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теології Чернівецького національного університету імені Юрія 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 031 "Релігієзнавство" 

  
 

 

1 – Загальна інформація 

                                                 
* Рецензії додаються в додатках до ОПП 
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Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

філософсько-теологічний факультет, кафедра культурології, 

релігієзнавства та теології 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий освітній рівень вищої освіти 031 Релігієзнавство  

 

Магістр релігієзнавства, 2443.2 фахівець з релігієзнавства 

2310.2 викладач вищого навчального закладу,  2443.2 експерт із 

суспільно-політичних питань, 2412.2 експерт із соціальної 

відповідальності, 2419.3 радник (органи державної влади), 2419.3 

спеціаліст державної служби, 1319 директор (керівник) малого 

підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури й ін.) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти та науки України 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Перший (бакалаврський), ОКР спеціаліст, другий (магістерський) 

рівень вищої освіти  

Мова(и) викладання Українська і англійська  

Термін дії освітньої 

програми 

2013-2023 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://ftf.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/05infpacket 

 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі та за спеціальністю 

«Релігієзнавство» 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 03 – Гуманітарні науки 

Спеціальність: 031 – Релігієзнавство 

 

Предметна область: релігієзнавство – полідисциплінарна 

cистема знання про об’єктивні закономірності виникнення, 

становлення, розвитку та функціонування релігій, їх структурні 

особливості, феномени, взаємозв’язки, взаємодію з іншими 

галузями знань. 

Об’єкт вивчення: феномен релігії, його вплив на суспільство, 

політику і культуру. 

Цілі навчання: формування у фахівців здатності розв’язувати 

складні проблемні задачі та практичні проблеми в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів релігієзнавства і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: базові поняття та 

концепції релігієзнавства, аналіз релігійних феноменів і 

виокремлення закономірностей їхнього розвитку та 

трансформативності. 

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач 

вищої освіти для застосовування на практиці): загальнонаукові, 

а також спеціальні методи релігієзнавства 

http://ftf.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/05infpacket
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Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма 

Академічна  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта за спеціальністю 031 Релігієзнавство 

 

Ключові слова: релігія, релігійність, релігійна ідентичність, 

міжрелігійний діалог, конфесія, церква, релігійна етика 

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

релігієзнавства 

 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець із релігієзнавства; працевлаштування в сфері 

педагогічної та науково-педагогічної діяльності (Викладач 

вищого навчального закладу, Викладач професійного навчально-

виховного закладу, Викладач професійно-технічного навчального 

закладу, Викладач-стажист); Посадова особа органів державної 

влади, навчальних інституцій, громадської організації (у галузі 

культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.); Експерт (з 

комплектування музейного та виставочного фонду; із суспільно-

політичних питань; із соціальної відповідальності); Журналіст 

(релігійний оглядач)  

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, що охоплює такі організаційні форми: 

колективне та інтегративне навчання тощо; й технології 

навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні 

(проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

саморозвиваючі, позиційне та контекстне навчання, технологія 

співпраці) тощо. 

Оцінювання - види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль.  

Поточний контроль включає:  

- тестування – форма контролю, що дозволяє перевірити 

підготовку студентів до кожного заняття; 

- творчі завдання – проводиться з метою формування вмінь і 

навичок у студентів практичного спрямування, формування 

сучасного наукового мислення, вміння приймати відповідальні та 

ефективні рішення;  

- самостійна робота – форма контролю, що сприяє виявленню 

умінь чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені 

запитання та навичок працювати самостійно;  

- індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації 

дослідно-проектних робіт, звіти про розробку комплексних 

консультативних проектів, звіти про практику, письмові есе, 

контрольні роботи, курсові роботи) - проводиться протягом 

семестру з метою отримання практичних навиків та умінь щодо 

використання та опрацювання наукових джерел, написання 

статей, тез, оформлення звітів, розробка презентаційного 

матеріалу, використання теоретичних та емпіричних методів 



 6 

дослідження.  

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/ заліку, який 

спрямований на перевірку знань студентів.  

- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 

контроль, захист індивідуальних робіт, доповіді на семінарських 

заняттях, есе, підсумкова атестація – комплексний іспит зі 

спеціальності та захист магістерської роботи.  

- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

стобальною шкалою: А (100-90) – відмінно/ зараховано; В (89-80) 

– добре/ зараховано; С (79-70) – добре/ зараховано; D (69-60) – 

задовільно/ зараховано; Е (59-50) – задовільно/ зараховано; Fx 

(49-35) – незадовільно/ не зараховано; F (34-1) – незадовільно/ не 

зараховано 

6 – Програмні компетентності 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні науково-освітні задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності предметної області 

релігієзнавства або у процесі навчання із застосуванням сучасних 

теорій та методів дослідження феномену релігії та його впливу на 

суспільство, людину та різні сфери життя із використанням 

комплексу міждисциплінарних даних, що передбачає проведення 

досліджень й здійснення інновацій за умов недостатності 

інформації і вимог. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 3. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 6. Здатність логічно правильно міркувати, критично мислити, 

грамотно і переконливо будувати власну аргументацію на основі 

базових знань про теорії та прийоми аргументації. 

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

пошуку та опрацювання релігієзнавчого матеріалу.  
ЗК 9. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Знання принципів науково-дослідної роботи у 

предметному полі релігієзнавства. 

ФК 2. Здатність науково-критично осмислювати традиційні та 

новітні релігійні концепції всіх сфер буття людства на межі 

предметних галузей.  

ФК 3. Здатність здійснювати компаративний аналіз об’єктів та 

предметів релігійно-культурної спадщини світу. 

ФК 4. Здатність використовувати основні категорії, поняття, 

терміни, класифікації релігієзнавства для аналізу релігійних 

процесів в сучасному світі; прогнозувати та давати експертну 

оцінку тенденціям функціонування релігій світу. 

ФК 5. Здатність класифікувати види та типи релігійної 

комунікації; аналізувати медійні та психологічні технології, котрі 
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в ній застосовуються.  

ФК 6. Здатність надавати аргументовану експертну оцінку щодо 

можливостей та реальних випадків використання релігії для 

здійснення деструктивних впливів на свідомість і психіку людей; 

розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії 

деструктивних релігійних організацій. 

ФК 7. Здатність донесення до фахівців і нефахівців, зокрема осіб, 

які навчаються власних ідей щодо вирішення проблем 

релігійного характеру в процесі професійної комунікації.  

ФК 8. Здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних 

релігійних конфесій в умовах глобалізації та міжкультурного 

діалогу, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням 

особливостей перебігу релігійних і політичних процесів.  

ФК 9. Здатність до визначення та розробки стратегічних 

пріоритетів в галузі релігійної безпеки України. 

ФК 10. Засвоєння основних форм та тенденцій сучасного 

релігієтворення, зокрема, виникнення нових релігійних 

віровчень, рухів та організацій. 

ФК 11. Здатність організовувати та планувати релігієзнавче 

дослідження у відповідності до його об’єкту і предмету, цілей та 

завдань. 

ФК 12. Розуміння необхідності дотримання норм авторського і 

суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної 

та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної 

власності. 

ФК 13. Здатність проводити міждисциплінарні дослідження, 

використовуючи понятійно-категоріальний апарат 

релігієзнавства, новітні наукові методи та підходи для 

характеристики релігійних процесів в різних регіонах світу. 

ФК 14. Здатність здійснювати інновації у царині методології та 

методики дослідження проблем сучасного релігієзнавства. 

ФК 15. Вміння застосовувати знання методики викладання 

релігієзнавчих дисциплін у навчально-виховному процесі у 

закладах освіти 

 

7 – Програмні результати навчання 

 

 ПР 1. Демонструвати уміння науково-критичного осмислення 

традиційних та новітніх наукових концепцій. 

ПР 2. Виявляти знання основних форм та тенденцій сучасного 

релігієтворення, зокрема, виникнення нових релігійних 

віровчень, рухів та організацій. 

ПР 3. Демонструвати здатність виявляти сучасні тенденції 

співіснування різних релігійних конфесій, прогнозувати 

перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу 

релігійних і політичних процесів. 

ПР 4. Вміти доносити до фахівців і нефахівців, зокрема осіб, які 

навчаються власних ідей щодо вирішення проблем релігійного 

характеру в процесі професійної комунікації. 

ПР 5. Застосовувати основні категорії, поняття, терміни, 

класифікації релігієзнавства для аналізу релігійних процесів 

світу на практиці. 

ПР 6. Вміти розробляти пропозиції стосовно вирішення 

стратегічних проблем релігійного характеру на міжнародному та 
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національному рівнях. 

ПР 7. Демонструвати знання традиційних та новітніх 

релігієзнавчих концепцій. 

ПР 8. Вміти визначати специфіку онтологічного, 

гносеологічного та аксіологічного аспектів релігієзнавства. 

ПР 9. Демонструвати знання в області тенденцій релігійного 

життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати 

базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи. 

ПР 10. Вміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в 

галузі релігійної безпеки України. 

ПР 11. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені 

маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій. 

ПР 12. Демонструвати знання принципів науково-дослідної 

роботи у предметному полі релігієзнавства. 

ПР 13. Виявляти уміння здійснювати інновації у царині 

методології та методики дослідження релігієзнавчих проблем в 

процесі написання кваліфікаційної роботи магістра. 

ПР 14. Демонструвати володіння методикою викладання 

релігієзнавчих дисциплін. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове забезпечення Підготовка фахівців здійснюється за участі 6 докторів наук (4 з 
них – професори), 8 кандидатів наук (2 з них – доценти) 
 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Майбутні фахівці з релігієзнавства мають доступ до технічних 

можливостей облаштованого комп’ютерного класу, аудиторій з 

мультимедійними проекторами та мультимедійними дошками, 

вільний безперебійний доступ до мережі Internet 

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Задля цілісності та безперервності навчального процесу до послуг 

студентів спеціальності функціонує Наукова бібліотека ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича, Методичний кабінет навчальної та навчально-

методичної літератури філософсько-теологічного факультету 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультетський та кафедральний Web-

сайти, навчальні дисципліни освітньої програми представлені в 

мережі «Електронний університет» 

 

9 – Академічна мобільність 

 

Національна кредитна 

мобільність 

Діють спільні навчальні проекти спільно з Національним 

педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова (Київ), 

Українським католицьким університетом (Львів) та 

Національним університетом «Острозька академія» (Острог)  

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

------- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Освітня програма дає можливість для навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
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Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Педагогіка і психологія вищої школи 3 іспит 

ОК 2. Методика викладання філософсько-релігієзнавчих 

дисциплін 

5 іспит 

ОК 3. Історія світової релігієзнавчої думки 5 іспит 

ОК 4. Біблійна ісагогіка та герменевтика 4 іспит 

ОК 5. Релігійна антропологія 4 іспит 

Цикл професійної підготовки 

ОК 6. Історія та філософія ісламу  5 залік 

ОК 7.  Державно-конфесійні відносини в Україні  3 залік 

ОК 8. Патристика та патрологія 5 іспит 

ОК 9.  Соціологія і психологія релігії 4 іспит 

ОК 10. Асистентська практика  12 залік  

ОК 11. ЕК – комплексний іспит 9 іспит 

ОК 12. Випускна кваліфікаційна робота  Публічний 

захист 

Вибіркові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ВК 1. Історія та культура Візантії / Філософсько-

богословська думка у Візантії 

4 залік 

ВК 2. Організація наукової діяльності та професійна 

культура дослідника / Методика та методологія 

релігієзнавчих досліджень 

3 залік 

ВК 3. Етичні доктрини в структурі релігійного світогляду / 

Філософський аналіз концепцій релігійної моралі 

3 іспит 

ВК 4.  Інформаційні технології в освіті / Позавузівська 

релігієзнавча освіта 

3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ВК 5. Законодавство у сфері релігії / Правові гарантії 

державно-конфесійних відносин 

3 залік 

ВК 6.  Релігійна семантика та семіотика / Релігійна 

антропологія і есхатологія  

3 залік 

ВК 7. Філософський аналіз секуляризаційних процесів / 

Феноменологія релігії 

3 залік 

ВК 8. Міжконфесійні відносини в структурі національної 

безпеки та євроінтеграції / Панорама релігійного 

життя 

3 залік 

ВК 9.  Новітні релігійні течії / Новітній протестантизм 4 залік 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

2.2. Структурно-логічна схема ОП  

 9  

семестр  

10 

семестр  

11  

семестр  

ОК 1. ٧   
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ОК 2. ٧   
ОК 3.  ٧  
ОК 4.   ٧ 
ОК 5. ٧   
ОК 6.  ٧  
ОК 7. ٧   
ОК 8.  ٧  
ОК 9. ٧   
ОК 10.   ٧ 
ОК 11.  ٧  
ОК 12.   ٧ 
ВК 1. ٧   
ВК 2. ٧   
ВК 3.  ٧  
ВК 4.   ٧ 
ВК 5.  ٧  
ВК 6.  ٧  
ВК 7.   ٧ 
ВК 8.   ٧ 
ВК 9. ٧   

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, проводиться на основі аналізу 

успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач соціальної та професійної 

діяльності, рівня сформованості програмних компетенцій та програмних результатів. 

Атестація фахівців здійснюється у формі єдиного комплексного кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальності у встановленому порядку (програма комплексного іспиту додається). Складання іспиту 

відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної комісії. 

Іншою складовою підсумкової атестації є привселюдний захист магістерської роботи.  

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
 ОК

1 

ОК

2 

ОК

3 

ОК

4 

ОК

5 

ОК

6 

ОК

7 

ОК

8 

ОК

9 

ОК

10 

ОК

11 

ОК

12 

ВК

1 

ВК

2 

ВК

3 

ВК

4 

ВК 

5 

ВК 

6 

ВК 

7 

ВК 

8 

ВК 

9 

ЗК

1 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

2 
+ +     +  + + + +  + + + +  + + + 

ЗК

3 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

4 
+  +  + + +  +    + + + + + + + + + 

ЗК

5 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

6 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

7 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

8 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

9 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК

10 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФК

1 
+ +        + + +  +  +      

ФК

2 

  + + + + + + +    +  +  + + + + + 
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