
Магістерська програма  

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 
 

Основний фокус освітньої програми: 

фундаментальні історичні та філософські 

дослідження із застосуванням найсучасні-

ших інформаційних баз та загальнонауко-

вих і спеціальних методів дослідження й 

оцінки подій і процесів, які відбуваються в 

сучасному суспільстві. 

 

Мета освітньо-професійної програми: 
формування  фахових знань задля забезпе-

чення підготовки кадрів вищої кваліфікації 

для здійснення науково-дослідницької дія-

льності, аналітичної роботи та наукового 

консультування.  

 

Працевлаштування: дослідницька 

діяльність у галузі релігієзнавства, а та-

кож діяльність спрямована на зв’язки з 

громадськістю. 

Адміністративна та управлінська дія-

льність у сфері громадянської та освітньої 

політики, а також діяльність у громадсь-

ких і релігійних організаціях та ЗМІ. 

Посади згідно класифікатора 

професій України:  

 науковий співробітник; 

 фахівець з релігієзнавства; 

 місіонер; 

 асистент богослова. 
 

Місце працевлаштування. Державний 

комітет України у справах релігій, науково-

дослідні інститути, ЗМІ, політичні партії, 

релігійні інститути та громадські організа-

ції. 
 

Практична підготовка: Магістерська 

програма передбачає обов'язкове прохо-

дження навчальної пропедевтичної релігієз-

навчої та виробничої науково-дослідницької 

практик, метою яких є ознайомлення студен-

тів, майбутніх фахівців-релігієзнавців із 

практичними аспектами релігієзнавчого 

знання, які можуть буди корисними при реа-

льній діяльності у сфері відносин із релігій-

ними організаціями, віруючими, органами 

державної влади, спеціальними державними 

структурами, при здійсненні громадської, 

експертно-аналітичної, правової та інших 

видів діяльності, що можливі при здійсненні 

майбутніми фахівцями своїх професійних 

можливостей. 

Базами практик є відділ у справах релі-

гій і національностей Управління культури 

Полтавської ОДА, храми та церкви різних 

конфесій м. Полтави. 
 

СТРУКТУРОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

ПРОГРАМИ  

передбачено вивчення таких основних дис-

циплін: 

 Відносини між державою та релігійними 

організаціями; 

 Релігійна герменевтика; 

 Феноменологія релігії; 

 Сучасний стан релігійних процесів в 

Україні та світі; 

  Релігійна антропологія і футурологія; 

 Сакральна географія; 

 Навчальна пропедевтична релігієзнавча 

практика; 

 Виробнича науково-дослідницька прак-

тика; 

 6 дисциплін за вибором магістранта. 

 

Гарант освітньої програми  

доктор історичних наук, професор, пе-

рший проректор Полтавського націо-

нального педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, заслужений пра-

цівник освіти України 

Роман СІТАРЧУК 

 
 

Термін навчання у магістратурі: 

1 рік і 4 місяці  



НАШІ ПЕРЕВАГИ! 
 Унікальність спеціальності та спеціалі-

зації освітньої програми у нашому регіоні; 
 

 Актуальність освітньої програми у кон-

тексті екуменічного руху та становлення 

Української Помісної православної Церкви; 
 

 100-річні традиції освітньої та наукової 

діяльності викладачів університету-одного з 

провідних вищих навчальних закладів регіо-

ну; 
 

 Фаховий та досвідчений колектив ви-

кладачів кафедри, що складається з 4 докторів 

історичних наук та 5 кандидатів історичних 

наук; 
 

 Оптимальне співвідношення якості на-

вчальних послуг та вартості навчання. 

 

Кафедра історії України 

 
 

Форма навчання: денна або заочна 

Умови прийому до магістратури: 

1) диплом бакалавра, спеціаліста або ма-

гістра з будь-якої спеціальності; 

2) наявність прохідного балу з трьох 

вступних іспитів: фахове вступне випробу-

вання, єдиний фаховий іспит іноземної мови, 

та додатковий іспит (за умови перехресного 

вступу). 

Перелік необхідних документів: 

1) паспорт і його копія; 

2) документ державного зразка про здо-

бутий освітній рівень бакалавра, спеціаліста 

або магістра і додаток до нього (оригінал або 

завірені копії); 

3) ідентифікаційний код; 

4) 6 фотокарток 3*4 см; 

5) 2 поштових конверта з марками. 

Термін прийому документів: липень 2021 р. 

 
Контактна інформація 

Полтавський національний  

педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

Приймальна комісія: 

Тел.: (05322) 2-58-37, (050) 770-64-42,  

(068) 154-85-79 

E-mail: pnpuvstup@gmail.com 

Графік роботи: з 9:00 до 16:00 (крім вихідних) 

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградсь-

кого, 2; корпус 1, кім. 44. 

Кафедра історії України: 

Тел.: (050) 5231862 (Юрій Віталійович). 

 (066) 1241619 (Ярослав Євгенійович) 

E-mail: kafedra_pdpu@ukr.net 

Адреса: 36000, м. Полтава,  

вул. Остроградського, 2; корпус 1, кім. 19. 

Завідувач кафедри: доктор історичних наук,  

проф. Бабенко Людмила Леонідівна 

 

Полтавський національний  

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

 

Факультет історії та географії 

Кафедра історії України  

 

 
 

Запрошуємо на навчання! 
Магістерська програма 

 

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 031 Релігієзнавство.  

 

 

http://pnpu.edu.ua 
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