1. Назва модуля: Психологія релігії
2. Код модуля: ВПППБ.2.13.2
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: IV
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредити ЄКСТ – 5.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 60 год. (лекції 32 год., семінарські заняття 28 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 12 (лекції - 8 год., семінарські заняття - 4 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук Бегеза Людмила Євгенівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: знати і вміти пояснити психологічний зміст релігії; психологічні характеристики
компонентів релігійних вірувань; особливості релігійності різних соціальних груп і об’єднань,
загальні риси релігійного стану суспільства; орієнтуватись в особливостях релігійності і
релігійних виявлень у різних вікових групах; типи релігійної особистості та виявляти критерії
релігійної зрілості;
- вміти: аналізувати особливості та причини загострення стосунків між різними релігійними
спільнотами; вміти визначати індивідуальні та соціальні психологічні чинники віри та
навернення до віри; пояснити психологічну природу релігійної віри; визначити причини
навернення людини до релігії; пояснити соціально-психологічні механізми культових відправ;
пояснити
психологічні виміри релігійності; проводити психологічний аналіз засобів
релігійного впливу на масову свідомість та масову поведінку; пояснити психологічні тенденції
релігійності українців.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: філософія психології
- кореквізит: загальна психологія,
10.
Зміст модуля: Психологія релігії як наука. Релігія як ціннісно-орієнтаційна діяльність.
Функціональний аспект релігії в основних наукових школах. Психологічні аспекти релігійного
культу. Психологія релігійних вірувань, віри і релігійності. Основні компоненти релігійних
вірувань та їх психологічні характеристики. Психологія релігійної віри. Релігійна свідомість і
релігійний досвід. Психологія релігійності.
11. Рекомендована література:
- Коляденко Н.В. Психологія релігії: Опорний конспект лекцій / Н.В.Коляденко. – К. : ІПК
ДСЗУ. 2006. – 85с.
- Матласевич О.В. Психологія релігії: Навч. посіб. / О.В.Матласевич. – Острог : Вид-во Нац.
Ун.»Острозька академія», 2012. – 350с.
- Москалець В.П. Психологія релігії: посіб. / В.П.Москалець. – К. : Академвидав, 2004. – 240с.
- Основы религиоведения: учеб. для студентов вузов / Под ред. И.Н.Яблокова. – М. : Высш.
шк., 2005. - 508с. Режим доступа : http://www.alleng.ru/d/relig/relig003.htm
- Сальченок К.В. Психология религиозности и мистицизма: Хрестоматия / К.В.Сальченок – М.
: АСТ, Харвест. 2001. – 544с. Режим доступа : http://www.klex.ru/5bn
- Сафронов А.Г. Психология религии А.Г.Сафронов – К. : Ника-Центр, 2002. – 224с.
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

