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способів вирішення цієї задачі є збагачення навчального процесу ефективним 
спілкуванням курсантів з представниками майбутньої професії з приводу про-
фесійних знань, тобто певне їх занурення у сферу практичної діяльності. При 
чому таке знайомство з професією повинно відбуватись вже на початкових ку-
рсах навчання. Це суттєво підвищує рівень інформованості курсантів щодо 
специфіки їх майбутньої роботи та сприяє формуванню і закріпленню установ-
ки на професію. Іншим засобом досягнення визначеного завдання вважаємо 
організацію продуктивної практики (навчальної чи виробничої). Вона уявляє 
собою окрему форму навчання і в той же час повинна виступати прототипом 
професійної діяльності, оскільки націлена на розвиток особистісних ресурсів 
курсанта у трудовій діяльності. Окрім очевидних завдань практики (отримання 
інформації, знайомство з особливостями виробничого процесу, придбання до-
свіду), вона має, в першу чергу, орієнтуватись на розвиток індивідуальних зді-
бностей курсанта для ефективного використання професійних знань у типовій 
чи особливій професійній ситуації. Для стимулювання розвитку індивідуаль-
них якостей курсантів доцільно використовувати у навчальному процесі інно-
ваційні методики, зокрема, індивідуальні завдання, творчі та пошукові роботи.  

Отже, наближення до професії – особливий шлях, який може бути дов-
гим чи навпаки коротким, швидким чи повільним, складним чи простим й 
зрозумілим. Однак, це залежить як від вищого навчального закладу, та від са-
мої особистості. 

Одержано 21.04.2017 
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СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ: СОЦІАЛЬНО-
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ 

На сьогоднішній день людина має право вільно обирати та сповідувати 
будь-яку релігію, задовольняти свої релігійні потреби, або ж навпаки не спо-
відувати жодну з релігій. При цьому ніхто не повинен втручатися або намага-
тися змінити її релігійні уподобання.  

Але проблема вибору релігійного спрямування людства почалася ще в 
епоху античності. Змінювалася влада, відбувалося формування нових полі-
тичних систем, і вже в період Нового часу релігія була досліджена як важлива 
складова правової політики. На разі, це право є гарантоване законодавством 
України та закріплене в багатьох правових міжнародних документах. 

Серед основних невід’ємних прав людини одним із найважливішим є 
свобода віросповідання. Воно є критерієм самовизначення людини не тільки в 
духовній сфері, а й в цілому житті. Основою віросповідання є віра та особисті 
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переконання особи, тобто можливість людини самостійно визначитися, мати 
змогу виражати свої почуття та ставлення до різних аспектів життя без втру-
чання зовнішніх чинників, осмислювати та оцінювати різноманітні релігійні 
погляди, давати їм оцінку, самостійно робити свій вибір та реалізовувати йо-
го, мати власну позицію щодо сприйняття світу, навколишнього середовища. 
Таким чином, людина самостійно може сформувати свій світогляд, знайти 
сенс життя та цінності людського буття. 

Насамперед, свобода віросповідання залежить від наявності механізму її 
юридичного забезпечення, основою якого виступає основний закон України – 
Конституція. Так, статтею 35 закріплено, що «кожен має право на свободу сві-
тогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку ре-
лігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність». 

Право на свободу віросповідання є основною складовою системи кон-
ституційних прав та свобод людини, яка має спрямування на вільний індиві-
дуальний розвиток особистості. Воно охороняється державою, при цьому за-
безпечується невтручання в особисте життя, а також не допускається приму-
шування до зміни особистого світогляду і релігії під впливом політичних мір-
кувань, ідеологічних поглядів. 

Свобода віросповідання як загальновизнане право людини знайшла своє 
відображення у законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
від 23.04.1991. Головними завданнями цього документа, згідно статті 1, є: га-
рантування права на свободу совісті громадянам України та здійснення цього 
права, забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації про дер-
жавний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Украї-
ною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів 
громадян незалежно від ставлення до релігії, визначення обов’язків держави 
щодо релігійних організацій, визначення обов’язків релігійних організацій 
перед державою і суспільством, подолання негативних наслідків державної 
політики щодо релігії і церкви, гарантування сприятливих умов для розвитку 
суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей 
незалежно від їх світогляду чи віровизнання. 

Отже, свобода віросповідання вбачає в собі рівність усіх релігій перед 
законом, а також право вибору і право відмови від релігійних переконань, ри-
туалів. Слід зауважити, що ця рівність стосується не тільки окремої особисто-
сті, а й об’єднань різних конфесій, які можуть самостійно мати, змінювати, 
вибирати свій релігійних світогляд. Значення свободи полягає в можливості 
людини самостійно обрати свої релігійні погляди, дотримуватися їх в умовах 
законності та правопорядку. В демократичній правовій державі існування та-
ких прав і свобод є особливо важливим елементом, який забезпечує реаліза-
цію правової політики. 

Одержано 21.04.2017 
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