
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет 

Кафедра релігієзнавства
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник декана 
філософського факультету 
Дмитро НЕЛНЗА

« я 08 -А- 2022 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
для студентів

галузь знань 
спеціальність 
освітній рівень 
спеціалізація 
освітня програма 
вид дисципліни

05 «Соціальні та поведінкові науки» 
052 Політологія
перший (бакалаврський)

Політологія 
вибіркова

Форма навчання
Навчальний рік
Семестр
Кількість кредитів ECTS
Мова викладання, навчання 
та оцінювання
Форма заключного контролю

денна 
2022/2023 
IV
4

українська 
іспит

Викладачі: Кондратьева Ірина Владиславівна, доктор філософських наук, доцент, професор 
кафедри релігієзнавства.

Пролонговано: на 20__ /20__н.р.() «__ »___ 20__ р.

на 20__/20__н.р. ()«__»___ 20__ р.

КИЇВ - 2022



Розробники: Кондратьева Ірина Владиславівна, доктор філософських 

наук, доцент, професор кафедри релігієзнавства.

Затверджено
« £9 »2022 р.

Зав. кафе дри релігієзнавства

(Євген ХАРЬКОВЩЕНКО)

Протокод № -від - » 2022 р.

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету 
А

Протокол від «_ ■ серпня 2022 року №
Голова науково-методичної комісії________ ■ ________ (Ірина МАСЛІКОВА)
« І/ » z /7ZA/ 2022 року



ВСТУП 

1. Мета навчальної дисципліни «Релігієзнавство» полягає у засвоєнні студентами 

базових історичних та теоретичних знань про релігію, теорії її походження, своєрідність 

становлення і розвитку у часі, її взаємодію у процесі еволюції з політичними, 

соціальними, економічними та культурними реаліями. Предметами вивчення 

релігієзнавства постають різноманітні форми релігії чи окремі прояви релігійних явищ. 

Відтак у результаті вивчення догматики, культових особливостей, віроповчальних 

джерел, географії поширення релігій, історії та сучасного стану релігійного життя у 

студентів формується система знань яку можна на практиці використовувати у освітній 

та професійній діяльності. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні поняття з філософії, етики, естетики та культурології. Володіти 

філософським категоріальним апаратом; мати уявлення про основні особливості 

догматики і культу світових релігій, їх історичну еволюцію та сучасний стан.  
2. Вміти  збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії з релігієзнавства 

в аналізі світоглядних проблем і соціально-культурних явищ та процесів; оперувати 

об’єктивними знаннями з історії та історії культури; 
3. Володіти навичками аналізу, синтезу, обробки та візуалізації соціологічних даних; 

ведення дискусії, критичного ставлення та прогнозування стосовно світоглядних, 

релігієзнавчих та культурних подій і явищ; використання фахових культурологічних та 

релігієзнавчих інформативних джерел за допомогою Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point та ін.).   
 

2. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією  і розвитком релігій світу, причин 

появлення релігійних вірувань. Дається загальне теоретичне уявлення про характер і 

специфіку концепцій теорії релігії, розглядається процес зародження релігійних вірувань 

в суспільстві, фактори і умови, що сприяли цьому, різні типи і форми релігій, їх 

взаємозв'язок і можливості, межі впливу на розвиток суспільства в минулому і на 

сучасному етапі. Враховуючи специфіку аудиторії, особлива увага звертається на  

співвідношенні конфесійного і політичного факторів.   
 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  

Надати студентам основи знань про релігію як форму свідомості та соціальний 

феномен, налаштувати до вивчення релігії як складової культури людства, спрямувати на 

формування науково-гуманістичного, толерантного світогляду, сформувати ціннісне 

ставлення до людини, її прав та свобод, здатність до міжкультурного та міжрелігійного 

діалогу. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних 

студій у фаховій діяльності.  
ЗК7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 



5.Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Знати особливості предмету 

«Релігієзнавство», його місце в 

системі гуманітарного знання; 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, 
порівняльний 

аналіз, 

конспект 

першоджерела, 

іспит 

10 

1
1.2 

Знати основні поняття 

релігієзнавства та основні концепції 
походження та дослідження релігії; 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
порівняльний 

аналіз, 
конспект 

першоджерела 

10 

1
1.3 

Знати сутність і значення та функції 

релігії в духовно-культурному житті 

особистості та суспільства; 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
порівняльний 

аналіз, 
конспект 

першоджерела 
іспит 

10 

1
1.4 

Знати основні віроповчальні та 

культові особливості релігійних 

традицій; історію і сучасний стан 

релігій в Україні; 

Лекції 
семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
Вміти обґрунтовувати власну 

світоглядну позицію щодо значення 

релігії в житті людини і суспільства 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

порівняльний 

аналіз 

10 

2
2.2 

Вміти аналізувати і пояснювати 

особливості релігійних традицій 

світу, виявляти  в них спільне та 

відмінне 

Лекції, 

семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1
2.3 

Вміти аналізувати першоджерела та 

сакральні тексти 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії 
15 

 комунікація:    
3

3.1 
Здатність презентувати результати 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 
письмова 

контрольна 

робота, 

5 



порівняльний 

аналіз 
3

3.2 
Здатність формулювати і 

аргументувати власну думку в ході 

дискусії з питань релігії; вести 

полеміку з питань релігії на основі 

володіння категоріально-поняттєвим 

апаратом курсу 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

конспект 

першоджерела,

іспит 

10 

 автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

Обґрунтування  потреби 

толерантного сприйняття 

соціальних, культурних та 

особистісних відмінностей 
 

Самостійна 

робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

порівняльний 

аналіз 

5 

4
4.2 

Обґрунтування культових, 

догматичних та обрядових 

особливостей релігій світу для 

вирішення завдань духовного та 

морального розвитку особистості  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії 
10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 
 

Програмні результати 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 

ПРН4. Мати навички 

професійної комунікації.  
+ + + + + +   + +   

ПРН7. Розуміти історію, 

закономірності та етапи 

розвитку предметної 

сфери політології, знати 

її цінності та досягнення. 

   + + + + + + + + + 

ПРН10. Вміти 

описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні 

процеси та явища у 

різних історичних, 

соціальних, культурних 

та ідеологічних 

контекстах. 

 

+ + + + +     + + + 

Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  



  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 –27 / 45 балів 
2. Самостійна робота №1 (конспект першоджерела): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 

4.1  – 12 / 20 балів 
Самостійна робота №2 (На основі самостійного пошуку та опрацювання спеціальної 

наукової та навчальної літератури дослідити соціально-політичної традиції 

сучасного католицизму та православ’я, зробити порівняльний аналіз.): РН 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.1, 4.1 – 12 / 20 балів 
1. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.4, 2.2, 3.1 - 9 / 15 балів  

  
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (конспект першоджерела, порівняльний 

аналіз), 3) контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають 

в підсумку: 
• в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 
• в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
  
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -  РН 1.1, 1.3, 2.2, 3.2– 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 

іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 

до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 

В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
  

 
При простому розрахунку отримуємо: 
  

  Семестрова кількість 

балів Іспит 
Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

  
 
 
 



7.2 Організація оцінювання: 
  

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 
Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1-10 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 9 = 27 «5» х 9 = 45 

Самостійна робота 
№1 

Індивідуальна самостійна 

робота з текстами (конспекти 
першоджерела на вибір 

студента) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 Самостійна робота 
№2 

На основі самостійного 

пошуку та опрацювання 

спеціальної наукової та 

навчальної літератури 

дослідити соціально-
політичної традиції сучасного 

католицизму та православ’я, 

зробити порівняльний аналіз. 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна робота До тем 1-10 «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 
Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

  60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

  «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

  
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях 



3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (порівняльна таблиця основних теорій походження релігії; аналіз 

найбільш важливих релігійних обрядів первісних суспільств  (за вибором студента): 
 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  
15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  
11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 
3. Контрольна робота: 

15-13 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 
12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 
4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 



  
7.3 Шкала відповідності: 
  

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№
 т

е
м

и
 

Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Теоретико-методологічні основи релігієзнавства» 

1 

Тема 1. Релігія – суспільно-історичний 

феномен. Методи дослідження 

релігієзнавства. Функції та роль релігії в 

суспільстві. 

4 2 4 

2 Тема 2. Теорії походження релігії. Первісні 

форми релігійних вірувань.   2 4 4 

3 Тема 3. Ранні національні та національно-
державні релігії.   2 4 4 

 Індивідуальна самостійна робота з текстами    10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Історія світових релігій» 

4 Тема 5. Буддизм 2 2 2 

5 Тема 6. Історія  християнства до розколу 1054 

року 4 2 4 

6 Тема 7. Історія та сучасність православ’я  4 4 4 

7 Тема 8. Історія католицизму. 4 2 6 

 

На основі самостійного пошуку та 

опрацювання спеціальної наукової та 

навчальної літератури дослідити соціально-
політичної традиції сучасного католицизму та 

православ’я, зробити порівняльний аналіз. 

  10 

8 Тема 9. Історія та сучасний стан 

протестантизму 2 2 4 

9 Тема 10. Іслам 4 2 4 

10 Тема 11. Новітні релігійні вірування і культи 2 4 4 

 
контрольна робота   2  

 ВСЬОГО 30 30 60 

 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

• лекції – 30 год.; 
• семінари – 30 год.; 
• самостійна робота – 60 год. 
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2. Релігієзнавство. Навчальний посібник. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 328 с. 
3. Архімандрит Кирило (Говорун) Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви 

/ Пер. з англ. Олексія Панича. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 328 с. 
4. Архімандрит Кирило (Говорун) Риштовання Церкви: вбік пост структуральної 
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13. Аверинцев С. Связь времен. К.: ДУХ І ЛІТЕРА. 2005. 448 с. 
14. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник. К.: ДУХ І ЛІТЕРА. 2004. 640 с. 
15. Аржаковський А., диякон Микола Денисенко. Чи можливе реформування православ’я? 

К.: Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості. ДУХ І ЛІТЕРА. 

2017. 88 с. 
16. Баканурський Г. Іудаїзм: напрямки і ставлення до джерел віровчення. Людина і світ. 
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публікацій. К.: Майстерня книги, 2010. С.133-136 
18. Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс. К.: Либідь, 2001. 496 с. 
19. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навчальний посібник. К.: Либідь, 

1999. 352 с. 
20. Гольніш Паскаль. Християни Сходу: опір на нашій землі. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. 160 

с. 
21. Дарморіз Оксана. Міфологія: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2010. 248 с.  
22. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. / Пер. з 

фр. Г.Філіпчука та Зої Борисюк. К.: Юніверс, 2002. 424 с.  



23. Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і андрогін.

Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання/ Пер. Г. Кьорян, В. Сахна. К.:

Основи, 2001. — 592 с.

24. Завгродній Ю.Ю. Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу. / Ю. Ю.

Завгородній, С. В. Капранов, К. В. Малахова та ін. К.: Наукова думка, 2013. 246 с.

25. Король Д. Рецензія на книжку Еліаде «Трактат з історії релігій» / Пер. з фр. Олексія

Панича. К.: Дух і Літера, 2016. 520 с.

26. Леві-Строс К. Структурна антропологія. Пер. з французької Зоя Борисюк. — К.: Вид-
во Соломії Павличко «Основи», 1997. 387 с.

28. Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Лубська М.В., Козленко В.М. Історія священних книг

і віроповчальних текстів релігій світу : навчальний посібник і хрестоматія. У двох

томах. К.: Фітосоціоцентр, 2013. Т.І. 519 с., Т.ІІ. 482 с.

29. Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Лубська М.В., Козленко В.М., Кондратьєва І.В.

Ісламознавство. Навчально-методичний комплекс з конфесійно-практичного

релігієзнавства для студентів філософського факультету. К.: Фітосоціоцентр, 2009. 564

с.

30. Пащенко В. Антична література.  Підручник. К.: Либідь, 2008. 718 с.

31. Пащенко В. Світ міфів та легенд Еллади. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2007. 384 с.

32. Протоієрей Георгій Коваленко, Вячеслав Горшков. Навіщо українцям два Різдва. К.:

Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості. ДУХ І ЛІТЕРА. 2017.

72 с.

33. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного, Б.Лобовика. К.: Четверта хвиля. 1996. 392

с.
34. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. К: Світ Знань, 2004. 912

с.

в) законодавчі та нормативні акти:

35. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією Генеральної

Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року (Загальна декларація. Ст.18)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

36. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, підписана 4 листопада

1950 року урядами держав-членів Ради Європи та ратифікована Україною 17 липня

1997 року (Європейська конвенція. Ст.9)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

37. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий 16 грудня 1966 року

Генеральною Асамблеєю ООН та ратифікований Указом Президії Верховної Ради

Української РСР 19 жовтня 1973 року (Міжнародний пакт. Ст.18)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

38. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи

переконань, прийнята і проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 25

листопада 1981 року (Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості. Ст.2, Ст.3).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_284#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_284#Text


39. Конституція України (Ст.35) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

 
40. Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Введений в дію Постановою 

Верховної Ради УРСР від 23.04.1991 р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text 
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41. http://vlib.iue.it/history/europe/ancient_rome/index.html  
42. www.perseus.tufts.edu  
43. https://www.bahai.kiev.ua/ 
44. www.waytofreedom.org.ua 
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