
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
Релігія і наука: від конфронтації до діалогу 
 
Анотація. Релігія і наука: від конфронтації до діалогу є невід’ємною частиною дисциплінарного 
релігієзнавства. В рамках курсу особлива увага приділяється історичному розрізу проблематики 
взаємовідносин науки та релігії. Особлива увага в рамках курсу звертається на специфіку науково-
релігійного діалогу в Україні. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: к.філос.н, асист. Пасічник Олександр Сергійович. 
Мета навчальної дисципліни: формування базових знань про взаємодію науки та релігії, її 
проблематики, історії, практичної актуалізації, інституційних форм, перепон, конфліктів та формування 
діалогу. Відтак подається виклад основних теоретичних та практичних проблем науково-релігійного 
діалогу в рамках спеціалізованого курсу в системі нормативних релігієзнавчих дисциплін.  
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: особливості викладу основних тем дисципліни. 
Аспірант повинен вміти: 

 обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо специфіки взаємовідносин науки та релігії, їх 
значення для сучасної картини світу та науково-релігійного діалогу. 

 пояснювати особливості взаємовідносин науки та релігії, перепони для них та можливі способи 
подолання конфліктів. 

 орієнтуватись у основних історичних етапах взаємодії науки та релігії.  

 застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань. 

 прослідковувати та аналізувати ґенезу взаємовідносин науки та релігії; передумови та основні 
історичні віхи конфлікту науки та релігії; історичні особливості взаємовідносин науки та релігії, 
форми їх взаємодії. 

 виокремлювати та аналізувати соціальні та політичні аспекти сучасних конфесійних доктрин. 

 конкретизувати підстави, обґрунтування та форми діалогу науки та релігії; особливості 
взаємодії науки та релігії на теренах України. 

Змістові модулі:  
Тема 1. Взаємовідносини науки та релігії в Античну епоху. 
Тема 2. Взаємовідносини науки та релігії в добу Середньовіччя. 
Тема 3. Взаємовідносини науки та релігії в Новий час. 
Тема 4. Взаємовідносини науки та релігії в ХХ та ХХІ століттях. 
Тема 5. Моделі взаємодії науки та релігії. 
Тема 6. Діалог науки та релігії в Україні.  
Мова викладання: українська. 

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 
 


