
Анотація навчальної дисципліни 
«Наука і релігія» 

 
 Анотація. Дисципліна «Наука і релігія» репрезентує  актуальні теми 

дискусій учених і теологів.  У ХХ сторіччі дослідники значно більше уваги 

приділяти розгляду відносин між наукою і філософією або культурою в цілому, 

ніж питанням відносин науки і релігії. Історично діалог науки і релігії завжди 

відбувався за участю й посередництвом філософії. Філософська рефлексія 

відносин цих сфер культури дає можливість уникнути як надмірного спрощення 

в розумінні протиріч між ними, так і перебільшення значення кожної в 

культурно-історичному розвитку людства. Доцільність такого висновку 

підтверджується наявністю в багатьох сучасних наукових інтерпретаціях 

передчасних висновків щодо підтвердження або спростування наукою тих чи тих 

релігійних догматів. Те саме стосується й значної кількості богословських праць, 

в яких автори спираються на авторитет науки та використовують наукові 

досягнення задля власного витлумачення. В межах дисципліни акцентована 

увага на тому, що спростування священних текстів за допомогою наукової 

аргументації, так само, як і засудження науки з позиції релігії, в сучасному 

контексті однаково неприйнятні. Дається аналіз тих періодів, в які домінуюче 

положення займали релігія чи наука («наука в століття релігії» та «релігія в 

століття науки»), та їх впливу на культурно-історичний розвиток. 

Репрезентовано критичне ставлення до аргументації як науки, так і 

християнства, щодо пояснень про особливий  привілейований доступ до знання, 

який уможливлюється або за допомогою деякого досконалого наукового методу, 

або через деяке утаємничене джерело одкровення, істинність якого не можна 

піддати сумніву.   
Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань з 

проблематики відносин науки і релігії в культурно-історичному, онтологічному, 

епістемологічному, методологічному, ціннісному вимірах. Ознайомити з 

історичними типами відносин науки і релігії, їх особливостями, з актуальними 

темами дискусій учених і теологів, аргументаціями позицій  на основі 

опрацювання текстів, відеоматеріалів, що дозволить розуміти підходи і стратегії 

в дискурсі науки і теології.  
Попередні вимоги: 

Бакалавр має знати: специфіку проблематики  теоретичної і практичної 

філософії, особливості взаємин філософії з наукою, релігією, мистецтвом як 

формами духовного життя людства. 
Бакалавр має вміти: здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та 

інтерпретувати філософську і наукову літературу, вирішувати завдання за 

допомогою обраних теоретичних підходів та  методів.  
Змістовні модулі: 
Тема 1. Наука і релігія у світі пізнання і культури. 
Тема 2. Витоки конфлікту науки і релігії, «справа Галілея». 
Тема 3. Розбудова концептуальних засад класичної науки на ґрунті ідей 

християнства. 
Тема 4. Еволюційні виклики науки і теорія творення.  



Тема 5. Особливості сучасного дискурсу науки і теології з фундаментальних 

засад сучасної картини світу.  
Тема 6. Парадигми науки і догми християнства, ознаки істинної релігійності та 

природа наукових законів.  
Тема 7. Знання, істина, віра, наукова і релігійна епістемологія.  
Тема 8. Антропологічний вимір діалогу науки і релігії: God and Golem, сучасна 

космологія і богословські інтерпретації антропного принципу.  
Тема 9. Інноваційні технології і майбутнє християнства.  
 

Мова викладання: українська 
Кількість кредитів: 3 
Форма заключного контролю: залік 
Термін вивчення: дисципліна вивчається в 6 семестрі ОП «Політологія»  

в обсязі 90  годин, у тому числі 38 годин аудиторних занять (26 год. – лекційні 

заняття,  12 год. – семінарські заняття), 52 години самостійної роботи. 

Викладач: Шашкова Людмила Олексіївна, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


