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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для сумісників 

— місце 

основної роботи, 

наймену-вання 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогі

чної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник 

проєктної групи 

      

Сарапін 

Олександр 

Васильович 

Доцент кафедри 

релігієзнавства 

Київський державний 

університет імені Тараса 

Шевченка 1989 р., 

спеціальність – філософія, 

кваліфікація – філософ, 

викладач філософії  

Кандидат 

філософських наук , 

спеціальність  

09.00.06 – теорія і 

історія релігії, 

вільнодумства і 

атеїзму, диплом КН 

№ 007553, доцент 

кафедри 

релігієзнавства -  

атестат ДЦ № 

001748;  

тема дисертації – 

«Антропологічні 

ідеї в релігійно-

філософській 

спадщині Київської 

Духовної 

Академії» (перша 

половина – 

середина ХІХ 

століття.)» 

31 років 

Автор понад 150 наукових робіт, 

у тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 100. 

Під керівництвом доц. О.В. 

Сарапіна захищені 11 

кандидатських дисертацій, з них  

9 випускниками аспірантури 

університету. 

  

З 1 лютого по 31 

травня  2020 року  

Наукова 

бібліотека ім.. М. 

Максимовича 

Київського 

національного 

університету ім.. 

Тараса  

Шевченка.  

Наказ № 589-32 

від 4 липня 2019 

року.  

Тема: 

«Семантичні 

метаморфози 

релігії: контекст 

європейської 

інтелектуальної 

історії» 



 

  

Члени проєктної 

групи 

      

Харьковщенко 

Євген 

Анатолійович 

Завідувач 

кафедри, 

професор 

кафедри 

релігієзнавства 

 

Київський ордена Леніна 

державний університет ім. Т. 

Шевченка, 1983 р., 

спеціальність – філософія, 

кваліфікація - філософ, 

викладач філософських 

дисциплін 

Доктор 

філософських наук 

09.00.11 – 

релігієзнавство, 

диплом ДД № 

003985, професор 

кафедри 

релігієзнавства - 

атестат ПР 

№003197; 

тема дисертації: 

«Софійність 

київського 

християнства як 

релігійно-

філософський і 

36 роки Автор понад 150 наукових робіт, 

у тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Основні публікації: 1. 

Харьковщенко Є. А. 

Релігієзнавство: підручник / Є. А. 

Харьковщенко. – К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2019. – 

479 с.;  

2. Yevhen Kharkovshchenko. 

Geopolitical Vector of Ukrainian O

rthodoxy in the Context of National

 Security // 

Understanding Religious Violence. 

Radicalism and Terrorism in Religi

Грудень 2015 

року 

Стажування у 

Ягеллонському 

університеті (м. 

Краків, Польща)  

Тема: «Актуальні 

питання розвитку 

релігієзнавства та 

філософії в 

Україні» 



 

етнонаціональний 

феномен» 

on Explored via Six Case Studies. – 

Switzerland, 2018. - C.101-128;  

3. Kharkovshchenko, Y. 

The Conceptualization of Sigma o 

phi i 

alpha in Ancient Greek Philosophy: 

from Earthly to Cosmological // 

PHILOSOPHY AND 

COSMOLOGY-FILOSOFIYA I 

KOSMOLOGIYA. - №23. – 2019. 

– р.141 – 148. 

4. Y. Kharkovshchenko. 

Sophia discourse from antiquity to 

Christianity// STUDIA 

WARMIŃSKIE - THE STUDIES 

OF WARMIA. – №55. -  2019. – р. 

146 – 160. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 100. 

Під керівництвом проф. Є.А. 

Харьковщенка захищені 10 

кандидатських дисертацій 

випускниками аспірантури 

університету. 

Голова спеціалізованої вченої 

ради Д 26.001.43 (спеціальності 

релігієзнавство) 

 

Швед Зоя 

Володимирівна 

Професор 

кафедри 

релігієзнавства 

 

Міжнародний Соломонів 

університет, 2000, 

спеціальність філософія, 

кваліфікація - філософ, 

викладач філософських 

дисциплін. 

Київський національний 

Доктор 

філософських наук; 

09.00.11 – 

релігієзнавство; 

диплом ДД № 

001533, 

доцент 

21 років Автор понад 130 наукових робіт, 

у тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 50. 

Під керівництвом проф. З.В. 

Вересень 2015 -

лютий 2016 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

Тема «Свобода 

совісті: правові та 



 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2017 р, 

професійна кваліфікація - 

юрист 

релігієзнавства, - 

атестат 12ДЦ 

№030711; 

тема дисертації: 

«Філософсько-

релігієзнавчий 

аналіз свободи в 

іудаїзмі» 

 

Швед захищено 1 кандидатську 

дисертацію випускницею 

аспірантури університету. 

релігієзнавчі 

аспекти». 

В  січні 2021 

успішно 

завершила курс 

підвищення 

кваліфікації та 

розвитку 

педагогічних 

компетентностей 

викладачів; 

пройшла курс 

тренінгів з 

опанування 

сучасними 

інструментами та 

програмами 

інтерактивної 

візуалізації 

даних(одержала 

сертифікати) 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка) 

Кондратьєва 

Ірина 

Владиславівна 

Професор 

кафедри 

релігієзнавства 

 
Київський державний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 1990, 

спеціальність «Історія», 

кваліфікація – історик, 

викладач історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

  

Доктор 

філософських наук  

09.00.11 – 

релігієзнавство; 

доцент кафедри 

релігієзнавства – 

атестат ДЦ АП 

№009568 

тема дисертації: 

«Інституції 

орієнтального 

християнства в 

умовах 

домінування інших 

23 роки 

Автор понад 110 наукових робіт, 

у тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 70. 

Під керівництвом проф. І.В. 

Кондратьєвої захищені 6 

кандидатських дисертацій 

випускниками аспірантури 

університету. 

З 01.09.2016 по 

31.01.2017 

стажування в 

Інституті 

Філософії ім. Г.С. 

Сковороди НАН 

України 

Наказ №703-28 

від 19.05.2016 

З 01.04.2019 по 

08.04.2019 

стажування в 

Польсько-

українському 



 

конфесій» центрі (м. Зелена 

Гура) 

  

Пасічник 

Олександр 

Сергійович 

Доцент 

кафедри 

релігієзнавства 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2005 рік, 

спеціальність -

релігієзнавство, кваліфікація 

– викладач філософських та 

релігієзнавчих  дисциплін 

 

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальність 

09.00.11- 

релігієзнавство.– 

атестат  ДК № 

055773     

Тема дисертації: 

«Теорія ритуалів 

переходу А. ван 

Геннепа: її зміст та 

верифікація на 

прикладі обрядів 

життєвого циклу» 

10 років Автор понад 20 наукових робіт, у 

тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 30. 

Вересень-грудень 

2014 р. Інститут 

філософії НАН 

України 

На тему 

«Релігійна 

антропологія як 

навчальна 

дисципліна на 

пострадянському 

просторі» 

Фенно Ірина 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

релігієзнавства 

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2007 р., 

спеціальність - 

релігієзнавство, кваліфікація 

–викладач філософських та 

релігієзнавчих  дисциплін  

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальності 

09.00.11- 

релігієзнавство; 

диплом – ДК № 

067611, тема 

дисертації: 

«Екологічні 

питання в контексті 

сучасного 

християнства 

(філософсько-

релігієзнавчий 

аналіз» 

11років Автор понад 30 наукових робіт, у 

тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 50. 

З серпня 2015 по 

січень 2016 

стажування в 

Майнцькому 

університеті імені 

Йогана 

Гутенберга  

(Німеччина) 

Наказ №603-36 

від 04.06.2015 

Тема: «Модернізм 

у католицькій 

церкві» 



 

Предко Олена 

Іллівна 

Професор 

кафедри 

релігієзнавства 

Київський ордена Леніна 

державний університет ім. Т. 

Шевченка, 1980 р., 

спеціальність – 

філософія, кваліфікація - 

філософ, викладач 

філософських дисциплін 

Доктор 

філософських наук 

09.00.11 – 

релігієзнавство, дип

лом ДД № 005051, 

професор кафедри 

релігієзнавства - 

атестат ПР 

№005734; 

тема дисертації: 

«Психологія релігії: 

формування та 

утвердження 

релігієзнавчої 

парадигми» 

40 

Автор понад 150 наукових робіт, 

у тому числі навчальних 

посібників з релігієзнавства. 

Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 150. 

Під керівництвом проф. О.І. 

Предко захищено 10 

кандидатських дисертацій 

випускниками аспірантури 

університету, здійснено 

керівництво 17 бакалаврськими 

та магістерськими роботами. 

Нагороджена Дипломом за 

фаховість у підготовці 

авторських енциклопедичних 

статей до Великої української 

енциклопедії. О.І.Предко – 

переможець гранту 

«Національного фонду  

досліджень України». 

В  січні 2021 

успішно 

завершила курс 

підвищення 

кваліфікації та 

розвитку 

педагогічних 

компетентностей 

викладачів; 

пройшла курс 

тренінгів з 

опанування 

сучасними 

інструментами та 

програмами 

інтерактивної 

візуалізації 

даних(одержала 

два 

сертифікати)Київ

ський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка) 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) освітнього стандарту (стандартів – у випадку мультидисциплінарних програм) спеціальності 031-релігієзнавство за другим рівнем 

вищої освіти. 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Релігієзнавство» 

«Religious Studies» 

зі спеціальності 031 «Релігієзнавство» 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

ступінь вищої освіти: магістр 

спеціальність: 031 – релігієзнавство 

фахово-орієнтовані вибіркові блоки: історія релігії 

та практичне релігієзнавство, філософія релігії та 

релігійна філософія 

освітня програма: релігієзнавство 

 

obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area Religious Studies 

Selective units: history of religion and practical religious 

studies, philosophy of religion and religious philosophy 

Programme Religious Studies 

Мова(и) навчання і оцінювання українська / Ukraine 

Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

Тип програми Освітньо-професійна програма 

Повна назва закладу вищої освіти, 

а також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Україна  

Філософський факультет 

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Faculty of Philosophy 

Назва закладу вищої освіти який 

бере участь у забезпеченні 

програми  

– 

Офіційна назва освітньої 

програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ЗВО - партнера мовою 

оригіналу  

– 

Наявність акредитації спеціальність акредитована у 2013 році 

Акредитаційною комісією України, акредитаційний 

сертифікат дійсний до 2023 р 

Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень,   

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавр 

Форма навчання Заочна 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

Сайт філософського факультету 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації) 

Формування у випускників здатності розв’язувати 

складні науково-освітні задачі та практичні проблеми 

у професійній діяльності предметної області 

релігієзнавства або у процесі навчання із 

http://philosophy.univ.kiev.ua/


 

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 та здійснення 

інновацій за умов недостатності інформації і вимог. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація 

програми) 

Гуманітарні науки / релігієзнавство / історія релігії та 

практичне релігієзнавство / філософія релігії та 

релігійна філософія 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна академічна 

Основний фокус освітньої 

програми та вибіркових фахово-

орієнтованих блоків 

Загальна освіта за спеціальністю релігієзнавство. 

Ключові слова: історія релігії, міжконфесійні 

відносини, релігія і психотерапія 

Особливості програми Програма орієнтована на підготовку випускників до 

подальшого працевлаштування за фахом. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Будь-які види професійної діяльності у сфері 

аналітичної роботи із релігійними організаціями, їх 

статутами та установчими документами (аналітик, 

дослідник); управління соціальними відносинами та 

процесами, що вимагають ефективної комунікації 

(методист, координатор проектів). 

Подальше навчання Особа, яка закінчила навчання за цією освітньо-

професійною програмою та здобула освітній ступень 

магістра, може продовжити навчання на третьому 

(докторському) освітньо-науковому рівні вищої 

освіти, підвищувати професійну кваліфікацію та 

здобувати післядипломну освіту. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 

практично-орієнтовані наукові семінари, онлайн-

навчання. Під час останнього року студенти пишуть  

кваліфікаційну роботу, яка презентується та 

обговорюється за участі викладачів та одногрупників.  

Оцінювання Письмово-усні та письмові іспити, заліки, звіти 

навчальних практик, усні презентації, есе, поточний 

контроль, контрольні роботи, письмово-усний 

кваліфікаційний іспит з релігієзнавства, захист 

кваліфікаційної роботи, диференційований залік. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері релігієзнавства.  
 

Загальні компетентності (ЗК) 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

2. Здатність бути критичним і самокритичним.  

3. Здатність працювати в команді.  

4. Здатність працювати автономно.  



 

5. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово.  

7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

9. Цінування і повага різноманітності та 

мультикультурності.  

10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері 

релігієзнавства і на межі галузей знань, аналізувати 

наукові здобутки та результати релігієзнавчих 

напрямів і шкіл.  

 2. Здатність осмислювати релігію як соціальне 

явище, інтегрувати знання у сфері релігієзнавства та 

застосовувати їх у різних сферах суспільної 

діяльності.  

 3. Здатність критично осмислювати історичні 

надбання та новітні досягнення у галузі 

релігієзнавства, розв’язувати сучасні релігієзнавчі 

проблеми.  

 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і 

структурування емпіричних даних та теоретичного 

матеріалу з використанням усталених і новітніх 

методів релігієзнавства.  

 5. Здатність вільно користуватися спеціальною 

термінологією в обраній галузі релігієзнавчого 

знання.  

 6. Здатність здійснювати предметний компаративний 

аналіз феноменів, що репрезентують унікальність і 

різноманітність релігійних традицій світу.  

7. Здатність класифікувати види та типи релігійної 

комунікації, аналізувати когнітивні, психологічні та 

медійні технології впливу релігії на суспільство.  

 8. Здатність надавати експертно-аналітичну оцінку та 

прогнозувати потенційні можливості використання 

релігії з метою деструктивного впливу на свідомість і 

психіку людей, розпізнавати найбільш поширені 

маніпуляційні стратегії.  

 9. Здатність визначати й розробляти стратегічні 

пріоритети у галузі релігійної свободи і релігійної 

безпеки України з урахуванням особливостей 

державно-конфесійних та міжрелігійних відносин.  

 10. Здатність розробляти і реалізовувати наукові і 

прикладні проекти у сфері релігієзнавства, а також 

дотичні до неї міждисциплінарні проекти.  

 11. Здатність управляти робочими або навчальними 

процесами у галузі гуманітарних наук, які є 

складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних  

підходів.  



 

 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 1. Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, конструювати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку і професійного 

самовдосконалення.  

 2. Упевнено володіти державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової й усної комунікації, 

в тому числі для наукового і професійного 

спілкування; презентувати результати досліджень 

державною та іноземною мовами.  

 3. Застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й ефективного 

розв’язання складних задач у сфері релігієзнавства, 

дотримуватися правил академічної доброчесності.  

 4. Оцінювати і критично аналізувати державно-

конфесійні, міжконфесійні та міжрелігійні відносини, 

стан релігійної свободи і релігійної безпеки в Україні 

та світі.  

 5. Пропонувати шляхи вирішення суспільно-

релігійних проблем у складних і непередбачуваних 

умовах, що передбачає застосування релевантних 

підходів та прогнозування.  

 6. Ефективно взаємодіяти у професійному колективі 

та з представниками інших професійних груп різних 

рівнів, релігійними організаціями, віруючими й 

невіруючими особами.  

 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 

напрями та школи класичного і сучасного 

релігієзнавства.  

 8. Систематизувати факти релігійного життя 

суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища 

на основі розуміння специфіки впливу релігії на 

суспільні процеси.  

9. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію з питань релігієзнавства до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються.  

10. Приймати ефективні рішення при розв’язанні 

складних задач і проблем релігієзнавства та у 

ширших контекстах, зокрема в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог.  

11. Розробляти наукові і прикладні проекти у сфері 

релігієзнавства з урахуванням цілей та обмежень, а 

також соціальних, економічних і правових аспектів.  
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Значна частина викладачів володіє англійською 

мовою на рівні В2, що дозволяє впроваджувати в 

освітній процес новітні англомовні дослідження з 

релігієзнавства. 

Специфічні характеристики Для вивчення іноземних мов використовуються 



 

матеріально-технічного 

забезпечення 

лінгафонний кабінет філософського факультету; 

доступ до мережі інтернет, зокрема до науково-

метричних баз та реферативної бази даних SCOPUS 

забезпечується електронною бібліотекою факультету; 

для презентацій та проведення лекцій та наукових 

семінарів активно використовуються мультимедійні 

аудиторії факультету. 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Основним джерелом інформаційного забезпечення є 

кабінет філософії та електронна бібліотека 

філософського факультету, система електронного 

навчання філософського факультету http://www.e-

philosophy.kiev.ua/ 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність – 

Міжнародна кредитна мобільність – 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

На загальних підставах 

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 

  

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

 (навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 
Методологія та організація наукових досліджень 

з основами інтелектуальної власності 
4 Залік 

ОК 2 Релігійна антропологія 3 Іспит 

ОК 3 Науково-виробнича практика 6 
Диференційований 

залік 

ОК 4 Історія державно-церковних відносин 3 Залік 

ОК 5 Основи релігієзнавчої експертизи 4 Іспит 

ОК 6 Професійна та корпоративна етика 4 Залік 

ОК 7 Релігія і політика 3 Іспит 

ОК 8 

Проблеми перекладу релігієзнавчої термінології 

( Problems of terminological translation in religious 

studies) 

5 Іспит 

ОК 9 Сучасна релігійна філософія 3 Залік 

ОК 10 Іконологія 3 Іспит 

ОК 11  

Міжконфесійні відносини в системі національної 

безпеки України (Interfaith Relations in the 

National Security System of Ukraine) 

4 Залік 

ОК 12 Релігія і глобалізація 4 Іспит 

ОК 13  Історія і сучасний стан релігій в Україні 3 Залік 

ОК 14 

  
Курсова робота  1 

Диференційований 

залік 

http://www.e-philosophy.kiev.ua/
http://www.e-philosophy.kiev.ua/


 

ОК 15 

  
Підготовка кваліфікаційної роботи  18 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 68 

Вибіркові компоненти  ОП* 

Фахово-орієнтований вибірковий блок 1 «Історія релігії та практичне релігієзнавство» 

ВБ 1.1. Свобода совісті: правові та релігієзнавчі аспекти 4 Залік 

ВБ 1.2. Православ’я в сучасній Україні 4 Іспит 

ВБ 1.3. Правові системи релігій 5 Іспит 

Фахово-орієнтований вибірковий блок 2 «Філософія релігії та релігійна філософія» 

ВБ 2.1. Людська суб’єктивність у філософії та релігії 4 Залік 

ВБ 2.2. Основи релігійної космології 4 Іспит 

ВБ 2.3. Релігієзнавчі праці М. Еліаде 5 Іспит 

Вибір з переліку №1 (студент обирає одну дисципліну)) 

ВБ 

3.01.01 
Феноменологія релігії 3 Залік 

ВБ 

3.01.02. 
Науковий семінар з релігієзнавства 3 Залік 

ВБ 

3.01.03. 
Семантичні теорії філософських культур Сходу  3 Залік 

Вибір з переліку №2 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 

3.02.01 
Релігійний фундаменталізм та екстремізм 3 Залік 

ВБ 

3.02.02 
Пізньомодерний проект політичної філософії 3 Залік 

Вибір з переліку №3 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 

3.03.01 
Виникнення і розвиток вільнодумства в Україні 3 Залік 

ВБ 

3.03.02 
Фахова іноземна мова 3 Залік 

... 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 22 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

  

* Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського 

національного університету імені  Тараса  Шевченка  права  на  вільний  вибір  дисциплін»  

здобувачі  освіти  мають  безумовне  право  обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та 

вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови 

погодження із деканом факультету – з програм іншого рівня. 



 

2.2 Структурно -логічна  схема ОП   

 

2.2 Структурно-  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Науково-виробнича практика 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкові дисципліни 

(наукова діяльність)  

Методологія та 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної власності  

 

Професійна та 

корпоративна етика  

Базові обов’язкові релігієзнавчі дисципліни 

Релігійна антропологія 

Сучасна релігійна філософія 

Практично-орієнтовані обов’язкові  
Історія державно-церковних відносин 

Релігія і політика 

Міжконфесійні відносини в системі національної 

безпеки України (Interfaith Relations in the 

National Security System of Ukraine) 
Релігія і глобалізація 

Проблеми перекладу релігієзнавчої термінології  

( Problems of terminological translation in religious 

studies) 

Теоретично-орієнтовані обов’язкові 

релігієзнавчі дисципліни 

Історія і сучасний стан релігій в Україні 

Іконологія 

Основи релігієзнавчої експертизи 

 

Фахово-орієнтований вибірковий блок 

дисциплін Історія релігії та практичне 

релігієзнавство 
 

Фахово-орієнтований вибірковий 

блок дисциплін Філософія релігії та 

релігійна філософія 
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Курсова робота зі спеціалізації  
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Підготовка  кваліфікаційної роботи   

Комплексний кваліфікаційний іспит з релігієзнавства 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 031 "Релігієзнавство" 

проводиться відкрито і публічно у формі кваліфікаційного іспиту з релігієзнавства та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи, та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр 

релігієзнавства.  

Складання здобувачем кваліфікаційного іспиту з релігієзнавства передбачає оцінювання рівня 

теоретичної фахової підготовки відповідно до навчального плану підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією спеціальністю та оцінювання обов’язкових 

результатів навчання, визначених Стандартом другого рівня вищої освіти в галузі гуманітарних 

наук за спеціальністю 031 – Релігієзнавство. На кваліфікаційному іспиті публічно 

перевіряються наступні програмні результати навчання: 

 ПРН2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової й усної 

комунікації, в тому числі для наукового і професійного спілкування; презентувати результати 

досліджень державною та іноземною мовами;  

ПРН3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного розв’язання складних задач у сфері релігієзнавства, дотримуватися правил 

академічної доброчесності;  

ПРН4. Оцінювати і критично аналізувати державно-конфесійні, міжконфесійні та міжрелігійні 

відносини, стан релігійної свободи і релігійної безпеки в Україні та світі;  

ПРН5. Пропонувати шляхи вирішення суспільно-релігійних проблем у складних і 

непередбачуваних умовах, що передбачає застосування релевантних підходів та прогнозування; 

ПРН7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями та школи класичного і 

сучасного релігієзнавства;  

ПРН8. Систематизувати факти релігійного життя суспільства, інтерпретувати релігійні події та 

явища на основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні процеси;  

ПРН10. Приймати ефективні рішення при розв’язанні складних задач і проблем релігієзнавства 

та у ширших контекстах, зокрема в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.  

 Кваліфікаційна робота магістра є важливою частиною навчального процесу. Вона 

виконується за матеріалами, зібраними і опрацьованими протягом практики. Кваліфікаційна 

робота повинна вміщувати аналіз літературних джерел і результати самостійної творчої роботи 

студента з матеріалом, зібраним і опрацьованим особисто. Метою захисту кваліфікаційної 

роботи є встановлення відповідності рівня науково-дослідницької підготовки випускника 

вимогам, що висувають  до здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі 

гуманітарних наук за спеціальністю 031 – Релігієзнавство. Кваліфікаційна робота має бути 

спрямована на розв’язання складної задачі релігієзнавства, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або 

його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається публічно. На захисті кваліфікаційної роботи 

перевіряються наступні програмні результати навчання:  

ПРН2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової й усної 

комунікації, в тому числі для наукового і професійного спілкування; презентувати результати 

досліджень державною та іноземною мовами;  

ПРН3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного розв’язання складних задач у сфері релігієзнавства, дотримуватися правил 

академічної доброчесності;  

ПРН4. Оцінювати і критично аналізувати державно-конфесійні, міжконфесійні та міжрелігійні 

відносини, стан релігійної свободи і релігійної безпеки в Україні та світі;  

ПРН5. Пропонувати шляхи вирішення суспільно-релігійних проблем у складних і 

непередбачуваних умовах, що передбачає застосування релевантних підходів та прогнозування; 



 

ПРН7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями та школи класичного і 

сучасного релігієзнавства;  

ПРН8. Систематизувати факти релігійного життя суспільства, інтерпретувати релігійні події та 

явища на основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні процеси;  

ПРН9. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань 

релігієзнавства до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  

ПРН10. Приймати ефективні рішення при розв’язанні складних задач і проблем релігієзнавства 

та у ширших контекстах, зокрема в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.  

 



 

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 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

3.01 

ВБ 

3.02 

ВБ 

3.03 

ЗК1 
+   + +       +   +    +      

ЗК2   +      +    + +  + +    +    

ЗК3 
  +  + + +                  

ЗК4 
  + +     +      +    +   + + + 

ЗК5 
 +  +   +  + +  + + + +  + +   + + + + 

ЗК6 
+  +    +         +         

ЗК7        +   +             + 

ЗК8 
 +  +          + +   + +      

ЗК9 
    + +  +   +  +   + +   +   +  

ЗК10 
    + +   + +          +     

ФК1 
        +   + + +   +        

ФК2    + +     +     +       + +  

ФК3 
  + +     +   + +   + +  +  +    

ФК4 
 +   +  + + + + +   + +   + +  +    

ФК5 
 +           +    +    +   + 

ФК6 
 +                       

ФК7   +      +      +          

ФК8 
    +  + +   + +  + + +  +  +     

ФК9 
   + +  + +   + + + + + + + +     +  

ФК10 
+  +  +       +  + +   +  + + +   

ФК11 
+     +          +         

 

 



 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ  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 

 

ОК 13 

 

ОК 14 

 

ОК 15 

 

ВБ 1.1 

 

ВБ 1.2 

 

ВБ 1.3 

 

ВБ 2.1 

 

ВБ 2.2 

 

ВБ 2.3 

 

ВБ 3.01 

 

ВБ 3.02 

 

ВБ 3.03 

ПРН1  +       + +          + + +  + 

ПРН 2    + +  + +   +  + + + + + + +  + + + + 

ПРН3 +  +  + +  +    + + + +  +  + +     

ПРН 4    + +  +    +  +  + + + +       

ПРН 5   + + +  +    +    + +  +       

ПРН 6   +         +    +    +  +   

ПРН 7  +   +   + + +    + +    +    + + 

ПРН 8    + +  +  + +  + +  + + + +     +  

ПРН 9  + +            +          

ПРН 10   +    +    +  + + +  +   + +   + 

ПРН 11 +    + +        +  +      +   

 

Керівник проектної групи:  Сарапін Олександр Васильович, доц. кафедри релігієзнавства, кандидат філософських наук, доцент 

________________ «____»_______ 2021 р. 
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