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Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка будівельного підприємництва

Освітня програма
Обсяг дисципліни
Види аудиторних занять
Індивідуальні та (або)
групові завдання
Форми семестрового
контролю

3 кредити ECTS (90 академічних годин)
лекції
Контрольна робота

залік

Викладачі
Кадієвська Ірина Аркадіївна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри філософії,
політології, психології та права.
- В процесі вивчення даної дисципліни студенти НАБУДУТЬ ЗДАТНІСТЬ
РОЗУМІТИ
ПРОБЛЕМАТИКУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЇ
В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА.
Наприклад: вчаться виділяти особливості віровчення, культу та церковної
(конфесійної) організації різноманітних релігій світу, їх місце в історії духовного
розвитку людства.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Філософія.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних професійних
компетентностей:
- здатність розуміти проблематику фундаментальних закономірностей та особливостей
функціонування релігії в історії людства.

Програмні результати навчання:
знати:
- проблеми сучасних досліджень теорії та історії релігії;
- структуру, функції та специфіку релігій світу;
- історичні форми релігії (від первісних форм до світових явищ новітнього характеру);
- розвиток релігійної ситуації в Україні;
- особливості віровчення, культу та церковної організації релігій;
- основні принципи наукового підходу до вивчення релігії та законодавча основа свободи
совісті та релігійних переконань.
розуміти:
- причинно-наслідкові зв’язки між релігіями світу та культурами, в яких вони
розвиваються;
володіти:
- методикою аналізу різних релігій світу;
вміти:
- аналізувати зміст теорії та історії релігії;
- орієнтуватися в основних підходах у вивченні релігії;
- виділяти особливості віровчення, культу та церковної (конфесійної) організації
різноманітних релігій світу, їх місце в історії духовного розвитку людства;
- розкривати сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про свободу
совісті та релігійні організації.
-

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва тем
Релігія як сфера духовних феноменів людства.
Первісні форми релігії.
Етно-національна типологія релігії (регіональний аспект).
Східні національні релігії.
Світові релігії: буддизм.
Світові релігії: християнство.
Світові релігії: іслам.
Новітні релігійні течії (НРТ).
Всього

Кількість годин
лекції

практи
чні

лаборат
орні

самост
ійна

2
4
4
4
4
4
4
2
28

2
2
2
2
2
2
2
2
16

-

4
6
6
6
6
6
6
6
46

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною дисципліною
«Релігієзнавство» складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:

Кількість
у семестрі

Мінімальна
кількість
балів

1

20

Максималь
на
кількість
балів
30

40

70

60

100

Засоби оцінювання
Вид контролю
Контрольна робота
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести), або
- Підсумковий (семестровий) контроль знань
Разом

2
1

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи.
За формою контрольна робота повинна відповідати певним вимогам: необхідно за
стандартом оформити титульну сторінку; викласти матеріал у відповідності до
запропонованого плану, зробити відповідні висновки; обов’язковим є список літератури, в
якому повинно бути не менш 5 наукових, методичних або оригінальних джерел; зміст обраної
теми треба розкрити на 12-15 сторінках аркушів формату А-4 (текст 14 шрифтом через інтервал
1,5).
Тематика та методичні рекомендації до виконання реферату[9].
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20
тестових питань), наприклад:
1. Християнство виникло в:
а) Візантійській імперії,
b) Римській імперії,
c) імперії Олександра Македонського,
d) Священній Римській імперії.
2. Христос у перекладі з грецької:
а) Посланник,
b) Помазаник Божий,
c) Пророк,
d) Спаситель.

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже
набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з
викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення
Основна література
1. Релігієзнавство (Первісні та національні релігії). 1 частина : Навчальний посібник /
В.В.Сазонов, А.В.Крижантовський, С.В.Кучанська, І.А.Кадієвська. - Одеса : ОДАБА. – 2016.
2. Навчальний посібник "Релігієзнавство". Ч. 2, (Світові релігії) : Для студентів усіх галузей
знань, денної та заочної форми навчання / В.В.Сазонов, А.В.Крижантовский, С.В. Кучанська та
ін. - Одеса : ОДАБА. – 2015.

Допоміжні джерела інформації
1.
Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).
2.
Бхагават-гіта // Всесвіт. – 1981. – № 11; 1991. – № 4. Бхагавадгіта (Божественна
пісня). – Париж; Львів; Цвікау, 1999.
3.
Упанішади. – Львів, 1999.
4.
Дхаммапада. – СП., 2014.
5.
Катехизис. – К., 1991, 1993.
6.
Коран. – К., 2002.
7.
Коран // Всесвіт. – 1990. – № 6.
8.
Новий Завіт з коментарем. – Львів, 1994.
9.
Талмуд (різні видання).
10.
Трипітака (різні видання).

