
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«РЕЛІГІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ» 

Спеціальність: 052  «Політологія» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»  
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Головні принципи та закони взаємодії політики та релігії.  

Системний виклад теоретичних і практичних проблем взаємодії 

політики 

і релігії як багатоаспектного явища 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Студенти отримають фундаментальні знання які стосуються 

взаємовпливів релігії та політики, опанують   необхідні вміння і 

навички, зможуть використовувати отримані знання у майбутній 

професійній  діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння аналізувати, досліджувати та використовувати  знання 

специфіки сучасних політичних та релігійних проблем, основні 

тенденції розвитку та місце релігії в міжнародній глобалістиці, а 

також ролі релігії в сучасних інтеграційних та дезінтеграційних 

процесах 

Систематизувати політичну і релігійну обстановку, будувати 

аналітичні прогнози в області взаємин релігії і політики 
Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- готовність керувати колективом в сфері своєї професійної 

діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та 

культурні відмінності 

- здатність використовувати професійні знання в області релігії і 

політики 



 

 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни: Взаємозв'язок сакрального і політичного: 

антропологічні і методологічні основи. Сакральне коріння 

політичної влади в древніх політеїстичних культурах.  Індуїзм як 

основа політичного ладу стародавньої Індії.  Конфуціанство як 

політико-релігійне вчення. Елементи політичного в буддистському 

вченні. Антична міфологія як основа політичних концепцій.  Іудаїзм 

як основа політичних концепцій.  Християнство як основа 

політичних концепції.  Іслам як основа політичних концепцій. Роль 

релігії та її інститутів у політичній історії України. Міжрелігійний 

діалог як важливий фактор зміцнення миру і міжнародної безпеки. 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з політології, соціології, загальної теорії політики, історії 

зарубіжних та українських політичних учень, політичної культури та 

ідеології, філософії, загальні та фахові знання, отримані на 

попередніх курсах бакалаврського рівня вищої освіти 

 

 

 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи 

 

 

магістерської роботи 
Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Академічне релігієзнавство: підруч. [Текст]: за наук. ред. проф. А. 

Колодного.К.: Світ знань, 2000. – 862 с. 

 2. Віллем, Жан-Поль. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття 

[Текст] / Жан- Поль Віллем; [пер. з фр.]. – К.: Дух і літера, 2006. – 

331 с. 

3. Історія релігій: навч. посібн. [Текст] / В. Лубський, В. Козленко, 

М. Лубська, Г. Севрюков. – К.: Тандем, 2002. – 640 с. 

4. Голотін С.І., Кальниш Ю.Г., Колосков В.В., Петрик В.М., 

Штоквиш О.А., Соціально-правове регулювання діяльності 

релігійних організацій: Навчальний посібник. -К.: Вид-во НА СБ 

України, 2001. – 78 с. 

5. Омельчук В. В. Релігійна політика стародавніх і середньовічних 

держав: навч. посіб. / В. В.Омельчук, В. М. Ліснича. – К.: Персонал, 

2011. – 608 с.  

  

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет ФЛСК 



 

 

 

Викладач(і) ПІБ викладача Кошетар Уляна Петрівна 

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php? 

Тел.:   

E-mail:uliana.koshetar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Meet jsh4eou 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?

