
Анотація на дисципліну  
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — ознайомити студентів з сутнісними 
характеристиками релігії як соціокультурного явища; зрозуміти феномен 
походження стародавніх релігій; з особливостями світових релігій – буддизму, 
християнства та ісламу та з основними віхами у їх історії.  
Дисципліна базується на вивченні таких дисциплін, як історія України та 
української культури;  безпека життєдіяльності; етика і естетика; основи 
біоетики та біобезпеки; філософія; соціологія , основи економічних теорій; 
логіка.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність орієнтуватись у релігійних віровченнях та мати 
власне  індивідуальне місце в контексті сучасних викликів;  здатність пошуку 
відповідей на питання, котрі містять релігійне підґрунтя в сфері 
фармацевтичної практики як у роботі із пацієнтами, так і в пошуках вірних 
профілактично-лікувальних методик у теоретичному вимірі. 
Програмні результати навчання: 
знати: теоретико-методологічні основи і соціогуманітарні аспекти  практичної і 
наукової діяльності в галузі охорони здоров’я, що передбачає обізнаність в 
проблемах філософської антропології, культурології, основ психології 
спілкування, релігієзнавства, феномену релігії, її сутності та значення в житті 
суспільства та окремої людини; 
уміти: діяти відповідно до принципів моралі та враховувати національні та 
релігійні особливості хворих при виконання професійних обов’язків. 
формувати, впорядковувати, послідовно висловлювати свої думки; відстоювати 
свою світоглядну позицію;  аналізувати релігійні віровчення, ідеї, догми як 
форми суспільної свідомості;  враховувати вплив релігії при вирішенні 
корінних світоглядних питань – про сенс життя, систему духовних цінностей; 
реалізувати на практиці принципи свободи совісті;  
володіти: навичками диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, 
соціальні та гносеологічні витоки релігії; загальнонауковими та конкретно 
науковими методами пізнання та практичної діяльності в релігійній площині; 
навичками застосування знань з дисципліни для розуміння культурних традицій 
та їх впливу на розвиток медицини та лікознавства. 



Зміст навчальної дисципліни: ПРЕДМЕТ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. Предмет релігієзнавства. Релігія як соціально-історичне 
явище. 
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МЕДИЦИНОЮ ТА ЛІКОЗНАВСТВОМ.  
Загальна класифікація релігійних форм. Характеристика національно-
державних релігій.  Перехідні та сучасні національні релігії. Світові релігії. 
Буддизм. Християнство та основа його віровчення.  Напрямки в християнстві.  
 Іслам – наймолодша світова релігія. Українська церква. Сучасна релігійна 
ситуація в Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 


