
Алгоритм підготовки  
магістерської програми 

№ 
п/п 

Складові інформації  
магістерської програми 

1 Магістерська програма  
спеціальності: «Релігієзнавство» 

2 Кафедра релігієзнавства та теології, зав. кафедрою проф., член-кор. НАПНУ 
України Балух В.О. Кількість виконавців  –  4 доктора наук (з них 4 професо-
ри),  15  кандидатів   наук  (з них 8 доцентів),   1  асистент,  4 аспіранти.   Для 
підготовки магістрів, основним їхнім доробком є монографії: Актуальні 
питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія / За ред. В.О. Балуха. - 
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 – 248 с. (Авторів 15 осіб: проф. Балух В.О., асп. 
Горохолінська І.В., асп. Бойчук Н.В., доц. Бродецький О.Є., ас. Бучовський В.Р., проф. 
Возний І.П., доц. Лешан В.Ю., доц. Марчишак А.Р., доц. Шкрібляк М.В., ас. Яремчук 
А.В., доц. Щербань М.В., ас. Марусяк М.М., доц. Марусяк М.М., доц. Лагодич М. М., доц. 
Мизак Н.С. ); Феномен релегії у творах античних і середньовічних мислителів: колект. 
монографія / за ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. 
ун-т, 2012. – 304 с.; Шкрібляк М.В. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. За ред. проф. А. 
Колодного / Резюме: А. Колодний (голова) та ін. / Релігійні меншини України. – Т. 7. – К.: 
Укр. вид. консорціум, 2011. – С. 217-225.; підручники з грифом МОНМСУ: Балух 
В.О., Возний І.П., Коцур В.П. Історичні портрети античності і середньовіччя. – Чернівці, 
2006. – 524 с.; Балух В.О. Історія античної цивілізації: В 3-х т. - Чернівці, 2008. - Т. 1. 
Стародавня Греція. - 656 с.; Т.2. - Стародавній Рим. - 848 с.; Т.3. - Практикум. - 544 с.; 
Балух В.О., Макар Ю.І. Історія Стародавньої Греції. - Чернівці, 2001. – 420 с.; Балух 
В.О., Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму. - Чернівці, 2005. – 680 с.; Балух В.О. 
Візантиністика. – Чернівці, 2006. – 608 с.; Балух В.О., Коцур В.П. Історія Середніх віків: 
У 2-х т. - Черніці: ТОВ Наші Книги, 2009. – Т. 1. - Раннє Середньовіччя. - 496 с.; Т. 2. - 
Високе і пізнє Середньовіччя. -616 с.; Балух В.О., Балух О.В., Коцур В.П. Практикум з 
історії Середніх віків:  навчальний посібник.  –  Черніці:  ТОВ Наші Книги,  2011.  –  424
с.Чорненький Я.Я., Лешан В.Ю. «Релігієзнавство: кредитно-модульна система»: 
Підручник (Навчально-методичний комплекс). – Чернівці: Чернівецький національний ун-
т, 2011. – 632 с.; Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: Підручник. 2-е вид., доповн. – 
Чернівці: Рута, 2010. – 360 с.; Чорненький Я.Я., Лешан В.Ю. «Релігієзнавство: кредитно-
модульна система»: Підручник (Навчально-методичний комплекс). – Львів: Українська 
академія друкарства, 2010. – 528с.; Мизак Н.C. Політологія релігії. – Чернівці: Рута, 2010. 
– 200с. Методичні посібники: Балух В.О. Методичні рекомендації по написанню
магістерських робіт для студентів філософсько-теологічного факультету. - Чернівці, 2003. 
– 42 с.; Балух В.О., Лешан В.Ю. Педагогічна практика з релігієзнавства. - Чернівці, 2003. –
55 с.; Балух В.О., Боднарюк Б.М., Возний І.П., Масан О.М. Історія середніх віків: 
Методичні рекомендації до практичних занять. - Чернівці, 2001. – 76 с.; Возний І.П. 
Основи наукових досліджень: Навчальний посібник [Текст]: навч. посібник − Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2009. − 144 с.; Яремчук А.В. Історія релігії. Навч.-метод. 
посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 96 с. 

3 Обгрунтування потреби підготовки магістрів з даної спеціальності. На сучасному 
етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, психологічних 
факторів національно-духовного відродження зайняв фактор релігійний. В Україні, по 
суті,  розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій.  Він породив безліч проблем,  
пов’язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулювання 
міжцерковних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й 



відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій. 
Правильна орієнтація у релігійно-церковних питаннях, як доктринального, так і 
практичного характеру – необхідна умова гуманітарної освіченості фахівця будь-якого 
профілю. Він повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські 
цінності, зосереджені у вченнях релігій світу. 

У цьому контексті чітко виокремлюється роль релігієзнавчих дисциплін у підготовці 
магістрів-релігієзнавців у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича: 

По-перше, необхідністю розширення можливостей факультету здійснювати 
підготовку фахівців, які можуть бути використані і в системі освіти, і в сфері управління, 
в силових структурах (міліція, СБУ), і в багатьох інших сферах життєдіяльності 
суспільства. 

По-друге, вищі навчальні заклади західного та інших регіонів України (Чернівецький 
національний університет, Буковинський медичний університет, фінансово-економічний 
університет та інші вузи Чернівецької і сусідніх областей) мають потребу у 
кваліфікованих фахівцях з дисциплін філософсько-релігієзнавчого циклу (релігієзнавство, 
етика, естетика, етика ділового спілкування, історія релігії та ін.). 

По-третє, фахове викладання курсів «Релігієзнавство», «Християнська етика» є 
нагальною потребою для загальноосвітніх шкіл і середніх спеціальних навчальних 
закладів. Названі курси передбачені навчальною програмою освітніх закладів, однак 
нерідко виникає дефіцит спеціалістів для їх викладання. Ба більше, названі дисципліни 
читаються фахівцями інших галузей знання. Такі курйози можуть стати причиною 
недостатньої освіченості студентів, їх необізнаності у питаннях релігійності й 
толерантності. 

Крім системи вищої та середньої спеціальної освіти, потреба в кваліфікованих 
фахівців-релігієзнавців є у культурній сфері українського суспільства.  

4 Метою магістерської програми є підготовка фахівця, котрий може виконувати 
типові, як прості, так і узагальнюючі професійні завдання прикладного характеру. 
Висококваліфікований спеціаліст цього рівня має добре орієнтуватися у теоретичних і 
прикладних тонкощах сфер діяльності, має бути підготовленим за спеціалізацією до 
професійної діяльності, пов’язаної з виробленням всезагального й універсального знання 
щодо буття і життя людини. При оволодінні навчальною програмою магістр 
релігієзнавства може здійснювати такі види професійної діяльності: 

- фахову аналітичну і синтетичну; 
- викладацьку; 
- дослідницьку;  
- консультаційну; 
- організаційно-управлінську; 
- організаційно-проектну. 
Магістр релігієзнавства може працювати на посадах, які вимагають гуманітарної 

вищої освіти: 
- у середніх і професійно-технічних училищах і коледжах, 
- у середніх навчально-виховних закладах; 
- у вищих навчальних закладах; 
- у закладах культури, бібліотеках і музеях; 
- у суспільних і громадських організаціях, партіях, фондах; 
- у засобах масової інформації; 
- у органах державної влади та місцевого самоврядування; 
- у державних і приватних установах, фірмах та підприємствах. 
Магістр релігієзнавства може продовжити навчання у аспірантурі за спеціальністю 

09.00.11 – Релігієзнавство (філософські, історичні, соціологічні науки). 
Високий рівень освіти і вміння аналізувати і синтезувати отримані знання у різних 



галузях науки створюють перспективи для наукової,  ділової,  державної та політичної 
кар’єри. 

5 Перелік навчальних дисциплін  
№ 
п/п 

Назва дисципліни К-сть 
годин 

К-сть 
кредитів 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки 
Нормативні навчальні дисципліни 

1 Цивільний захист 36 1 
2 Вища освіта і Болонський процес 36 1 
3 Феноменологія релігії 108 3 
4 Методологічні аспекти релігійної філософії 108 3 

Вибіркові навчальні дисципліни  
5 Інтелектуальна власність 36 1 

6 Основи наукових досліджень 108 3 
7 Конфесіологія 144 4 

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 
Нормативні навчальні дисципліни 

1 Педагогіка і психологія ВШ  108 3 
2 Асистентська практика 432 12 
3 Переддипломна підготовка 216 6 
4 ДЕК захист 324 9 
5 Методика викладання філос.-рел. дис. у ВШ 72 2 
6 Охорона праці в галузі 36 1 

Вибіркові навчальні дисципліни 
7 Історія державно-церковних відносин 144 4 
8 Свобода буття релігії в суспільстві 144 4 
9 Панорама сучасного релігійного життя 108 3 

6 Коротка анотація до кожної передбаченої планом дисципліни: 
 

Цивільний захист 
Мета курсу. Сформувати уявлення про надзвичайні ситуації, знати їх класифікацію, 

бути ознайомленим з законодавчими документами щодо цивільної оборони, розвинути 
навики ефективних дій у надзвичайних ситуаціях; визначити засоби захисту населення; 
навчити основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при 
ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих в осередках ураження; вивчити 
систему заходів цивільної оборони на об’єктах народного господарства в надзвичайних 
ситуаціях щодо змісту роботи невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони. На 
основі отриманих теоретичних знань і практичних умінь навчити оцінювати обстановку і 
відповідно діяти у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; ознайомити з 
організацією, методикою підготовки і проведення занять з ЦО з населенням і учнями 
загальноосвітніх шкіл.  

Завдання курсу. Вивчення засадничих принципів цивільної оборони передбачає 
освоєння: способів і засобів захисту населення, екологічні наслідки аварій, систему 
формування штабу ЦО. ЦО в сучасних умовах; надзвичайні ситуації мирного і воєнного 
часів та їх вплив на життєдіяльність людей; оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях; 
захист населення у надзвичайних ситуаціях; організація навчання населення з ЦО; 



організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим у надзвичайних 
ситуаціях; дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях.  

Зміст курсу. Організація цивільної оборони в сучасних умовах. Основні положення 
міжнародного права з питань захисту людей. Закон і положення про цивільну оборону 
України. Її роль, місце і завдання в структурі із забезпечення життєдіяльності населення 
держави.Організація Цивільної оборони на об’єктах господарської діяльності (ОГД). 
Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета і 
завдання. Організація захисту населення. Принципи захисту населення і територій у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Державне реагування та контроль захисту 
населення і територій. Інженерний захист населення. Системи інженерного обладнання 
захисних споруд. Організація евакуаційних заходів. Сутність евакуаційних заходів 
мирного та воєнного часу. Евакуаційні заходи при загрозі та виникненні надзвичайних 
ситуацій. Медичний захист. Сутність стійкості роботи об’єктів господарської діяльності 
на основні шляхи її підвищення. Організація і проведення досліджень з оцінки 
стійкості роботи об’єкта. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях. 
 

Вимоги до знань та умінь. 

Знати:  

-  українське законодавство про Цивільну оборону. Міжнародні законодавчі акти, 
Женевська конвенція 1949 року;  
- поняття надзвичайної ситуації; класифікації катастроф; землетруси, повені, урагани, 
зсуви, екологічні катастрофи, техногенні катастрофи, воєнні катастрофи; 
- способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, 
стихійних лих; 
- екологічні наслідки аварій, стихійних лих, при застосуванні сучасних засобів 
ураження 
- основні принципи і сопори захисту у надзвичайних ситуаціях 
- особливості організації захисту дітей; 
- методику проведення занять, форми і методи навчання; 
- вимоги до захисту споруд і засобів індивідуального захисту населення 
- принципи будови й методи індикації приладів радіаційної розвідки й дозиметричного 
контролю. 
- основи організації та послідовність проведення Р і НР. 
 
Вміти: 
- практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, 
стихійних лих, при застосуванні сучасних засобів ураження; 
- організовувати захист людей індивідуальними і колективними засобами захисту; 
- виявляти і оцінювати радіаційну та хімічну обстановку; 
- діяти за сигналами оповіщення штабу ЦО; 
- практично проводити дезактивацію, дегазацію, санітарну обробку людей;  
- застосовувати засоби індивідуального захисту і засоби захисту шкіри; 
- проводити заміри сучасними побутовими приладами радіаційної і хімічної розвідки 
- використовувати набуті знання при надзвичайних ситуаціях і екологічних та 
техногенних катастрофах. 
 
Викладач: д.м.н., проф. Томусяк Т.Л. 

 
Вища освіта і Болонський процес 

Мета. Вивчення цього курсу студентами передбачає забезпечення теоретичної 
підготовленості до структурних змін та реформ, що проводяться в національній системі 



вищої освіти, спрямованих на забезпечення конкурентноспроможності та мобільності 
студентів, підвищення якості підготовки фахівців відповідно до Болонської декларації а 
також ознайомлення студента, як майбутнього викладача, з психолого-педагогічними 
особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними 
психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку 
майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка 
студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, 
формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та 
методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних 
процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та 
методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та 
вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення 
їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності 
та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи,  її 
інтеграції в Європейський освітній простір. 
Завдання курсу засвоїти основні параметри Європейської кредитно-трансферної та 
акумулюючої системи (ЕСТS), що функціонує на інституціональному, регіональному, 
національному та європейському рівнях, і є ключовою вимогою Болонської декларації 
1999 року, а також завдання курсу «Вища освіта та Болонський процес» полягає в тому,  
щоб ознайомити студентів з основними завданнями, принципами та документами, 
прийнятими в рамках Болонського процесу, сприяти оволодінню студентами методами та 
засобами запровадження вимог Болонської декларації у систему вищої освіти України. 
специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної 
діяльності; понятійно-категоріального апарату інтегрованого навчального курсу; 
принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-педагогічної 
діяльності у ВНЗ; сучасного стану і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; 
специфіки застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливостей 
управлінської діяльності у ВНЗ; 
Зміст курсу. Психологічні закономірності психолого-педагогічних умов ефективності 
організації процесу навчання і виховання у вищій школі. Психолого-педагогічні основи 
діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; форми та методи організації 
навчальновиховної роботи у вищій школі України в контексті вимог Європейського 
освітнього простору, основні методи профорієнтації студентів; психолого-педагогічний 
зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методів і форм активізації 
самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічна характеристика 
педагогічної майстерності викладача; вікові особливості студентського віку, основні 
компоненти структури особистості студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову 
та закономірності формування і прояву Я-концепції студента; особистісні якості 
викладача ВНЗ і професійні вимоги до нього. 
 
Вимоги до знань та умінь: 
 
Знати: 
- законодавчо-нормативні документи відповідно до цілей реформування національної 
системи вищої освіти; 
- основні терміни, поняття системи ЕСТS; 
- функції кредитно-модульної системи; 
- прийоми, способи та форми організації навчального процесу відповідно до принципів 
Болонської декларації; 
- основні засади науково-технічного співробітництва України та ЄС; 
- специфіку функціонування системи вищої освіти у країнах Європи і Америки; 
- основні підходи, завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої 



освіти; 
- характерні особливості ЕСТS, базові елементи системи; 
- загальні умови користування ЕСТS, зобов'язання з боку навчального закладу;  
- структуру кредитів ЕСТS, їх призначення, зв'язок з академічним навантаженням 
студента; 
- особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS;  
 
Вміти: 
- практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; 
- використовувати кращі здобутки європейської системи вищої освіти; 
- застосовувати методи навчання і виховання в інститутах, академіях, університетах 
України та зарубіжних країн (закладах III-IV рівнів акредитації); 
- аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених 

країнах:  Великій Британії,  Іспанії,  Італії,  Німеччині,  Польщі,  Росії,  Франції,  США,  
Японії;  

- - здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи;  
- - характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти;  
- використовувати європейську систему «полегшеної шкали оцінювання» навчальних 

досягнень студента. 
 
Викладач: д. п. н., проф. Іванчук М.Г. 
 

Феноменологія релігії 
Мета курсу. Однією з важливих та методологічно значущих наукових та навчальних 

дисциплін в 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 чи 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. 

Завдання курсу. Визначити специфіку феноменологічного аспекту вивчення 
релігії в контексті духовних вимірів людського буття, пояснити предмет феноменології 
релігії, висвітлити історичні та концептуальні передумови її формування, на ґрунті 
знайомства з першоджерелами пояснити співвідношення класичної, герменевтичної та 
сучасної (нео-) феноменології релігії, розкрити принципи феноменологічного аналізу 
категорії «священне», ознайомити із засадами феноменологічної постановки проблеми 
«універсальності» релігійного досвіду, обміркувати соціальні потенції феноменологічного 
аналізу релігії як світогляду та конкретних явищ релігійного життя   

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. 
 
Вимоги до знань та вмінь 
 
Знати: 
- основні методологічні засади феноменології релігії; 
- сутність феномену релігійного у контексті індивідуального буття людини; 
- предметну специфіку; 
- етапи становлення; 
- основні поняття і принципи; 
- парадигми та дослідницькі функції феноменології релігії. 
Вміти: 
- визначати сутність феноменологічного підходу до вивчення релігії; 
- роз’яснити антиномічну основу релігії; 
- виявляти феномен релігійного в контексті духовного буття людини. 
- 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. 
 
Викладач: к.ф.н., доц. Бродецький О.Є. 

 
Методологічні аспекти релігійної філософії 

Мета: 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. 
 

Вимоги до знань та умінь. 

Знати  
- специфіку релігійної філософії як явища світоглядної культури людства,  
- змістову визначеність релігійно-філософських доктрин в синхронічному та 
діахронічному вимірах,  
- особливості тлумачення ними онтологічної, гносеологічної, аксіологічної, 
історіософсько-антропологічної проблематики; 
- характер основних проблем, релігійної філософії 
- 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 рецепції настанов релігійної і секулярної філософії,  
- тлумачити онтологічні, гносеологічної, аксіологічної, історіософські проблеми; 
- визначати гуманістичний потенціал та соціально-значущу спрямованість релігійно-
філософських концепцій минулого і сьогодення.  
 
Викладач: к.ф.н., доц. Бродецький О.Є. 

 
Інтелектуальна власність 

Мета. Досягнення всебічного розуміння студентами природи та сутності права 
інтелектуальної власності, а відтак і його практичного застосування, опанування 
студентами знаннями в галузі законодавчого забезпечення охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності, розкриття ролі інтелектуальної власності у вирішенні завдань 
соціального та економічного розвитку суспільства; створити умови інтелектуального і 
соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних 
аспектів інтелектуальної власності. Формування базових уявлень студентів про 
інтелектуальну власність, розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему 
інтелектуальної власності, економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація 
інтелектуальної власності, а також правової охорони і правового захисту в юрисдикційній 



та неюрисдикційній формах.  
Завдання. Реалізація мети відбувається шляхом виконання таких завдань: розкриття 
основних понять, принципів та найочевидніших проблем, що стосуються природи 
інтелектуальної власності, еволюції теоретичних уявлень про її зміст, структуру та 
правовий захист. Формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, 
розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, 
економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а 
також правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній формах. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: орієнтуватись в 
питаннях сфери інтелектуальної власності та ефективно використовувати результати своєї 
творчої та технічної діяльності; розпізнавати порушення своїх прав на результат 
інтелектуальної діяльності та захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної 
власності та отримувати від них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної 
власності інших осіб. 
Зміст курсу. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. 
Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності. Міжнародна система охорони 
інтелектуальної власності. Система охорони інтел. вл. в Україні. Правова охорона об'єктів 
патентного права Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, 
товарів та послуг. Правова охорона нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної 
власності. Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Права та 
обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права промислової власності, 
обмеження прав. Розпорядження майновими правами, що випливають з авторського 
права. Право інтелектуальної власності як товар. Оцінка вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності. Порушення прав інтелектуальної власності та система їх 
захисту в Україні 
 

Вимоги до знань та умінь. 

Знати:  

- обґрунтуванням новітніх теоретико-методологічних підходів до аналізу економічної та 
правової природи видів та результатів інтелектуальної творчості (діяльності); 
- розкриття рушійних сил і напрямків розвитку інтелектуальної власності в умовах 
глобалізації різних сфер суспільного буття, а передусім його економічної царини; 
- висвітлення ролі та значення інтелектуальної власності у формуванні національної 
інноваційної системи; 
- місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави; 
- систему інтелектуальної власності; 
- класифікацію об'єктів права інтелектуальної власності; 
- суб'єкти права інтелектуальної власності; 
- систему законодавства України про інтелектуальну власність. 
 
Вміти: 
- аналізувати сутність та специфіку інтелектуального капіталу й інтелектуальної 
власності як визначальних економіко-правових категорій інформаційного суспільства; 
- досліджувати проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності у контексті 
інноваційного поступу української економіки; 
- застосовувати набуті знання на практиці; 
- ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; 
- розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та 
захищати їх; 
- правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від них 
комерційну вигоду; 



 
Викладач: к. ф. н. Ангельська А.О. 

 
Основи наукових досліджень 

Мета вивчення дисципліни 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.  

У результаті засвоєння змісту навчального матеріалу магістр формує здатність 
комплексно поєднувати дослідницьку і педагогічну діяльність, орієнтовану на стимуляцію 
розвитку різних сфер соціальної діяльності. Формування системних компетенцій в поєднанні 
з загальною фундаментальною науковою підготовкою зі спеціальності релігієзнавство та 
теми наукових досліджень, наукова практика, а також проведення наукових досліджень і 
підготовка магістер,ської дипломної роботи у формі магістерської дисертації забезпечується 
серед інших навчальною дисципліною «Основи наукових досліджень», що входить до 
наукової складової магістерської програми. 

Науковий компонент магістерської програми, до складу якого входить  дисципліна 
«Основи наукових досліджень», призначено для формування більш цілісного, поглибленого 
бачення професійної діяльності релігієзнавця, для наближення її до сучасного рівня наукових 
релігієзнавчих знань, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень 
та отримання нових знань. Наукова складова має забезпечити уміння обирати необхідні 
методи для даного релігієзнавчого дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові, 
виходячи із задач конкретного дослідження; уміння обробляти отримані результати, 
використовуючи сучасні методи, з урахуванням проаналізованих і осмислених опублікованих 
матеріалів; уміння подавати підсумки виконаної наукової роботи у відповідному оформленні 
згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку. 
Завдання: 

– 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. 
Зміст курсу. Організація праці дослідника. Складові частини наукової праці та етапи 
наукового дослідження. Методологія наукових досліджень Джерельна основа наукових 
досліджень. Архіви, бібліотеки, музеї. Історіографія проблеми. Методика пошуку 
літератури. Методика опрацювання документальних матеріалів.  Організація і методика 
написання тексту наукової роботи. Дисертація – особлива форма наукової роботи. 
Методика підготовки до проведення експертизи та захисту дисертації.  
 
Вимоги до знань та умінь  
 
Знати: 
- зрозуміти роль наукових досліджень у розвитку суспільства; 
- оволодіти гігієною розумової праці; 
- засвоїти методологію наукових досліджень та методи філософсько-релігієзнавчих 
дисциплін; 
- орієнтуватися і користуватися джерельною базою наукових досліджень; 
- оволодіти методикою пошуку літератури та опрацювання документальних матеріалів; 
 
Вміти:  
- вміти написати автореферат дисертації.  
- застосовувати основні вимоги та послідовність роботи при написанні наукового твору; 
- здійснювати редагування тексту наукової праці; 
- використовувати знання методологічних та теоретичних проблем філософії в 
дослідженнях та поясненні філософських явищ. 
 
Викладач: д.і.н., проф. Возний І.П. 

 
Конфесіологія 

Мета. Ознайомити студентів із предметом та об’єктом, метою і завданнями курсу, 
виникненням та історичним розвитком конфесій, еволюцією та формуванням їх 
віровчення й віросповідної доктрини, дати студентам знання про християнські конфесії як 
предмет релігієзнавчого дослідження та конфесійні інтерпретації християнської моралі. В 
межах даного теоретико-методологічного пошуку необхідно визначитися в 
закономірностях буття релігійних феноменів і їх функціональності які становлять об’єкт 
конкретної релігієзнавчої дисципліни. В основу навчальної дисципліни закладено таку 
ціль - ознайомити студентів із сутністю, предметом, завданнями конфесіології як науки та 
окремими релігійними конфесіями що сформувалися в лоні певних релігій, специфікою 
міжконфесійних відносин. 

Завдання. Для досягнення цієї мети здійснюється порівняльний аналіз 
християнських конфесій, студентам надається можливість дослідити особливості 
православного та католицького культу і релігійну діяльність протестантських церков; 
визначити місце конфесіології в системі релігієзнавчих дисциплін; розкрити зміст та 
значення основних термінів, методів та принципів конфесіології; ознайомитися із 
особливостями процесу конфесіоналізації; визначити характерні відмінності між 
окремими конфесіями у сучасних релігіях; розглянути положення віросповідних доктрин 
окремих конфесій. 

Зміст курсу. Порівняльний аналіз християнських конфесій як предмет 
релігієзнавчого дослідження. Догматичні спільності та відмінності християнських 
конфесій. Проблема пізнання Бога в християнстві. Конфесійні інтерпретації християнської 
моралі. Конфесійно-християнські антропології. Соціальні доктрини сучасних 



християнських церков. Особливості православного і католицького культу. Релігійна 
діяльність протестантських церков. Особливості інституалізації релігійного життя 
християн. Конфесійне витлумачення та походження релігії. Релігійно-філософська і 
релігійно-богословська інтерпретація релігії та ідеї Бога. Історична топологія релігій. 
Науково-філософський та богословський підходи до класифікації та періодизації релігій. 
Соціальні функції релігії. Релігія і суспільство: історичні форми взаємодії і сучасні 
проблеми. Свобода буття релігії в суспільстві. Церква і суспільство: форми взаємодії і 
сучасні проблеми. Відношення до світської влади. Державно-церковні відносини. Духовна 
освіта. Православно-католицький діалог на сучасному етапі. Актуальні проблеми 
взаємовідносин окремим ісламських течій та напрямків. 
 
Вимоги до знань та вмінь.  
 
Знати: 
- догматичні спільності та відмінності християнських конфесій; 
- інтерпретації в різних філософсько-релігієзнавчих концепціях проблеми пізнання Бога 
та докази його буття; 
- роль держави та релігії у різноманітних процесах суспільного життя; 
- особливості інституалізації релігійного життя християн; 
- конфесійну картину світу, держави, краю. 
 
Вміти: 
- проаналізувати основи віровчення різних християнських конфесій; 
- дослідити проблеми сумірності християнських конфесій; 
- орієнтуватися у палітрі християнських конфесій на Україні; 
- застосовувати набуті знання для здійснення комплексного аналізу основних конфесій; 
- з’ясувати особливості доктринальні оформлення; 
- обґрунтувати головні засади догматики окремо взятої конфесії. 
 
Викладач: к.і.н. Мудеревич В.І. 

 
Педагогіка і психологія вищої школи 

 
Мета. Вивчення цього курсу студентами передбачає забезпечення підготовленості їх як 
спеціалістів - основним кредо діяльності яких є зрозуміти людину і збагатити її 
соціальний досвід та надати відповідну допомогу в конкретній життєвій ситуації. Цього 
майбутній магістр здатний досягти за умови засвоєння теоретичних основ загальної й 
соціальної педагогіки, розвитку на цій основі професійного мислення, оволодіння 
практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної соціальної роботи в 
умовах відродження і розбудови суверенної. демократичної України. 
Завдання. Оволодіння скарбами соціально-педагогічної культури передбачає, крім 
слухання та осмислення змісту лекцій у межах пропонованої програми та виконання 
практичних завдань, постійне студіювання першоджерел загальної й соціальної 
педагогіки, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної роботи, педагогічної 
спадщини відомих філософів, педагогів, психологів і соціологів. На цій основі майбутні 
магістри здатні свідомо засвоїти методи і форми багатоаспектної соціальної роботи, а 
отже, досягти відповідного рівня професійної компетенції, збагатити свій духовний 
потенціал. 
Зміст курсу. Педагогіка вищої школи як наука та навчальна дисципліна. Науково-
дослідницька діяльність студентів. Вимоги до написання магістерської роботи. Історична 
характеристика становлення вищої освіти в Україні та за рубежем. Організація та 
управління вищою освітою. Зміст вищої освіти. Викладач вищого навчального закладу як 



організатор навчально-виховного процесу. Сутність та специфіка навчально-виховного 
процесу у вищій школі. Дидактика вищої освіти. Форми і методи освіти у вищій школі. 
Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі.  Контроль та оцінка 
ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. Психологія вищої школи: 
предмет та завдання. Психолого-педагогічні принципи сучасної освіти. Психологічні 
основи ефективності організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 
Особливість студента як майбутнього спеціаліста – головний ціннісний орієнтир у 
діяльності вищої школи. Саморегуляція діяльності студентів. Постановка їх життєвих 
цілей. Психологічні особливості спілкування як суб’єкт-суб’єктної взаємодії: викладача-
студента викладача-адміністрації, викладача-викладача. 
 
Вимоги до знань та умінь: 
 
Знати: 
- етапи становлення педагогічної думки; 
- категорії, методи, функції педагогіки; 
- дидактичні аспекти педагогіки; 
- прийоми та способи проведення навчального процесу; 
- законодавчі нормативні акти про національну систему навчання та виховання. 
 
Вміти: 
- практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; 
- використовувати кращі здобутки педагогічної думки України та зарубіжних країн; 
- втілювати категорії дидактики на практиці; 
- застосовувати методи навчання і виховання в інститутах, академіях, університетах 
(закладах III-IV рівнів акредитації). 

 
Викладач: д. п. н., проф. Іванчук М.Г. 

 

Методика викладання філософсько-релігієзнавчих дисциплін у вищій школі 
Мета – дати студентам знання щодо вміння вибору оптимальних форм, методів, 

засобів і прийомів навчання при викладанні філософсько-релігієзнавчих дисциплін для 
підвищення їх ефективності, вдалого поєднання традиційних методичних принципів з 
новими вимогами забезпечення навчального процесу. Сформулювати у них уявлення про 
те, що вони повинні забезпечити не лише передачу і сприймання знань й проникнення у 
процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ, уявлення про цілі й завдання 
викладання у вищій школі, навчити основним навикам роботи з студентською аудиторією, 
розкриту специфіку викладання філософсько-релігієзнавчих дисциплін. Необхідною 
умовою зростання культури та освіченості фахівця будь-якого профілю, будь-якої 
спеціальності є оволодіння дисциплінами гуманітарно-філософського спрямування, 
зокрема науковими знаннями про релігію. Відсутність необхідних знань у цій сфері 
зумовлює не завжди правильну орієнтацію наших громадян, інколи навіть з вищою 
освітою, в дискусіях навколо релігійно-церковних питань. Тому вивчення релігієзнавства 
в українській вищій школі – важливий чинник підвищення рівня духовної культури 
людини. 

Завдання. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 
дослідити специфіку релігієзнавства як навчальної дисципліни вищої школи, розкрити 
особливості студентського віку, освоїти основні методи роботи зі студентами (педагогічні 
й психологічні), ознайомитись з тонкощами педагогічної майстерності. Визначити 
предмет, об’єкт, специфіку курсу «Методика викладання філософсько-релігієзнавчих 



дисциплін у вищій школі».Розкрити структуру та завдання курсу. Дати знання з основ 
методики викладання курсу згідно кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу. Сформувати вміння та навички організації роботи по підготовці лекцій, 
семінарських занять, самостійної роботи студентів та інших форм навчання. Навчити 
здійснювати контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Познайомити 
студентів з методами організації та проведення педагогічної практики з релігієзнавства 
(філософських дисциплін) у вищій школі. 

Зміст. Специфіка викладання релігієзнавчих дисциплін у вищій школі. Методи 
дослідження та вивчення історії релігії і вільнодумства. Методологічні принципи 
викладання релігієзнавства у ВШ. Практика використання методів вивчення світоглядних 
культур. Методи організації і самоорганізації студентів на заняттях з релігієзнавства. 
Стимуляція і мотивація пізнавальної діяльності студентів при засвоєнні релігієзнавчого 
матеріалу. Методи контролю і самоконтролю при формуванні світоглядної культури 
студентів. Бінарні методи вивчення історії релігії і вільнодумства. Ситуаційний метод в 
практиці викладання релігієзнавства. Основні форми проведення лекцій з релігієзнавства. 
Типи і структура семінарів релігієзнавчого циклу. Організація роботи викладача по 
підготовці занять з релігієзнавчих дисциплін. 

Вимоги до знань та умінь. 
Знати: 
- призначення курсу, основні його завдання.; 
- практику застосування методичних та методологічних принципів викладання 
релігієзнавчих дисциплін; 
- структуру заняття та в форми організації роботи по підготовці до занять; 
- метод вивчення світоглядних культур; 
- дисциплінарну специфіку методики викладання філософсько-релігієзнавчих 
дисциплін; 
-  ключові поняття, категорії та принципи методологічних основ курсу; 
-  форми і методи організації навчання та напрямки їх вдосконалення. 
 

Вміти: 
- розробляти лекційні й семінарські заняття з релігієзнавства 
- використовувати набуті знання на практиці; 
- може назвати основні форми проведення лекцій, семінарів заходів з релігієзнавства; 
- поєднувати традиційні методичні принципи з новими вимогами методичного 
забезпечення навчального процессу; 
-  здійснювати планування та організаційні заходи щодо проведення лекцій, 
семінарських занять, самостійної пізнавальної діяльності студентів; 
- робити підсумки своєї роботи у формі звітів, доповідей. 

 
Викладач: к. ф. н., доц. Лешан В.Ю. 

 
Охорона праці в галузі 

Мета дисципліни — ознайомити студентів з питаннями охорони праці, використання яких 
під час трудової діяльності сприятиме поліпшенню умов праці, підвищенню 
продуктивності праці, попередженню професійних захворювань, виробничого 
травматизму, аварій тощо. Закцентувати увагу на вивченні законів про охорону праці, 
техніки безпеки та гігієни праці, турботі про створення на підприємствах здорових та 
безпечних умов праці, що запобігають виробничому травматизму та професійним 
захворюванням.  
Завдання полягають у: розкрити розвиток охорони праці в Україні, проблеми досвід і 



перспективи; з’ясувати місце і роль, яку відіграє охорона праці в Україні; означити 
ергоекономіку як важливий чинник покращення умов праці; розкрити суть методів 
ергономічних досліджень; з’ясувати переваги й недоліки вищезгаданих методів 
ергономічних досліджень. Засвоїти техніку безпеки на виробництві, правові та 
організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни праці та виробничої 
санітарії, основи пожежної безпеки; законодавчі акти, нормативні та директивні 
документи. Визначити необхідні технічні рішення по нормалізації санітарно-гігієнічних 
умов праці. Визначити необхідні технічні рішення системи пожежного захисту, визначити 
вимоги з охорони праці в умовах конкретного виробництва. 
Зміст. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи. Ергономіка як важливий 
чинник покрашення умов праці. Вимоги та оцінка ергономічності робочого місця. Кодекс 
законів про працю України та Закон про охорону праці. Роль психофізіологічних 
властивостей людини-оператора в ергономічних дослідженнях безпеки праці. 
Класифікаційні ознаки робочого місця. Основні виробничі показники функціонування 
системи. Психофізіологічна структура трудової діяльності. Просторове компонування 
робочого місця на прикладі робочого місця студента. Характеристика компонентів 
робочого місця. Естетика як важливий чинник безпеки праці. Характеристика 
санітарно-гігієнічних умов праці. Характеристика виробничого приміщення та вимоги до 
нього. 
 
Вимоги до знань та умінь. 
 
Знати: 
- історію розвитку охорони праці в Україні 
- закон України «Про охорону праці»; 
- методи ергономічних досліджень; 
- правила безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті; 
- гігієну праці і побуту; 
- негативні фактори впливу на організм людини в процесі праці; 
- основні причини професійних захворювань. 
 
Вміти: 
- виконувати обов’язки суб’єкта діяльності, передбачені законодавством; 
- відстоювати права як суб’єкта діяльності згідно законодавства; 
- аналізувати порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з 
охорони праці; 
- користуватись індивідуальними засобами захисту; 
- правильно використовувати робочий час та відпочинок; 
 
Викладач: к. ф. н. Радзиняк Т.І. 

 
Історія державно-церковних відносин 

Метою даного курсу є 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 а також надати студентам комплексне бачення державно-церковних відносин в 
історичній ретроспективі, сучасних реаліях та майбутніх моделях; визначення впливу 
конфесійного чинника на державно-церковні відносини в Україні. Виходячи із констатації 
зазначеного факту, виникає необхідність об’єктивного аналізу не лише міжцерковної 
ситуації, що склалася на сьогодні, а й вивчення державно-церковних в їх історичному 
вимірі. Тому актуальність викладання зазначеного курсу спричинена як об’єктивними 



чинниками – латентною та потенційно руйнівною конфліктогенністю міжцерковних 
відносин, з одного боку, так і невизначеністю пріоритетів (у багатьох державах) у сфері 
конфесійної політики, з іншого.  

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; визначити поняття “державно-церковні відносини” та 
охарактеризувати його теоретико-методологічні функції; окреслити специфіку 
релігієзнавчого аналізу державно-церковних відносин, подати історіографію вітчизняних 
досліджень сфери державно-церковних відносин; проаналізувати історію розвитку 
державно-церковних відносин у різних країнах світу; вивчити міжнародний досвід 
функціонування і розвитку державно-церковних відносин; здійснити порівняльний аналіз 
моделей державно-церковних відносин у залежності від типу політичної системи; 
охарактеризувати пріоритети в Україні державної політики у сфері відносин з церковними 
організаціями на сучасному етапі державотворчого процесу. 

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. 
 
Вимоги до знань та умінь. 
 
Знати: 
- програмний матеріал курсу;  
- основні класи понять і термінів, які охоплює предмет;  
- рекомендовану, основну та додатковою літературою; 
- історію взаємовідносин між державою та церквою;  
- історичні типи і моделі державно-церковних відносин; 
- форми управління державно-церковних відносин; 
- методику релігієзнавчого дослідження державно-церковних відносин; 
- методику вивчення релігійної ситуації в різних країнах світу. 
 
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; 
- визначити основні засади державної політики у релігійній сфері; 
- здійснити компаративний аналіз різних моделей державно-церковних відносин; 
- прогнозувати розвиток релігійної ситуації за умов зміни державної політики. 

 
Викладач: к. і. н. Яремчук А.В. 



 
Свобода буття релігії в суспільстві 

Мета: осягнути значення свободи віросповідання для розвитку демократичного 
суспільства й становлення повноцінної особистості; виховати повагу до людей іншого 
віросповідання; розвинути почуття толерантності щодо релігійних конфесій, уявлення про 
сумірність релігійного й світського права. Проблема буття релігії в суспільстві 
розкривається передусім через поняття «свобода совісті». Як складна і багатогранна за 
своїм змістом категорія, свобода совісті може мати різні форми вияву: моральні, 
політичні, правові тощо. Тож ідеї свободи, свободи думки, совісті, котрі зароджуються й 
набувають розвитку як спосіб духовної комунікації людини зі своїм соціально-природним 
оточенням становлять одну із важливих проблем сьогодення. Компетентність у 
вищезгаданій проблематиці допоможе молодому фахівцеві у подальшій його фаховій 
діяльності. 
Завдання. Задля реалізації поставленої мети необхідно розглянути регулятивну функцію 
релігії, проаналізувати можливість захисту соціально-політичного ладу засобами 
сакралізації державно-правових інститутів релігією при виникненні держави; 
ознайомитись з історією поширення й утвердження ідеї свободи совісті в Україні.  
Сформувати науковий світогляд студента у питаннях визнання рівності, суверенності, 
свободи релігії і переконань суб´єктів комунікації. Визнання права суб´єктів комунікації 
на власне розуміння істини, на власну правду, життєву й інтелектуальну позицію, 
світоглядні й релігійні орієнтири, цінності. При цьому їхня культурна, світоглядна. 
релігійна своєрідність розглядається як їх гідність. Водночас визнається цінність 
плюралізму і плюралізм як цінність. Безумовна відмова від монополії на істину, 
відкритість та повага до інакшості. 
Зміст курсу. Релігія як регулятор суспільних відносин. Співвідношення релігійного і 
світського права. Свобода совісті як загальнолюдська цінність. Хартії свободи 
віросповідань. Світові та європейські засади у врегулюванні проблем вільного 
сповідування релігійних переконань. Поширення і утвердження ідеї свободи совісті в 
Україні. Свобода совісті в незалежній українській державі. Характер взаємовідносин 
держави та релігійних організацій, її ставлення до релігії; місце і функціональну роль 
релігії у суспільстві, правовий статус релігії і церкви, нормативний простір діяльності тих 
чи інших релігійних організацій, рівень можливості реалізувати їм свої функціональні 
потенції в конкретному соціумі; комплекс проблем, пов´язаних з правами і свободами 
людини в аспекті її ставлення до релігії та церкви, умовами і можливостями її вільної 
самореалізації в системі релігійних чи арелігійних координат: питання міжцерковних, 
міжконфесійних, внутрішньоцерковних відносин. 
 
Вимоги до знань та умінь. 
 
Знати: 
- законодавчі акти з питань церковно-державних відносин, свободи совісті,  
- основну та додатковою літературою з цих проблем; 
- найсуттєвіші моменти з історії і сучасного стану релігійних вірувань; 
- позитивні й негативні сторони поліконфесійного процесу; 
- характерні особливості утворень релігійних  конфесій та інших форм релігійних 
об’єднань 
- ключові питання у даній проблематиці. 
 
Вміти: 
- давати правову оцінку тим чи іншим діям громадян і організацій стосовно їх 
відповідності чинному законодавству про свободу совісті і Конституції України; 
- вести роз’яснювальну роботу серед населення з питань свободи совісті; 



- проводити порівняння основ віровчення і культової практики релігійних вірувань, 
конфесій; 
- виявляти й характеризувати найсуттєвіші ознаки різноманітних релігійних утворень; 
- пояснювати головні тенденції розвитку цих утворень і їх вплив на сучасний стан 
духовного життя 

 
Викладач: к. і. н. Мудеревич В.І. 

 
Панорама сучасного релігійного життя 

Мета: сформувати у студентів уявлення про сучасну георелігійну ситуацію у світі, форми 
функціонування основних релігій світу; дати знання про релігійну ситуацію в Україні, 
основні тенденції розвитку релігійної мережі та форм відносин між релігійними течіями. 
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 і витлумачити основні 
парадигмальні тенденції розвитку релігійного простору у контексті глобальних трансформації 
релігії та церкви. Знання, які отримають слухачі курсу дозволяють чітко орієнтуватися в 
тих процесах,  які відбуваються в релігійному середовищі світового і регіонального 
характеру, аналізувати стан міжконфесійних відносин і визначати перспективи розвитку 
того чи іншого церковно-релігійного утворення, деномінації чи руху. 
Завдання: навчити аналізувати сучасні світові релігійні процеси, робити самостійні 
висновки щодо їх розвитку; сформувати навички оцінки релігійної ситуації в Україні та в 
регіоні, прогнозувати тенденції розвитку основних релігійних течій; напрацювати у 
студентів навички надання методичної та консультативної допомоги працівникам 
державних установ, які працюють з релігійними організаціями; проведення 
реабілітаційної роботи з особами, які попали під негативний вплив деструктивних культів; 
підготувати студентів для читання курсів з філософсько-релігієзнавчих дисциплін в 
учбових закладах. Розвинути власні здібності до творчого та аналітичного мислення, сформувати 
навики самостійного наукового пошуку, які базуються на загальновідомих методологічних 
настановах та принципах релігієзнавчих досліджень, що значною мірою полегшує їхню науково-
дослідницьку діяльність як під час написання магістерських робіт, так і в їхніх подальшій науково-
педагогічній діяльності. 
Зміст. 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.  Релігія та церква в Україні.  Українське православ’я та 
проблеми створення помісної церкви. Міжконфесійні конфлікти в українському 
релігійному середовищі. Фактори та способи мінімізації міжцерковного протистояння і шляхи 
об’єднання Церков. Релігія та церква в Буковинському регіоні. 

Вимоги до знань та умінь. 

Знати: 
- специфіку предмета дослідження та змістове наповнення основних понять і категорій, 
що культивуються дисципліною; 
- сучасну георелігійну ситуацію, а також кількісний і якісний потенціал релігійних 
утворень, що функціонують в світі, Україні та регіоні; 
- фактори, що визначають зміни у світовому та вітчизняному георелігійному просторі; 
- джерела та природу міжцерковного і міжрелігійного конфліктів в Україні (регіоні);  
- природу та походження основних нормативно-правових актів, що регулюють церковно-
релігійне життя в Україні та світі; 

 

Вм
іт

и 



Вміти:  
- визначати 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 перспективи розвитку релігії та Церкви, їхню роль в морально-духовному 
оздоровленні суспільства й особи; 
 

 
Викладач: д. ф. н., проф. Докаш В. І. 

 
Державна атестація 

Після виконання освітньо-професійної програми на здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» студенти виконують магістерську роботу, яка містить теоретичну, 
науково-дослідну частину та складають державний іспит. При успішних результатах 
державної атестації студенти отримують документ встановленого зразка про здобуття 
вищої освіти за кваліфікацією «Магістр релігієзнавства. Викладач», що дає можливість 
продовження навчання в аспірантурі та приступити до практичної діяльності. 

7 Практична підготовка 
Магістр релігієзнавства – це фахівець, який реалізує себе в сферах діяльності, 

пов’язаних з роботою із знаннями як об’єктами мислення. В умовах збільшення об’єму 
інформації в межах підприємств та установ, розширення економічних, політичних та 
культурних зв’язків на території України і за кордоном, розвиток комерційної та 
підприємницької діяльності, значного росту навчальних закладів різної форми власності, 
строкатою релігійною ситуацією виникає необхідність впорядкування потоків інформації 
з допомогою аналітичної та синтетичної обробки знання щодо релігійного життя. Саме від 
організації роботи із наявним знанням щодо релігійного життя залежить оперативність та 
надійність управління, організація праці, сучасний рівень освіти та культура праці, 
використання та аналітична обробка інформації. Виходячи з цього, магістру 
релігієзнавства притаманні високий рівень інтелекту та загальної культури, розвинена 
індивідуальна система професійно-ціннісних орієнтацій, належна фахова підготовка та 
широка ерудиція. 

Магістр повинен знати: 
- роль філософії та релігії в розвитку цивілізації; 
- зміст гуманітарних наук, розуміти їх суть та призначення, природу людського 

суспільства, роль особи в його функціонуванні; 
- основні проблеми світової філософії, економічні та політологічні теорії; 
- основні історичні типи філософських і релігійно-церковних систем і розуміти 

основні тенденції їх розвитку в сучасних умовах, державний устрій, державне 
управління і основи правової системи України, знати і розуміти призначення 
прав та свобод людини і громадянина; 



- основні тенденції культурно-історичного процесу; 
- аспекти релігійного розвитку українського народу; 
- роль релігійних систем в цивілізаційному процесі; 
- характер соціальних і релігійних відносин в суспільстві. 
Магістр повинен вміти: 
- висловлювати і обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються 

ціннісного ставлення до історичного минулого та сучасного; 
- пояснити феномен релігії, її роль в життєдіяльності людини, оцінювати 

досягнення культури та цивілізації в цілому; 
- вміти орієнтуватися в розвитку світового релігійного процесу; 
- вільно володіти державною мовою України – українською мовою; 
- використовувати в своїй діяльності професійну лексику; 
- володіти лексичним мінімумом з двох іноземних мов; 
- аналізувати явища суспільного життя в його складнощах та суперечностях; 
- пояснювати суть основних процесів світового філософського-релігійного 

розвитку та України; 
- формувати власну позицію щодо релігійно-світоглядних систем та цінностей; 
- орієнтуватися в міжнародному політичному житті, в політичних процесах 

сучасної України; 
- складати реферати з релігійних проблем; 
- аналізувати філософсько-релігійні проблеми загальних і спеціальних галузей 

знання; 
- орієнтуватися в соціально-психологічних проблемах; 
- використовувати сучасні методи прийняття рішень в інформаційних системах; 
- використовувати сучасні технічні засоби з метою обробки, систематизації та 

зберігання інформації; 
- забезпечувати раціональне осягнення картини всесвіту; 
- виконувати технічні функції, що включають забезпечення і обслуговування 

роботи релігійної організації; 
- володіти навиками і вміннями мовної діяльності стосовно сфери побутової та 

професійної комунікації; 
- вміти відредагувати текст; 
- володіти основною іншомовною термінологією. 
Магістр повинен розуміти: 
- напрямки і тенденції розвитку філософського і теологічного знання; 
- сучасну філософсько-релігійну проблематику; 
- нормативно-методичні матеріали з філософських дисциплін та відповідних видів 

діяльності; 
- особливості релігієзнавчого дослідження; 
- основні проблеми філософсько-релігійної антропології та культури; 
- критерії та принципи формування світоглядних орієнтацій;  
- основи теорії культури, етапи розвитку світової та української культури, її роль в 

цивілізаційному процесі; 
- особливості економічної та політичної історії України; 
- новітні інформаційні технології та сучасні технічні засоби обробки інформації; 
- системи інформаційного відображення здобутих знань.  

 
Завідувач кафедри релігієзнавства та теології                                 Балух В.О. 

 
Декан філософсько-теологічного факультету                                          Балух В.О. 


