Сертифікатна програма
«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»





Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма
Бакалавр.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного)
Немає.
Профіль програми

Опанування сертифікатної програми «Релігієзнавство», що передбачає поглиблене
вивчення циклу релігієзнавчих дисциплін, є однією з тих додаткових освітніх
можливостей, які пропонуються студентам бакалаврських програм НаУКМА паралельно
із навчанням за певними напрямами.
Обрання додаткової програми «Релігієзнавство» дозволяє:
 ґрунтовно ознайомитись з історією релігії та релігієзнавчою проблематикою в її
теоретичних і практичних аспектах;
 осягнути місце і роль релігії в історії та культурі;
 глибше зрозуміти сутність сучасних релігійних процесів в Україні та світі;
 набути знання та навички, необхідні для продовження навчання на магістерських
програмах релігієзнавчого та богословського спрямування;
 розширити перспективи майбутнього працевлаштування.
Загальний обсяг навчальної програми – 25 кредитів ЄКТС (750 години), з них: нормативні
дисципліни – 19 кредитів ЄКТС; вибіркові дисципліни – 6 кредити ЄКТС. Курси,
прослухані в рамках сертифікатної програми «Релігієзнавство», зараховуються одночасно:
- як нормативні і вибіркові за професійним спрямуванням – для студентів
бакалаврської програми НаУКМА зі спеціальності 033 «Філософія»;
як вибіркові дисципліни циклу вільного вибору – для студентів інших
бакалаврських програм.
• Ключові результати навчання
1. Знання з предметної області
Основні ознаки, що характеризують специфіку релігії як духовно-практичного
освоєння світу, специфіку релігійної картини світу.
Основні структурні компоненти релігійного комплексу; специфіки та функцій
релігійної свідомості, релігійної чуттєво-емоційної сфери, сфери ритуально-культових
практик, релігійних спільнот та інституцій.
Цілісне уявлення про роль релігії в історії культури, про специфіку взаємин релігії з
іншими формами духовного життя людства (філософією, наукою, мистецтвом тощо).
Основні категорії та поняття наукового осмислення релігії, предмет і функції основних
релігієзнавчих дисциплін.
Категорії та поняття основних релігійних традицій світу.
Основні віхи історії головних релігійних конфесій світу.
Основні тенденції сучасного релігійного життя.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
Володіння базовими навичками раціонального аналізу та аргументації з питань, що
стосуються предмету.
Володіння базовими навичками ідентифікації релігійних феноменів в житті людини,
розрізнення та визначення релігійних традицій.
Володіння методиками пошуку та опрацювання джерел з предмету під кутом зору
поставленого навчального чи наукового завдання.
Володіння навичками аналізу та інтерпретації класичних релігієзнавчих текстів та їх
фрагментів.
3. Практичні навички з предметної області
Здатність ідентифікувати присутність релігійних феноменів в житті людини та
суспільства.
Здатність розрізняти та визначати різні релігійні традиції.
Володіти базовими навичками аналізу та інтерпретації класичних релігієзнавчих
текстів та їх фрагментів.
Оволодіння базовими навичками пошуку та опрацювання джерел під кутом зору
поставленого навчального чи наукового завдання.
Оволодіння базовими навичками раціонального аналізу та публічного дискутування та
аргументації з питань.
4. Загальні уміння та навички
Грунтовне ознайомлення з історією релігії та релігієзнавчою проблематикою в її
теоретичних і практичних аспектах.
Здатність осягнути місце і роль релігії в історії та культурі.
Чітке розуміння сутності сучасних релігійних процесів в Україні та світі.
Знання та навички, необхідні для продовження навчання на магістерських програмах
релігієзнавчого та богословського спрямування.
Навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в
Навички раціонального аналізу та аргументації.
Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Розширення перспектив майбутнього працевлаштування.


Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у
кредитно-модульній системі організації навчального процесу



Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 19 кредитів, успішно захищена курсова
робота



Форма навчання
Денна



Керівник програми
Доктор філософських наук, доцент Головащенко Сергій Іванович.

