РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Дисципліна «Релігієзнавство» 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.
Релігієзнавство – це комплексна і відносно самостійна галузь знань, що
складалася, починаючи з ХІХ ст. на межі філософії, соціології, історії,
психології, антропології, етнології, археології, географії та інших наук.
Релігієзнавство, як гуманітарна наука, вивчає закономірності виникнення,
розвитку та функціонування релігії, її склад та компоненти, місце в історії
людства, взаємозв’язок та взаємодію різних релігій і галузей культури.
Акцентуючи свою увагу на світоглядних аспектах про людину, суспільство, світ,
надприродне, релігієзнавство одночасно спирається й на досягнення сучасної
науково-технічної думки.
Викладання та засвоєння релігієзнавства є великим внеском у
гуманітаризацію освіти. Вивчення курсу релігієзнавства сприяє оволодінню
досягненнями світової та української культури, дає студентам всебічні знання
про релігію і церкву, богослов’я і віруючих, процеси сакралізації і секуляризації
в світі й в українському суспільстві, допомагає самовизначитись у світоглядних
проблемах, формує духовні інтереси та ціннісну орієнтацію.
Курс релігієзнавства також має важливе значення для національнодуховного виховання студентів, виробленню у них навиків самостійного аналізу
міжконфесійних взаємин, формуванню почуття толерантності, а також
відповідальності за дотримання конституційних положень про свободу совісті в
Україні.
Як особлива складова системи духовної діяльності релігія відіграє важливу
роль у процесі професійної підготовки студентів, які готуються до наукової
діяльності в галузі фундаментальних сучасних науково-технічних досліджень чи
впроваджуватимуть ці дослідження в своїй майбутній професійній діяльності.
Тому розкрити багатопланові, багатозначні, часом суперечливі зв’яз ки релігії і
новітніх сучасних технологій є ще одним важливим завданням викладання
даного курсу у Тернопільському національному технічному університеті імені
Івана Пулюя.
Мета курсу полягає в тому, щоб розкрити феномен релігії, як засіб
самоутвердження людини в навколишньому світі, як явище, яке дає надію і
вказує шлях до осягнення людиною вищих цінностей.
Завдання курсу: визначити історичні джерела походження, еволюції,
сучасного стану і перспективи розвитку релігії; показати зв`язок релігії з наукою,

філософією, політикою, правом, мораллю, естетикою, літературою і мистецтвом;
висвітлити роль основоположників, а також реформаторів національних і
світових релігій; ознайомити студентів із священними книгами цих релігій,
зокрема з Біблією; познайомити із різновидами неорелігій; викласти зміст
культу, свят і національного колориту релігійних спільностей; розкрити історію
і сучасний стан релігій в Україні; у кожному виді навчальної роботи виховувати
студентську молодь у дусі толерантного ставлення до ближнього, спрямовувати
молодих громадян України на засвоєння і практичне застосування в щоденній
практиці життя гуманістичних цінностей.
Предметом релігієзнавства
є
об’єктивні причинно-наслідкові
закономірності генезису релігій від прадавніх часів до сучасних, їх
функціонування, структура і різноманітні феномени в різних суспільствах та
взаємозв’язок і взаємодія з іншими галузями знань.
Зміст дисципліни: Предмет курсу «Релігієзнавство» та наука про
походження і сутність релігії. Родоплемінні культи та ранні національні релігії.
Пізні національні релігії. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. Світові
напрямки християнства (православ`я, католицизм, уніатство, протестантизм) та
їх розвиток в Україні до 1988 року. Біблія – священна книга юдеїв і християн.
Неорелігії та секти світу. Релігія в Україні на сучасному етапі.

