
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ 

Дисципліна «Історія релігій в Україні» є базовою вибірковою дисципліною 

для спеціальності «Психологія», що читається на ІI курсі у ІІІ семестрі в обсязі 

3,5 кредити (ЕСТS) − 105 год., з яких 48 години аудиторних занять, з них 32 

годин лекцій, 16 годин семінарських занять і 57 години самостійної роботи і 

підсумовується заліком.  

Дисципліна читається професором кафедри психології у виробничій сфері, 

доктором історичних наук Стоцьким Ярославом Васильовичем. 

Історія релігій – базова наукова галузь релігієзнавства, яка вивчає 

зародження й еволюцію релігій в цілому чи окремих їхніх елементів, напрямів, 

віросповідань від виникнення примітивних вірувань, первісних релігійних форм 

до становлення і розвитку національних і світових релігій як в світі, так і в 

Україні. 

Мета курсу полягає в тому, щоб вивчити історію релігійного процесу на 

українських теренах в усій різноманітності його особливостей, а саме: з’ясувати 

своєрідності витоків релігій в Україні, розвитку й поширення їхніх 

багатоманітних конфесійних форм, функціонування їх на різних етапах 

українського етносу. 

Завдання курсу: розкрити історію всіх тих релігій і культів, які виникли 

або поширювалися в Україні серед корінного і некорінних її народів; висвітлити 

історію релігій саме українського етносу із врахуванням особливостей тих 

релігій, які виникли на національному ґрунті, і тих, які здобули національну 

окресленість, прийшовши в Україну від інших етносів; визначити історію 

релігійної духовності українців, його релігійність від прадавніх часів до 

сьогодні; розкрити культово-обрядовий колорит релігійних вірувань в Україні 

від дохристиянського періоду до сучасності; висвітлити законодавство про 

релігійні культи в Україні як минулого, так і сучасного періодів.  

Предметом є історія виникнення і еволюція релігії у їхньому взаємозв’язку 

в різних історичних періодах життєдіяльності українського етносу та інших 

націоменшин на українських теренах. 

Зміст дисципліни: Предмет курсу «Історія релігій в Україні». Доба давніх 

релігій. Християнізація Руси-України. Середньовічне християнство. Релігійне 

життя в Україні у роки колоніальної неволі. Ранній і пізній протестантизм в 

Україні. Релігії національних меншин в Україні. Релігійно-церковні процеси 

періоду радянського тоталітаризму. Релігійно-церковне життя в незалежній 

Україні. 

 

 

 


