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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Релігієзнавство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 

6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є синтезовані філософські 

дисципліни – релігієзнавство та логіка. Логіка представлена як наука про 

закони та форми правильного мислення, основні форми мислення: поняття, 

судження, умовиводи, основні закони логічного мислення; релігієзнавство як 

наука про закономірності виникнення, розвитку та функціонування релігії, її 

структури та різні компоненти, її різноманітні феномени, взаємозв’язок та 

взаємодію релігії та інших галузей культури. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: «Філософія», «Соціологія», 

«Культурологія», «Педагогіка», «Психологія», «Етика», «Естетика». 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістовних модулі: 

Змістовий модуль 1. Логіка. 

Змістовий модуль 2. Релігієзнавство. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логіка. 

Релігієзнавство» є оволодіння студентами глибокими знаннями логічних 

форм мислення, законів зв’язку думок поміж собою та розуміння сутності і 

основних форм існування релігії. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

релігієзнавства та логіки» є  

 ознайомлення студентів з основними поняттями, формами та 

законами логіки та релігієзнавства; 

 навчання застосовуванню набутих знань у практичних сферах 

професійної діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 



знати : 

 історичні передумови та перспективи розвитку логіки та 

релігієзнавства як наук, 

 основні форми логічного мислення; 

 основні закони логіки; 

 теоретичне осмислення впливового феномену дійсності – релігії  

уміти : 

 застосовувати у соціально педагогічній діяльності основні форми та 

закони логіки; 

 аргументовано викладати та доводити свої думки; 

 вирішувати логічні задачі; 

 орієнтуватися у основних релігійних напрямках; 

  протистояти впливу тоталітарних релігійних напрямків. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 108 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ЛОГІКА 

Логіка як наука та навчальна дисципліна. Закони правильного 

мислення. В лекції подана характеристика мислення як предмету вивчення 

логіки, розуміння процесу пізнання. Протягом лекції простежуються основні 

відмінності чуттєвого пізнання та абстрактного мислення, з’ясовуються 

особливості абстрактного мислення та роль мови в пізнанні. В лекції також 

представлені наступні аспекти логіки, а саме - логіка як наука про закони та 

форми правильного мислення, поняття логічної форми, конкретний зміст та 

логічна структура думки, основні форми мислення: поняття, судження, 

умовиводи. Проведений аналіз поняття логічного закону як  необхідного 

зв’язку між думками. В лекції міститься інформація про форми правильних 

міркувань та їх детермінованість законами логіки, істинність думки та 



формальна правильність міркувань. виникнення логіки як науки, поняття про 

діалектичну логіку та логіку формальну, основні етапи розвитку формальної 

логіки, теоретичне та практичне значення логіки. Доводиться роль логіки у 

формуванні наукових переконань та в підвищені культури мислення. 

Поняття як форма мислення. В лекції подана характеристика поняття 

як відображення предметів і явищ в їх істотних ознаках, поняття і уявлення, 

поняття і слово, поняття ознаки, види ознак: а/ істотні і неістотні ознаки; 

б/основні і похідні ознаки; в/ випадкові ознаки. В лекції досліджується 

логічна структура поняття: а/ зміст поняття як сукупність основних істотних 

ознак предмета; б/ необхідність і достатність основних істотних ознак для 

утворення поняття та обсяг поняття: а/ поняття логічного класу; зв’язок 

змісту і обсягу поняття, закон оберненого відношення між обсягом і змістом 

понять. В лекції визначені основні прийоми утворення понять, значення 

понять в процесі пізнання, види понять: одиничні і загальні поняття; 

реєструючи і не реєструючи поняття, конкретні і абстрактні поняття; 

позитивні і негативні поняття; відносні і безвідносні поняття; вживання 

понять в розділовому і збірному значеннях. 

Значна увага у лекції приділена відношенням між поняттями та 

основним логічним операціям з поняттями: визначенню, розподілу, 

обмеженню та узагальненню. 

Судження як форма мислення. Складні судження. В лекції подана 

загальна характеристика судження як форми мислення. визначення 

судження; будова судження, предмет судження; терміни судження; зв’язка в 

судженні. В лекції представлений поділ суджень за якістю та поділ суджень 

за кількістю, а також об’єднана класифікація суджень за якістю і кількістю: а/ 

загально ствердні судження (А); б/ загально заперечні судження (Е); в/ 

частково ствердні судження (І); г/ частково заперечні судження (О); 

роз’яснена розподіленість термінів у судженнях. У лекції представлений 

поділ суджень за змістом предиката поділ суджень за модальністю. Особлива 

увага у лекції приділена відношенням між судженнями та видам відношень 



(“логічний квадрат”). Достатньо повно і аргументовано у лекції 

характеризуються складні судження, подані основні характеристики 

кон»юнктивних, диз»юнктивних, імплікативних та еквівалентних суджень. 

Особлива увага у лекції приділена аналізу таблиці істинності суджень.  

Умовиводи як форма мислення. В лекції подана загальна 

характеристика  умовиводу як форми мислення, поняття про безпосереднє і 

опосередковане знання, визначення умовиводу; склад умовиводу; умови 

істинності висновку; значення умовиводу в процесі пізнання; умовиводи 

безпосередні і опосередковані. Серед безпосередніх умовиводів розглянуті 

умовиводи через перебудову суджень, умовиводи, основані на властивостях 

відношень між судженнями по «логічному квадрату». Особлива увага 

приділена опосередкованим умовиводам: дедуктивним умовиводам  

насамперед на прикладі простого категоричного силогізму як виду 

дедуктивного умовиводу, було представлено визначення простого 

категоричного силогізму; склад простого категоричного силогізму; терміни 

силогізму; більший і менший засновки; аксіома простого категоричного 

силогізму та її об’єктивні основи, загальні правила простого категоричного 

силогізму, помилки зв’язані з порушенням загальних правил, фігури і модуси 

простого категоричного силогізму. В лекції також наведені характеристики 

умовного і умовно-категоричного силогізму, розділового, розділово-

категоричного і умовно-розділового та скорочених силогізмів. 

 

Змістовний модуль 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. 

Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. Предмет та обєкт 

релігієзнавства як науки і як навчальної дисципліни. Виникнення та 

становлення релігієзнавства як окремої галузі знань. Засновники та видатні 

дослідники проблем релігієзнавства. Методи дослідження релігієзнавства, 

комплексний підхід. Мета та завдання курсу. Понятійно-категоріальний 

аппарат релігієзнавства. Герменевтичний аспект релігієзнавства. 

Релігієзнавство і теологія. Принципи релігієзнавчих досліджень як 



гносеологічні феномени. Оцінка релігії та історичних форм вільнодумства. 

Принципи наукової обєктивності, конкретно-історичної послідовності, 

толерантності, гуманізму у вивченні курсу релігієзнавства. Світоглядна 

спрямованість релігієзнавства. Основні розділи: історія, історіософія, 

філософія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, феноменологія релігії, 

антропологія релігії, культурологія релігії, вільнодумство, географія релігії.  

Національні релігії. Давні етнічні релігії. Іудаїзм. Соціально-

економічні умови виникнення і розвитку. Історичні форми іудаїзму. 

Сучасний іудаїзм та його напрямки. Особливості іудейської догматики, 

культу. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд. Індуїзм. Віровчення, 

культ. Основні напрями індуїзму. Конфуціанство як соціальне вчення і 

релігія. Даосизм. Філософія даосизму.  

Характеристика світових релігій. Буддизм: історія і сучасність. 

Іслам. Загальна характеристика світових релігій. Соціально-економічні 

умови виникнення світових релігій. Умовивиникнення та розвитку буддизму. 

Формуваннявчення про Будду. Ранньобуддійськіобщини. Священні книги. 

Сітоглядніоснови буддизму. Віровчення і культ. Обряди, звичаї, свята. 

Основнінапрями буддизму: хінаяна, махаяна. Основніположенняламаїзму. 

Дзен-буддизм: виникнення та поширення. Особливості дзен-буддизму. 

Міжнародні буддійські організації. Буддизм в Україні. Суспільно-історичні 

причини виникнення ісламу. Його ідейні джерела. Вплив мусульманської 

ідеології в арабському світі. Мусульманське віровчення, культ, обряди, свята, 

принцип єдинобожжя, вчення про передбачення, есхатологія. Коран як 

культурна памятка мусульман. Суна. Шаріат. Мусульманське право. 

Структура та джерела. Основні напрями в ісламі. Сунізм, шиїзм, харіджизм. 

Мусульманське сектанство. Іслам в Україні. Зростання впливу ісламу у 

постколоніальний період. Наслідки сучасної політизації ісламу та ісламізації 

політики. Фундаменталізм.  

Християнство: витоки, еволюція і сучасний стан. Характеристика 

основних напрямів. Витоки християнства. Соціально-економічні, політичні 



умови формування християнства. Ідейні джерела християнськоговіровчення. 

Новозавітна література про Христа. Формування церковної організації. 

Вчення ранніх християн. Секти, єресі. Християнські громади і держава. 

Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії. 

Поширення та еволюція християнства, формування його догматики, культу, 

символу віри. Науково-історична, філософська та релігійна оцінка 

християнства в контексті його двохтисячоліття. Православя. Загальна 

характеристика. Організаційна структура.  Віросповідні і культові 

особливості. Регіони поширення. Вплив православя на розвиток 

загальнолюдської та національної культури. Католицизм – римсько-

католицька церква: особливості і віросповідні, культові і організаційні. 

Ватікан і папство. Еволюція соціальної доктрини і соціальної політики 

Ватикану. Ранній протестантизм. Соціально-економічні, політичні, релігійні 

передумови виникнення раннього протестантизму. Догматика, культ, обряди 

та діяльність лютеранства, кальвінізму, англіканства, анабаптизму. Пізній 

протестантизм. Біблія як священна книга. Історія виникнення, структура 

Старого Заповіту. Основний зміст старозавітних книг. Новий Заповіт в 

структурі Біблії, його основний зміст. Вплив Біблії на різні сфери духовного 

життя суспільства. Літературні жанри у Біблії. Богословське та наукове 

тлумачення Біблії. Наука і Біблія про мораль. Сенс існування людини за 

Біблією. Аналіз декалога та Нагорної проповіді.  

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства: Навчальний 

посібник. – Слов’янськ: ВЦ «Маторін» 2007. – 232 с.  

2. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2-ге видання доповнене та доопрацьоване – 2008.  



3. Кредитно-модульний курс з філософії: Філософія, логіка, 

релігієзнавство. (Укладачі Додонов Р.С., Мозговий Л.І. та інші) Навч. 

посібник – К., 2008.  

4. Бродский И.Н. Элементарное введение в символическую логику. – 

Л., 1972. 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – М., 
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12. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1995. 

13. Марценюк С.П. Логіка.// Курс лекцій. – Київ НМК ВО., 1993. 

14. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. – Екатеринбург, 1997. 

15. Павиленис Р. Проблема смысла: современный логико-философский 

анализ языка. – М., 1983. 

16. Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. – М., 1991. 

17. Свинцов В.И. Логика. – М., 1987. 

18. Ушинський К.Д. Первые уроки логики // Собр. соч. – М., Л., 1948. – 

Т. 4. – С. 554 – 578. 

19. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. 

20. ХоменкоІ.В. Логіка в задачах. //Підручник. – Київ., 1998. 

21. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. 

22. Академічне релігієзнавство. Підручник. / під ред. Колодного А. – 

К. : СвітЗнань, 2000. 



23. Большая исламская научная энциклопедия / под.ред. Билмен О. Н., 

Али А., Мовлана М.У., Алепер А.О. – М.: 2001. – 764 с. 

24. Власовський І.Ф. Нарис історії Української православної церкви. В 

4-х т. – Нью-Йорк – Київ, 1990. 

25. Грушевський М. Зісторіїрелігійної думки на Україні. – К.: Освіта, 

1992.  

26. Гараджа В.И. Религиоведение. \ Пособие для студентов вузов. – М., 

1994.  

27. Гараджа В.И. Социология религии. \ Учебное пособие. – М.: Наука, 

1996.  

28. .Дохристиянські вірування. \ Колодний А., Лобовик Б., 

Філіпович Л., Яроцький В. – К.: Український центр духовної культури, 1996. 

29. Історія і теорія релігії та вільнодумства. Під ред. Заковича М.М. \ 

Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. 

30. Історія церкви та релігійної думки в Україні. \ Навчальний посібник 

у 3-х книгах. – К.: Либідь, 1994.  

31. Історія християнської церкви на Україні. \ Релігієзнавчий 

довідковий нарис. – К.: Наукова думка, 1992.  

32. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. \ Підручник. 2-е 

вид. – К.: Наукова думка, 1995. 

33. Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство. \ Курс лекцій. – К. : 

ВІПОЛ, 1996.  

34. Мень А. История религии. В 7-ми томах. – М,, 1991 – 1994. 

35. Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історіїправославної церкви. 

У 2-х томах. – К.: Україна, 1993.  

36. .Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей 

1054 г.). – К.: Путь к истине, 1991. 

37. Релігієзнавство: навчальний посібник. 2-ге вид., / Під ред. 

Мозгового Л.І., Бучми О.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 



38. .Религоведение: Учебное пособие /Под ред.. П.К. Лобазова. – 

Харьков, 2004. 

39. Релігієзнавчий словник. \ Під ред. Колодного А., Лобовика Б. – К. : 

Четвертахвиля, 1996.  

40. Релігія в духовному житті українського народу.– К.: Наукова думка, 

1994.  

41. Религия и общество. Хрестоматия. – М., 1996.  

42. Степовик Д. Релігії світу. – К.: Бібліотека українця, 1993.Ф 

43. Феномен Петра Могили. \ Клімов А., Колодний А., Головащенко С., 

Філіпович Л.  

44. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. 

45. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. \ Учебник. – М.: Высшая 

школа, 1994.  

46. Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения. \ Пособие. – 

М., 1994.  

47. Яблоков И.Н. История религии в 2-х т. – М.: 2002. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 2 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) поточне тестування по кожній темі змістовних модулів. 

 


