ПЛАН
практичних занять з дисципліни «Релігієзнавство»
Практичні заняття – 14 годин
Викладач – Доброєр Н.В.
Обсяг в
Тема та стислий зміст роботи
годинах
2
1.Предмет дослідження релігієзнавства.
1. Стуктура наукового релігієзнавства.
2. Богословсько-теологічний підхід до
пояснення релігії.
3.
Основні
філософські
способи
осмислення феномену релігії: теологія,
пантеїзм, деїзм, атеїзм.
4. Релігієзнавча концепція М. Вебера,
Е.Дюркгейма про сутність релігійного
феномену.
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2. .Детермінанти релігії
1.
Співвідношення
раціональної
і
емоційної сторін релігійної свідомості.
2. Особливості релігійного культу.
Специфіка релігійної віри. Основні типи
релігійних організацій, що існують в
сучасному
світі:
церква,
секта,
деномінація,
харизматичний
культ.
Основні соціальні функції релігії.
3. Релігія як соціальний стабілізатор.
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3. Первісні (родоплемінні) форми вірувань
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Мета роботи
Формування теоретичних знань
про релігію як комунікативну
одиницю, структуру культурного
тексту.

Формування
знань
про
особливості
релігійний
направлень, риси релігійного
контексту життя та особливості
релігійного
мислення,
його
значення у світовому просторі.

Формування
знань
про
особливості первісних вірувань,
моделі, види телереклами та
особливості
4. Національні релігії
Сформувати теоретичні знання
1.Релігія Стародавнього Єгипту.
про особливості національних
2. Релігії народів Месопотамії (шумерів, вірувань.
аккадійців, вавілонян, асирійців).
3. Специфіка зороастризму як етнічної
релігії.
4.Релігії Стародавнього Китаю.
5. Релігійні уявлення у Стародавній Греції
як типовий приклад політеїзму.
6. Релігія Стародавнього Рима.
5. . Іудаїзм — релігія єврейського народу. Сформувати представлення о
1. Співвідношення християнства та джерелах християнства, навчити
іудаїзму.
знаходити спільне і різницю у цих
двох релігіях.
6. Виникнення і поширення буддизму.
Формування знань буддизмі у
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1. Життєдіяльність засновника буддизму
Сіддхартхи Гаутами.
2. Буддійське віровчення і культ.
3. Специфіка хінаяни (тхеравади) як
одного з основних напрямів у буддизмі.
4. Специфіка основних махаяністських
напрямів у буддизмі: чань-буддизму та
ламаїзму.
5. Буддизм у сучасному світі.
7. . Релігійні уявлення неслов’янських
народів, які проживали на українських
землях.
1. Дохристиянські вірування східних
слов’ян.
2. Історія Хрещення Русі Володимиром
Великим.
3.
Історія
розвитку
християнських
церковних організацій на тери торії
України.

сучасному світі, його особливості,
символізм та містифікацію, про
архетипи,
трактування
його
значення

Формування
знань
щодо
релігійних
уявлень
неслов’янських
народів,
ягі
проживали на українських землях
Знайомство з історію приходу
християнства на українські землі.

