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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

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, закони, поняття, передумови, які характеризують 

релігійну потребу, релігійну свідомість, обрядово-ритуальні 

практики релігії, соціальні суб'єкти (групи, організації та інститути), 

механізми впровадження релігійних переконань, критерії впливу, а 

також закономірності протікання соціальних змін в сфері релігійної 

свідомості суспільстві і їх різноманіття.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Студенти отримають фундаментальні знання які стосуються 

теоретичних і практичних проблем релігії як багатоаспектного 

явища. Опанують   необхідні вміння і навички, зможуть 

використовувати отримані знання у майбутній професійній  

діяльності 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- здатність пояснити основні поняття й концепції, застосовувані в 

соціологічному аналізі релігії 

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даної галузі знань; 

- вміти концептуалізувати й операціоналізувати поняття релігії та 

релігійності 

- аналізувати і давати оцінку сучасним тенденціям розвитку 

інституту релігії 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- застосовувати соціологічні методи для дослідження феномену  

релігії   давати характеристику соціальним функціям релігії  

- визначати моральний потенціал релігії та її вплив на духовні 

процеси в суспільстві 

- орієнтуватися в законодавчих актах, які гарантують свободу совісті 

релігії та переконань  

- проводити соціологічний аналіз релігії та релігійності, осмислення 

релігійного життя в Україні  

- здатність використовувати професійні знання в області релігії і 

політики 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни: Предмет, завдання і основні поняття соціології 

релігії. Історія виникнення та розвитку соціології релігії. Методи та 

принципи дослідження соціології релігії. Релігія як предмет 

соціологічного аналізу. Релігія як світоглядна орієнтація. 

Релігійність як соціальний і особистісний феномен: огляд наукових 

підходів. Критерії релігійності: дослідницькі проблеми. Свобода 

совісті, свобода віросповідання, свобода релігії. Секуляризація. 

Релігійні конфлікти. 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з соціології, історії України, 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. Вілсон Б. Соціологія релігії / Браян Вілсон. пер. з англ. Марини 

Хорольської. – Харків: Акта, 2002. – С. 21-63. 

5. Соціологія релігії: навч. посібник / В.І.Докаш. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 254 с.  

 

  

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 



 

 

 

 

Фото 

 

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 mav3f3n 

 

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

