
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ СВІТУ 

Дисципліна «Історія релігій світу» 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. 

Історію релігії, зокрема в європейській традиції, розуміють як історичну 

дисципліну в рамках загальної історії культури, що розглядає виникнення, 

розвиток і занепад релігійних явищ (релігій) у минулому і теперішньому з метою 

виявити закономірності їх розвитку, спільне і відмінне в них, зв’язки між ними 

та використовувати здобуті знання для ліпшого розуміння сучасної релігійної 

ситуації в світі. 

Мета курсу полягає в тому, щоб розкрити історію зниклих, стародавніх і 

сучасних релігій світу, акцентуючи, зокрема, на походження і розвиток тієї чи 

іншої релігії, а також на обумовлення їхньої життєдіяльності політичними, 

економічними, суспільними, культурними та іншими чинниками. 

Завдання курсу: відкриття того, що продовжує існувати з минулого і 

відповідає за нинішній стан речей, у нашому випадку – за стан релігії; здійснити 

загальний огляд релігії, як феномену-явища та висвітлити її характер, суть чи 

базис – її «дух»; розкрити витоки релігій та життєпис їхніх засновників; розкрити 

найважливіші вірування, їхню сутність; дослідити основні аспекти т. зв. 

священних Писань та настанови, які із них витікають; розглянути способи 

молитов і медитації, а також основні цінності; висвітлити місця поклонінь і 

ритуали, способи утвердження і сприйняття тайни; розглянути сутнісні аспекти, 

які стоять перед віруючими різних (досліджуваних) релігій в сучасному світі.  

Предметом є закономірності виникнення, становлення та розвитку релігій 

світу, їх функціонування, в конкретних історичних умовах як регіонального, так 

і глобального масштабів. 

Зміст дисципліни: Методологічні особливості дослідження і вивчення 

предмету курсу «Історія релігій світу». Родоплемінні культи і ранні національні 

релігії в минулому і сучасному. Релігії давніх Ірану та Індії. Релігії древнього 

Китаю і Японії. Юдаїзм. Буддизм. Християнство. Іслам. Неорелігії світу.  

 

 

 

 


