
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5.3 

«Релігійні  конфлікти» 

Рівень BO магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, 

археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, 

археологія. 
Форма навчання Денна/заочна 
Курс, семестр, 

протяжність 
Другий курс, перший семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 
Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 
ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 кредита  
Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Борейко Ю.Г. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання з релігієзнавства. 

Що буде вивчатися Конфліктологія релігії в структурі соціальної 

конфліктології. Поняття і типологія конфліктів. Структура і 

функції конфлікту. Причиниви никнення конфліктів. Динаміка 

конфлікту: основні стадії та їх особливості. Конфліктологія 

релігії в умовах глобалізації суспільств. Релігія як джерело 

конфлікту. Поліконфесійність як конфліктогенний фактор у 

сучасних суспільствах. Толерантність міжконфесійних відносин 

як запорука громадянської злагоди в суспільстві. Релігійні 

конфлікти в сучасному світі. Світовий досвід релігійних 

конфліктів. Поділ війни. Зміст, причини і структура релігійних 

конфліктів. Основні характеристики релігійних конфліктів. 

Релігійні норми як об’єкт релігійного конфлікту. Релігійні 

спільноти, організації та релігійні й державні інститути як 

суб’єкти релігійного конфлікту. Детермінанти, чинники та 

особливості релігійних конфліктів. Причини релігійних 

конфліктів. Типологія релігійних конфліктів. Конфлікт релігії з 

традицією. Конфлікт релігії з іновірством. Конфлікт релігії з 

невірям (атеїзмом). Конфлікт релігії з єрессю. Конфлікт 

релігійного фундаменталізму і модернізму. Шляхи 

врегулювання релігійних конфліктів. Перетворення «конфліктів 

цінностей» у «конфлікти інтересів». Відновлення режиму 

стійкого розвитку. Дегеополітизація конфлікту. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В умовах сучасного світу розвиток цивілізації зазнає 

впливу соціальних потрясінь, які спричинені релігійними 



конфліктами. Відтак гостро постає проблема врегулювання 

конфліктів на релігійному грунті та управління ними. Розуміння 

природи, структури, класифікації релігійних конфліктів, методів 

їх попередження, врегулювання і розв’язання  потребує знання 

досягнень психологічної, політологічної та соціологічної наук, 

що дасть змогу набути конфліктологічної компетентності у 

професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

1. Засвоєння поняття релігійного конфлікту як виду соціальних 

конфліктів. 

2. З’ясування змісту, причин і структури релігійних конфліктів. 

3. Визначення основних шляхів врегулювання релігійних 

конфліктів. 

4. Формування конфліктологічної готовності та компетентності 

фахівця-релігієзнавця. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

1. Здатність до аналізу релігійних конфліктів на основі логічних 

аргументів і перевірених фактів. 

2. Здатність застосовувати фахові знання і компетентності у 

професійній діяльності. 

3. Здатність виконувати наукові дослідження в галузі 

конфліктології релігії. 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

