
Релігія і псевдорелігії 

Анотація. Дисципліна «Релігія і псевдорелігії» знайомить студентів із основами 

релігієзнавчих досліджень у галузі інтерпретацій понять «релігія» і «псевдорелігія», 

методологією та методикою їх дослідження. Визначаються предмет, завдання, теоретичні 

основи, методології, основні напрями та проблематика як сучасних, так і колишніх проблем 

«нетрадиційного знання». З’ясовуються соціокультурні засади виникнення та особливості 

функціонування містики і містицизму. Розглядаються принципи аналізу філософських і 

релігійних проблем. Пояснюються особливості західноєвропейського й східного 

нетрадиційного досвіду. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з особливостями та змістовними 

характеристиками концептів «релігія» і «псевлорелігія», як на Сході, так і на Заході; 

з  існуючими вченнями і традиціями в культурі, розкрити трансформації та модифікації цих 

понять від давнини й дотепер; сформувати у студентів навички розкриття деяких питань 

метафізики і теології; закріпити теоретичні знання з релігієзнавства в контексті їх 

використання у конкретних аналітичних дослідженнях релігії; розкрити змістовні 

характеристики сучасних інтерпретацій вищезазначених понять, формування у студентів 

компетентностей, які дозволять їм здійснювати управлінську та організаційну діяльність у 

сфері культури. 
Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: головні етапи та характеристики філософського та релігійного 

процесів;  основні релігієзнавчі теорії та методи і методики релігієзнавчих досліджень, у т.ч. 

діалектичний метод, міждисциплінарний та ін.; основні релігієзнавчі поняття та категорії; 

основи історико-філософської теорії 
Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо нетрадиційних 

феноменів та явищ релігії, релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, 

категорії и класифікації релігієзнавства в процесі аналізу новітніх релігійних і соціально-

культурних явищ та процесів;  виявляти сучасні тенденції співіснування різних релігій і 

конфесій в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, прогнозувати перспективи їх 

взаємовідносин  із урахуванням особливостей перебігу релігійних процесів в умовах 

глобалізації; Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно філософських, релігійних, 

культурних подій та явищ; використання іншомовних фахових культурологічних 

інформативних джерел. 

 

Основні теми курсу:  

1.Сучасні релігії й псевдорелігії. 

2.Особливості зародження псевдорелігій. 

3.Етапи формування псевдорелігій в межах усталеної релігійності. 

4 Поняття «секта». 

5.Хасидизм. 

6.Наркотики і псевдорелігії. 

7.Псевдорелігії і девіантні форми поведінки. 

8.Психічне здоров’я і псевдорелігії. 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОП «Релігієзнавство» в обсязі 90 годин, 

у тому числі 32 години аудиторних занять (22 год. – лекції, 10 год. - семінари), 58 годин 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: д.ф.н., професор, професор кафедри релігієзнавства Конотоп Людмила 

Григорівна  

Інформація про викладача: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/48 

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/48

