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1. Мета д11сциплiни оволодiння здобувачами сучасною релiriйною 
ситуацiею в Укра'iнi, знания iсторичних передумов та причин, якi призвели до 
полiконфесiйностi в Укра'iнi, розумiння ризикiв мiжцерковно'i конфронтацii" в 
суспiльствi . Опанування здобувачами методiв професiйноrо дослiдження, 
формування розумiння сутностi релiriйних течiй та проблем сучасноrо 
peлiriйнoro житгя. 

2. Попереднi вимоrи до опанування або вибору навчальноi дисциплiни: 
1. Знати головнi етапи та характеристики фiлософськоrо та peлiriйнoro 

процесiв; основнi релiriезнавчi тeopii' та методи i методики . . . 
решпезнавчих дослщжень. 

2. Вмiти збирати та iнтерпретувати iнформацiю щодо релiriйних 
феноменiв, обrрунтовувати власну свiтоrлядну позицiю щодо значения 
peлiri'i в житr1 людини, використовувати iнформацiйнi та 
комунiкацiйнi технолоri'i. 

3. Володiти елементарними навичками науковоrо досшджения та 
управлiния iнформацiею, критичного ставления та проrнозувания 
стосовно релiriйних подiй та явищ; використания iншомовних фахових 
iнформативних джерел. 

3. Анотацiя навчальноi дисциплiни: дисциплiна «Релiгiйна ситуацiя в 
Укра'iнi» е вибiрковою дисциплiною для спецiальностi «релiriезнавство», що 
викладаеться на другому роцi навчання освiтньо-науковоrо рiвня доктор 
фiлософi'i. Релiriйна ситуацiя в Укра'iнi е невiд'емною частиною академiчного 
релiriезнавства. В рамках дисциплiни подасrься ретроспективний аналiз 
iсторико-географiчних та морально-етичних особливостей розвитку релiгiйних 
органiзацiй i конфесiй, шляхи порозумiння церков в iнтересах нацiонально'i 
безпеки Укра'iни. Розкриваються основнi передумови сучасноI reopeлiriйнoI 
ситуацii', наслiдки еволюцi'i певних peлiriй в залежностi вiд суспiльних i 
природних систем. Вивчення курсу передбачае з 'ясування з точки зору 
релiriезнавчоi' науки питань походження та еволюцi'i релiгiй в Украiнi, 'ix 
вiровчення, культу на основi рiзних концепцiй та пiдходiв. 

4. Завдання (навчальнi цiлi) - ознайомити здобувачiв з основними 
найбiльш показовими фактами, що вiдносяться до сфери мiжконфесiйних 
вiдносин в Украiнi, визначати iсторико-rеографiчний та морально-етичний 
аспект розвитку та поширення peлiriй Украi'ни та i'x вплив на суспiльно
полiтичне житгя регiонiв, орiентуватися у сучасних пiдходах до вивчення 
peлirii', надати цiлiсну систему знань про сутнiсть i основи функцiонування 
релiгiйних орrанiзацiй, конституцiйнi гарантi'i та правове реrулювання 
дiяльностi релiгiйних органiзацiй в Украi'нi i за кордоном. У результатi 
вивчення дисциплiни здобувачi мають не лише продемонструвати масив 
теоретичних знань, але й засвоi'ти та використовувати цi знания при написаннi 
дисертацiйноI роботи, вдаватися до дiалоrу з вiруючими рiзних конфесiй як 
засобу досяrнення консенсусу, громадянськоi' злагоди в суспiльствi. 
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5.Рсзультати 11авча1111я за дисциплiною: 

Результат навчання Вiдсоток у 

(1 . знати; 2. вмiти ; 3. комунiкацiя 4. Методи 
Методи 

пiдсумков 
аnтономнiсть та вiдповiдальнiсть) виклада1111я i iй оцiнцi з 

оцiнюва1111я 
дисциплiн 

Результат 11авча1111я 
навча1111я 

Код и 

Знати: 

особливостi предмету лекц1я, письмова 5 
1.1 «Релiгiйна ситуацiя в Украi'нi», самостiйна контрольна 

його м1сце в систем~ робота робота, 

сощально- rумаютарних 
• u 

екзаменац1 ина 

дисципшн; робота 

базовi релiгiйнi поняття, i'x сем1нар, усна 5 
1.2 сутюсть; 

•v 
сам оспина ДОПОВIДЬ, 

робота 
•v 

екзаменацшна 

робота 

основнi концепцii' дослiдження лекц1я, письмова 8 
1.3 peлirii'; 

•v 

самостшна контрольна 

робота робота, 
•v 

екзаменацшна 

робота 

основнi релiгiйнi джерела; лекц1я, 
• V 

екзаменащина 10 
1.4 •u 

робота самост1ина 

робота 

peлirii' 
. . 5 сутюсть l значения в лекщя, сем1нар, усна 

1.5 духовно-культурному ЖИТТl 
•u 

самостшна ДОПОВlДЬ, 

сусшльства; робота письмова 

контрольна 

робота 
. . . 

7 загально-теоретичю основи лекщя, усю ДОПОВIДl, 

1.6 функцiонувания 
• •v 

решгшних 
•u 

самостшна презентац~я 
•v 

оргаюзацш; робота 
•v 

самостшного 

дослщжения, 

екзаменацiйна 

робота 

Вмiти: 

обrрунтовувати 
. . . 

8 власну семшари, усю ДОПОВIДI, 

2.1 
•v 

св1тоглядну ПОЗИЦIЮ ЩОДО самостшна презентац1я 

peлiгii' робота 
•u 

значения в ЖИТТl самоспиного 

людини; дослщження, 

аналiзувати дiяльнiсть 
. . . 

10 семшар, усю ДОПОВIДI, 

2.2 релiгiйних органiзацiй та i:'x 
•u 

самостшна презентащя 

робота 
•v 

вплив на культуру 1 розвиток 
самостшного 

дослщження, 
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2.3 

2.4 

2.6 

3.1 

сощуму; 

застосовувати теоретичю сем1нар, 

знания при вирiшеннi самостiйна 

про<Ьесiйних завдань; робота 
вдаватися до д1алоrу з семшар, 

вiруючими рiзних конфесiй як самостiйна 
засобу досягнення консенсусу, робота 
громадянськоi 

суспiльствi. 
злагоди в 

здiйснювати пошук, самостiйна 
систематизацiю та робота 
iнтерпретацiю додатковоi 
iнформацiI, необхiдноI для 
вивчення проблематики курсу 

комунiкацiя: 

використовувати знания семшари, 

шоземних мов для анал1зу самостiйна 

iнформацiйних штернет- робота 
ресурс1в, читання новiтньоi 

релiгi□навчоI штератури в . . 
пщготовщ до семшарських 

занять та написания 

самостiйних робiт; 

презентувати результати семшари, 

3 .2 здiйсненоI самостiйноi" роботи самостiйна 

у вигляд1 доповiдей, робота 

повiдомлень, есе, презентацiй, 

конспекпв; 

формулювати i арrументувати семшари 
3 .3 власну думку в ходi дискусiI з 

проблем peлirii" та Ух сучасноУ 

суспiльноi" ролi; вести полемiку 

стосовно даних питань на 

OCHOBI ВОЛОДIННЯ 

категорiально-поняттсвим 

апаратом курсу. 

автономнiсть та 

вiдповiдальнiсть: 
•u 

самостiйно 

критично 

лiтературу 
курсу; 

шукати та самостшна 

4.1 опрацьовувати робота 

стосовно питань 

екзаменацiйна 

робота 

презентащя 

самостiйного 

дослщження, . . . 
усю ДОПОВIДI, 

дискусii", 

презентащя 

самостiйного 

досшдження 

У сна доповiдь 

.. 
усю ДОПОВIДl 

. . 
усю ДОПОВIДl, 

дискусii", 

презентащя 

самостiйного 

дослщження 

дискусiI 

.. 
усю ДОПОВIДI, 

дискусii 

8 

10 

5 

5 

5 

4 

2 
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. .. 
3 ВIЛЬНО ВОЛОДIТИ методами практичне усю ДОПОВJДI, 

4.2 обробки, анашзу та синтезу заняття презентащя 

науковоi' iнформацii' самостiйного 
достдження 

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними 
результатами навчання (необов'язково для вибiркових дисциплiн) 

Резvльтатн навчан11я днсцнплiнн 
1.1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 2. 1 2. 22. 3 2. 4 2. 5 2. 6 3. 1 3. 23 .3 4. 1 4.2 

Програмнi результатн навчання 

Грунтовнi знания предметноi' облает i+ + + + + 
релiгiсзнавства та розумiння професii'. 

Знания закономiрностей, особливостей i+ + + + + 
тенденцiй розвитку сучасних релiгiй свiту, 
м1жнародного досвщу державно -
церковних вщносин. 

Критичний аналiз механiзмiв взаемовпливу + + + + + 
ПОЛIТИКИ державного управшння, впливу 

геопоштики, СВIТОВИХ процес1в 1 
мiжнародноI iнтеграцiI на сутюсть, 

властивост1 та lНШl системю 

характеристики феномену peлiriI. 

Формулювати робочi гшотези + + + + + 
дослiджуваноI проблеми, ЯКI мають 

розширювати 1 поглиблювати стан 

наукових досшджень в сферi 
peлiri сзнавства. 

Вмiти формувати команду дослiдникiв для + + + 
вирiшення локальноI задачi ( формулювання 
дослiдницькоi' проблеми, рабочих гiпотез, 
збору iнформацiI, пiдготовки пропозицiй). 

Квалiфiковано вiдображати результати + ++ + ++ + 
нау~ових дослiджень у наукових статтях, 

опублiкованих як у фахових вiтчизняних 

виданнях, так i у виданнях, якi входять до 
мiжнародних наукометричних баз. 

Вмiти будувати реконструктивно - + + + + + 
iнтерпретацiйнi моделi на пiдставi наукових 

спостережень. 

7.Схема формування оцiнки 

Контроль знань здiйснюеться за системою ECTS, яка передбачае 

дворiвневе оцiнювання засвоеного матерiалу, зокрема оцiнювання 
теоретичноi пiдrотовки - результати навчання (знания 1.1 - 1.6), що складае 
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40% вiд загальноi' оцiнки та оцiнювання практичноi' пiдготовки - ре_зультати 

навчання (вмiння 2.1-2.6); (комунiкацiя 3.1-3.3); (автономН1сть та 

вiдповiдальнiсть 4.1-4.2), що складае 60% загальноi' оцiнки. 

7.1 Форми оцiнюва1111я здобувачiв: 
- критерii оцiнювання : 

У сна вiдповiдь: 
10-9 балiв - здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiал~м, 

вiльно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривас зм1ст 

поставленого завдання, використовуючи обов 'язкову та додаткову лiтера1?'ру 

8-7 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiс навчальним матер1алом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 

основному розкривае змiст поставленого завдання, використовус обов'язкову 

лiтературу. Допускаються несуттевi неточностi 

6 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, не спирасться на необхiдну навчальну лiтературу, Мае У 
. . . . . 
вщповщ1 суттев1 неточносп 

Доповнення / дискусiя: 
10-9 балiв - доповнення зм1стовне, грунтовне, конструктивно доповнюе 

обговорення теми, 

8-7 балiв - доповнення змiстовне 

6 балiв - доповнення мiстить iнформацiю, що суттсво не розширюе дискусiю 

Самостiйна робота 

1 О балiв здобувач у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, вiльно 

та аргументовано його викладае, глибоко та всебi чно розкривае змiст . . 
поставленого завдання, правильно 1нтерпретус отримаю резулыати, 

використовуе обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструс самостiйн
iсть, 

достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 

9-8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiс навчальним матерiалом, 

вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в поясне
ниях, в 

основному розкривае змiст поставлено го завдання, використовуе обо в' я
зкову 

лiтературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного 

дослiдження / письмовоi' роботи. Допускаються несуттевi неточностi 

7 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спирасться на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 

6 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та 

поверхово його викладае, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. М
ае 

суттевi помилки в роботi. Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

Пiдсумкова контрольна робота: 

. 10-9 балiв здобувач у повному обсязi володiс навчальним матерiалом, 

вшьно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкрива
с змiст 
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поставленого завдання, правильно iнтерпретус отриманi результати, 
використовус обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструс самостiйнiсть, 

достовiрнiсть, незаангажованiсть проведеного дослiдження / письмовоi' роботи 
8 балiв - здобувач у достатньому обсязi володiс навчальним матерiалом, 

вiльно його викладас, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 
о~новному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обов'язкову 
штературу, демонструе самостiйнiсть та достовiрнiсть проведеного 

дослiдження / письмово'i роботи . Допускаються несуттевi неточностi 
7 балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 

глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 

необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi 
6 балiв - не в повному обсязi володiе матерiалом, фрагментарно та 

поверхово його викладае, недостатньо розкривае змiст поставлених питань. Мае 
суттевi помилки в роботi. Демонструе не самостiйнiсть у виконанi завдань. 

- пiдсумкове оцiнювання (у формi екзамену): 

Екзаменацiйне оцiнювання вiдбуваеться у письмовiй формi. Бiлет складаеться з 
двох питань, кожне з яких оцiнюеться за шкалою 20 балiв, що в загальному 

пiдсумку дае 40 балiв. 

- критерii екзаменацiйноrо оцiнювання кожного питания: 

20-16 балiв здобувач у у повному обсязi володiе навчальним матерiалом, 
вiльно та аргументовано його викладае, глибоко та всебiчно розкривае змiст 
поставленого завдання, правильно iнтерпретуе отриманi резулыати, 
використовуе обов'язкову та додаткову лiтературу, демонструе самостiйнiсть, 
достовiрнiсть, незаангажованiсть. 

15-13 балiв здобувачу достатньому обсязi володiе навчальним матерiалом, 
вiльно його викладае, але може не вистачати аргументацii' в пояснениях, в 
основному розкривае змiст поставленого завдання, використовуе обов'язкову 
лiтературу, демонструе самостiйнiсть. 

12-1 О балiв - в цiлому володiе навчальним матерiалом, але не демонструе 
глибини знань, самостiйностi у вирiшенi поставлених завдань, не спираеться на 
необхiдну навчальну лiтературу, робота мiстить суттевi неточностi. 

- умови допуску до пiдсумковоrо екзамену: 
Здобувач не допускаеться до екзамену, якщо пiд час семестру набрав менше 36 балiв. 
Для допуску до екзамену здобувач мае здати всi самостiйнi роботи та конспекти. 
Екзаменацiйна оцiнка не може бути меншою 24 балiв для отримання загальноi' 
позитивноi' оцiнки за курс. 

в 



При простому розраху11ку отриму€мо: 

Кiлькiсть балiв пiд Екзамен Пiдсумкова 

час навчальноrо оцiнка 
перiоду 

Мiнi.мум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Здобувач допускаегься до екзамену за умови надання конспектiв за 

тематикою двох практичних занять, передбачених планом i конспектiв джерел з 

тематики лекцiйного курсу, виконаних в ходi самостiйно1 роботи. 

72 О . ,рrаюзащя оцшювання: 

Види робiт пiд час навчального перiоду Кiлькiсть балiв пiд час 

навчального перюду 

Min - 36 бали Мах - 60 балiв 

У сна вiдповiдь на семiнарах пiд час «б» х 2 = 12 « 1 О» х 2 = 20 

навчального перiоду згiдно з графiком 

навчально1 програми 

Доповнення, участь в дискусiях на семiнарах «6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

пiд час навчального перiоду згiдно з графiком 

навчальн01 програми 

Самостiйна iндивiдуальна робота з «6» х 1 = 6 « 1 О» х 1 = 1 О 

першоджерелами, нормативними документами 

у виглядi рефератiв та есе 

Пiдсумкова контрольна робота «б» х 1 = 6 « 1 О» х 1 = 1 О 

7.3 Шкала вiдповiдностi оцiнок: 
Вiдмiнно / Excellent 90-100 

Добре/ Good 75-89 

Задовiльно / Satisfactory 60-74 

Незадовiльно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ 
ТЕМА ТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКПIЙ ТА ПР АКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Назва пра1..-т11чm1х занять 

Тема 1. Поняття «релiгiйноi' ситуацii'». 
Предмет i завдання курсу 
Тема 2. Початок формування сучасноi' 
релiгiйноi' ситуацii' Украi'нi 
Тема 3. Повернення релiгiйних свобод в 
незалежнiй УкраУнi 

Тема 4. Вiдношення посттоталiтарного 
суспiльства до peлirii' i церкви 
Тема 5. Iсторiя становления i характеристика 
конфесiйного простору сучасноi' Украi'ни 
Тема 6. Конфесiйна багатоманiтнiсть 
У краi'ни на початку XXI столiття 
Тема 7. Мiсце вiтчизняного православ'я в 
конфесiйнiй палiтрi У краiни 
Тема 8. Змiни в законодавствi Украiни у 

8 вiдповiдности до релiгiйноi' ситуацii' в 
державi 
Пiдсумкова ковтрольна робота 

всього 

Загальний обсяг 120 год., в тому числi: 
Лекцiй-18 год. 
Семiнарiв i практичних - 4 год. 
Самостiйна робота - 96 год. 
Консультацi1 - 2 год. 

Кiлькiсть rод1111 
Пра1..-т11ч11i Самостiiiна Лекцii 
за11япя робота 

2 14 

2 2 10 

2 10 

2 14 

2 10 

2 12 

2 12 

2 2 14 

2 

18 4 96 
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9. Рекоме1щованi джерела: 

Основна: 

1. Академiчне релiгiезнавство Укра1ни. Iсторiя 

монографiя. - К., 2006. - 245 с. 

сьогодення. Колективна 

2. Iсторiя peлiriй свiту: Навч. посiб. / В.1. Лубський, €.А. Харьковщенко, М.В. 

Лубська, Т.Г. Горбаченко. - К: «Центр учбовоУ лiтератури», 2014. - 536 с. 

3. Iсторiя, устрiй i правовий статус християнських церков: Навчально

методичний посiбник з конфесiйно-практичного релiгiезнавства для 

студентiв фiлософського факультету. / В.1. Лубський, €.А. Харьковщенко, 

М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко, I.M. Фенно; за ред. докт. фiлоф. наук, проф. 

М.В. ЛубськоУ. - К: «Центр учбовоУ лiтератури», 2015. - 728 с. 

4. Колодний А. УкраУна в ii релiгiйних виявах. -Львiв: Сполох, 2005. 

5. Федорiв Ю. Iсторiя Церкви в УкраУнi. - Львiв: «Свiчадо», 2001. 

6. Харьковщенко €.А. Релiгiезнавство: Пiдручник. -К. 2018. 

7. Яроцький П.Л. Релiгiезнавство Кондор. К., 2004. 

Додаткова: 

1. Академiчне релiгiезнавство - К., 2000. 

2. Дисциплiнарне релiгiезнавство. Навчальний посiбник (за ред. А.Колодного). 

-К.,2010. 

3. €ленський В. Релiгiя i укра1нське суспiльство. // Людина i свiт. - 1996. - № 

1-2. 

4. Закович М.М. Релiгiезнавство. - К., 2002. 

5. lванишин В . Укра1нська церква 1 процес укра1нського вщродження. -

Дрогобич, 1990. 

6. История религии (ред. И.Н. Яблокова). В 2-х т. - М., 2004. 

7. Iсторiя peлiri1 в Укра1нi. (за ред. А.И.Колодного). -К., 1999. 

8. Колодний А. М. lсторiософiя релiгП. Монографiя / А. М. Колодний. - К.: 

У АР, 2013. - 386 с. 

9. Конфесiологiя peлiri1 (за ред. А.Колодного та Л.Филипович). -К., 2009. 
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1 О.Костюк О. В. Релiгiйний мiф: становления та трансформацiя / О. В. Костюк. 

- К. : Мiленiум, 2010. - 150 с. 

11.Лэнг Э. Становление религии // Мистика. Религия. Наука. - М., 1998. 

12.Мiрча Елiаде як класик свiтового релiriЕ:Знавства. - К. , 2007. 

13 .Предко 0.1. Психологiя peлirii': iсторiя, теорiя, релiгiЕ:Знавчi вимiри. - К., 

2005. 

14.Церковне (канонiчне) право: 

Харьковщенко, М.В. Лубська, 

лiтератури», 2015. -640 с. 

Пiдручник. / В.1. Лубський, €.А. 

Т.Г. Горбаченко. - К: «Центр учбовоi' 
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Додаток до робочоi' програми навчальноi' дисциплiни 
«Релiriйна ситуацiя в Украiнi» 

для аспiрантiв 2 курсу напряму пiдготовки 031 релiгiезнавство 
освiтньо-наукового рiвня «Доктор фiлософi'i» . . . . 

спец1альюсть «решг1езнавство» 

Викладач: Харьковщенко €вген Анатолiйович 

Електронна адреса: 

sacerdos@ukr.net 

Самостiйна робота 

Завдання: Пiдготовка публiкацiй, тез, доповiдей за запропонованими 
темами (на вибiр аспiранта). На основi самостiйноrо пошуку та 
опрацювання спецiальноi' науковоi' та навчальноi' лiтератури. 

1. Розкрити значения поняття «релiгiйна ситуацiя». 
2. Особливостi в формуваннi сучасно'i релiгiйно'i ситуацi'i в Укра'iнi. 
3. В чому рiзниця мiж релiгiйними свободами в радянськiй i незалежнiй 
Укра'iнi? 

4. Чим пояснити зростання релiгiйностi в укра'iнському суспiльствi пiсля 
проголошення незалежностi. 

5. Вiдношення до peлirii i церкви в релiгiйному i нерелiгiйному середовищах 
посттоталiтарноi доби. 

6. Свобода совiстi в забезпеченнi релiгiйно'i i свiтоглядноi толерантностi в 
Украiнi. 

7. Висвiтити документальну базу органiв державноi влади Украiни з приводу 
надання Томосу православнiй церквi. 

8. Ускладнення конфесiйного портрету сучасноi Украiни: характеристика на 
основi статистичних показникiв Мiнкульту. 

Термiн виконання: узгоджупъся з викладачем. 

Виконану роботу необхiдно надiслати на електронну пошту зазначену на 

початку тексту додаткiв до робочоi програми навчальноi дисциплiни. 

Максимальна оцiнка-10 балiв 

Критерiй оцiнювання: цiлiснiсть та самостiйнiсть роботи, демонстрацiя 

критичного осмислення вже iснуючих релiгiезнавчих експертиз. Максимальна 

кiлькiсть балiв 1 О за умови самостiйно'i, якiсноi, цiлiсноi роботи. Для виконання 
самостiйноi роботи аспiрант може використовувати джерела будь-якою мовою. 

Текст самостiйно'i роботи виконуеться мовою викладання. 



Дощ,ток до робочоУ 11рограм11 1швчалыюУ дисциплi1ш 

«Рслiriйна ситуацiя в УкраУнi» 

для студентiв напряму пiдготовки 031 релiгiсзнавство 
освiтньо-науковоrо рiвня «Доктор фiлософii'» 

спецiальнiсть «рслiriсзнавство» 

Викладач: Харьковщенко €вген Анатолiйович 

Практичнi заняття з д11сщшлiН11 

Пра«тичне за11яття 1. Почато« форА1ува1111я cy11ac11oi'peлiгiй11oi' cumyaцii' в 
У«ра;·,,; - ( 2 год.) 

План 

1. Змiни у вiросповiдальнiй полiтицi держави в контекстi I 000-лiття хрещення 
Киiвськоi' Pyci. 

2. Кроки держави по виправленню помилок i зловживань радянськоi' влади 
вiдносно peлirii i церкви. 

3. Змiни в суспiлънiй свiдомостi оцiнки iсторичноУ ролi peлiriY i церкви в 
розвитку укра'iнськоi' iдентичностi. 

4. Конституцiя Украi'ни i Закон про peлiriйнi культи i органiзацii' як основа 
релiгiйноi' свободи в Украi'нi. 

Рекомендована лiтература 

[2],[4], [7], [8]. 

Пра«тичне заняття 2. Мiсце вiтчизняного православ'я в «онфесiйнiй 
naлimpi Украi'ни - ( 2 год.) 

План 

1.Украi'нське православ'я в духовно-моральному життi народу. 

2.Автокефальна iдея в Украi'нi. 

3.Створення помiсноi' православноi' церкви в Украi'нi. Томос. 

4.Православнi церкви в сучаснiй Украi'нi i подолання конфлiктiв в 
православному середовищ1. 

Рекомендована лiтература 

[1],[3], [5], [6], [7]. 



ПИТАНИЯ НА ЕКЗАМЕН 

з дисциплiни 

"Релiriйна ситуацiя в Украiнi" 

Укладач: Харьковщенко €.А., д. фiлос. наук, проф., проф. кафедри 

релiriсзна вства 

1. Змiст поняття "релiriйна ситуацiя". 

2. Релiriйна ситуацiя в Украi'нi перед розпадом СРСР. 

3. Якi змiни вiдбулися у вiросповiдальнiй полiтицi держави в контекстi 1000-
лiття хрещения Ки1всько1 Pyci. 

4. Конституцiйнi i законодавчi rарантi1 релiriйно1 свободи в Украi'нi. 

5. Назвати дi1 держави по виправленню помилок i зловживань радянсько1 влади 
вiдносно peлiri1 i церкви. 

6. Чи вiдбулися змiни в суспiльнiй свiдомостi оцiнки iсторично1 ролi peлiri'i i 
церкви в розвитку украiнськоI iдентичностi. 

7. Зростания рiвня релiriйностi i конфесiйноI iдентифiкацii' украi'нцiв в 
посттоталiтарну добу. 

8. Кореrування настроiв i позицii' нерелiriйноi' частини населения Украi'ни в бiк 
позитивноi' оцiнки ролi peлirii' в розвитку культури. 

9. Виникнения конфесiйних засобiв масовоI iнформацii'. 

10.Вiротерпимiсть як характерна ознака peлiriйнoi' свiдомостi в Украi'нi. 

11.Багатоманiтнiсть конфесiйного простору сучасноI Украi'ни. 

12.Структура конфесiйноI баrатоманiтностi в Украi'нi на початку XXI ст. 

13.Офiцiйна статистика Департаменту у справах peлirii' Мiнкульту вiдносно 
динамiки становления i розвитку релiгiйних орrанiзацiй. 

14.Наявнiсь серед населения Украi'ни велико~ групи людей, якi мають 
нерелiriйний свiтоглядний висновок i питания свободи совiстi. 

15 .Консолiдацiя украi'нськоrо суспiльства при наявностi релiriйних i 
нерелiriйних свiтоглядних орiентацiй. 

16.Jсториичнi чинники домiнування православ'я на конфесiйнiй мапi Укра1ни. 

17 .Конфлiкти в укра1нському православ '1 як фактор зростання 
полiконфесiйностi в Укра1нi. 

18.Регулювання актуальних питань peлiri1 i церкви в сучасних законодавчих 
1ющативах держави. 


