Особливості 
прагматичної основи добродійності. Природа людської добродійності, рередумови 
благодійності. подвижництво, його гуманістична роль. Поняття милосердя та 
самопожертви, як моральний фактор поведінки людини. 

НЕ 2.3. Гуманістичний напрям у етиці 
Поняття гуманізму як основа етичного вчення.  Етика “благоговіння перед життям” 

(А.Швейцер).  Етична система Л.Толстого. Індивідний смисл етики прихильності до 



життя. Поняття про добро і благо.  Морально-етичні погляти В.Соловйова,М.Бердяєва, 
О.Хомякова. Реалізація морального досвіду у епохальному просторі. Сутність морального 
зла у контексті науково-філософських доктрин.  Взаємовідношення добра і зла; проблема 
відносності доброго і поганого.  Поняття справедливості, обов’язку, відповідальності у 
контексті моральної свідомості 

НЕ 2.4. Вплив моральної свідомості на професійну діяльність особи. 
Історична необхідність виникнення професійної етики. Правовий та морально 

практичний спосіб виконання своїх професійних обов’язків людиною. Поняття 
морального задоволення від процесу діяльності. Особливості добросовісного ставлення до 
професійних обов’язків. Поняття професійного статусу та його роль. Специфіка впливу 
моралі та соціально-правових норм професійні якості лікаря, педагога. Поняття вимоги , 
примусу та поблажливості у соціальній діяльності особи. 

НЕ 2.5. Етика про шлюб, сім’ю та виховання дітей. 
Поняття сімейного мікро-клімату. Етика подружніх стосунків.  Прийоми запігання 

конфліктів. Особливості моральних настанов про шлюб. 
 Культура вигляду особистості. Роль релігійної моралі у сімейному виховному 

процесі. Етика виховання дітей та міжродинних  
Стосунків, розкриття моральних настанов у конфуціанстві, ісламі, християнстві. 

Поняття духовної культури людини. 
НЕ 2.6. Етика соціальних взаємин, поняття толерантності у глобалізованому 

світі 
Поняття релігійної толерантності. Прийоми виховання віротерпимості. Специфика 

утримання вільнодумства та відвертих атеїстичних переконань. Особливості сучасних 
соціальних взаємин (морально-релігійний вимір) Причини утримання релігійного 
протистояння у сучасному світі (за вересневими подіями 2001р.). Пошук порозуміння 
через мораль як альтернатива співбуття різних релігійних доктрин. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
Викладацький склад: к.ф.н., доц. кафедри релігієзнавства та теології Клічук Аліна 
Володимирівна 
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 “Естетика”: формування концептуальних основ естетичної свідомості 
студентів; надання систематизованих знань, конструктивних і критичних навичок 
мислення щодо природи, критеріїв, форм та альтернатив ціннісного  й творчого 
самовизначення людини у світі відповідно до уявлень про красу і потворність, гармонію і 
безлад.  

Завдання курсу:розкрити світоглядну природу, предметну царину, функціональну 
спрямованість естетики як філософської дисципліни; обґрунтувати людиномірний та 
людинотворчий характер її змісту; витлумачити природу та структуру естетичної 
свідомості, зміст основних понять естетики, виявити їхню роль в організації художньо-
творчого процесу та формуванні естетичної культури особи і суспільства; з’ясувати 
естетичну природу та світоглядний потенціал мистецтва; висвітлити специфіку та 
призначення художньо-образного мислення; систематизувати уявлення щодо сутності та 
різновидів світової й української художньої культури минулого й сьогодення; сприяти 
естетично-творчому розвиткові студентів, збагаченню їхніх духовно-інтелектуальних 
інтересів, витонченню та ушляхетненню  почувань і смаку. 



Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: з

Змістовий модуль 1. 

нати 
специфіку предмета естетики, зміст основних естетичних понять, принципів, концепцій, 
етапи історичного розвитку естетичної культури та естетичної думки; розуміти місце 
естетичного в системі ціннісної свідомості, зв’язок естетичних цінностей з моральними, 
релігійними, інтелектуальними та утилітарними цінностями; логіку співвідношення в 
житті і мистецтві змісту основних естетичних категорій; закономірності історичної 
еволюції естетичних поглядів і теорій; природу художньої свідомості і практики 
(мистецтва), соціальну значущість мистецтва, підходи до класифікації його видів; 
значущість методологічного й практичного потенціалу науки естетики у формуванні 
духовної культури соціуму й особистості; вміти застосовувати володіння теоретичним 
інструментарієм естетики до аналізу та інтерпретації конкретних явищ в царині 
естетичних цінностей та мистецтва; використовувати набуті знання при організації 
естетичного виховання та творчості в подальшій професійній діяльності. 

Естетика та естетичне в контексті ціннісної свідомості та духовної практики 
НЕ 1.1. Естетика як філософська наука про чуттєво-ціннісне та художньо-

творче самовизначення людини у світі 
Етимологія та значеннєве поле термінів "естетичне", "естетика".  Проблема 

предмета естетичного знання. Філософська природа естетичного знання. Естетика як 
рефлексія над  чуттєво-ціннісним і художньо-творчим осягненням людиною граничних 
смислових засад буття природи та культури.  Функції естетики.  Плюралізм змісту 
естетичних учень і проблема  науковості естетики. Естетика і етика: настанова на 
калокагатію як чинник спорідненості. Місце естетики в контексті гуманітарної культури. 
Людинотворчий потенціал естетичного досвіду й знання.  

НЕ 1.2. Феномен естетичного, його сутнісні характеристики та життєва 
значущість 

Чуттєво-ціннісна природа естетичного, його співвідношення з моральним і 
логічним. Структура естетичної свідомості та взаємозв’язок основних її елементів – 
естетичних почуттів, естетичного смаку, естетичного ідеалу, естетичних поглядів та 
теорій. Передумови та форми розвитку й вдосконалення естетичної свідомості на 
соціокультурному та особистісному рівнях 

НЕ 1.3. Основні поняття естетики та альтернативи їх світоглядного 
тлумачення 

Категорії як фундаментальні поняття науки. Основні поняттєві пари естетики: 
прекрасне — потворне; піднесене — нице; комічне — трагічне. Прекрасне як образ вищої 
естетичної цінності. Альтернативи світоглядного тлумачення природи прекрасного: між 
крайнощами "об’єктивізму" і "суб’єктивізму". Прекрасне як життя і як ідеал. Краса і добро 
(калокагатія) як втілення ціннісної істини. Потворне — ціннісний антипод прекрасного. 
Зв’язок понять потворного і дисгармонії, хаосу. Діалектика прекрасного і потворного на 
ґрунті релігійної свідомості. Піднесене, його онтологічні та соціокультурні виміри. 
Співвідношення піднесеного і прекрасного. Особливості та форми відображення 
піднесеного у мистецтві: грандіозність, масштабність, монументальність, пафос. Нице — 
ціннісний антипод піднесеного. Нице та його зв’язок з моральними антицінностями. 
Специфіка відтворення ницого у мистецтві. Небезпека однобічної мистецької уваги до 
ницого. Трагічне і комічне, їхні онтологічні та соціокультурні чинники. Трагічне в 
контексті діалектики свободи і неминучості. Комічне як вияв емоційно-естетичного 
критицизму. Комічне і життєво-соціальні контрасти. Естетично-творча снага гумору, 
дотепності та сміхової культури. Категорії естетики та їхній потенціал духовної 
організації естетичної діяльності, пізнання й художньої творчості. 

Змістовий модуль 2. 



 Мистецтво  в контексті естетичної культури 
НЕ 2.1.  Феномен мистецтва, його естетична природа та світоглядний 

потенціал 
Відношення естетичного і художнього. Мистецтво як царина спеціального 

культивування естетичного. Проблема предмета мистецтва та його людиномірність. 
Настанова на цілісність образу світу. Мистецтво і наука. Мистецтво як мислення в 
образах. Специфіка художньо-образного мислення та особливості мови мистецтва 
(художній образ; метафора; символ). Символічна узагальненість художнього змісту і 
суб’єктивно-особистісна форма його виразу. Мистецький зміст: втілення універсально-
смислового чи особистісно-неповторного? Мистецтво як синтез чуттєво-афективних, 
творчих, пізнавальних, ціннісних сторін людського духу й життя. Мистецтво та ідеологія і 
проблема свободи митця.  

НЕ 2.2. Види мистецтва, їх специфіка та взаємодія 
Актуальні підходи до класифікації мистецтв. Просторові (конструктивні) види 

мистецтва. Часові (динамічні) мистецтва. Особливості та форми синтезу мистецтв. 
Пізнавальні можливості різних видів мистецтв.  
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
Викладацький склад: к.ф.н., доц. кафедри релігієзнавства та теології Бродецький 
Олександр Євгенович. 
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. 

Змістовий модуль 1.  
Історія світової релігійної думки 

як навчальна дисципліна 
НЕ 1.1. Вступ до предмету Історія світової релігійної думки 
Поняття предмету Історія світової релігійної думки, її завдання. Специфіка 

релігієзнавчо-історичних знань. Особливості структури курсу. Значення історичного 
релігієзнавчого досвіду. Поняття нормативного характеру міжіндивідних взаємин. 
Передумови виникнення релігійної свідомості, та специфіка її фіксації. Рівні  взаємодії 
особи зі світом. Релігійна як соціальний феномен та форма регуляції людської поведінки. 

НЕ 1.2. Поняття релігійного досвіду в ранніх формах вірувань 
Особливості первинних культів. Роль анімізму, тотемізму, фетишизму. 
Особливості магії. Особливості фіксації релігійного досвіду. Біблія як 

відображення та джерело релігійного світогляду. Історико-релігійний  вимір духовної 
практики. 

НЕ 1.3. Формування світоглядних систем у християнстві. 
Християнська етика, її історична роль. Ідеї Ісуса Хреста, ап. Павла. 
Бог як джерело добра і любові у етиці середньовіччя. Проблемність рефлексії 

середньовіччя (Августин, Григорій Богослов). Антична релігійна думка, її особливості. 
Антична етика, її зв’язок з міфологією та релігійним світоглядом. Специфіка античного 
політеїзму. Проблема вибору та поняття фатуму. Співвідношення внутрішньої логіки та 
морального аспекту в античній міфології. 

НЕ 1.4 Особливості релігійного світогляду в епоху Ренесансу 
Антропоцентризм ренесансу. Проблема визначення морального ідеалу, його 

особливості. Значення морально-релігійних теорій цих періодів.  Особливості прояву 
вільнодумства в епоху Відродження. Характеристика поглядів Дж.Бруно. Специфіка 
теорій П.де ла Мірандолли. релігійно-світські погляди. Л.-Б.Альберті. Антропологічний 
аспект у релігієзнавчій думці. 

НЕ 1.5 Спеціфіка релігієзнівчих поглядів у НКФ філософії 
Особливості вільнодумства у німецькій філософії 17-18 ст. Вчення І.Канта  про 

співвідношення теологічного та філософського світоглядів. Пояснення релігійно-етичного 
почуття та свідомості. Особливості поглядів Гегеля.  Релігійні теорій у вченнях Фіхте та 
Фейєрбаха.  Значення морально-етичних теорій цього періоду. 

Змістовний модуль 2. 
Історичний досвід впливу релігійної свідомості на соціальний статус людини 

НЕ 2.1 Передумови критичної оцінки релігійного досвіду. 



Особистісні аспекти релігійного досвіду (С.Кєркегор, А.Шопенгауер Ф.Ніцше.). 
Заперечення моралі у волюнтаризмі. Особливості критичної оцінки християнської моралі 
Ф.Ніцше. Роль і значення соціальних проявів егоїстичної поведінки. Сутність та типи 
егоїзму. Поняття автономності особистості. Сутнісне значення езотеричних поглядів. 
(О.Реріх, О.Блаватська) Особливості етики А.Кураєва. 

НЕ 2.2. Історичний аспект релігійної моралі  
як пошук душевного комфорту та щастя. 
Егоїзм, альтруїзм та прагматизм – як соціально-релігійний феномен. Сутність та 

особливості утилітаризму. Релігієзнавчо-історичний аспекти особистості прагматичної 
основи добродійності. Природа людської добродійності, передумови благодійності. 
подвижництво, його гуманістична роль. Поняття милосердя та самопожертви, як 
моральний фактор поведінки людини. 

НЕ 2.3. Гуманістичний напрям у релігійній етиці 
Поняття гуманізму як основа релігійного вчення. Релігійно-етична система 

Л.Толстого. Індивідний смисл етики прихильності до життя. Поняття про добро і благо. 
Релігійні погляди В.Соловйова,М.Бердяєва, А.Лосева. Реалізація історико-релігійного 
досвіду у епохальному просторі. Сутність морального зла у контексті науково-релігійних 
доктрин. Взаємовідношення добра і зла; проблема відносності дорого і поганого. Поняття 
справедливості, обов’язку, відповідальності у контексті релігійної свідомості 

НЕ 2.4. Вплив релігійної свідомості на професійну діяльність особи. 
Історична необхідність виникнення професійної етики. Релігієзнавчий та морально 

практичний спосіб виконання своїх професійних обов’язків людиною. Поняття 
морального задоволення від процесу діяльності. Особливості добросовісного ставлення до 
професійних обов’язків. Поняття професійного статусу та його роль. Специфіка впливу 
моралі та релігійності на професійні якості лікаря, педагога. Поняття вимоги , примусу та 
поблажливості у соціальній діяльності віруючої особи. 

НЕ 2.5. Історія світової релігійної думки про шлюб, сім’ю та виховання дітей. 
Поняття сімейного мікро-клімату. Етика подружніх стосунків. Прийоми 

запобігання конфліктів. Особливості моральних настанов про шлюб у християнстві.  
Культура вигляду особистості.  

Історичний аналіз ролі релігійної моралі у сімейному виховному процесі. 
Специфіка історичного досвіду виховання дітей та міжродинних  

стосунків. Особливості розкриття моральних настанов у конфуціанстві, ісламі, 
християнстві. Поняття духовної культури людини. 

НЕ 2.6. Історичний аспект міжконфесійних взаємин 
Поняття релігійної толерантності. Прийоми виховання віротерпимості. Специфіка 

утримання вільнодумства та відвертих атеїстичних переконань. Особливості сучасних 
соціальних взаємин (морально-релігійний вимір). Причини утримання релігійного 
протистояння у сучасному світі (за вересневими подіями 2001р.). Пошук порозуміння 
через мораль як альтернатива співбуття різних релігійних доктрин. 
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 

Метою даного курсу є забезпечити вивчення студентами історії релігії на 
українських землях від стародавніх часів до наших днів. 



Завдання курсу - поглибити знання студентів з історичного аспекту 
релігієзнавства, софійно-гуманістичного характеру релігійності наших предків, що сприяв 
формуванню київського варіанту християнства і визначив його історичну долю в Русі за 
автокефальну православну церкву, в уніатських процесах, в поширенні інших релігійних 
вірувань. 

Дана програма розрахована на 36 лекційних, 18 семінарських годин, та 54 години 
самостійної роботи. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати 
специфіку історію християнства в Україні як явища світоглядної культури людства, 
змістову визначеність понять «релігія», «конфесія», «деномінація», основні етапи 
формування та розвитку різних релігійних течій, їх доктрини та культово-обрядову 
практику; розуміти характер основних проблем, методологічні особливості принципів 
історії християнства в Україні; вміти аналізувати сучасну релігійну картину в Україні, 
орієнтуватися в історії та віровченні різних релігій визначати позитивні та негативні 
сторони тих чи інших релігійних явищ і подій в історії християнства в Україні. 

Змістовий модуль 1.  
Становлення і розвиток християнства в Україні та його особливості в умовах 

колоніальної неволі 
НЕ 1.1. Предмет курсу «Історія християнства в Україні» 
Предмет навчальної дисципліни – історія релігійних процесів на українській землі 

у всій різноманітності їх специфіки. Періодизація історії релігії в Україні: 
дохристиянський, православно-християнський, поліконфесійно-християнський та 
екуменічно-християнський періоди. Суперечлива роль християнства в історії України. 
Нинішня різнобарвна конфесійна карта держави. 

Релігія в контексті національної духовності українців. Фактори впливу на 
формування особливостей релігійності українців - психологічні, історичні, географічні, 
господарчо-економічні і етичні. Особливості релігійності українців на різних етапах 
національного розвитку, в різних географічних регіонах і в різних середах духовності, 
серед різних соціальних верств населення. Українська міфологічна легенда в її 
історичному розвитку. Форми вияву релігійності українця - кордоцентризм, 
пантеїстичність, обрядовірство, двовірство. Українські нарядні вірування і повір’я. 
Обрядовість як специфічна риса релігійності українця. Релігія в контексті духовного 
відродження особистості українця. 

НЕ 1.2. Доба давніх релігій та християнізація України-Русі 
Релігії стародавніх суспільств. Доба ранніх релігій. Язичництво Київської Русі.. 

Демоністичні вірування праслов’ян: упирі, берегині, домовики, рожаниці, род, діви. 
Східнослов’янський політеїзм. Образи богів-духів. Володимирові боги. Традиційний і 
нетрадиційний погляд на хрещення Русі-України. Самобутність влаштування церкви в 
Київській Русі. Основні види дохристиянських вірувань. Соціально-економічні 
передумови введення християнства на Русі. Христианізація України - Русі. Наслідки 
введення християнства. Проблема вибору українським християнством своєї моделі. 
Специфіка українського християнства. Митропологія як форма існування Київського 
християнства. Кирило-Мефодіївська традиція. Заснування Київської митрополії. 
Патріотизм Київського християнства, формування інтелектуальної і філософської думки. 
Потяг до проблем духовного. 

НЕ 1.3. Середньовічне християнство 

Православ’я за часів польсько-литовського панування, в умовах татарської навали, 

у Галицько-Волинському  князівстві. Початок католицького наступу на Українське 

православ’я. Східна політика Ватикану. Релігійне життя в Україні часів колоніальної 

неволі. Литовська та московська митрополії.Берестейська унія та її наслідки. Петро 



Могила лідер української церкви. Реформи церковного управління в Могилянську добу. 

Церковна влада та традиції патронату. Особливості будівництва церков у Запорізькій Січі. 

Роль монастирів у національно-культурному процесів. Вплив етноконфесійної специфіки 

релігії на національні процеси в Україні. 

НЕ 1.4. Православна церква під владою Москви 
Українське православ’я під владою Московської церкви. Наслідки антиукраїнської 

церковної політики російського самодержавства. Стан православної церкви в Україні. 
Церковні осередки: братства, єпископат, монастирі. Реформа церковної освіти в 
Могилянську добу та її значення. Чинники, що сприяли втраті самостійності Київської 
митрополії. Обмеження і ліквідація особливостей православної церкви в Україні. 
Централізація, бюрократизація, одержавлення церковної системи. Наслідки 
антиукраїнської церковної політики російського самодержавства. Співвідношення 
релігійного і національного в житті українців. Основні фактори формування специфіки їх 
релігійності. Селянська сутність і релігійний дух українців.  

Змістовий модуль 2.  
Католицизм, протестантизм в Україні. Релігійно-церковне життя в роки 

тоталітаризму. Християнство у роки незалежності. 
НЕ 2.1 Історія католицизму на Україні. 
Зв’язки Апостольської Столиці і християнської Київської держави. Боротьба між 

Римом і Візантією за релігійний вплив на український народ. Флорентійська церковна 
унія. Активізація католицизму в Україні напередодні Берестейської унії. Берестейська 
унія та її наслідки. Релігійні вимоги Б. Хмельницького. Історичні віхи  унійної церкви. 
Наступне повернення до ідей об’єднання церков. Психологічні чинники формування та 
загальні вияви української релігійності. Суперечливість світоглядних орієнтацій та 
основні виразники релігійності українців. 

НЕ 2.2. Протестантизм в Україні 
Ранній протестантизм в Україні. Особливості поширення реформаційних ідей в 

Речі Посполитій. Кальвінізм. Антитринітаризм. Соцініанство. Течії українського 

реформаційного руху: реформаційно-єретична та братська. Зародження реформації. 

Віросповідна особливість протестантизму. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, 

кальвінізм, антитринітаризм, социніанство). Пізній протестантизм (баптизм, 

п’ятидесятництво, адвентизм, Свідки Єгови). Вплив на суспільство. Порівняння 

протестантизму , православ’я та католицизму в Україні 

НЕ 2.3. Православне сектантство в Україні 
Православне сектантство в Україні: духовні християни, течії хіліастично-

есхатологічного та харизматичного спрямування. Іоанніти – секта монархічного напрямку. 
Єговісти-ільїнці вийшли із середовища духовних християн. Інокентіївці виникли у 1908 р. 
на Півдні України та в Молдові. Старообрядництво на українських землях. 
Старообрядництво не було характерним явищем для України. Утворення Української 
автокефальної православної церкви. Київський собор 1921 р. Боротьба УАПЦ за 
утвердження в Україні. Розгром автокефального руху. 

НЕ 2.4. Релігійно-церковне життя в радянському тоталітарному режимі (1917-
1991 рр.) 

Атеїзація радянської держави та боротьба комуністичного режиму проти релігії 
та церкви. Умови існування православної церкви на теренах радянської України (1917-
1970 рр.).Зміна тенденцій у відносинах тоталітарного режиму щодо православної 
церкви у 80- рр. ХХ століття. Знищення греко-католицької церкви. Львівський собор 



1946 р. Боротьба греко-католицької церкви проти утисків радянської влади. Процес 
відновлення УГКЦ. 

Церковний рух в умовах більшовизму. Православна церква напередодні війни. 
Церковне життя у воєнний період. Українська специфіка післявоєнного розвитку 
православної церкви. Новий наступ влади на релігію. Опозиційні настрої в церкві. 
Зміна політики влади щодо церкви в роки перебудови. Стосунки між радянською 
владою та протестантськими громадами України у воєнні та повоєнні роки (1941-
1964 рр.). Існування протестантських організацій на території України у період 
початку руйнації адміністративно-командної системи (60-ті – 80-ті рр. ХХ століття). 

НЕ 2.5. Християнство у роки незалежності України 
Відродження українського православ’я і внутрішньоправославні колізії. Сучасний 

стан та перспективи греко-католицизму. Протестантизм в незалежній Україні. Основні 
пріоритети державної політики щодо релігії та церкви. Церква в контексті національного 
життя. Поняття «національна церква». Проблема об’єднання українських церков. Помісна 
церква як чинник формування нації. Проблема православної автокефалії в Україні. 
Втручання Московського патріархату в релігійне життя України. Українське православ’я 
у вселенському вимірі. Становлення української греко-католицької церкви як чинника 
національного пробудження. Неорелігійний рух в 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 

Метою курсу є ознайомлення студентів з історичним процесом виникнення, 
розвитку та падіння Візантійської імперії, формуванням і еволюцією християнського 
вчення. 

Завдання курсу полягають у необхідності: 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; 
характеристики становлення основних догматів християнської Церкви на Вселенських 
соборах; визначити характер боротьби з різноманітними єресями; висвітлити 
взаємовідносини Східної та Західної Церков. 

Компетенції, якими має володіти студент у процесі навчання дисципліни: у 
результаті опанування курсу студент повинен: знати специфіку предмета, ключові 
проблеми, основні поняття, категорії і методологію візантології в їх історичних вимірах, 
етапи розвитку Візантії і східної Церкви; розуміти місце візантійської історії в контексті 
розвитку світової цивілізації, сутність і закономірності формування основних догматів і 
канонів Церкви періоду Вселенських соборів, зміст взаємозв’язків візантійської культури і 
культур слов’янських країн, в т.ч. Київської Русі; вміти застосовувати набуті знання до 
оцінки значення візантійської спадщини для розвитку світової і європейської цивілізації, 
обґрунтувати основні засади догматики і канонічних настанов християнської Церкви. 

Змістовний модуль 1. 
Ранньовізантійська доба 

НЕ 1.1 Вступ до візантиністики 
Предмет і завдання візантології. Періодизація візантійської історії. Історіографія 

Візантії в Україні. Передумови і причини утворення Східної Римської імперії. Територія, 

природні умови і населення Візантії. Українські літописи як джерело візантійської історії. 

Початковий літопис як основа київського літописання. Літописи періоду феодальної 

роздробленості. Доба Івана Грозного як рубіж об’єктивності літописних джерел. Літописи 

козацької доби про Візантію 

НЕ 1.2 Становлення християнства і христологічні суперечки ІV – V ст.  
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. Христологічні суперечки першої половини V ст.. Наслідки Халкидонського 

собору та етнічна криза другої половини V ст. Релігійні чвари та визвольні рухи V ст. 

Христологічні суперечки ІV – середини V ст. Передумови скликання Нікейського собору. 

Міланський едикт. Виникнення аріанства і його суть. Хід і рішення І Вселенського 

собору. Наслідки Нікейського собору. ІІ Вселенський собор і його рішення. ІІІ 

Вселенський собор. ресь Євтихія і «розбійницький» собор 449 р. ІV Вселенський собор і 

його рішення. Роль Отців Церкви у формуванні християнської догматики. Богословські 

праці Василія Великого. Богословська спадщина «каппадокійського гуртка». Формування 

візантійського церковно-богословського обряду. Об’єднання і роз’єднання в науці Іоана 

Золотоустого. Твори Орігена як основа ранньохристиянських єресей 

НЕ 1.3 Візантія при Юстиніані та Іраклідах. VІ Вселенський собор  
Основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Юстиніана І. Законодавчі 

реформи Юстиніана. Церковна політика Юстиніана і V Вселенський собор. 
Взаємовідносин державної і церковної влади. Стан візантійської імперії після Юстиніана. 
Реформи Іраклія. Боротьба за владу після смерті Іраклія. Полеміка про одну чи дві волі в 
Христі. Внутрішньо церковна ситуація в християнстві VІ – VІІ ст. V і VІ Вселенські 



собори. Взаємовідносини державної і церковної влади за Юстиніана І. Єретичні рухи та 
роль держави в їх подоланні. Суть полеміки про Три Розділи. V Вселенський собор і його 
рішення. Наслідки V Вселенського собору. Внутрішньоцерковна ситуація в першій 
половині VІІ ст. Суть полеміки про одну чи дві волі Христа. Монофелітство. Великий 
Константинопольський собор 680-681 рр. та його рішення. Трульський собор 692 р. і його 
значення. Церковне мистецтво і богословська освіта Візантії ІV – VІІ ст. Особливості 
ранньовізантійської церкви. Освіта у Візантії ІV - VІІ ст. Візантійська богословська освіта 
ІV - VІІ ст. Візантійське церковне мистецтво. 

Змістовний модуль 2. 
Розквіт та апогей могутності Візантії 

НЕ 2.1 Передумови, хід і наслідки іконоборчого руху 
Політична криза у Візантії на початку VІІІ ст. Передісторія іконо вшанування. 

Причини і передумови іконоборства. Початок іконоборчого руху. Продовження 
іконоборчої політики при Константині V. Великий Царгородський собор 754 р. Посилення 
іконоборчого руху після Собору. Боротьба за владу після Константина V. Нікейський 
собор 787 р. та його наслідки. Загальні висновки до історії Вселенських соборів. Наслідки 
іконоборчого руху. Діяльність патріарха Фотія. Заснування Македонської династії та 
зміна релігійної політики. Кодифікація права за Василія І і Лева VІ. Іконоборчий рух та 
його наслідки. Причини і передумови іконоборства. Початок іконоборчого руху за Лева 
ІІІ. Відношення Апостольської столиці і Константинопольської патріархії до 
іконоборства. Продовження іконоборчої політики при Константині. 
Константинопольський собор 754 р. Посилення іконоборчого руху після Собору. Боротьба 
за владу після Константина. Наслідки Вселенського собору 787 р. Наслідки іконоборчого 
руху. Діяльність патріарха Фотія. Конфлікт з Апостольською столицею і християнізація 
Болгарії. Заснування Македонської династії і зміна релігійної політки держави. Взаємини 
церкви і держави в законодавстві Василія І і Лева VІ 

НЕ 2.2 Епоха завоювань та апогей могутності Візантійської імперії 
Внутрішня політика Романа Лакапена. Боротьба Романа І із земельною 

аристократією. Відновлення Македонської династії. Культурно-просвітницька діяльність 
Константина VІІ. Внутрішня політика Роман ІІ і Никифора Фоки. Завоювання Никифора 
Фоки і Іоана Цимісхія. Прихід до влади Василія ІІ та його внутрішня і зовнішня політика. 
Візантія і слов’янські держави ІХ – Х ст.  Візантійсько-руські відносини від Олега до 
Ольги. Суперництво Іоана Цимісхія і Святослава за вплив у придунайській Болгарії. 
Візантійський фактор у процесі хрещення Київської Русі. Візантійсько-болгарський 
конфлікт і роль у ньому патріархії.  

НЕ 2.3 Врядування столичної чиновницької і військової аристократії у 
Візантії (1025-1204 рр.) 

Початок епохи епігонів. Зовнішня політика епігонів. Правління Константина ІХ і 
продовження розкладу візантійської державної системи. Внутрішньополітична криза і 
зовнішньополітичний розгром наприкінці ХІ ст. Відбудова Візантійської імперії за 
Олексія І Комніна. Відновлення експансії Візантійської імперії. Перші невдачі Комнінів. 
Спроба реакції при Андроникові Комніні. Четвертий хрестовий похід і захоплення 
Константинополя. Великий церковний розкол 1054 р. та його наслідки. Причини і 
передумови церковного розколу. Перебіг подій сизми. Наслідки розколу церков. 
Богословська освіта, наука, література і мистецтво ІХ – ХІІ ст. 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. 

Змістовний модуль  3. 
Криза та падіння Візантійської імперії 

НЕ 3.1 Латинське панування і реставрація Візантійської імперії  (1204 – 1281 
рр.) 



Формування нової системи держав. Зростання і падіння Епіру і Нікейської імперії. 
Правління Феодора ІІ та Іоанна ІV у переддень реставрованої Візантійської 
імперії.Відновлення могутності Візантії за Михаїла VІІІ.  

НЕ 3.2 Занепад і загибель Візантійської імперії (1282 – 1453 рр.) 
Візантія за Андроника ІІ. Період громадянських війн. Сербська гегемонія на 

Балканах. Завоювання Балканського півострова османами і перетворення Візантії у васала 
Туреччини. Падіння Візантійської імперії. Пізньовізантій-ська культура.Причини 
піднесення пізньовізантійської культури. Особливості пізньовізантійської культури. 
Особливості пізньовізантійської філософії і богослов’я. Пізньовізантійська історіографія. 
Розвиток літератури у ХІІІ – ХV ст. Пізньовізантійське мистецтво. Унійна проблема у 
візантійські історії. Ліонська унія церков 1274 р. «Сицилійська вечеря» 1282 р. 
Флорентійська церковна унія 1439р . та її наслідки. Унійна проблема і сьогодення 
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 дисципліни: Релігійна етика є однією із нових академічних дисциплін. 
складність її вивчення та викладання обумовлюється практично відсутністю спеціальної 
підручної наукової літератури, за винятком окремих наукових розвідок, які мають 
переважно дослідницький характер і не позбавлені суб‘єктивізму автора. Варто зазначити, 
що наявність літератури популярного характеру ускладнює підготовку та викладання 
курсу. Релігійна етика є нормативною дисципліною, до того ж найзагальнішою. Етику 
вивчають не для того, щоб дізнатись, що таке добродійність, а для того, щоби бути 
добродійним. Мета релігійної етики – не тільки одержати теоретичні настанови, знання, а 
й втілювати їх у вчинки. Одним із розділів етики у вузівському курсі вивчається Релігійна 
етика. Метою цього курсу є досить не легке завдання подати релігійну свідомість 
суспільства (окремих спільнот, чи особи) в науковій, неупередженій інтерпретації. 

Завдання: полягає в освоєнні теоретичного знання про добродійність. Щоб знання 
“етичного” приносили користь, необхідними є дві передумови: вміння досконало володіти 
пристрастями; обмежувати власні егоїстичні наміри, співвідносячи власне бачення дії з 
результатом її проекції на якість вибору іншої людини; добровільно спрямовувати їх на добрі 
цілі; вміти оцінювати власне життя з позиції вічності; проявляти ініціативу гармонізації 
людських взаємин; грамотно застосовувати на практиці універсальне правило моральності. 



Змістовий модуль 1.  
Релігійна етика як навчальна дисципліна 

НЕ 1.1.Вступ до предмету релігійна етика 
Поняття предмету релігійна етика, її завдання. Специфіка релігієзнавчо-етичнихих 

знань. Особливості структури релігійної етики. Категорії релігійної етики, її значення. 
Поняття моральної норми поведінки в релігійній етиці. Передумови виникнення та 
визначення моральної норми. 

Рівні моральної взаємодії особи зі світом. Мораль як соціальний феномен та форма 
регуляції людської поведінки. 

НЕ 1.2. Поняття морального досвіду  
Особливості епохи та її вплив на моральну свідомість. Етичний аналіз 

справедливісті Августин та Тома Аквінат. Арістотель та Дж. Ролз про рівні 
справедливості. Особливості реалізації морального досвіду. Біблія як відображення та 
джерело релігійного світогляду Людиномірний характер користі. Моральний вимір 
удосконалення та задоволення. 

НЕ 1.3. Формування світоглядних систем у християнській етиці. 
Християнська етика, її історична роль. Ідеї Ісуса Хреста, ап. Павла. Бог як джерело 

добра і любові у етиці середньовіччя. Проблемність рефлексії середньовіччя (Августин, 
Григорій Богослов). Антична етика, її розвиток та вплив на формування західно-
європейської моралі. Антична етика, її зв’язок з міфологією та релігійним світоглядом. 
Специфіка античного політеїзму. 

Проблема вибору та поняття фатуму. Співвідношення внутрішньої логіки та 
морального аспекту в античній міфології. 

НЕ 1.4 Особливості співвідношення моралі та релігійного світогляду в епоху 
Ренесансу  

Антропоцентризм ренесансу. Проблема визначення морального ідеалу, його 
особливості. Значення моральних теорій цих періодів. Вільнодумчі ідеї Ренесансу. 
Особливості прояву вільнодумства в епоху Відродження. Характеристика поглядів 
Лоренцо Валли. Специфіка моральних теорій П.де ла Мірандолли. релігійно-етичні 
погляди. Л.-Б.Альберті. 

НЕ 1.5Обґрунтування необхідності моралі у класичній німецькій філософії 
Особливості вільнодумства у німецькій філософії 17-18 ст. Вчення І.Канта про 

обов’язок; поняття морального імперативу, співвідношення теологічного та 
філософського світоглядів. Пояснення релігійно-етичного почуття та свідомості. 
Морально-релігійні теорій у вченнях Фіхте та Фейєрбаха. Значення морально-етичних 
теорій цього періоду. 

Змістовий модуль 2.  
Прикладний зміст релігійно-етичних категорій 

НЕ 2.1 Антинормати-вістський переворот в етиці. 
Моральноетичні типи особистості.. “Мораль аристократа” та “рабська мораль” в 

етиці Ф.Ніцше. Заперечення моралі у волюнтаризмі.Особливості критичної оцінки 
християнської моралі Ф.Ніцше. Поняття суб’єктивістського визначення релігійно-
моральних настанов. Роль і значення соціальних проявів егоїстичної поведінки. Сутність 
та типи егоїзму. Поняття автономності особистості. Сутнісне значення езотеричних 
поглядів. (О.Реріх, О.Блаватська) Особливості етики А.Кураєва. 

НЕ 2.2. Релігійна мораль як пошук душевного комфорту та щастя. 
Егоїзм, альтруїзм та прагматизм – як соціально-релігійний феномен. Сутність та 

особливості утилітаризму. Особливості прагматичної основи добродійності. Природа 
людської добродійності, рередумови благодійності. подвижництво, його гуманістична 
роль. Поняття милосердя та самопожертви, як моральний фактор поведінки людини. 

НЕ 2.3. Гуманістичний напрям у релігійній етиці 



Поняття гуманізму як основа релінійно-етичного вчення.  Етика “благоговіння 
перед життям” (А.Швейцер). Релігійно-етична система Л.Толстого. Індивідний смисл 
етики прихильності до життя. Поняття про добро і благо. Релігійно етичні погляти 
В.Соловйова,М.Бердяєва, О.Хомякова. Реалізація морального досвіду у епохальному 
просторі. Сутність морального зла у контексті науково-релігійних доктрин.  
Взаємовідношення добра і зла; проблема відносності доброго і поганого. 

 Поняття справедливості, обов’язку, відповідальності у контексті релігійної 
свідомості 

НЕ 2.4.Вплив релігійної свідомості на професійну діяльність особи. 
Історична необхідність виникнення професійної етики. Релігієзнавчий та морально 

практичний спосіб виконання своїх професійних обов’язків людиною. Поняття 
морального задоволення від процесу діяльності. Особливості добросовісного ставлення до 
професійних обов’язків. Поняття професійного статусу та його роль. Специфіка впливу 
моралі та релігійності на професійні якості лікаря, педагога. Поняття вимоги , примусу та 
поблаждивості у соціальній діяльності віруючої особи. 

НЕ 2.5. Релігійна етика про шлюб, сім’ю та виховання дітей. 
Поняття сімейного мікро-клімату. Етика подружніх стосунків. Прийоми запігання 

конфліктів. Особливості моральних настанов про шлюб у християнстві. Культура вигляду 
особистості. Роль релігійної моралі у сімейному виховному процесі. Етика виховання 
дітей та міжродинних. Стосунків, розкриття моральних настанов у конфуціанстві, ісламі, 
християнстві. 

НЕ 2.6. Етика міжкон-фесійних взаємин 
Поняття релігійної толерантності. Прийоми виховання віротерпимості. Специфіка 

утримання вільнодумства та відвертих атеїстичних переконань. Особливості сучасних 
соціальних взаємин (морально-релігійний вимір). Причини утримання релігійного 
протистояння у сучасному світі (за вересневими подіями 2001р.). Пошук порозуміння 
через мораль як альтернатива спів буття різних релігійних доктрин. 
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.  
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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: ознайомлення з предметом, методом, структурою і завданням 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. 

Сформувати  в студентів уміння застосовувати  знання з канонічного права  для: а) 
проведення елементарних релігієзнавчо-соціологічних досліджень; б) визначення 
світоглядних та конфесійних орієнтацій; в) надання консультативної допомоги 
працівникам, які працюють з релігійними організаціями. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті опанування курсу: знати 
історичні передумови виникнення канонічного права як окремої науки та етапи його 
розвитку; історичні передумови виникнення канонічного права як окремої дисципліни; 
джерела канонічного права; яким чином реалізовуються апостольські правила у 
повсякденному церковному житті; соціально-політичні передумови розвитку церковної 
структури; історію появи пресвітерів, дияконів та єпископів відмінність титулу папа та 
єпископу у католицькій традиції специфіку внутрішньої структури православ’я; розуміти 

ознаки церковного права та його відмінність від світського законодавства; роль 
Візантії у справі розвитку церковного права; специфіку канонічних збірників, причини що 
вплинули на надання авторитету канонів лише окремим церковним постановам; 
відмінність Апостольських правил від інших пам’яток церковного права; специфіку 
церковної організації змістову специфіку служіння різних ступенів церковної ієрархії; 
історичні причини формуваня особливих повноважень римського єпископа; вміти 
охарактеризувати особливості розвитку вітчизняного канонічного права; використовувати 
знання специфіки канонічних збірників у практичних цілях; аналізувати спільне та 
відмінне між апостольськими правилами та іншими подібними документами; розрізняти 
повноваження ієрархії вищого ступеня аналізувати специфіку православної та католицької 
еклезіології. 

Змістовий модуль  1.  
Канонічне право як наука. Джерела канонічного права 

НЕ 1.1. Канонічне право як філософсько-релігієзнавчий предмет. Предмет, 
структура і завдання курсу. 

http://philologos.narod.ru/htopp/ryzhov_2.shtml�


Визначення предмету курсу. Структура курсу. Канонічне  право як одна з галузей 
релігієзнавчої освіти. Канонічне право як наука і навчальна дисципліна. Становлення 
канонічного права як наукової дисципліни. Вивчення церковних канонів у Візантії. 
Найавторитетніші тлумачі канонів Візантії. Особливості розвитку вітчизняного 
канонічного права. Розвиток канонічного права як наукової дисципліни в Східній 
християнській традиції. Канонічне право у Візантії. Вивчення канонічного права на 
Балканах. Вивчення канонічного права на Русі 

НЕ 1.2 Джерела канонічного права 
Визначення джерел канонічного права. Класифікація джерел канонічного права: за 

юридичною силою, об’ємом характером форми вираження норм канонічного права та 
хронологічним принципом. Джерела канонічного права епохи вселенських соборів. 
Джерела права католицької та протестантської церков. Апостольські правила та їх 
авторитет у католицькій та православній церковній традиції.  Історія пам’ятки 
Апостольські правила. Авторитет документу у ортодоксальному християнстві. 
Класифікація правил. Актуальність апостольських правил та їх реалізація у сучасному 
церковному житті. Класифікація апостольських правил. Можливість ревізії деяких 
апостольських правил. Практична реалізація канонічних постанов у сучасному 
церковному житті. 

Змістовий модуль  2. 
 Структура церкви 

НЕ 2.1 Склад і устрій церкви. 
Поняття Церкви і її внутрішня структура. Церковна ієрархія: вищі і нижчі клірики, 

обрання на священні ступені. Отримання церковних посад. Обов’язки і права кліриків. 
Розвиток церковної ієрархії Історія появи пресвітерів та дияконів. Виникнення єпископату 
у церкві. Ґенеза єпископського ступеня. Особливості виникнення урядової ієрархії вищого 
ступеня.. Церковна ієрархія вищого ступеня. Історія титулу «папа». Поява титулу 
митрополит та екзарх; 

Особливості виникнення титулу «католикос» 
НЕ 2.2 Органи церковного управління. 
Вища влада в церкві. Автокефальні й автономні церкви. Вище управління у 

помісних церквах. Вище управління римо-католицької церкви. Канонічні підстави 
епархіального управління. Проблема набуття автокефалії у православ’ї. Особливості 
внутрішньої структури православ’я та католицизму. Канонічна проблема щодо 
можливості набуття автокефалії. Історична, еклезіологічна та політична складова 
проблеми здобуття автокефалії у православ’ї. Вище управління католицької церкви. 
Особливості управління у католицькій церкві. Римська курія та її повноваження. 
Повноваження папи римського. Кардинали та єпископи і їх відмінність. Статус Східних 
Церков. 

Змістовий модуль 3.  
Специфіка церковних правових відносин. 

НЕ 2.3 Церковні правові відносини. 
Загальне поняття про церковні правовідносини. Суб’єкти церковного права. Види 

суб’єктів церковного права. Юридичні факти в церковному праві. Канонічні санкції щодо 
кліриків та мирян. Покарання кліриків та мирян у Новому Завіті. Канони донікейського 
періоду що регламентують застосування санкцій по відношенню до мирян та кліриків. 
Санкції щодо кліриків, що прописані у канонах. Анафема як церковна форма виховання. 
Відлучення та випадки коли його застосовують по відношенню до священнослужителів. 
Церковні синоди та їх повноваження. Роль і статус патріарха у православній традиції. 
Історія започаткування скликання синодів та повноваження, що входять у компетенцію 
цих інститутів. 

НЕ 2.4 Особливості внутрішньо-церковних та державно-церковних правових 
відносин 



Канони про єресі і розколи. Церква і нехристиянські релігії. Моделі взаємовідносин 
Церкви і держави. Взаємодія церковного права та світського законодавства. Взаємодія 
світського і церковного права у Візантійський період. Папоцезаризм та його суть. 
Цезарепарпізм як характерна ознака у Східної Церкви. Взаємодія церковного права та 
світського законодавства у новітній історії. Церква і світська влада. Взаємозв’язок церкви 
і влади. «Державна релігія»: за і проти. Повне відділення держави від церкви: проблеми та 
перспективи. 
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. 
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 “Патристика” – 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. Розв’язання цих питань 
припускає розуміння відмінності між “світською” (мирською) і релігійною літературою, 
уміння бачити і знаходити точки їх зіткнення і протистояння. Для цього викладання курсу 
“Патристика” передбачає широку орієнтацію студентів як в історичному, так і в 
соціально-культурному аспектах кожної даної епохи. 
Завдання: ознайомитись із культурними передумовами виникнення патристичного 
богослов’я;  визначити представників патристики; ознайомити студентів із основними 
богословськими ідеями, що притаманні даній епосі; розглянути основні твори отців 
церкви; систематизувати уявлення щодо різновидів у підходах до тлумачення праць отців 
церкви; висвітлити актуальні проблеми що постають під час вивчення патристики; 
пояснити актуальність вивчення святоотцівської спадщини. 

Змістовий модуль 1.  
Ґенеза християнського богослов’я  у донікейську добу 

НЕ 1.1. Патрологія як філософсько-релігієзнавчий предмет. Зв’язок патрології з 
іншими дисциплінами. 

Зміст патрології. Завдання патрології. Поняття, про святих отців, церковних 
письменників і вчителів Церкви. Авторитет святих отців. Методи, патрології і науково-
дослідна робота патролога. Історія патрології. Періодизація курсу патрології. Основні 
учбові курси і посібники. Видання і переклади пам'яток церковної писемності. Становлення 



патрології як окремої наукової дисципліни. Поняття, про святих отців, церковних 
письменників і вчителів Церкви. Авторитет святих отців у православ’ї, католицизмі та 
протестантизмі.. Основні етапи патрології 

НЕ 1.2 Поняття про ранньохристиянських апологетів і їх творіння.  
Святий мученик Юстин Філософ та його богословська спадщина. Основний 

характер апологетичних творів. Найбільш яскраві представники цього періоду: Кодрат, 
Аристид, Послання до Діогнета, Аристон Пеллейский, святий мученик Юстин Філософ, 
Татіан, Афінагор, єпископ Антіохійський Феофіл, Єрмій філософ, Марк Мінуцій Фелікс. 
Вчення святого Юстина Філософа: відношення до давньої філософії; вчення про Бога; 
вчення про Логос і Святий Дух; вчення про ангелів і злі духи; вчення про спасіння; 
есхатологія. Особливості патристичної літератури донікейського періоду. Поняття про 
мужів апостольських і їх творіння. Догматичний зміст послань святителя Ігнатія 
Антіохійського. Навчання дванадцяти апостолів (Дідахи). 

Змістовий модуль 2. 
Патритична думка та її розвиток у епоху вселенських соборів. 

НЕ 2.1 Епоха Вселенських Соборів (IV - VIII ст.) 
Тринітарні суперечки IV століття Святитель Афанасій, архієпископ      

олександрійський - Вчення святителя Афанасія Великого. Вчення про Пресвяту Трійцю. 
Тринітарна термінологія: єство = іпостась, єдиносущність - подібносущність 
єдиноначальність, народження, сходження. Космологія (Божественний світ ідей, Логос). 
Сотеріологія (створення перших людей і їх гріхопадіння, обожнення людської природи в 
особі Викупителя і обожнення викуплених). Розколи і боротьба Церкви проти них. 
Виникнення християнської науки і християнської філософії. Кипріан, єпископ 
Карфагенський. Вчення святого Кипріана: вчення про єдність Церкви; кафолічність; 
вчення про єпископів; відношення до питання про прийняття відпалих і хрещення 
єретиків. Вчення Климента Александрійського: відношення до стародавньої філософії; 
віра і гнозис у відношенні до двох ступенів знання і моралі. 

НЕ 2.2 Отці каппадокійці та їх вплив на формування християнського 
богослов’я. 

Вчення святителя Василія Великого. Джерела богопізнання (Писання, Передання, 
природне откровення). Моральна умова богопізнання. Вчення про Пресвяту Трійцю. 
Тринітарна термінологія святого Василія як глави новонікейців. Вчення святителя 
Григорія Богослова про Пресвяту Трійцю. Тринітарна термінологія. Христологічна 
термінологія: дві природи, одна Іпостась; сутнісне з'єднання природ. Склад догматичної 
системи Григорія Нісського. Вчення про Бога (філософський характер). Вчення про 
Пресвяту Трійцю. Христологічна термінологія: єдина іпостась, двоетапність іпостасної 
єдності. Есхатологія: апокатастасіс; воскресіння тіл; очисна дія пекельного вогню; 
спасіння диявола. Патритична думка та її розвиток у епоху вселенських соборів Вчення 
Кирила єрусалимського про особу Христа і здійсненне ним спокутування (паралелізм 
гріхопадіння і спокутування). Вчення святителя Афанасія Великого про Пресвяту Трійцю. 
Сотеріологія Афанасія Великого. Ґенеза тринітарної термінології  у період Вселенських 
соборів. 

НЕ 2.3 Західні отці Церкви: святитель Іларій, єпископ Піктавійський; 
святитель Амвросій, єпископ Медіоланській; блаженний Ієронім Стрідонській. 

Блаженний Августин, єпископ Іппонійський. Творіння. Доказ буття Божого. 
Особливості вчення про Бога як істоту просту. Вчення про Пресвяту Трійцю: єдність і 
відмінність Іпостасей; обґрунтовування троїчності Лиць Божества (пам'ять, інтелект, воля) 
- початки філіокве. Полеміка з пелагіанами і вчення про благодать і визначення до 
спасіння. Вчення про відношення Церкви і держави. Христологічні суперечки V-VI ст. 
Христологія Кирила олександрійського. Христос - новий Адам. “Дванадцятъ 
анафематизмів проти Несторія” та його вплив на формування монофізитства. Західні отці 
Церкви епохи Вселенських соборів. Вчення блаженного Августина. Доказ буття Божого.  



Особливості патристичного періоду VIІ-ІХ ст. Христологічні суперечки VII ст. 
Теологічні погляди преподобного Максима Сповідника. Значення Ареопагітик і їх 
історичний вплив. 

Іоанн Дамаскін як богослов-систематизатор. 
НЕ 2.4 Христологічні суперечки VII ст. Монофелітство. Вчення преподобного 

Максима Сповідника. 
Характеристика ознаки теології Максима Сповідника. Христологія: вчення про дві 
природні воля в Христі. Природна і гномічна (особистісна) воля. Антропологія: людина 
як мікрокосм; гріховність; хрещення - нове народження; аскеза; споглядання і з'єднання з 
Христом. Есхатологія: загальне відновлення; обожнення по благодать і з'єднання без 
благодаті. Епоха Константинопольських Соборів (IХ-ХIV вв.). Святитель Григорій 
Палама. Характерні риси святоотцівських творінь в IХ-ХIV ст. Вчення святителя Григорія 
Палами. про Бога: сутність і діяльність. Енергії Божі. Фаворське світло. Благодать. 
Богопізнання: споглядання в молитві; можливість причетності Божественному єству. 
Реалізм і номіналізм. Вчення про людину: образ Божий; значення тіла людини. Вчення 
преподобного Сімеона Нового Богослова про обожнення. Аскеза і таїнства Церкви. 
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: ознайомити студентів із предметом, структурою  та теоретико-
методологічними завданнями спецкурсу; надання студентам систематизованих знань про 



об’єктивні закономірності появи, історичного розвитку та функціонування східних релігій  
на різних етапах духовно-культурного суспільно-релігійного  поступу людства.  

Завдання: витлумачити природу походження східних релігій; визначити роль і 
місце людини у світоглядних системах релігій сходу; проаналізувати сучасний стан 
східних релігій  в світі, Україні та регіоні  і показати основні тенденції змін релігійної 
мережі; познайомити студентів з основними принципами, що забезпечують мирне 
співіснування релігійного й альтернативного до нього світогляду, сприяють утвердженню 
міжконфесійної злагоди й релігійної терпимості між людьми різних конфесій та 
світоглядних позицій. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати 
специфіку східних релігійно – світоглядних доктрин як явища світоглядної культури 
людства, орієнтуватися у культово-обрядовій практиці; розуміти характер основних 
проблем, методологічні особливості принципів курсу; вміти аналізувати сучасну 
релігійну картину світу, орієнтуватися в історії та віровченні східних релігій, визначати 
позитивні та негативні сторони тих чи інших релігійних явищ і подій та їх вплив на 
суспільство. 

Змістовий модуль 1.  
Вступ. Релігія як соціокультурне явище.  

Етнічні та національні релігії  
НЕ 1.1. Завдання курсу, його полідисциплінарний вияв та методологія 
Визначення предмета та  структури курсу його місце в релігієзнавстві. Методи та 

принципи релігіє знавця у дослідженні східних релігій досліджень. 
НЕ 1.2 Національні та етнодержавні релігії: індуїзм та юдаїзм. 
Визначення національних та етнодержавних релігій. Причини виникнення та 

історія становлення національних та етнодержавних релігій. Розкриття індуїзму як однієї з 
найдавніших релігійних систем світу. Боги індуїзму. Кастовий поділ. Священні тексти. 
Культова та обрядова практика. Визначити головні етапи становлення та розвитку 
юдаїзму. Священні книги юдаїзму. Віровчення та основні обряди юдаїзму. Культова   
практика юдаїзму. Символіка юдаїзму. Юдаїзм у сучасному світі та в Україні. 
Конфуціанство, зороастризм, даосизм, сикхізм, джайнізм,синтоїзм. 

Змістовий модуль 2  
НЕ 2.1 Буддизм: витоки та основні течії 
Визначення поняття «світова релігія». Буддизм як світова релігія. Життєвий шлях 

засновника буддизму. Розкриття суті Дхарми. Визначення понять нірвани та карми. 
Основні буддійські школи, течії та напрямки. Священні тексти буддизму. Культова 
практика буддизму. Тибетський буддизм. Чернече життя в буддизмі. Сучасний стан 
буддизму в світі. Шлях хінаяни та махаяним в сучасному буддизмі. Чотири благородні 
істини. Дзен-буддизм. Шамбала. 

НЕ 2.2. Іслам: особливості віровчення та сучасні тенденції  
Історія зародження та розвитку наймолодшої світової релігії – ісламу. Основні 

положення віровчення. Святе Письмо ісламу. Основна символіка ісламу. Життєвий шлях 
мусульманина. Відмінності між двома течіями ісламу – сунітами та шиїтами.  
Мусульманські релігійно-політичні рухи: ісламський фундаменталізм, ісламський 
екстремізм, ісламський тероризм. Сучасний стан ісламу в світі та в Україні. 

Н.Е. 2.3.Іслам – наймолодша світова релігія 
Мусульманське вчення про смисл життя та призначення людини. Вчення про ідеал 

теократичної держави, поняття «імамату» та «халіфату». Реформаційні тенденції в 
соціальних концепціях ісламу. Іслам та глобальні цивілізаційні проблеми сучасності. 
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 

Метою даного курсу є забезпечити вивчення студентами історії християнства від 
стародавніх часів до наших днів. Познайомити студентів з основними принципами, що 
забезпечують мирне співіснування релігійного й альтернативного до нього світогляду, 
сприяють утвердженню міжконфесійної злагоди й релігійної терпимості між людьми 
різних конфесій та світоглядних позицій. 

Завданням даного курсу: формування знань про головні етапи і події в історії 
християнства. Вплив християнства на творення цивілізаційної моделі та місце й роль 
церкви в окремих суспільствах; вироблення вмінь аналізувати історичні процеси, події і 
факти; навчити інтерпретувати історичний матеріал, розглядати його у всесвітньому та 
богословському контекстах; сформувати критичне вміння оцінювати місце та роль як 
окремих особистостей, так і релігійних рухів. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 
знати питання історії християнства від Різдва Христового і до сьогодення, основні 
парадигми українського та закордонного релігієзнавства; основні етапи становлення та 
розвитку християнства; розуміти історичні події, пов’язані зі становленням та 
поширенням християнства від першої спільноти до початку ХХІ ст.; богословську думку, 
концепції та погляди видатних правителів, мислителів та церковних лідерів; вміти 
характеризувати основні тенденції історичного розвитку християнства протягом двох 
тисяч років його існування; робити диференційований порівняльно-історичний аналіз 
канонічного статусу, рівня релігійної свідомості та богословської думки. 

Змістовий модуль 1. 
 Становлення і розвиток християнства історичні, соціальні та ідейно-психологічні 

характеристики 
НЕ 1.1. Доба виникнення християнства 
Економічний та політичний лад. Стан суспільства в імперії: людина і держава, 

криза полісного ладу. Колегії та асоціації. Елліністичний світогляд та його особливості в 
цю епоху. Філософські школи. Масовий світогляд та релігійні культи. Палестина в 
Елліністичному світі. Римське панування. Релігійні вірування, месіанські, есхатологічні 
сподівання та інтелектуальні пошуки в іудейському середовищі. 

НЕ 1.2. Християнство перших століть нашої ери 
Виникнення християнства в широкому і вузькому значенні. Римські джерела з 

історії перших християн, іудейські джерела, християнські джерела. Образ Ісуса Христа в 
Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства. Ісус Христос та апостоли. 
Виникнення християнської церкви, перша громада в Єрусалимі. Павло – «Апостол 
поганин». Внутрішня організація християнської церкви у перші три століття н.е. Початки 
християнського чернецтва. Ставлення влади до християнства, гоніння. 

НЕ 1.3. Християнство епохи Вселенських соборів (IV-VIII cт.) 



Поширення християнства та «Велике переселення народів». Церква і держава у IV 
ст. політика імператора Константина І. Церковно-державні відносини на Сході і Заході 
імперії. Церковна організація: формування східних патріархатів та римського престолу. 
Вселенські собори та розвиток християнського віровчення. Діяльність імператора 
Юстиніана І. Християнське богослужіння часів Вселенських соборів. Канонізаторська 
діяльність християнської церкви на Вселенських соборах. Апостольські постанови та 
правила.  

НЕ 1.4. Догматика, засади віровчення, особливості богослужіння, церковна 
організація 

Основні догмати християнської релігії. Нікео-Константинопольський символ віри. 
Християнські таїнства та обряди. Християнські свята. Культові особливості різних 
християнських конфесій. Містичне розуміння. Церква як «Тіло Христове» та «Град 
Божий». Поділ на духовенство і мирян. Чернецтво. Старозаповітні християнської моралі. 
Новий Заповіт. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Церковний вплив на практичну 
моральність християнізованого суспільства. 

Змістовий модуль 2.  
Біблія як священна книга християн. Ортодоксальне християнство. 

Реформоване християнство. Християнство в Україні. 
НЕ 2.1. Біблія як священна книга християн 
Структура і склад Біблії. Біблійний канон. Формування ново заповітного канону. 

Біблійні Апокрифи. Основні ідеї та мотиви Біблії . Біблія як джерело християнського 
віровчення. Біблія як об’єкт читання й сприйняття у християнстві. Історія тлумачення 
Біблії. Загальні принципи біблійної герменевтики. Рівні й етапи аналізу. Історико-
культурний і контекстуальний аналіз. Лексико-синтаксичний аналіз. Теологічний аналіз. 
Біблієзнавчі дисципліни. Використання бібліографічного апарату та допоміжних джерел 
інформації про Біблію. Біблійні товариства і поширення Біблії. 

НЕ 2.2 Ортодоксальне християнство: суспільна історія розділеної церкви 
Питання термінології. Перше виокремлення християнських конфесій після 

Ефеського та Халкідонського соборів. Суперництво Риму і Константинополя у церковних 
справах. Поділ 1054 р., його передумови, чинники та наслідки. Католицька церква у 
середні віки. Папоцезаризм. Інститут папства як суспільно-політичний чинник. Зміцнення 
папської влади в Римській церкві. Хрестові походи. Криза католицької церкви у перед 
реформаційну епоху. Реформація та контрреформація. Тридентський собор. Орден Єзуїтів 
і реформа католицької церкви. Збройна боротьба католиків з протестантами. Католицька 
церква в новій та новітній історії. II Ватиканський собор. Аджорнаменто. Православні 
землі після розділення церков. Іноземне панування. Церковна наука. Ісихазм та практика 
чернечого життя. Догматичні, культові та організаційні відмінності й пошуки 
християнської ідентичності. 

НЕ 2.3 Реформоване християнство: ранній та пізній протестантизм 
Предтечі реформації. Німецька Бюргерська Реформація. Мартін Лютер. Женевська 

Реформація. Жан Кальвін. Офіційна реформація у Британії. Церква Англії. Англіканство 
(Єпископальна церква). Пізній протестантизм та зв’язок з раннім протестантизмом. 
Особливості церковного впорядкування. Історичні умови виникнення та існування 
пізнього протестантизму. Сектантські ознаки та їхня еволюція. Баптизм. Квакери 
(Товариство друзів). Методизм. Гернгутери (Моравські брати). Адвентизм. Мормони. 
Армія Спасіння. Свідки Єгови. П’ятидесятництво.  

НЕ 2.4 Християнські конфесії в тоталітарному суспільстві радянської моделі 
Етапи розвитку церковно-державних відносин. Релігійне підпілля – внутрішня 

еміграція. Наша віра є вільною – феномен офіційної радянської церкви. Православ’я, 
католицизм, протестантизм в радянській тоталітарній системі. Господарська та 
кооперативна діяльність протестантських конфесій. Комунарний рух.  

НЕ 2.5. Християнство в незалежній Україні 



Умови, що визначають специфіку релігійного життя в сучасній Україні. 
Вдосконалення закону про свободу совісті і релігійні організації та практики його 
застосування. Релігійна активність та релігійно-інституціональний розвиток. Православ’я, 
греко-католицизм та римо-католицизм в Україні. Нові християнські релігійні рухи в 
Україні. Позитивні тенденції внутрішньо церковного життя християнських конфесій. 
Міжправославні відносини в Україні. Стосунки між православними і креко-католиками. 
Пошуки державою нових форм нормалізації релігійного життя в країні. Соціокультурні 
проблеми християнського релігійного життя України. 
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 полягає в забезпеченні знаннями студентів про теоретичні та 
методичні основи здійснення наукових досліджень з релігієзнавства – сучасну наукову 
мову релігієзнавчої науки, загальну схему наукового дослідження, особливості 
теоретичних і емпіричних досліджень, принципи та правила оформлення наукових робіт, 
методику роботи з науковою інформацією та літературою, її редагування, а також форми 
підготовки та проведення експертизи і захисту дисертації.  

Завдання курсу: дати студентам знання з основних напрямків, закономірностей, 
змісту і форм наукової творчості, методів планування, організації і керування науковою 
творчістю та роботою наукових колективів, прав і обов’язків учених як суб’єктів права 
інтелектуальної власності; засвоєння знань та умінь в сфері розвитку знання і наукових 
досліджень, що забезпечують здатність аналізувати, оцінювати і порівнювати 
альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у сфері теорії та практики релігієзнавства; 
підвищення рівня методологічної культури дослідницької діяльності, творчого володіння 
методами пізнання і діяльності; оволодіти гігієною розумової праці; підвищення культури 
дослідження міждисциплінарних, багатокритеріальних проблем, використання методів 
системного підходу для оптимізації нових рішень, генерування нестандартних, 
інноваційних рішень завдань у фаховій галузі; сприяння формуванню у фахівців 
інноваційного мислення за допомогою фундаменталізації змісту науково-дослідної роботи 
і поглибленню міждисциплінарних знань; розвиток спроможності інтегрувати знання, 
вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації за допомогою методів 
теоретичного дослідження з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за 
прийняті рішення; підготовка магістрів до самостійного виконання наукової роботи, 
ознайомлення з формами звітності, методикою підготовки повідомлень, доповідей, тез, 
наукових статей, курсових та дипломних робіт; розвиток компетенцій самостійної 
науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних і науково-практичних 
досліджень, пов’язаних з науковою проблематикою кафедри релігієзнавства; сприяти 
реалізації знань, навичок творчого мислення в навчальному процесі навчально-
дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів-
релігієзнавців. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 
фундаментальну, загальнонаукову, конкретно-наукову методологію наукових досліджень 
та методи філософсько-релігієзнавчих дисциплін; методику пошуку літератури та 
опрацювання документальних матеріалів; роботу з монографічною і періодичною 
науковою вітчизняною та іноземною літературою для знайомства і використання новітніх 
досягнень в галузі релігієзнавчої науки; принципи пошуку наукової інформації в мережі 
«internet» та інших мережах і системах; розуміти: роль наукових досліджень у розвитку 
суспільства; необхідність набуття компетенції самоосвіти та саморегулювання, мотивації та 
потреби навчання протягом всього життя, отримання досвіду самостійного одержання знань і 



підвищення кваліфікації; вміти: орієнтуватися і користуватися джерельною базою 
наукових досліджень; застосовувати основні вимоги та послідовність роботи при 
написанні наукового твору; здійснювати редагування тексту наукової праці; представляти 
результати своєї науково-дослідницької роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, наукових 
оглядів, використовуючи сучасні засоби презентації; чітко і ясно, аргументовано доводити до 
аудиторії фахівців отриману наукову інформацію та свої висновки; розробляти наукові 
проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні 
технології, програмні забезпечення; вибирати напрямок науково-дослідницької роботи у 
рамках діяльності різноманітних організацій; оцінювати актуальність намічених досліджень; 
формулювати мету і завдання дослідження; визначати предмет і об’єкт дослідження; 
розробляти програму, план і методику проведення досліджень з вибраної теми; здійснювати 
аналітичний огляд джерел науково-технічної інформації за обраною тематикою НДР; 
здійснювати пошук нових наукових рішень. 

Змістовий модуль 1. 
Організаційно-методологічна основа наукового дослідження 

НЕ 1. Організація праці дослідника. 
Роль наукових досліджень у розвитку суспільства. Поняття “наука” та “наукова 

діяльність”. Засоби збереження та передачі наукової інформації. Значення наукових 
досліджень. Динаміка, механізм та структура наукової творчості.Робоче місце та шляхи 
його вдосконалення. Технічне оснащення науково-дослідницької роботи. Гігієна 
розумової праці. Гігієна здорової діяльності. Гігієна слухової діяльності. Стимулятори 
розумової праці. Фізична культура. Фактори збереження працездатності наукових 
працівників.  

НЕ 2. Складові частини наукової праці та етапи наукового дослідження. 

Складові частини наукової праці. Вибір теми дослідження.  Наукова проблема. 
Об’єкт та  предмет дослідження. Короткий аналіз основної літератури. Мета та завдання 
дослідження. Етапи наукових досліджень. Документальні джерела інформації. Система 
наукової інформації. Каталоги і картотеки. Бібліографічні покажчики. 

НЕ 3. Методологія наукових досліджень. 

Визначення методології. Місце методології наукових досліджень. Взаємозв’язок 
між методологією і методами пізнання. Принципи оцінки подій, фактів і явищ. Принцип 
історизму наукових досліджень. Принцип об’єктивізму. Методи філософсько-
релігієзнавчих досліджень (порівняльно-історичний, ретроспективний, статистичний, 
індуктивний, дедуктивний, аналітичний, структурний, соціолінгвістики тощо). 

Змістовий модуль 2 
Основні етапи проведення  наукового дослідження 

НЕ 4. Джерельна основа наукових досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї. 
Центральні державні архіви. Обласні державні архіви. Районні і міські державні 

архіви. Бібліотеки національної Академії Наук України. Універсальні багатогалузеві 
бібліотеки України. Бібліотеки вищих навчальних закладів. Бібліотеки музеїв України. 
Державні музеї. Обласні та відомчі музеї.  

НЕ 5. Історіографія проблеми. Методика пошуку літератури. 
Планування особистої роботи. Послідовність пошуку джерел інформації. 

Бібліографічний пошук у каталогах і картотеках. Систематичний каталог. Алфавітно-
предметний покажчик.  Предметний каталог. Журнальні і газетні статті. Замовлення 
джерел. Вивчення опублікованих джерел. Складання власної картотеки. Техніка читання. 
Форми та види запису. Пошук матеріалів і власному архіві.  

НЕ 6. Методика опрацювання документальних матеріалів. 
Опублікування опублікованих джерел і складання списку архівів. Науково-

довідкові посібники для пошуку архівних фондів. Складання списку фондів. Науково-
довідковий матеріал у межах фонду. Національна автоматизована інформаційна система 



(НАІС). Основні методи і прийоми роботи дослідників над архівними документами. 
Систематизація робочих матеріалів. Правила роботи дослідників у читальних державних 
архівів.  

НЕ 7. Організація написання тексту наукової роботи. 
Форми праць з філософсько-релігієзнавчих дисциплін (тези, матеріали, наукові 

статті, монографії, анотації, огляд). Загальні вимоги до написання наукової праці. 
Послідовність роботи по підготовці наукового дослідження (уточнення плану, вибір і 
підготовка матеріалів, виношування основних ідей, формування основної ідеї, 
календарний план). Структура наукового дослідження (заголовок, анотація, вступ, 
передмова, основний текст, післямова, список джерел і літератури, покажчики, зміст, 
обсяг). Написання тексту наукової праці. Редагування рукопису. Оформлення наукового 
твору. 

НЕ 8. Дисертація – особлива форма наукової роботи. 
Дисертація – форма атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Основні 

вимоги до дисертації. Структура дисертації. Вимоги до змісту дисертації. Авторське 
редагування тексту. Правила оформлення дисертації.  

НЕ 9. Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації. 
Попередня експертиза дисертації в колективі, де виконувалося наукове 

дослідження. Автореферат дисертації. Спеціалізовані ради по захисту дисертації. 
Підготовка та прилюдний захист дисертації. Оформлення і подання дисертації та 
матеріалів захисту до ВАК України. Післямова. 
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 
 

Методологічні аспекти релігійної філософії 
Мета викладання дисципліни. Теоретично узагальнити та систематизувати 

ідейно-смисловий досвід релігійної філософії різних напрямків і 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.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
специфіку релігійної філософії як явища світоглядної культури людства, змістову 
визначеність релігійно-філософських доктрин у синхронічному та діахронічному 
вимірах, особливості тлумачення ними онтологічної, гносеологічної, аксіологічної, 
історіософсько-антропологічної проблематики; розуміти характер основних проблем, 
методологічні особливості принципів релігійної філософії, історичні чинники їх 
смислової трансформації, логіку обґрунтування релігійною філософією питань зв'язку 
Бога і світу, співвідношення віри і розуму, смислу історії та культуротворчості, 
есхатологічних перспектив людства; вміти здійснювати компаративний аналіз ідей та 
методологічних принципів релігійної філософії різних напрямів, простежувати шляхи 
взаємної рецепції настанов релігійної і секулярної філософії, визначати гуманістичний 
потенціал та соціально-значущу спрямованість релігійно-філософських концепцій 
минулого і сьогодення. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1  

Ідейно-світоглядна специфіка та методологічні засади релігійної філософії 
НЕ 1.1. Особливості релігійної філософії, її принципи та актуальні проблеми 
Релігія і філософія у світоглядній культурі людства: логіка взаємозв'язку та його 

історичні форми; релігійна філософія в системі філософських дискурсів; спільне та 
відмінне між релігійною філософією та теологією; принципи релігійної філософії 
(супранатуралізм, сотеріологізм, антропоцентризм, провіденціалізм, есхатологізм). 

НЕ 1.2. Шляхи філософського обґрунтування буття духовного Абсолюту 
(Бога)  

Роль логічного інструментарію філософії в обґрунтуванні базових релігійних 
цінностей; онтологічний доказ буття Бога та його антропологічне підґрунтя; 
космологічний та телеологічний докази буття Бога; моральний та історичний аргументи і 
їх соціально-ціннісний контекст. 

 
Змістовий модуль 2.  

Філософсько-методологічні особливості конфесійної  
та позаконфесійної релігійної філософії 

НЕ 2.1. Методологічні основи філософії конфуціанства 
Провідні ідеї конфуціанської доктрини; етика як світоглядна домінанта релігійної 

філософії конфуціанства; вплив релігійно-філософських ідей конфуціанства на 
становлення духовно-культурної специфіки Китаю; гуманістичний потенціал 
конфуціанства в умовах сьогодення. 

НЕ 2.2. Філософія буддизму: теоретико-методологічні параметри 



Концептуальний зміст вчення про природу речей - дхарму; буття проявлене 
(сансара) і буття непроявлене (нірвана); теорія пізнання і психологія; метод йогічного 
споглядання та містичної інтуїції; морально-аксіологічний смисл восьмиетапного шляху 
вдосконалення людини. 

НЕ 2.3. Методологічна специфіка християнської релігійної філософії 
Теоретична спадщина християнського Середньовіччя як ідейне джерело сучасних 

релігійно-філософських пошуків у християнських конфесіях; ідеї та принципи релігійної 
філософії в орбіті православних цінностей; ідейно-методологічні особливості російської 
релігійної філософії кін. XIX - першої половини XX століття (образ «цілісного знання» на 
ґрунті метафізики всеєдності та його гуманістичні потенції; горизонти трансцендентного 
в духовному досвіді людини; діалектика культури і цивілізації в історичному 
самовизначенні людства; пошук гуманістичного соціального ідеалу і проблема утопізму 
ідеологічних доктрин). 

НЕ 2.4. Світоглядно-концептуальна визначеність мусульманської релігійної 
філософії та теології 

Вплив арістотелізму та неоплатонізму на виникнення та розвиток мусульманської 
філософії; раціоналістичні і містичні напрями в ісламських доктринах; проблеми сутності 
та атрибутів Аллаха, доказів його буття, напередвизначення та свободи волі, віри та 
розуму, правовір'я та омани. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
1. Антология даосской философии. Сост. Малявин В.В., Виноградский Б.В.- М., 1994. 
2. Атхарваведа. Избранное. – М., 1976. 
3. Ашвагхоша. Жизнь Будды. - М., 1990. 
4. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1993. 
5. Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида: Ключ к тайнам древней и современной 
науки и теологии. - М., 1993. 
6. Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность. - М., 1994. 
7. Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция. - М., 1992. 399 с. 
8. Булгаков С.Н. Православие. -М., 1992. 
9. Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. 
10. Бхагавадгита. - М., 1990. 
11. Древнекитайская философия. Сост. Ян Хин-Шун. В 2-х т. - М., 1994. 
12. Дхаммапада. - Рига, 1991. 
13. Жильсон 3. Разум и Откровение в Средние века.// Богословие в культуре 
средневековья. -К., 1992. 
14. Жильсон 3. Философ и теология. - М., 1995. 
15. Зеньковский В.В. История русской философии. Ленинград, 1991. Кн.1- 
16. Кьеркегор С. Наслаждение и долг. - К., 1994. 
17. Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1992. 
18. Лао Цзы. Даодзцзин. - М, 1996. 
19. Леонтьев К.Н. Записки отшельника. - М., 1992. 
20. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. - М., 1990. 
21. Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991. 
22. Лу Куань Юй. Даосская йога. Алхимия и бессмертие. - СПб., 1993. 
23. Маритен Ж. Тайна Израиля. - М., 1994. 
24. Мольтман И. Теология надежды //Вопр. философии. - 1990.- №9. 
25. Мунье 3. Что такое персонализм. - М., 1994. 
26. Несмелов В.И. Наука о человеке. - М., 1994. 

27. Ницше Ф. Сочинения. - М., 1990. Т. 1-2. 
28. Ошо. Дхаммапада: Путь к высшей истине. - М., 1998. 
29. Ригведа. Мандальи I-IV. - М., 1989. 
30. Ригведа. Мандальи V-XVIII. - М., 1995. 



31. Розанов В.В. Религия и культура. - М., 1990. 
32. Самарин Ю.Ф. Избр. произведения. - М., 1996. 
33. Соловьев B.C. Сочинения в 2-ух т. - М.,1989. 
34. Тареев М.М. Христианская философия. 4.1. - М., 1917. 
35. Тейяр де Шарден. П. Божественная среда. - М., 1994. 
36. Тейяр де Шарден. П. Феномен человека. - М., 1987. 
37. Тиллих П. Избранное: теология и культура. - М., 1987. 
38. Трубецкой С. Учение о Логосе в его истории. - М., 2000. 
39. Упанишадьі. В 3-х кн. - М., 1992. 
40. Фейербах Л. Сочинения. - М., 1995. - Т.1-2. 
41. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. - Вильнюс, 1991. 
42. Фома Аквинский. Доказательства бьітия Бога в "Сумме против язьічников" 

и "Сумме теологии" - М., 2000. 
43. Христос и культура: избранные  труды Ричарда Нибура и Рейнхольда Нибура- М., 1996. 
44. Чжуан-цзы. Ле-цзы.-М., 1995. 
45. Юркевич П.Д. Филос. произведения. - М., 1990. 

 
Історія державно-церковних відносин 

Мета викладання дисципліни. Узагальнити і систематизувати знання 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 і правової системи. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
програмний матеріал курсу; основні класи понять і термінів, які охоплює предмет; знати 
основну та додаткову літературу. Вміти: грамотно і переконливо обґрунтовувати свої 
переконання; володіти методикою порівняльного аналізу законодавчих актів щодо релігії 
і церкви різних держав в їх історичному розвитку; проаналізувати відповідність світовим 
стандартам положення Конституції та Закону про свободу совісті та релігійні організації 
незалежної України. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
  

Змістовий модуль 1  
Методологічні засади дослідження  

та історичні типи державно-церковних відносин 
НЕ 1.1. Предмет, структура та завдання  курсу  
«Історія державно-церквоних відносин». 
Предмет і місце в системі знання. Основні класи понять і термінів. Методологічні 

принципи у вивченні курсу, його структура. Проблема класифікації державно-церковних 
відносин. Веберівська методологія компаративного вивчення соціологічними методами 
культурних традицій, інститутів тощо. Вебер про принципи взаєвідносин релігії і 
держави, специфіку і основні аспекти ставлення середньовічного християнства до 
держави. 

Н.Е. 1.2. Право і релігія, держава і церква. 
Релігія і право як форми духу. Релігійні витоки держави і права. Релігійні норми і 

право. Церква в системі державно-правових режимів. Теократична, інтегративна, 
сепаративна та сегрегаційна модель державно-церковних відносин. Свобода і свавілля: 
юридичний і моральний аспект. Соціальна значимість права і релігії. Ефективність 
взаємодії кримінального і релігійного права у для досягнення суспільно-корисних цілей 

НЕ 1.3. Релігія і право в рабовласницькій державі. 
Соціальні функція релігії у докласовому суспільстві. Місце та значення релігії у 

рабовласницькій державі. Зв'язок релігії і держави у Стародавньому Римі, Стародавньому 



Єгипті, Стародавній Індії. Наділення державою релігійних організацій функцією 
правосуддя. 

Н.Е. 1.4. Феодальна держава і релігія 
Взаємовідносини церкви і держави в умовах феодального суспільства. Роль релігії 

та релігійних суперечок в історичному розвитку держав. Боротьба між церквою і 
державою за верховенство в суспільстві. Візантійська версія теократії Візантійська 
доктрина імператорської влади. Теорія божественного імператора. Церковно-державні 
відносини Візантії і їх правове відображення. 

НЕ 1.5. Правове регулювання державно-церковних відносину 
капіталістичному суспільстві. 

Декларативний характер проголошеної свободи совісті в капіталістичних країнах. 
Особливість становища релігії і церкви в США, державах Європи, Латинської Америки, 
Близького і Середнього Сходу, Південно-Східної Азії і Африки. 

 
Змістовий модуль 2. 

Право і релігія в Україні: 
історичний досвід та сучасні моделі 

НЕ 2.1 Історія державно-церковних відносин в Україні 
Сумірність влади і церкви в Київській Русі (Х – ХІІІ ст.) Православна теократія в 

період правління московських царів. Роль патріарха Нікона в історії державно-церковних 
відносин на Русі Теорія «Москва – третій Рим» та її автор Філофей. Розвиток вчення про 
симфонію церкви і держави. Феофан Прокопович, Стефан Волоцький про 
взаємовідношення влади і релігії 

НЕ 2.1 Радянське право і релігія 
Радянська модель церковно-державних відносин. Особливість марксистсько-

ленінської свободи совісті. Церковно-державні відносини 20-30-х роках. Основи 
державної політики щодо релігії і церкви в роки перебудови. Вимоги класиків марксизму-
ленінізму про свідоме відношення до релігій. Конституційні декларації та реалії в часи 
УРСР. Чотири конституції УРСР (1919, 1929, 1936, 1978 рр.). 

НЕ 2.3 Демократія як гарант свободи совісті в суспільстві 
Свобода совісті, свобода вибору та свобода волі: дефініція понять. Демократичні та 

антидемократичні тенденції в державно-церковних відносинах. Міжнародне право про 
свободу совісті та релігій Американське законодавство про рівність релігії.  Відношення 
держави і церкви в країнах Далекого Сходу (Японія, Китай, Індія). Релігія і держава в 
ісламському світі 
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. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. СПб, 1999  
14. Вуд Дис Э. Право человека на свободу религии в исторической и международной 
перспективе // Диа-Логос. Религия и общество, 1997, вып. 2. С. 11-20  
15. Гегель Г.В. Ф. Философия права. – М.: 1990. 
16. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное 
состояние). М., 1996  
17. Григоренко А.Ю. Церковно-государственные отношения в современной России и 
проблема религиозной свободы и веротерпимости // Вступая в третье тысячелетие: 
религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы международной 
конференции. (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 106-118  
18. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о 
религиозных объединениях. СПб., 1999  



19. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редкол: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996-
2004. 
20. Квашенникова Н.А. Индусское право: история и современность. – М., 1982. 
21. Максимов С.Ы. Про філософське осмислення права (до питання про предмет 
філософії права) // Вісник Академії правничих наук України. – 1998. – №2. 
22. Мирашникова Е. Государственно-церковные отношения в Германии // Религия и 
право, № 1-2(4-5), 1998  
23. Мировой опыт государственно-церковных отношений. М., 1998  
24. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. Сб. 
Киев, 1996  
25. Николин А. (свящ). Церковь и государство. История правовых отношений. Изд. 
Сретенского монастыря, 1997  
26. Павлов И.(игумен).// От церкви имперской к Церквам национальным// Диа-Логос, 
1997г.,вып.2.С.396-406  
27. Павлов И.И. Христос и кесарево (Церковь и интересы государства). // Религиозные 
организации и государство. С. 11-21  
28. Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001  
29. Право человека в современной религиозной мысли Запада. М., 1992 20.Протестантизм 
и политика. М., 1988  
30. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. 
Судебная практика. М., 2001  
31. Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні 
аспект. науковий щорічник. / За загальною редакцією А.Колодного, Л. Филипович, 
А.Бабій. – К., 2006.  
32. Розенбаум Ю. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных отношений 
на современном этапе // Диа-Логос. Религия и общество, 1997, вып. 2. С. 288-292  
33. Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX в. М., 1999  
34. Сальгин Ф. Религиозные организации и латвийское государство // Религия и право, 
2000, № 6(21). С. 13-16  
35. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996. 
36. Сюкияйнен Л.А. Мусульманское право. вопросы теории и практики. – М., 1986. 
37. Федосик В.И. Церковь и государство. Минск, 1971  
38. Чаплин Вс. Церковно-государственные отношения в свете позиции Священноначалия 
Русской Православной Церкви. // Религиозные организации и государство. С. 21-25  
39. Шефтель М. Церковь и государство в императорской России. // Диа- Логос, 1997, вып. 
2. С. 383-396  
40. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // Религия и право, 
2000, №  

 
 

Панорама сучасного релігійного життя 
Мета викладання дисципліни. На основі теоретичного узагальнення і 

систематизації певного масиву історичних джерел, фактологічного матеріалу, в тому числі 
й набутого у результаті власних соціологічних досліджень, проведених магістрантами під 
час вивчення курсу “Панорама сучасного релігійного життя”, унаочнити сучасну 
георелігійну ситуацію у світі, Україні та регіоні та витлумачити основні парадигмальні 
тенденції розвитку релігійного простору у контексті глобальних трансформації релігії та 
церкви.  Завдання курсу: навчити об’єктивно й науково-виважено аналізувати сучасні 
світові релігієтворчі процеси та формулювати самостійні висновки щодо їх розвитку; 
визначати і тлумачити основні тенденції змін церковно-релігійного буття в світі, Україні 
та регіоні; сформувати навики та вміння надавати методичну та консультативну допомогу 
працівникам державних установ, які працюють з релігійними організаціями; проведення 



реабілітаційної роботи з особами, які піддалися негативному впливові деструктивних 
культів; поглибити теоретичні знання з історії релігії, Церкви, конфесіології тощо і 
підготувати магістрантів до читання філософсько-релігієзнавчих дисциплін у навчальних 
закладах різного рівня акредитації. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
специфіку предмета дослідження та змістовне наповнення основних понять і категорій, 
що культивуються дисципліною; сучасну георелігійну картину (ситуацію) в світі, 
кількісний і якісний потенціал релігійних утворень, що функціонують в Україні та регіоні; 
фактори, що визначають зміни у світовому та вітчизняному релігійному просторі; джерела 
та природу міжцерковного і міжрелігійного конфліктів в Україні (регіоні); походження і 
природу основних нормативно-правових актів, що регулюють церковно-релігійне життя в 
Україні та світі; вміти  визначити предмет і завдання курсу; аналізувати парадигмальні 
тенденції розвитку світового і вітчизняного релігійного процесу; унаочнити церковну-
релігійно мережу України та сучасний стан релігійних інституцій в регіоні; порівнювати стан, 
основні тенденції змін і перспективи розвитку християнських Церков, різних релігійних течій 
та рухів, що присутні як на світовому , так і на вітчизняному релігійному просторі; 
витлумачити роль і місце традиційних церков та новітніх релігійних утворень у духовно-
культурних і суспільно-політичних трансформаціях сучасного українського суспільства; 
виявляти та аналізувати основні причини внутрішньо православного конфлікту у його 
взаємозв’язку з духовно-культурними та державотворчими пріоритетами українського 
етносу; накреслити найоптимальніші шляхи мінімізації (подолання) міжцерковного 
конфлікту та модель об’єднання Українського православ’я в одну Помісну Церкву; 
визначати перспективим розвитку релігії та Церкви, їхню роль в морально-духовному 
оздоровленні суспільства й особи; виявляти особливості та тенденції розвитку релігійної 
ситуації в світі, Україні та регіоні; розуміти сутність фундаментальних проблем, що 
актуалізуються ,,Панорамою сучасного релігійного життя”; специфіку й закономірності розвитку 
сучасного світового та вітчизняного релігієтворчого процесу; природу міжцерковного 
протистояння та міжконфесійних конфліктів у контексті сучасних геополітичних 
трансформацій і глобалізаційних тенденцій.  
 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
Сучасний релігієтворчий процес: стан і провідні тенденції  

НЕ 1.1. Релігія та Церква у сучасному світі  
Предмет і завдання “Панорами”. Наково-методологічні проблеми витлумачення 

сучасних церковно-релігійних трансформацій. Релігія і світ. Сучасна георелігійна ситуація 
в світі. Зміна релігійної карти світу за останнє десятиліття. Релігія і світ. Сучасна 
георелігійна ситуація в світі. Зміна релігійної карти світу за останнє десятиліття. Основні 
фактори формування та розвитку світового релійного простору. 

НЕ 1.2. Світовий релігієтворчий процес у контексті сучасних суспільних 
трансормацій 

Релігія і суспільні перетворення в світі. Римо-католицька Церква і політика 
аджорнаменто. Вселенське Православ’я і проблеми адекватної реакції на глобалізаційні 
процеси. Протестантизм у контексті сучасних соціо-культурних трансформацій. Роль та 
місце ісламу, буддизму, етнодержавних (національних) релігій та новітніх релігійних 
течій і рухів у сучасному світі. Сучасна реігійна картина світу. Релігія та Церква за умов 
глобалізації та приватизації релігійного жииття. Християнські і нехристиянські церковно-
релігійні утворення в світі. Римо-католицька Церква і політика аджорнаменто. 
Вселенське Православ’я і проблеми адекватної реакції на глобалізаційні процеси. 
Протестантизм у контексті сучасних соціо-культурних трансформацій. Роль та місце 



ісламу, буддизму, етнодержавних (національних) релігій та новітніх релігійних течій і 
рухів у сучасному світі. 

Змістовий модуль 2 
Церковно-релігійна мережа України: фактори становлення  

і перспективи розвитку 
НЕ 2.1. Релігійна карта і церковно-релігійна мережа України: стан та 

переспективи розвитку 
Українське Православ’я та його роль у сучасних суспільно-релігійних і суспільно-

політичних трансформаціях в Україні. Причини розколу Українського Павослав’я. 
Проблеми відносин між основними течіями Українського Православ’я. Українське 
Православ’я як фактор соціальної напруги. Можливі шляхи об’єднання та досягнення 
автокефалії. Державний чинник в об’єднавчому процесі. Стуктура Українського 
Православ’я. Роль Українських православних Церков у сучасних суспільно-релігійних і 
суспільно-політичних трансформаціях в Україні. Причини та наслідки міжцерковного 
розколу. Проблеми відносин та форми співпраці між основними течіями Українського 
Православ’я. Фактори та способи мімнімізації міжцерковного протистояння та можливі 
шляхи об’єднання Церков. Автокефалізація та ідея помісності Українського православя. 

НЕ 2.2. Римо-католицька та Греко-католицька Церкви в Україні: специфіка 
функціонування та майбутнє 

Сучасний стан РКЦ та УГКЦ. Єпископат, дієцезії, монаші чини. Духовні 
навчально-освітні заклади, благодійні заклади та фонди, комісії і комітети, місії 
видавництва, військове капеланство тощо. Роль і місце Римо-католицької та Української 
Греко-Католицької Церкви у суспільно-релігійних і суспільно-політичних перетвореннях 
української нації. 

НЕ 2.3. Розвиток протестантизму в сучасній Україні 
Сучасний стан протестантизму в Україні. Генеза. Структура та місце 

протестантських деномінацій в соціокультурних  прпоцесах українського сьогодення. 
Провідні тенденції та фактори змін у прпотестантськоому середовищі сучасної України. 
Протестантські деномінації в Україні та їхнє місце у сучасних церковно-релігійних 
трансформаціях. Природа та структура Українського протестантизму. Роль 
протестантських релігійних утворень у сучасному соцікультурному житті українського 
народу. Провідні тенденції та фактори змін у прпотестантськоому середовищі сучасної 
України. 

Н.Е. 2.4 Новітні релігійні течії та рухи в контексті сучасних суспільно-
релігійних трансформацій в Україні.  

Виникнення і пошерення НРТ і/або Рухів. Проблеми каласифікаці новітнії 
релігійних  утворень та основні види НРТ. Новітні релігійні рухи в Україні: стан і 
перспектитва розвитку. НРТ вітчизняного та іноземного походження. Специфіка та 
проблеми функціонування В Україні НРТ і традиційних Церков. Неорухи в Україні. 
Кількісні та якісні показники. Специфіка функціонування. Місіонерська діяльність та 
соціальна робота. Місце НРТ в суспільно-релігійному житті українців. 

 
Змістовий модуль 3  

Релігієтворчі процеси на Буковині 
НЕ 3.1 Церковно-релігійна мережа Буковини і провідні тенденції її розвитку 
Церковно-релігійна мережа Буковини. Стан і тенденції релігітворчихого процесу 

регіону. Проблеми інституювання релігійних організацій Буковини. Роль церкви та 
релігійних організації у суспільно-політичному та суспільно-релігійному житті Краю. 
Кількісна та якісна характеристика церковно-релігійної мережі регіону. Провідні 
тенденції релігітворчихого процесу на Буковині. Проблеми інституювання релігійних 
організацій в регіоні. Роль церковно-релігійних інституцій Краю у суспільно-політичному 



та суспільно-релігійному житті буковинців. Форми співпраці між релігійними 
інституціями та організаціями на Буковині. 

НЕ 3.2 Сучасні церковно-регігійні трансформації на Буковині 
Традиційні церковно-релігійні інституції регіону. Перспективи розвитку 

протестантських деномінацій на Буковині. Особливості функціонування неорелігійних 
рухів в регіоні. Основні фактори формування церковно-релігійної мережі Буковини. 
Сучасний стан і перспектива розвитку релігієтворчого процесу в регіоні. Кількісна та 
якісна характеристика церковно-релігійної мережі регіону. Провідні тенденції 
релігітворчихого процесу на Буковині. Проблеми інституювання релігійних організацій в 
регіоні. Роль церковно-релігійних інституцій Краю у суспільно-політичному та суспільно-
релігійному житті буковинців. Форми співпраці між релігійними інституціями та 
організаціями на Буковині. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. Колодного А.М. – К., 2000. 
2. Єленський В. Релігія і українське суспільство // Людина і світ. – 1996. - №1. 
3. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник / В.І.Докаш, В.Ю.Лешан – Чернівці, 2005. 
4. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття: Монографія. – К., 2005. 
5. Історія релігії в Україні: Навч.посібник // А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. – К., 1999. 
6. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996-2004. – 

Т.10.Релігія і Церква років незалежності України (за ред.проф. А.Колодного). – Дрогобич, 2003. 
7. Колодний А., Филипович Л. Релігія в контексті духовного відродження України // 

Українське релігієзнавство. – К., 1996. - № 2. 
8. Конфесії України у цифровому вимірі // Українське релігієзнавство. – К., 1997. - № 3. 
9. Конфесії України у цифровому вимірі // Українське релігієзнавство. – К., 1997. - № 9. 
10. Лубський В., Козленко В., Лубська М., Севрюков Г. Історія релігій: Навчальний 

посібник. – К., 2002. 
11. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2002. 
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36. Релігійна панорама. – 2009. - № 7. 
37. Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 року // Людина і світ. – 2003. - 

№1. 
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К.,2006. 
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Методика викладання філософсько-реліпєзнавчих  

дисциплін у вищій школі  
Мета викладання дисципліни. Сформувати уявлення про цілі й завдання 

викладання у вищій школі, навчити основним навикам роботи з студентською 
аудиторією, розкриту специфіку викладання філософсько-релігієзнавчих дисциплін. Для 
реалізації поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: дослідити специфіку 
релігієзнавства як навчальної дисципліни вищої школи, розкрити особливості 
студентської аудиторії, освоїти основні методи роботи зі студентами (педагогічні й 
психологічні), ознайомитись з тонкощами ' педагогічної майстерності. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: засвоїти 
завдання основні курсу; практику застосування методичних та методологічних 
принципів викладання релігієзнавчих дисциплін; структуру заняття та в форми 
організації роботи по підготовці до занять; метод вивчення світоглядних культур; може 
назвати основні форми проведення лекцій, семінарів і поза аудиторних заходів з 
релігієзнавства; вміти розробляти лекційні й семінарські заняття з релігієзнавства і 
використовувати набуті знання на практиці.  

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
Специфіка та методи дослідження релігії 

НЕ 1.1. Специфіка викладання релігієзнавчих дисциплін. 
Предмет курсу. Теоретична та інформаційна база курсу. Специфіка та принципи 

викладання релігієзнавчих дисциплін. Основні підходи до вивчення релігієзнавчого 
матеріалу. Методи викладання релігієзнавства. Співвідношення релігієзнавчого та 
богословського матеріалу на заняттях з релігієзнавства. Завдання курсу. 

НЕ 1.2. Методи, дослідження та вивчення історії релігії та вільнодумства 
Поняття методів та прийомів вивчення історії релігії і вільнодумства. 
Об'єктивний та суб'єктивний моменти вивчення релігієзнавства. Основні методи 

викладання релігієзнавства: генетичний, історичний та порівняльно-історичний, 
структурно-функціональний, соціологічний, типологічний, каузальний, філософсько-
логічний методи. Релігійні та нерелігійні джерела вивчення релігієзнавства. 

НЕ 1.3. Методологічні принципи викладання релігієзнавства 
Специфіка підходу релігієзнавства при оцінці явищ світоглядного характеру. 

Загальнонаукові та специфічні принципи дослідження світоглядних культур. Основні 
методологічні принципи викладання релігієзнавчих дисциплін (об'єктивності, 
культурологічний, антропологічний, толерантності й терпимості, правового забезпечення 
свободи совісті). Практика використання термінологічного апарату при аналізі релігійних 
та нерелігійних явищ.  

НЕ 1.4. Практика використання педагогічних методів вивчення світоглядних 
культур 

Роль педагогічних методів при викладанні релігієзнавчих дисциплін. Специфіка 
навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з релігієзнавства. Практика 
використання понятійного апарату при засвоєнні релігієзнавчого матеріалу. 
Використання педагогічних прийомів при передачі матеріалу релігієзнавчого характеру. 



НЕ 1.5. Методи організації і самоорганізації студентів на заняттях з 
релігієзнавства 

Форми використання словесних методів при викладанні релігієзнавчих дисциплін. 
Використання наочності. Практичні методи передачі та засвоєння релігієзнавчого 
матеріалу, практика використання релігієзнавчої літератури на заняттях та при 
самостійній роботі. Відеометод в релігієзнавчій практиці. 

НЕ 1.6. Стимуляція і мотивація пізнавальної діяльності студентів  при 
засвоєнні релігієзнавчого матеріалу 

Методи стимулювання інтересу до засвоєння матеріалу про світоглядні культури. 
Релігієзнавчі прийоми формування інтересу (новизна, актуальність, цікавість, образність). 
Спеціальні методи стимулювання інтересу (пізнавальні ігри, навчальна дискусія, 
роз'яснення значимості релігієзнавчого матеріалу, оцінка, похвала). 

 
Змістовий модуль 2 

Форми та методи контролю і самоконтролю релігієзнавчих знань 
НЕ 2.1. Методи контролю і самоконтролю при формуванні світоглядної 

культури студентів 
Усний контроль засвоєння знань релігієзнавчого характеру. Форма письмового 

контролю в практиці викладання релігієзнавства. Практичні роботи. Тестовий контроль. 
Форми самоконтролю за засвоєнням знань про світоглядні культури. 

НЕ 2.2. Бінарні методи вивчення історії релігії і вільнодумства 
Основні рівні застосування бінарних методів в практиці викладача релігієзнавства. 

Догматичний (словесно-інформаційний), аналітичний (словесно-проблематичний), 
пошуковий (словесно-евристичний), дослідницький (словесно-дослідницький). Бінарні 
методи наочної форми (наочно-інформативний, наочно-проблемний, наочно-
практичний), наочно - евристичний, наочно-дослідницький. Практичні форми 
застосування бінарних методів (практично-евристичний, практично-проблемна). 

НЕ 2.3. Ситуаційний метод в практиці викладання релігієзнавства. 
Практика використання ситуаційного методу при вивченні релігієзнавства. 

Полісвітоглядність та поліконфесійність класу як причина використання ситуаційного 
методу. Необхідність використання богословського чи наукового матеріалу. Проблема 
відсутності чіткої бази інформаційних даних при висвітленні теми заняття. Нестандартні 
форми висвітлення теми заняття. Критерії вибору методів проведення занять з 
релігієзнавчих дисциплін. 

НЕ 2.4. Основні форми проведення занять з релігієзнавства 
Критерії форм організації занять з релігієзнавства. Основні вимоги до проведення 

занять з вивчення релігії і вільнодумства. Міжпредметні зв'язки. Дидактичні, розвиваючі 
виховні аспекти релігієзнавчих занять. Наочність на заняттях релігієзнавства. 
Позаудиторні заходи в системі формування знань релігієзнавчого характеру. 

HE 2.5. Типи і структура занять релігієзнавчого циклу. 
Основні типи занять з вивчення історії релігії та вільнодумства. Заняття із 

засвоєння знань світоглядного характеру. Роль релігієзнавчих знань у формуванні 
поведінкових нормативів і культури стосунків. Практика використання релігієзнавчих 
знань для формування культури особистості студента. Форми узагальнення і 
систематизації знань на заняттях з релігієзнавства. Опитування, самостійна, контрольна 
робота як форма контролю рівня та якості засвоєння знань. Структурні компоненти 
уроків з релігієзнавства та їх специфіка застосування (повідомлення, закріплення, 
узагальнення, робота з підручником, підсумки заняття). 

НЕ 2.6. Організація роботи викладача по підготовці заняття з релігієзнавчих 
дисциплін. 

Основні етапи підготовки викладача до занять з релігієзнавства (діагностичний, 
прогнозування, планування). План-проспект заняття. Роль самоаналізу заняття. 



Стандартні та нестандартні заняття з релігієзнавства. Допоміжні форми навчання 
(гурткова робота, навчальні екскурсії, домашня самостійна робота). Самостійна робота 
студентів як форма оцінки засвоєння знань. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. А.Колодного. - К., 2000. 
2. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-атропологічне і релігієзнавче осмислення.-

К., 1994. 
3. Загальне релігієзнавство: навчальний посібник. / В.І. Докаш, В.Ю. Лешан. -Чернівці, 

2001. 
4. Ильин Е. Рождение урока. - М.., 1986. 
5.Історія релігії в Україні: навч. посібник. / A.M. Колодний, П.А. Яроцький, Б.О. 

Лобовик.-К., 1999. 
6. Конисевич Ч. Основи общей дидактики. - М., 1986. 
7. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. - К., 1996. 
8.Людина і світ . - 1992. -№9-10. 
9. Махмутов М.Л. Современньй урок. - М., 1981. 
10. Онищук В.А. Урок в современной школе. Вопросы теории. - М., 1981. 
11. Педагогіка: Навч. посібник. / Н.Є. Мойсеюк. - К., 1999. 
12. Релігієзнавство: Навч. посібник. / За ред. С.А. Бублика. - К., 2000. 
13. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. - К., 2000. 
14. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Науковий 

збірник за заг. ред. проф. А. Колодного. - К., 1988. 
15. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква, як суспільні фактори утвердження. 

Науковий щорічник . За заг. ред. д-ра філос. наук А. Колодного. - К., 2001. 
16. Релігієзнавство: Підручник. / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук. - К., 2000. 
17. Українське релігієзнавство. - К., 1996 -№1,4.  

18.Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - М., 1985. 
18. Щукина Т.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 

процессе. - М., 1979. 
 

Феноменологія релігії  
Мета викладання дисципліни. Однією з важливих та методологічно значущих 

наукових і навчальних дисциплін у контексті сучасного релігієзнавства є феноменологія 
релігії. Вона вивчає релігію як явище, феномен людського антропологічного та 
соціального досвіду, залишаючи питання про її сутність (тобто про онтологічну 
істинність і хибність релігійної віри) невизначеним та відкритим (за словами засновника 
філософської феноменології Е. Гуссерля «бере його в дужки»). 

Основне поняття, використовуване феноменологією релігії - «святе», «священне». 
Феноменологія релігії розглядає прояви святого в предметах, просторі, часі, числах, 
словах, і, нарешті, в діях, уявленнях та переживаннях людини й суспільства. 

Історичний релігійний досвід дуже розмаїтий, а феноменологічний його розгляд 
дозволяє побачити в ньому те, що є спільним для багатьох релігій, тобто виділити 
основні форми прояву святого в предметах, культі, уявленнях і переживаннях. Попри те, 
що феноменологія релігії у світовому релігієзнавчому контексті вже не одне десятиліття 
є однією з провідних та актуальних дисциплін. На українському ґрунті її вивчення досі 
викликає певні труднощі через відсутність відповідних навчальних посібників, 
методичних матеріалів і, головне, - достатньої кількості необхідних джерел, 
перекладених українською і навіть російською мовою, а також дослідницької літератури 
монографічного характеру. Тож дана навчальна програма може служити також своєрідним 
проектом навчального або методичного посібника, що в перспективі вийде українською 
мовою. 



У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: Знати 
предмету специфіку, етапи становлення, основні поняття, принципи, парадигми та 
дослідницькі функції феноменології релігії. Розуміти взаємозв'язок феноменології релігії 
з філософією, історією, психологією та соціологією релігії та бачити можливості їх 
методологічної взаємодії. Вміти визначати та практично застосовувати соціальну 
значущість феноменологічного дослідження як загальних закономірностей, так і 
конкретних явищ буття релігії в суспільстві та культурі; вміти феноменологічно 
обґрунтовувати антропологічну закоріненість всіх явищ релігійного життя. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
Феноменологія релігії як філософсько-релігієзнавча дисципліна 

НЕ 1.1. Предмет феноменології релігії 
Зміст та історія поняття «феноменологія». Місце феноменології релігії в 

релігієзнавстві. Зв'язки феноменології релігії, філософії релігії та теології. Феноменологія 
і історія релігії. Феноменологія і психологія релігії. 

НЕ 1.2. Класична феноменологія релігії 
Основні принципи феноменологічного методу. Проблеми релігійної свідомості у 

працях Р.Отто. Опозиція «священне - святе». «Святе» та екзистенційний досвід. «Святе» і 
його елементи. Методологічний зміст праці Г.ван дер Леува «Феноменологія релігії» Цілі 
та завдання феноменології релігії: класична інтерпретація. Ф.Гайлер та К.Блікер про 
феноменологічний метод. 

містовий модуль 2 
Homo religiosus як об'єкт і суб'єкт сучасної феноменології релігії 

НЕ 2.1. Категорія «священне» у феноменологічному релігієзнавстві 
Проблема феноменологічного визначення релігії. Священне і мирське в соціології, 

антропології і феноменології релігії. Священне в історії релігії (в архаїчній культурі, у 
давньосхідній та античній культурах, у монотеїстичних релігіях). 

НЕ 2.2. Світоглядний та релігієтворчий потенціал міфологічної моделі світу 
крізь призму феноменології релігії 

Феноменологічна інтерпретація міфологічного простору і часу. Центр світу та його 
символи. Ідея «вічного повернення». Тлумачення ритуалу у феноменологічному 
релігієзнавстві. Есхатологічні аспекти релігійних ідей та їх феноменологічна структура. 
Проблема особистого спасіння у феноменології релігії. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Гадамер Г. Истина и метод. - М., 1988. 
2. Гуссерль З. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии // 

Общее введение в истую феноменологию. - М., 1999. 
3. Зедерблом Н. Становление веры в Бога // Мистика, религия, наука. - М., 1998. 
4. Кассирер 3. Философия символических форм. В 3-Х ТТ. - Спб., 1996. 
5. Мень А. История религии. В поисках пути, истины и жизни. Т.1-7. - М., 1992. 
6. Отто Р. Священное // Религиоведение. - 2003. - №1. 
7. Петтацони Р. Высшее существо: феноменологическая структура и историческое 

развитие // Религиоведение. - 2002. - №1. 
8. Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового 

религиоведения. - М., 1996. 
9. Тиллих П. Значение истории религии для теолога-систематика // Избранное. 

Теология культуры. - М., 1995. 
10. Шантепи де ля Соссе П. Иллюстрированная история религии. В 2-х тт. - М., 1994. 
11. Шелер М. Феноменология и теория познания // Избранные произведения. - М., 1994. 
12. Юнг К. Архетип и символ. -М., 1991. 
13. Элиаде М. Священное и мирское. - М., 1994. 



14. Элиаде М. Аспекты мифа. - М., 1995. 
15. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. - М., 1994. 
16. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. - СПб., 1998.  
17. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В.3-х тт. - Спб., 2002. 
18. Элиаде М. Трактат по истории религий. В 2-х т. - Спб., 2002. 

 
Основи наукових досліджень  

Мета викладання курсу: дати студентам знання з основних напрямків, 
закономірностей, змісту і форм наукової творчості, методів планування, організації і 
керування науковою творчістю та роботою наукових колективів, прав і обов’язків учених як 
суб’єктів права інтелектуальної власності; засвоєння знань та умінь в сфері розвитку знання і 
наукових досліджень, що забезпечують здатність аналізувати, оцінювати і порівнювати 
альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у сфері теорії та практики релігієзнавства; 
підвищення рівня методологічної культури дослідницької діяльності, творчого володіння 
методами пізнання і діяльності; оволодіти гігієною розумової праці; підвищення культури 
дослідження міждисциплінарних, багатокритеріальних проблем, використання методів 
системного підходу для оптимізації нових рішень, генерування нестандартних, інноваційних 
рішень завдань у фаховій галузі; сприяння формуванню у фахівців інноваційного мислення за 
допомогою фундаменталізації змісту науково-дослідної роботи і поглибленню 
міждисциплінарних знань; розвиток спроможності інтегрувати знання, вирішувати складні 
завдання в умовах неповної інформації за допомогою методів теоретичного дослідження з 
урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення; підготовка магістрів 
до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітності, методикою 
підготовки повідомлень, доповідей, тез, наукових статей, курсових та дипломних робіт; 
розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою 
теоретичних і науково-практичних досліджень, пов’язаних з науковою проблематикою 
кафедри релігієзнавства; сприяти реалізації знань, навичок творчого мислення в навчальному 
процесі навчально-дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх 
спеціалістів-релігієзнавців. 

В результаті опанування курсу студент повинен: знати: фундаментальну, 
загальнонаукову, конкретно-наукову методологію наукових досліджень та методи 
філософсько-релігієзнавчих дисциплін; методику пошуку літератури та опрацювання 
документальних матеріалів; роботу з монографічною і періодичною науковою вітчизняною 
та іноземною літературою для знайомства і використання новітніх досягнень в галузі 
релігієзнавчої науки; принципи пошуку наукової інформації в мережі «internet» та інших 
мережах і системах; розуміти: роль наукових досліджень у розвитку суспільства; 
необхідність набуття компетенції самоосвіти та саморегулювання, мотивації та потреби 
навчання протягом всього життя, отримання досвіду самостійного одержання знань і 
підвищення кваліфікації; вміти: орієнтуватися і користуватися джерельною базою 
наукових досліджень; застосовувати основні вимоги та послідовність роботи при 
написанні наукового твору; здійснювати редагування тексту наукової праці; представляти 
результати своєї науково-дослідницької роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, наукових 
оглядів, використовуючи сучасні засоби презентації; чітко і ясно, аргументовано доводити до 
аудиторії фахівців отриману наукову інформацію та свої висновки; розробляти наукові 
проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні 
технології, програмні забезпечення; вибирати напрямок науково-дослідницької роботи у 
рамках діяльності різноманітних організацій; оцінювати актуальність намічених досліджень; 
формулювати мету і завдання дослідження; визначати предмет і об’єкт дослідження; 
розробляти програму, план і методику проведення досліджень з вибраної теми; здійснювати 
аналітичний огляд джерел науково-технічної інформації за обраною тематикою НДР; 
здійснювати пошук нових наукових рішень. 



Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра напряму «філософія», спеціальності 
«релігієзнавство». 
Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з примірною структурою змісту навчального 
курсу, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль і 
Організаційно-методологічна основа наукового дослідження 

НЕ 1.1. Організація праці дослідника. 
Роль наукових досліджень у розвитку суспільства. Поняття “наука” та “наукова 

діяльність”. Засоби збереження та передачі наукової інформації. Значення наукових 
досліджень. Динаміка, механізм та структура наукової творчості.Робоче місце та шляхи 
його вдосконалення. Технічне оснащення науково-дослідницької роботи. Гігієна 
розумової праці. Гігієна здорової діяльності. Гігієна слухової діяльності. Стимулятори 
розумової праці. Фізична культура. Фактори збереження працездатності наукових 
працівників.  

НЕ 1.2. Складові частини наукової праці та етапи наукового дослідження. 
Складові частини наукової праці. Вибір теми дослідження.  Наукова проблема. 

Об’єкт та  предмет дослідження. Короткий аналіз основної літератури. Мета та завдання 
дослідження. Етапи наукових досліджень. Документальні джерела інформації. Система 
наукової інформації. Каталоги і картотеки. Бібліографічні покажчики. 

НЕ 1.3. Методологія наукових досліджень. 
Визначення методології. Місце методології наукових досліджень. Взаємозв’язок 

між методологією і методами пізнання. Принципи оцінки подій, фактів і явищ. Принцип 
історизму наукових досліджень. Принцип об’єктивізму. Методи філософсько-
релігієзнавчих досліджень (порівняльно-історичний, ретроспективний, статистичний, 
індуктивний, дедуктивний, аналітичний, структурний, соціолінгвістики тощо). 
 

Змістовий модуль 2 
Основні етапи проведення наукового дослідження 

НЕ 2.1. Джерельна основа наукових досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї. 
Центральні державні архіви. Обласні державні архіви. Районні і міські державні 

архіви. Бібліотеки національної Академії Наук України. Універсальні багатогалузеві 
бібліотеки України. Бібліотеки вищих навчальних закладів. Бібліотеки музеїв України. 
Державні музеї. Обласні та відомчі музеї.  

НЕ 2.2. Історіографія проблеми. Методика пошуку літератури. 
Планування особистої роботи. Послідовність пошуку джерел інформації. 

Бібліографічний пошук у каталогах і картотеках. Систематичний каталог. Алфавітно-
предметний покажчик.  Предметний каталог. Журнальні і газетні статті. Замовлення 
джерел. Вивчення опублікованих джерел. Складання власної картотеки. Техніка читання. 
Форми та види запису. Пошук матеріалів і власному архіві.  

НЕ 2.3. Методика опрацювання документальних матеріалів. 
Опублікування опублікованих джерел і складання списку архівів. Науково-

довідкові посібники для пошуку архівних фондів. Складання списку фондів. Науково-
довідковий матеріал у межах фонду. Національна автоматизована інформаційна система 
(НАІС). Основні методи і прийоми роботи дослідників над архівними документами. 
Систематизація робочих матеріалів. Правила роботи дослідників у читальних державних 
архівів.  

НЕ 2.4. Організація написання тексту наукової роботи. 



Форми праць з філософсько-релігієзнавчих дисциплін (тези, матеріали, наукові 
статті, монографії, анотації, огляд). Загальні вимоги до написання наукової праці. 
Послідовність роботи по підготовці наукового дослідження (уточнення плану, вибір і 
підготовка матеріалів, виношування основних ідей, формування основної ідеї, 
календарний план). Структура наукового дослідження (заголовок, анотація, вступ, 
передмова, основний текст, післямова, список джерел і літератури, покажчики, зміст, 
обсяг). Написання тексту наукової праці. Редагування рукопису. Оформлення наукового 
твору. 

НЕ 2.5. Дисертація – особлива форма наукової роботи. 
Дисертація – форма атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Основні 

вимоги до дисертації. Структура дисертації. Вимоги до змісту дисертації. Авторське 
редагування тексту. Правила оформлення дисертації.  

НЕ 2.6. Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації. 
Попередня експертиза дисертації в колективі, де виконувалося наукове 

дослідження. Автореферат дисертації. Спеціалізовані ради по захисту дисертації. 
Підготовка та прилюдний захист дисертації. Оформлення і подання дисертації та 
матеріалів захисту до ВАК України. Післямова. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  
1. Библиотеки СССР. Библиотеки союзных республик. − М., 1973. 
2. Библиотечные фонды. − М., 1979. 
3. Бібліотеки АН УРСР. − К., 1981. 
4. Бібліотеки Української РСР: Довідник. − Харків, 1969. 
5. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник. − К., 1997. 
6. Государственные архивы Украинской ССР. − К., 1988. 
7. Государственный архивный фонд СССР. − М., 1987. 
8. Держстандарт України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки” 
9. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібн. – 3-є вид. – К., 2001. 
10. Довідник здобувача наукового ступеню: 3б. нормат. док. та інформ. матеріалів з 

питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цехов; Переднє слово 
Р.В. Бойка. − К., 1999. 

11. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний 
посібник. – К., 2004.  

12. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про освіту», 
прийнятий Верховною Радою України 23 березня 1996. 

13. Закон України «Про науково-технічну інформацію», прийнятий Верховною Радою 
України 25 червня 1993. 

14. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», прийнятий 
Верховною Радою України 24 грудня 1993. 

15. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – 
Черкаси, 2003. 

16. Карачинська Є.Т. та ін. Бібліотечні каталоги. − К., 1992. 
17. Карачинська Є.Т., Удалова В.К. Бібліотечні картки. − Харків, 1992. 
18. Каталоги й картотеки. − М., 1985. 
19. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – 

К., 2005. 
20. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник для студентів вищих 

педагог. навч. закладів. – К., 2003.  
21. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. − К., 2003. 
22. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник. − К., 2003. 
23. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. − К., 2004.  
24. Кушнаренко Н.Н.Документоведение: Учеб. для вузов-культуры. − К., 2003. 



25. Магістерські роботи: Методичні рекомендації. − Чернівці, 2003. 
26. Методологические вопросы науковедения / Под ред. В.И Оноприенко. − К., 2001. 
27. Навакатикян А.О. й др. Физиология и гигиена умственного труда. − К., 1987.  
28. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний 

посібник. – К., 2003. 
29. Пономаренко Л.А. Яку підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. − Методичні поради. − К., 2001. 
30. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник для студентів 

„Видавнича справа та редагування”. – Львів, 2003. 
31. Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури: Навч. 

посібник для викладачів вищих навч. закладів. – К., 2001.  
32. Систематический каталог. − М., 1989. 
33. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К., 2005. 
34. Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підруч. для науковця. – К., 2006. 
35. Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичні центри / Укл. Ю. 

Шайгородський. – К., 2003. 
36. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К., 2003. 
37. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2004. 
38. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те вид., – К., 2006. 
39. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-метод. 

пособие / Пер. с итал. – М., 2003.  
 

Конфесіологія  
Мета викладання дисципліни. Мета спрямована на надання студентам знання 

про християнські конфесії як предмет релігієзнавчого дослідження і конфесійні 
інтерпретації християнської моралі. Для досягнення цієї мети здійснюється порівняльний 
аналіз християнських конфесій, студентам надається можливість дослідити особливості 
православного та католицького культу і релігійну діяльність протестантських церков. 
Порівняльний аналіз християнських конфесій як предмет релігієзнавчого дослідження. 
Догматичні спільності і 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. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
догматичні спільності та відмінності християнських конфесій; інтерпретації в різних 
філософсько-релігієзнавчих концепціях проблеми пізнання Бога та докази його буття; 
особливості інституалізації релігійного життя християн; проаналізувати основи 
віровчення різних християнських конфесій; дослідити проблеми сумірності 
християнських конфесій; орієнтуватися у палітрі християнських конфесій на Україні. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
Християнських конфесії як предмет релігієзнавчого дослідження Догматичні 

спільності та відмінності 
НЕ 1.1. Порівняльний аналіз християнських конфесій як предмет 

релігієзнавчого дослідження 
До поняття православ'я, католицизм, протестантизм. Принципи порівняльного 

дослідження. 
НЕ 1.2. Догматичні спільності та відмінності християнських конфесій 



Загальнохристиянське в розумінні Бога, Ісуса Христа, Духа Святого, Церкви. 
Акцентація православних, католицьких, протестантських витлумачень Бога і Церкви. 
Есхатологічні вчення православ'я, католицизму, протестантизму. Рай і пекло. Життя після 
смерті. 

НЕ 1.3. Проблема пізнання Бога в християнстві 
Релігійна істина і релігійне знання. Богоодкровення. Богопізнання. Ставлення до 

Святого Писання і Святого Передання. 
НЕ 1.4. Конфесійні інтерпретації християнської моралі 
Декалог та його значення для християнства. Проповідь Ісуса Христа. Православна, 

католицька і протестантська етика. 
 

Змістовий модуль 2 
Особливості інституалізації релігійного життя християн 

НЕ 2.1. Конфесійно-християнські антропології 
Біблійне вчення про людину. Свобода людини. Теодицея і антроподицея. Сенс 

людського буття. Гріх, покаяння, спокута. Спасіння. Особливості православної, 
католицької та протестантської сотеріології. Православна, католицька, протестантська 
антропологія. 

НЕ 2.2. Соціальні доктрини сучасних християнських церков 
Церква і суспільство: історичні форми взаємодії і сучасні проблеми. Відношення 

до світської влади. Державно-церковні відносини. Церква і національне. Відношення до 
шлюбу. Духовна освіта. Міжконфесійні відносини. Відношення до інших християн. 
Екуменічний рух. 

НЕ 2.3. Особливості православного і католицького культу Релігійна 
діяльність протестантських церков 

Обряди. Таїнства. Богослужіння (літургія). Мова богослужіння. Молитви. Культ 
святих, мучеників, апостолів, святителів. Культ Богородиці (Діви Марії). Вшанування 
реліквій, ікон, хреста. Паломництво. Релігійні свята. Релігійний календар. Символічна 
система. Архітектура, музика, живопис. 
НЕ 2.4. Особливості інституалізації релігійного життя християн 

Внутрішня організація Церкви. Церковна ієрархія. Інші релігійні організації і 
(мирянські рухи, релігійні школи і вузи). Чернецтво. Особливості монашого життя. 
Функціональність монастирів. Чернечі ордени. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:  

1. Академічне релігієзнавство (за ред. А.Колодного). - К.: Світ знань, 2000. 
2. Пауль Тиллих. Систематическая теология: Т.1,2. 
3. Сравнительное богословие: Теоретич. курс авториз. излож. / Моск. зкстер. 

гуманит. Ун-т. - М.: МЗГУ, 1993 
4. Сергій Головащенко. Історія християнства. - К., 2001. - СІ48-163; 164-169; 170-184; 

185-211. 
5. Мишель Малерб. Религии человечества. - М., 1997 
6. О. Д-р Мирослав Іван Любачівський. Вірую в єдиного Бога. - Рим, 1990 
7. Роберт Колб. Християнська віра в Лютеранському викладі. - 2000 
8. Катехизис. - Видання УПЦ. - К., 1991 
9. Свящ. С. Тышкевичь. Католический Катехизис. - Харбинь, 1935 (перевид. 

1992)Максим Маурітсон. Католицьке віровчення.-К., 1996 
10. Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский. Православне. Римо-католичество. 

Протестантизм и сектанство. Лекции по сравнительному богословию). - Узд-е 
Свято-Троицкой Сергиевой Лаврьі, 1991 

11. Христианство. Знциклопедия в 3-х томах. - М., 1995 
12. Релігієзнавчий словник. - К., 1996 
13. Религии мира. Знциклопедия. - М, 1996. - Т.6.4.2. - С.259-374; 375-444; 445-507. 



14. Милард Зриксон. Християнское богословие. СПб., 2001. 
 

Свобода буття релігії в суспільстві  
Мета викладання дисципліни. 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. 

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. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
законодавчі акти з питань церковно-державних відносин, свободи совісті, основну та 
додатковою літературою з цих проблем; вміє давати правову оцінку тим чи іншим діям 
громадян і організацій стосовно їх відповідності чинному законодавству про свободу 
совісті і Конституції України; володіти методикою і має навики ведення роз'яснювальної 
роботи серед населення з питань свободи совісті. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
Свобода як умова буття релігії.  

НЕ 1.1. Свобода буття релігії на різних етапах людської історії 
Структура і функції релігії. Релігійні норми як вид соціальних норм. їх 

особливості. Вплив релігійних норм на норми світського права і навпаки: відтворення 
релігійними нормами давніх норм світського права. Ознаки юридичних норм 
(кримінально-правових, цивільно-правових і процесуальних) у випадках священних 
книгах різних релігій. Ознаки судочинства та судоустрою в Біблії. Основні засоби 
регулювання релігійних норм. 

НЕ 1.2. Умови свободи релігії. Індивідуальний і спільнот ний рівень свободи 
релігії. 

Захист соціально-політичного ладу засобами сакралізації державно-правових 
інститутів релігією при виникненні держави. Підтримка державою релігій, які не 
знаходились до неї в опозиції. Церковне панування в суспільстві в історичному 
минулому, церковний суд, судово-слідчі установи. Ордалії, інквізиція, аутодафе. 
Визначення церковного і світського права. 

Змістовий модуль 2 
Свобода в релігії. 

НЕ 2.1. Міжконфесійні відносини за умов свободи релігії 
Свобода совісті – фундаментальна загальнолюдська цінність. Полісемантичність 

поняття "свобода совісті". Складний шлях її формування. Сутність понять "свобода 
совісті", "свобода релігії", "свобода віросповідання", "свобода церкви", "віротерпимість". 
Види (стани) правового статусу церкви в державі. Правовий режим відокремлення церкви 
від держави. 

НЕ 2.2. Держава як чинник забезпечення свободи релігії 
Формування основних положень свободи совісті під час багатовікової боротьби 

мислителів минулого за право вільно мислити і діяти. Ідея свободи совісті - продукт 
історичного і соціального досвіду. її зародження на теренах України. Пропаганда свободи 
релігії, віротерпимості Г.С.Сковородою, Т.Шевченком, М.Костомаровим, П.Кулішем, 
Д.Драгомановим. Правові акти про свободу совісті після Жовтневої революції. 
Деклараційний характер свободи совісті в умовах тоталітарного режиму. Суперечливість 
між конституційними гарантіями свободи совісті і практикою їх реалізації в цей період. 

 



НЕ 2.3. Політичні, громадські, наукові організації в сфері свободи релігії 
Корінні зміни в державно-церковних відносинах після утворення незалежної 

української держави. Стаття 35 Конституції України (прийнятої 28 червня 1996 р.) про 
свободу совісті. Оптимальні демократичні параметри державно-церковних відносин, 
закріплені Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" (1991 p.). 
Визначальні принципи гарантії свободи совісті й свободи релігії. Створення законодавчої 
бази, що гарантує практичну реалізацію права на свободу совісті в контексті вимог 
міжнародного права. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
 

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 курсу на основі теоретичного узагальнення і систематизації певного масиву 
історичних джерел, фактологічного матеріалу, в тому числі й набутого у результаті 
власних соціологічних досліджень, проведених магістрантами під час вивчення курсу 
“Панорама сучасного релігійного життя”, унаочнити сучасну георелігійну ситуацію у 
світі, Україні та регіоні та витлумачити основні парадигмальні тенденції розвитку 
релігійного простору у контексті глобальних трансформації релігії та церкви.  

Завдання курсу: навчити об’єктивно й науково-виважено аналізувати сучасні 
світові релігієтворчі процеси та формулювати самостійні висновки щодо їх розвитку; 
визначати і тлумачити основні тенденції змін церковно-релігійного буття в світі, Україні 
та регіоні; сформувати навики та вміння надавати методичну та консультативну допомогу 
працівникам державних установ, які працюють з релігійними організаціями; проведення 
реабілітаційної роботи з особами, які піддалися негативному впливові деструктивних 
культів;поглибити теоретичні знання з історії релігії, Церкви, конфесіології тощо і 
підготувати магістрантів до читання філософсько-релігієзнавчих дисциплін у навчальних 
закладах різного рівня акредитації. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. В 
результаті опанування курсу магістрант повинен знати - специфіку предмета 
дослідження та змістовне наповнення основних понять і категорій, що культивуються 
дисципліною; сучасну георелігійну картину (ситуацію) в світі, кількісний і якісний 
потенціал релігійних утворень, що функціонують в Україні та регіоні; фактори, що 
визначають зміни у світовому та вітчизняному релігійному просторі; джерела та природу 
міжцерковного і міжрелігійного конфліктів в Україні (регіоні); походження і природу 
основних нормативно-правових актів, що регулюють церковно-релігійне життя в Україні 
та світі; вміти - визначити предмет і завдання курсу; аналізувати парадигмальні тенденції 
розвитку світового і вітчизняного релігійного процесу; унаочнити церковну-релігійно 
мережу України та сучасний стан релігійних інституцій в регіоні; порівнювати стан, 
основні тенденції змін і перспективи розвитку християнських Церков, різних релігійних 
течій та рухів, що присутні як на світовому , так і на вітчизняному релігійному просторі; 
витлумачити роль і місце традиційних церков та новітніх релігійних утворень у духовно-
культурних і суспільно-політичних трансформаціях сучасного українського суспільства; 
виявляти та аналізувати основні причини внутрішньо православного конфлікту у його 
взаємозв’язку з духовно-культурними та державотворчими пріоритетами українського 
етносу; накреслити найоптимальніші шляхи мінімізації (подолання) міжцерковного 
конфлікту та модель об’єднання Українського православ’я в одну Помісну Церкву; 
визначати перспективим розвитку релігії та Церкви, їхню роль в морально-духовному 
оздоровленні суспільства й особи; виявляти особливості та тенденції розвитку релігійної 
ситуації в світі, Україні та регіоні; розуміти сутність фундаментальних проблем, що 
актуалізуються ,,Панорамою сучасного релігійного життя”; специфіку й закономірності 



розвитку сучасного світового та вітчизняного релігієтворчого процесу; природу 
міжцерковного протистояння та міжконфесійних конфліктів у контексті сучасних 
геополітичних трансформацій і глобалізаційних тенденцій.  

Змістовий модуль 1.  
Сучасний релігієтворчий процес: стан і провідні тенденції 

НЕ 1.1 Релігія та Церква у сучасному світі 
Предмет і завдання “Панорами”. Наково-методологічні проблеми витлумачення 

сучасних церковно-релігійних трансформацій в україні та світі.  
Релігія і світ. Сучасна георелігійна ситуація в світі. Зміна релігійної карти світу за останнє 
десятиліття. Основні фактори формування та розвитку світового  релійного простору. 
Релігієтворчі процеси і секуляризаційні тенденції. Специфіка розвитку світового 
релігієтворчого процесу в умовах глобалізації. 
 НЕ 1.2 Світовий релігієтворчий процес у контексті сучасних суспільних 
трансформацій 
Релігія і суспільні перетворення в світі. Римо-католицька Церква і політика аджорнаменто. 
Вселенське Православ’я і проблеми адекватної реакції на виклики глобалізації. 
Протестантизм у контексті сучасних соціо-культурних трансформацій. Роль та місце 
ісламу, буддизму, етнодержавних (національних) релігій та новітніх релігійних течій і 
рухів у сучасному світі. Кількісне та якісне співвідношення церковно-релігійних і 
конфесійних утворень у світі. Традиційні церкви за умов глобалізації та приватизації 
релігійного жииття. Роль та місце релігії у самовизначенні та становленні особи-
громадянина.  

Змістовий модуль 2.  
Церковно-релігійна мережа України: фактори становлення і перспективи розвитку 

НЕ 2.1 Релігійна карта і церковно-релігійна мережа України: стан та 
перспективи розвитку 

Українське Православ’я та його роль у сучасних суспільно-релігійних і суспільно-
політичних трансформаціях в Україні. Причини розколу Українського Павослав’я. 
Проблеми відносин між основними течіями Українського Православ’я. Українське 
Православ’я як фактор соціальної напруги. Можливі шляхи об’єднання та досягнення 
автокефалії Українського православ’я. Державний і релігійно-ідеологічний чинник в 
об’єднавчому процесі. Роль Українських православних Церков у сучасних суспільно-
релігійних і суспільно-політичних трансформаціях в Україні. Проблеми відносин та форми 
співпраці між основними течіями Українського Православ’я та так званими нетрадиційними 
релігійними рухами. Способи мімнімізації міжрелігійного (міжконфемійного) протистояння. 

НЕ 2.2 Римо-католицька та Греко-католицька Церкви в Україні: специфіка 
функціонування та майбутнє 

Сучасний стан РКЦ та УГКЦ. Єпископат, дієцезії, монаші чини. Духовні 
навчально-освітні заклади, благодійні заклади та фонди, комісії і комітети, місії, 
видавництва, військове капеланство тощо. Роль та місце Римо-католицької та Української 
Греко-Католицької Церкви у суспільно-релігійних і суспільно-політичних перетвореннях 
української нації. 

НЕ 2.3 Розвиток протестантизму в сучасній Україні 
 Сучасний стан протестантизму в Україні. Генеза. Структура та місце 

протестантських деномінацій в соціокультурних  процесах українського сьогодення. 
Провідні тенденції та фактори змін у протестантському середовищі сучасної України. 
Місце потестантських деномінацій у сучасних церковно-релігійних трансформаціях в 
Україні. Провідні тенденції та фактори змін у протестантському середовищі сучасної 
України. 

Н.Е 2.4 Новітні релігійні течії та рухи в контексті сучасних суспільно-
релігійних трансформацій в Україні.  



Виникнення і поширення НРТ і/або Рухів. Проблеми класифікації новітніх 
релігійних  утворень та основні види НРТ. Новітні релігійні рухи в Україні: стан і 
перспектива розвитку. НРТ вітчизняного та іноземного походження. Специфіка та 
проблеми функціонування в Україні НРТ і традиційних Церков. Кількісні та якісні 
показники релігійних неорухів в Україні. Місце НРТ в суспільно-релігійному житті 
українців.  

Змістовий модуль 3. 
Сучасні релігієтворчі процеси на Буковині 

НЕ. 3.1 Церковно-релігійна мережа Буковини і провідні тенденції її розвитку 
на перспективу 

Церковно-релігійна мережа Буковини. Стан і тенденції релігієтворчого процесу 
регіону. Проблеми інституційного та юридичного оформлення релігійних організацій на 
Буковині. Кількісна та якісна характеристика церковно-релігійної мережі регіону. Роль 
церкви та релігійних організації у суспільно-політичному та суспільно-релігійному житті 
Краю. Форми співпраці між релігійними інституціями та релігійними організаціями на 
Буковині  

Н Е. 3.2 Сучасні церковно-регігійні трансформації на Буковині 
Основні фактори формування церковно-релігійної мережі Буковини. Сучасний стан і 
перспектива розвитку релігієтворчого процесу в регіоні. Церковно-релігійні інституції 
Буковини і їхня роль у суспільно-політичному та суспільно-релігійному житті Краю. 
Форми співпраці між релігійними інституціями та організаціями на Буковині. Традиційні 
церковно-релігійні інституції регіону. Перспективи розвитку протестантських 
деномінацій на Буковині. Особливості функціонування неорелігійних рухів в регіоні. 
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