
Дисципліна «Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства» 

Анотація. Дисципліна «Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства» знайомить 

студентів із основними концепціями вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства в 

процесі їх становлення та функціонування, осягнення сутності їх взаємозв’язку, 

з’ясування їх місця та ролі у системі світової духовної культури. Виявляються спільні та 

відмінні тенденції, які зумовлені історичними та соціокультурними реаліями, які 

визначали наукові пріоритети вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства, їх інституційні 

та особистісні можливості. Звертається увага на різні школи, їх концептуальні ідеї, які 

слугували основним підгрунтям для розвитку релігієзнавчої науки.  Виявляється роль 

релігієзнавчих ідей у працях мислителів української діаспори, їх україноцентричної 

спрямованості та гуманістичного потенціалу. Розглядаються перспективи, тенденції 

вітчизняного та зарубіжного релігієзнавство у XXIcт., подається їх оцінка як складника 

сучасної гуманітаристики.  

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: Метою і завданнями навчальної дисципліни є оволодіння 

знаннями з історії виникнення та сутності вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства,  

осягнення сутності їх взаємозв’язку, з’ясування їх місця та ролі у системі світової 

духовної культури. Даний курс дає можливість сформувати необхідні компетентності та 

вміти їх застосовувати в практичній та науковій діяльності. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: особливості виникнення та розвитку вітчизняного та 

зарубіжного релігієзнавства, його місця в системі гуманітарного знання; основний зміст 

усіх розділів,   релігієзнавчі школи, які формували, власне, релігієзнавчу науку; основні 

концепції дослідження релігії, їх можливості; основні етапи інституалізації релігієзнавчої 

науки;про міжнародні релігієзнавчі організації та їх участь в розвитку науки про релігію; 

основні тенденції розвитку світового релігієзнавства та місце та роль вітчизняного 

релігієзнавства у цьому процесі. 

Студент повинен вміти: обгрунтовувати власну світоглядну позицію щодо тих чи 

інших релігієзнавчих шкіл; розуміти й об‘єктивно оцінювати різноманітні 

релігієзнавчі концепції, аналізувати їх, знаходити  в них спільне й відмінне; 

застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, при дослідженні 

тих чи інших релігієзнавчих проблем; визначити місце вітчизняного релігієзнавства у 

контексті світової релігієзнавчої науки. 

 

Основні теми курсу:  

– Предмет та завдання курсу «Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства»  

– Виникнення релігієзнавства як науки  

– Основні  парадигми осмислення релігії 

– Розвиток науки про релігію у контексті основних релігієзнавчих шкіл 

– Сучасне зарубіжне релігієзнавство: інституційний та персональний рівень 

– Витоки вітчизняного релігієзнавства 

– Особливості становлення вітчизняного релігієзнавства: основні напрямки 

– Релігієзнавство у незалежній Україні 

– Релігієзнавчі ідеї у працях мислителів української діаспори 

– Вітчизняне та зарубіжне релігієзнавство XXIcт.:перспективи, тенденції  

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОНП «Релігієзнавство» в обсязі 90 

годин, у тому числі 30 годин аудиторних занять(лекцій), 60 години самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: д.ф.н., проф. кафедри релігієзнавства Предко Олена Іллівна  

Інформація про викладача: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/49 

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/49


 


