
Дисципліна Вибіркова дисципліна 12.1 «Новітні релігійні 

рухи» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 
Середня освіта (історія) / Середня освіта. Історія, 

правознавство 
Форма навчання Денна/ заочна 
Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр / 5 курс, 10 семестр, один 

семестр 
Семестровий контроль залік 
Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 
150 (30/24) 5 кредитів / 150 (8/6) 5 кредитів 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  політології та публічного управління 

Автор дисципліни Борейко Ю.Г. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з релігієзнавства. 

Що буде вивчатися Причини появи і поширення новітніх 

релігійних рухів. Головні риси та особливості 

новітніх релігійних рухів. Використання ідей та 

концепцій окультизму, спіритизму, теософії, 

сучасної філософської антропології, астрології. 

Соціальний грунт поширення неорелігій. 

Класифікація новітніх релігійних рухів. 

Неохристиянські течії та вірування на 

християнській основі. Церква Ісуса Христа святих 

останніх днів (мормони). Богородична церква. 

Новоапостольська церква. Нова церква або Церква 

нового Єрусалима. Церква Христа. Неоязичництво 

і соціальна база його поширення. Неоязичництво в 

Україні. Рідна віра. РУНвіра (Рідна Українська 

Національна віра). Собор Рідної Віри. Ладовірство. 

Синтетичні релігії. Біле братство. Церква 

об’єднання (Церква уніфікації). Світова віра Бахаї. 

Езотеричні об’єднання. Містичні уявлення про 

надприродний світ і магічні засоби спілкування з 

ним. Теософія. Братство Грааля. Неорелігії 

східного походження. Сучасне прочитання 

індуїзму. Міжнародне товариство Свідомості 

Кришни. Центри Шри Чинмоя. Ошо-центр. 

Вселенська Чиста релігія. Саєнтологія. 

Міжрелігійний синтез і практика психоаналізу. 

Наука розуму (Релігійна наука). Християнська 

наука. Діанетика. Церква наукології. Східна 

містика і біблійне вчення. Походження сатанизму. 

Сатанизм у Європі в епоху Середньовіччя. 

Віросповідні догмати і культові дії сучасного 

сатанизму. Моральна програма сатанизму. 

Сатанизм у молодіжному середовищі. 

Чому це цікаво/треба вивчати Лібералізація суспільного життя в Україні 

відкрила шлях до поширення нових релігійних 

рухів, які є маркером суспільних змін, соціально-



культурних трансформацій епохи, формою 

модернізації традиційних релігій. Намагання 

нових релігійних рухів посісти свою нішу в 

супільному житті України викликало суперечливе, 

навіть негативне ставлення до неорелігій з боку 

частини громадськості, засобів масової інформації, 

традиційних конфесій та державних структур. 

Подолання багатьох  стереотипів можливе шляхом  

вивчення причин виникнення, особливостей 

поширення і тенденцій розвитку неорелігій. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

1. Здійснювати комунікацію з професійних питань 

з представниками наукових, громадських, 

релігійних і національно-культурних організацій і 

спільнот. 

2. Розуміти фактори, що зумовлюють різноманіття 

культур та національних спільнот, ефективно 

співпрацювати з носіями різних історичних та 

культурних цінностей.  

3..Вміти акумулювати та поширювати кращий 

досвід професійної діяльності, інтегрувати 

досягнення інших наук для вирішення актуальних 

проблем історії та археології 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства. 

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області. 

3. Здатність використовувати у фаховій діяльності 

знання гуманітарних та соціальних наук, вміння 

аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, 

економічні, культурні й соціальні події та явища.  

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

