
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.3  
«Релігієзнавство» 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 3 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 90 годин, з них: 14 лекцій і 28 
практичні заняття 

 Мова викладання Українська 

 Кафедра, яка забезпечує викладання   Всесвітньої історії та філософії 

 Автор дисципліни   Проф. Борейко Ю.Г 

 Короткий опис  

 Вимоги до початку вивчення  Базові знання з філософії, історії.  

 Що буде вивчатися  

 Релігієзнавство як галузь знань. Сутність 

та соціальна природа релігії. Виникнення 

релігії та її первісні форми. Етнічні релігії 

Стародавнього світу. Національно-державні 

релігії. Іудаїзм. Зороастризм. Конфуціанство. 

Даосизм. Індуїзм. Синтоїзм. Світові релігії. 

Буддизм. Хінаяна. Махаяна. Християнство. 

Православ’я. Католицизм. Протестантизм. 

Іслам. Сунізм. Шиїзм. Новітні релігійні 

рухи. Неохристиянство. Неоязичництво. 

Релігії орієнтального походженя. 

Синтетичні релігії. Ізотеричні об’єднання. 

Сайєнтологічні рухи. Сатанизм. 

 Чому це цікаво/треба вивчати  

 Вивчення дисципліни «Релігієзнавство», з 

одного боку, є важливим чинником 

підвищення рівня духовної культури 

особистості, з іншого – знання про релігію 

виступають запорукою розуміння і 

осмислення цивілізаційного надбання 

людства. Уявлення про духовні цінності та 

сформовані світоглядні орієнтації 

допомагають чітко визначити стратегію 

життя, сформувати ідеали та ціннісні 

орієнтації особистості. 

 Чому можна навчитися (результати  

 навчання)  

 1. Здійснювати професійну діяльність у 

соціальній взаємодії, що грунтується на 

гуманістичних та етичних засадах.  

2. Використовувати набуті знання з метою 

ідентифікації майбутньої професійної 

діяльності як соціально значущої для 

здоров’я людини.  

3. Застосовувати одержані знання у процесі 

розв’язання теоретико-прикладних завдань у 

сфері професійної діяльності. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності)  

 1. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 



досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області. 

2. Здатність усвідомлювати взаємозв’язок 

між фактами, подіями, явищами, процесами 

в минулого і сучасності. 

3. Здатність використовувати у фаховій 

діяльності знання гуманітарних і 

соціальних наук, вміння аналізувати, 

оцінювати та прогнозувати події та явища 

суспільного життя 

Інформаційне забезпечення    

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на веб-

сайті факультету (інституту)  

  

 




