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Силабус навчальної дисципліни 

«ФІЛОСОФІЯ КОМУНІКАЦІЇ В РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ» 

Спеціальність: 033 «Філософія» 

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредита (90 годин) 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою викладання дисципліни є засвоєння магістрами філософських 

особливостей комунікації в релігійній сфері, розуміння сучасного 

стану і тенденції розвитку теорії і практики релігійної комунікації як 

елемента комунікативної культури суспільства. 
 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Сучасний багатоконфесійний та атеїстичний світ потребує нового 

рівня комунікації: за складом учасників (двосторонні, тристоронні, 

багатосторонні); за метою (екуменістичні, молитовні, інформаційні, 

пропагандистські, анти екстремістчькі, й антитерористичні, 

соціально-орієнтвані, ннаціонально-спрямовані, комбіновані тощо); 

за категорією учасників або суб’єктів спілкування (мирянські, 

ієрархічні, в середені конфесії і позаконфесійні, світські і 

богословські, офіційні й неофіційні); за ситуаціює спілкування 

(міжособистісні (особистнісне) і масове, приватне, офіційне тощо. З 

цим прийдеться зіштовхнутися в своїй професійній діяльності 

кожному магістрові як експерту з певних питань. Крім цього, цікаво 

буде ознайомитися з особливостями релігійної культури певного 

народу, його традиціями і світоглядними особливостями, щоб знати 

як поводитися і здійснювати комунікацію для вирішення намічених 

питань. 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни ви набудете таких 

компетентностей – вмінь та навичок: 

– володіння культурою мислення, здатністю до проведення досліджень, 

критичному аналізу, узагальненню і систематизації інформації, 

постановки мети і вибору оптимальних шляхів і методів їх 

досягнення; 

– розуміння і здатність аналізувати світоглядні, наукові і особистісно 

значимі питання і проблеми; 

– здатність працювати у колективі, толерантно сприймаючи соціальні, 

етнічні, релігійно-конфесіональні та культурні відмінності 

поліконфесійного суспільства. 

 

 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Філософія комунікації в релігійній сфері навчає культурі мислення, 

здатністі до проведення досліджень, критичному аналізу, узагальненню і 

систематизації інформації, постановки мети і вибору оптимальних шляхів і 

методів їх досягнення. Сучасному магістру вкрай необхідні розуміння і 

здатність аналізувати світоглядні, наукові і особистісно значимі питання і 

проблеми. Невід’ємною рисою професійності магістра є здатність 

працювати у колективі, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, 

релігійно-конфесіональні та культурні відмінності поліконфесійного 

суспільства. 

 

 

 

Навчальна логістика 
Зміст дисципліни: Релігійна свідомість і релігійна комунікація. Даосизм та 

буддизм: особливості релігійної комунікації. Іслам у контексті міжкультурної 

комунікації. Християнство у світлі філософсько-релігієзнавчих дискусій. 

Релігійна комунікація в сучасній Україні. 

Види занять: лекції, практичні заняття, творчі студії 

Методи навчання: аналітичний, творчо-пошуковий, навчальні 

дискусії 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання з основ філософії, історії релігії, філософії комунікації 

Пореквізити Знання з філософії комунікації в релігійній сфері носять універсальний 

характер і застосовуються при підготовці студентів освітнього ступеня 

магістр. Знання з цієї дисципліни необхідне при підготовці експертів з 

соціально-політичних питань, аналітиків комунікації та медіа-аналітиків, 

духовно-релігійних організацій та центрів міжконфесійного 

співробітництва та громадських організацій. 



 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:   

1. Академічне релігієзнавство: Підручник /За ред. А. М. Колодного –К.: 

Світ знань, 2014. – 862 с. 

2. Філософія: підручник /За ред. Л.Г. Дротянко, О. А. Матюхіної, В. І. 

Онопрієнка. – К.: НАУ, 2014. –720 с.  

3. Лубський В.І, Лубська М. В. Історія релігій: підручник. 2-ге видання. – 

К.: Четверта хвиля, 2014. – 776 с. 

Репозитарій НАУ: http://er.nau.edu/ua/handle/NAU/9112 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, схеми, таблиці тощо. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, тестування, аналіз відеозаписів, творів літератури тощо. 

Кафедра філософії 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)  

 
 

CУХОВА Надія Миколаївна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філософських наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

https://www.researchgate.net/profile/Nadiia_Sukhova 

https://orcid.org/my-orcid 

Тел.:095-420-98-94 

E-mail: nadiia.sukhova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1005 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс. Озброює інструментами та навичками ефективної 

комунікації в галузі 

Лінк на дисципліну Google Classroom G Suite: pouyaox 

 


