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                                                      ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки Молодших 

спеціалістів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.                             

В умовах побудови правового демократичного суспільства і створення 

української державності особливого значення набуває підготовка не просто 

фахівця, а особи з широким діапазоном світоглядної орієнтації, яка б 

спроможна була приймати рішення не тільки з суто фахових питань, а й з 

політичних, етичних та світоглядних. Релігієзнавство як наукова і навчальна 

дисципліна тісно пов’язане з усім колом інших суспільних наук, перш за все 

з філософією та культурологією.  

Предметом релігієзнавства є релігія як соціальне і культурне явище у 

всій його цілісності та різноманітності. Релігія і сьогодні надзвичайно сильно 

впливає на спосіб життя людей у всьому світі. Саме релігійні переконання 

часто визначають поведінку людей, в тому числі економічну поведінку, а 

також їхні дії у конфліктних ситуаціях. Міжрелігійні та міжконфесійні 

конфлікти у світі залишаються найбільш тривалими і руйнівними. Релігія є 

невід’ємною складовою частиною культури суспільства. Вона впливає 

практично на всі інші сфери соціального буття і сама, у свою чергу, зазнає 

змін під їх впливом. Дослідження історії виникнення, розвитку та взаємодії 

різних релігійних систем є одним з найважливіших елементів предмету 

релігієзнавства.  

Знання історії та теорії релігії, вільнодумства, атеїзму – важлива частина 

цивілізованого світогляду, яке містить в собі гуманістичну традицію 

духовної культури. Предмет курсу релігієзнавства включає до себе питання 

теорії релігієзнавства; становлення та розвиток світської свідомості; значення 

релігійних та позарелігійних факторів в умовах нового культурно-

історичного мислення та закріплення гуманістичних цінностей сучасного 

світу; нові підходи суспільства та особистості до релігії й церкви, до 

вільнодумства та атеїзм. 

 Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасним станом релігійності 

на теренах як світової, так і української культури; вивчення історії найбільш 

відомих і поширених у світі релігій (такими вважаються світові релігії – 

християнство, іслам, буддизм та національні релігії – іудаїзм, індуїзм, 

конфуціанство, даосизм, синтоїзм); освоєння методологічної основи 

дисципліни; знання найбільш відомих релігійних вчень і їх першоджерел, а 

також викладення основних аспектів формування та буття канонічної 

правової системи, яка генерується християнською церковною спільнотою. 
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Засвоївши курс «Релігієзнавство», студенти повинні:  

Знати: основні теоретичні положення дисципліни, причини 

виникнення і функціонування релігії, принципи і методи дослідження 

релігійних феноменів, світоглядно-гуманістичний зміст вільнодумства.  

Вміти: відрізняти релігійні явища від інших видів духовного життя; 

впізнавати релігійний текст і ототожнювати його з певним релігійним рухом;  

бути здатним зробити загальну характеристику релігійного явища;  

толерантно ставитися до будь - якої релігійної або ж атеїстичної позиції.  

Вивчення курсу «Релігієзнавство» зумовлене перш за все необхідністю 

дослідження релігії як ідеології, історії виникнення та розвитку найбільш 

поширених релігій. 
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                   ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Тема Кількість годин 

 Змістовний модуль 1 Лекції 

 

Семінари 

 

Сам. 

робота 

1. Релігія як сфера духовних феноменів 

людства. Поняття і види релігій, їх роль у 

суспільному житті суспільства. 

     2              4 

 

2. Релігієзнавство як наука, її виникнення та 

розвиток. Вільнодумство і атеїзм. 

    2               4 

3. Походження релігії. Первісні форми 

релігій. 

    4        2      4 

4. Характеристика національно-державних 

релігій. Ранні та пізні національно-

державні релігії. 

    4        2      4 

5. Світові релігії. Буддизм.     2        2      4 

6. Зародження та розвиток ісламу.     2        2      4 

7. Християнство. Витоки та значення 

іудаїзму. 

    2        2      4 

8. Виникнення та розвиток трьох гілок 

християнства. 

    4        2      6 

9. Новітні релігійні течії.     2        1      5 

10. Релігійна історія України. Сучасна 

ситуація в українській православній 

церкві. 

    2        1      6 

 Підсумкова модульна контрольна робота.     2   

 Всього 87 годин 28 14 45 

 Консультації-3 години 
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                                          ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Релігія як сфера духовних феноменів людства. Поняття і 

види релігій, їх роль у суспільному житті суспільства. 

Релігія як предмет дослідження, поняття релігії. Структура сучасних 

релігій. Основні теорії походження релігій (теологічні, філософські, 

соціологічні та інші концепції). Сутність, складові частини та функції релігії. 

Характеристика релігій світу, їх класифікація та географія. 

Тема 2. Релігієзнавство як наука, її виникнення та розвиток. 

Вільнодумство і атеїзм. 

Підходи у вивченні релігійних феноменів. Історія становлення 

релігієзнавчої науки. Філософські і філологічні дослідження духовних 

феноменів та виділення окремої галузі гуманітарного знання. Релігія як 

об’єкт дослідження у філософії, психології, соціології, філології та 

релігієзнавства. Традиційна та новітня методології релігієзнавчої науки. 

Специфіка релігієзнавства. Основні принципи дослідження. Виникнення та 

розвиток вільнодумства і атеїзму. 

Тема 3. Походження релігії. Первісні форми релігій. 

Проблема походження релігії. Релігії та передісторія людства. Проблема 

«дорелігійного» періоду в історії. Складність наукового дослідження 

найдавніших етапів релігійного розвитку та реконструкції первісних 

релігійних систем. Первісні релігії як форми релігійного життя 

партикуляризованих, нечисленних, економічно нерозвинених та соціально 

недиференційованих людських спільнот. Функції релігії в примітивному 

суспільстві. Види первісних релігій. 

Тема 4. Характеристика національно-державних релігій. Ранні та 

пізні національно-державні релігії. 

Визначення національно-державних релігій та їх поділ на ранні і пізні. 

Особливості ранніх національно-державних релігій. Спільні риси релігійних 

систем Стародавнього Світу. Релігії давньої Месопотамії, давнього Єгипту, 

стародавніх Греції та Риму. Релігійні уявлення стародавніх слов’ян. 

Спільні особливості пізніх національно-державних релігій. Форми 

релігійного життя різних народів. Зороастризм, індуїзм, синтоїзм, даосизм, 

конфуціанство, іудаїзм. 

Тема 5. Світові релігії. Буддизм. 
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Загальна характеристика світових релігій. 

Буддизм як світова релігія. Історія буддизму. Священні книги буддизму, 

палійський канон («Типітака»). Основний зміст буддистського віровчення – 

доктрина «визволення»; учення про чотири шляхетні істини; Буття як 

страждання; концепція дхарм; ідея особистого спасіння у Тхераваді (ідеал 

архата) та загального спасіння в Махаяні (ідеал Бодхисатви). Пантеон 

буддистських божеств. Богослужіння в буддизмі. Буддистські монастирі і 

монахи. Чань- (дзен-) буддизм, його ідейний зміст та вплив на східну (Китай, 

Японія) та західну культуру. Тибетський ламаїзм як довершена форма 

буддизму. 

Тема 6. Зародження та розвиток ісламу. 

Історія ісламу. Коран – священна книга мусульман. Віросповідальні та 

культові засади ісламу (аркан аль-іслам): Шахада – мусульманський «символ 

віри»; молитва, піст, податок на користь бідних, паломництво до Мекки – 

«стовпи ісламу». Священна війна проти невірних (джихад, газават) – 

релігійний обов’язок правовірних мусульман. Шаріат. Настанови та заборони 

ісламу. Мусульманські свята і обряди. 

Тема 7. Християнство. Витоки та значення іудаїзму. 

Історичні, культурні, релігійні та політичні передумови й чинники 

виникнення християнства. Новий Заповіт – основне джерело християнського 

віровчення. Життєвий шлях і релігійно-етичне вчення Іісуса Христа. Поява 

християнських громад ( 30 – 70 – ті рр.), гоніння на перших християн. 

Розвиток церковних інституцій та становлення церковної ієрархії. Перші 

єретичні рухи: гностики і монофізити. Перетворення християнства на 

офіційну релігію Римської імперії за часів Костянтина. Культурні, політичні і 

економічні причини розбіжностей між Римом і Костянтинополем. Велика 

схизма 1054 р. 

Загальні риси християнського віровчення: особливість християнського 

монотеїзму – вчення про триєдність Бога; Біблія як божественне одкровення; 

учення про кінець світу; співвідношення духовного і тілесного; вчення про 

першородний гріх та очищення від нього через хрещення; Боголюдина Іісус 

Христос – спаситель і спокутник; християнські таїнства. 

Тема 8. Виникнення та розвиток трьох гілок християнства. 

Історія церковних розколів у світовому християнстві та складання його 

основних напрямів. Православ’я як напрям християнства. Основи віровчення, 

культу та церковної організації православ’я. Автокефальні та автономні 

церкви Вселенського православ’я. 11 Середньовічна схоластика та розвиток 

догматики католицизму. Основні відмінності католицької та православної 
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церков. Реформація та Мартін Лютер. Протестантські деномінації та 

переосмислення авторитету Святого Письма. Поняття предестинації. 

Конфесії пізнього протестантизму. 

Тема 9. Новітні релігійні течії (НРТ). 

 Класифікація головних типів (напрямів, груп) релігійного модернізму 

(неорелігій, НРТ, НРР) та характеристика діяльності їх міжнародних 

релігійних організацій. 13 Характер віровчення і діяльності найбільш 

поширених новітніх релігій (неорелігій) та НРТ, НРР. Неохристиянство. 

Неоорієнталізм. Синкретичні, квазінаукові та деструктивні релігійні течії.  

Тема 10. Релігійна історія України. Сучасна ситуація в українській 

православній церкві. 

Язичницька міфологія, дохристиянські вірування та пантеон богів 

українців. Від язичництва до християнства: еволюція релігійного життя в 

Київській Русі у ІХ–Х ст. Православна церква під владою Литви і Польщі. 

Історія і особливості життєдіяльності українського православ’я у XIII– XV 

ст. Київська та Галицька митрополії. Перенесення 14 митрополії з Києва у 

Володимир, Москву. Люблінська унія (1569) і посилення утисків православ’я 

в Речі Посполитій. Створення уніатської (греко-католицької) церкви в 

Україні та Білорусії. Докорінні зміни в становищі всіх напрямів християнства 

в Україні в сучасних умовах. Місце різних християнських конфесій в процесі 

національного відродження українського народу, в удосконаленні духовного 

та суспільно-політичного життя України на сучасному етапі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 
 

 

                        ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінар 1. Походження релігії. Первісні форми релігій. 

1. Становлення поняття "релігія". Основні наукові та богословські теорії 

походження релігії.  

2. Елементи і структура релігії.  

3. Коріння та функції релігії.  

4. Ранні форми релігії: магія, фетішизм, анімізм, тотемізм, знахарство, 

анімалізм, аніматизм, шаманізм.  

 

Семінар 2. Національно-державні релігії. 

 1. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я.  

2. Релігія стародавнього Єгипту.  

3. Релігія античної Греції. Стародавня римська релігія. Еллінізація 

римської релігії   

4. Іудаїзм, його виникнення, особливості віровання, культу, організації, 

еволюція.  

5. Релігія Вед. Брахманізм: першоджерела, віровчення, культ.   

6. Зороастризм, маздаїзм: віровчення, культ. Священна книга Авеста.   

7. Індуїзм, його походження, віровчення, культ, основні напрями.   

8. Конфуціанство та даосизм як філософські вчення і релігія.  

9.  Синтоїзм, його значення в історії Японії.  

 

Семінар 3. Розвиток буддизму і його перетворення на світову 

релігію. 

1. Причини виникнення і теоретичні джерела буддизму. Особа 

Сідхартхи Гаутами як легендарного засновника буддизму.  

2. Особливості віровчення, культу, організації буддизму. Тріпітака. 

 3. Основні напрями буддизму та їх особливості: хінаяна, махаяна, 

ламаїзм, дзен-буддизм.  
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4. Буддизм у сучасному світі. Буддизм в Україні. 

 

Семінар 4. Іслам – релігія покірних Аллаху. 

 1. Виникнення ісламу, особливості віровчення,культу, організаці.  

2. Віросповідні джерела ісламу: Коран, Суна, Шаріат.  

3. Основні напрями в ісламі: сунізм, шиїзм, харіджизм та ін. 

 4. Роль ісламу у сучасному світі, ісламський фундаменталізм.  

5. Іслам в Україні: стан, перспективи. 

 

Семінар 5. Християнство: витоки, еволюція і сучасний стан.  

1. Суспільно-історичні причини виникнення та ідейні передумови хрис- 

тиянства. 

 2. Зародження та еволюція первісного християнства. Формування 

церковної організації, секти, єресі.  

3. Віровчення християн, священні книги.  

4.Вселенські Собори.  

5. Канонічні та апокрифічні тексти Нового Заповіту.  

6. Гностицизм.  

 

Семінар 6. Історія поділу християнства на традиційні конфесії. 

1. «Велика схизма» 1054 р. та її значення для християнства.  

2. Інститут папства. Особливості католицизму.  

3. Церкви візантійського обряду. Особливості віровчення, культу, 

організації православ'я. Помісні пра- вославні церкви.  

4. Виникнення та особливості віровчення, культу, організації 

протестантизму.  

 

Семінар 7. Витоки нетрадиційних релігійних течій (НРТ) та нова 

типологія в релігієзнавчій науці. 

 1. Причини поширення НРТ у світі.  
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2. Українські НРТ.  

3. НРТ у правовій площині. 

4. Феномен гуруїзму.  

5. НРТ та молодь.  

6. Деструктивні культи. 

 

Семінар 8. Україна релігійна: від язичництва до релігій ХХІ ст. 

1. Дохристиянські вірування слов’ян України.  

2. Язичницький та християнський синкретизм.  

3. Українські звичаї та свята у релігійній площині. 

4. «Велесова книга» - феномен фальсифікації у релігії. 

5. УГКЦ, УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ в Україні. 

 6.  Поліконфесійна природа українського християнства – перед 

викликом сучасності.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Боги та герої у давньогрецькій міфології.  

 2. Види та принципи магії.   

3.Виникнення та історичний розвиток буддизму.  

4. Виникнення української греко-католицької церкви. 

 5. Витоки індуїзму.  

6. Вільнодумство – активна творча праця розуму. 

 7. Віра як релігійний феномен.  

8. Вірування аборигенів Австралії та Океанії.  

9. Вселенські собори та їх значення в історії християнства.  

10. Вчення буддизму про перевтілення.  

11. Головні риси нетрадиційних релігій.  

12. Дао і даосизм у Китаї.  

13. Дзен-буддизм та його вплив на розвиток європейської культури 

середини ХХ ст.  

14. Діяльність пророка Магомета (Мухаммеда) і формування віровчення 

ісламу.  

15. Доктринальні особливості православ’я.  

16. Доктринальні та культові особливості ісламу.  

17. Доктринальні та культові особливості католицизму.  

18. Духовність Махатми Ганді.  

19. Загальна характеристика виробничої магії.  

20. Залишки язичницьких звичаїв і свят у православній українській 

культурі.  

21. Зародження Реформації.  

22. Зороастризм.  

23. ІІ Ватиканський собор.  



14 
 

24. Інквізиція: її сутність та історія.  

25. Інститут шаманізму і його роль у первісному суспільстві.  

26. Ісламська містика: сутність і особливості.  

27. Історія папства.  

28. Історія руського іконопису.  

29. Історія становлення Української автокефальної православної церкви.  

30. Історія створення Корану.  

31. Історія хрещення Русі.  

32. Ісус Христос як історична постать і релігійний діяч.  

33. Іудаїзм – перша історична форма монотеїзму.  

34. Каббала: історія та основні ідеї.  

35. Католицькі чернецькі ордени.  

36. Класифікація етнічних релігій.  

37. Конфуціанство як духовна основа китайської культури.  

38. Коран – священна книга мусульман.  

39. Літургія, її релігійне значення.  

40. Лютеранство й кальвінізм.  

41. Мартін Лютер – ідеолог Реформації.  

42. Міфологія давньої людності України.  

43. Морально-етичні засади джайнізму.  

44. Нетрадиційні релігії в Україні.  

45. Нірвана та її сутність.  

46. Основні православні свята та їх релігійне значення.  

47. Основні риси римської релігії.  

48. Особистість Будди.  

49. Особливості буддійського вчення про ―чотири шляхетні істини‖.  

50. Особливості закону про свободу совісті та релігійні організації в 

Україні.  

51. Особливості релігійних уявлень стародавніх іранців (маздеїзм).  
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52. Особливості становлення православної церкви в Україні. 

 53. Первісні форми релігійного життя: магія та фетишизм.  

54. Первісні форми релігійного життя: землеробські культи.  

55. Первісні форми релігійного життя: тотемізм.  

56. Первісні форми релігійного життя: шаманізм.  

57. Понтифікат Папи Іоанна Павла ІІ.  

58. Правове регулювання релігійного життя в Україні.  

59. Православна ікона, її історія.  

60. Православні конфесії в Україні: історія, сучасність, перспективи.  

61. Праця М.Вебера ―Протестантська етика і дух капіталізму‖.  

62. Проблема православ’я в сучасній Україні.  

63. Проблема свободи в ісламі.  

64. Проблема спасіння та особливості її вирішення у буддизмі. 

65. Протестантські церкви в Україні.  

66. Раннє християнство.  

67. Релігійна система давніх кельтів та германців.  

68. Релігійне життя Стародавнього Риму.  

69. Релігійне життя Стародавньої Греції.  

70. Релігійне мистецтво у західному християнстві.  

71. Релігійні традиції Японії.  

72. Релігійні уявлення стародавніх слов’ян. 

 73. Релігійні уявлення та реформа у Давньому Єгипті.  

74. Релігійно-етичне вчення Ісуса Христа.  

75. Релігія народів Давнього Дворіччя.  

76. Релігія народів доколумбової Америки.  

77. Реформаторський рух Жана Кальвіна.  

78. Розвиток соціальної доктрини католицизму.  

79. Розкол християнських церков 1054 року.  

80. Роль апостола Павла у формуванні християнської церкви.  
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81. Роль жінки в релігії.  

82. Роль Папи римського в католицькій церкві.  

83. Сикхізм.  

84. Сіддхартха Гаутама – засновник буддизму.  

85. Способи нового об’єднання християнської церкви. Унії.  

86. Старообрядництво і його основні течії.  

87. Структура релігієзнавства.  

88. Сутність віровчення і культу іудаїзму.  

89. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

 90. Сучасний протестантизм в Україні.  

91. Табу в системі соціальної регуляції поведінки.  

92. Таїнства та їх релігійне значення. 

 93. Творчість Андрія Рубльова – вершина руського іконопису.  

94. Уявлення давніх месопотамів.  

95. Уявлення про ―душу‖ і ―дух‖ в історії культури.  

96. Тгеравада та махаяна – основні напрямки буддизму.  

97. Християнські релігійні свята та обряди.  
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

                              Поточний контроль  

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде 

семінарські  заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією 

програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, 

тестування, контрольні роботи, колоквіуми. 

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці 

підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; 

активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність 

роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань; експрес-

контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового 

модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань. 

 

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у 

кожному змістовному модулі: 

Форми контролю знань при 

поточному контролі 

Оцінка (в балах) 

Усна відповідь До 5 балів 

Доповнення відповіді До 3 балів 

Експрес-опитування До 2 балів 

Самостійна робота До 5 балів 

Тестування (5 тестів) До 5 балів 

Індивідуальне завдання  

(в т.ч. реферат) 

До 5 балів 

Модульне тестування До 10 балів 
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                                              Модульний контроль 

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) 

проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення 

відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Підсумкова кількість балів за 

змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного 

контролю плюс оцінка (бали) за модульну контрольну роботу. Вивчення 

матеріалу відповідного модуля закінчується написанням модульної 

контрольної роботи.  

Семестр завершується комплексним підсумковим контролем у формі 

заліку. Результати навчальної діяльності студентів  оцінюються за 100-

бальною  шкалою. Розрахунок  оцінки     за 100-бальною  системою 

здійснюється  як накопичений: ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + іспит. Якщо за 

результатами  модульно-рейтингового контролю  студент отримав за 

змістовні модулі менше 20 балів, він не допускається  до іспиту  і вважається 

таким, що не  виконав  усі види робіт, передбачені навчальним планом  з  

дисципліни  «Історія української культури».               

                                           Контроль знань 

 Змістовний  

модуль    1 

(ЗМ 1) 

Змістовний 

модуль 2 

(ЗМ 2) 

Комплексний   

підсумковий 

контроль - 

іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Максимальна                   

кількість балів 

       20         20             60 20+20+60=100 

 

                                           Шкала оцінювання 

100-бальна Національна  ECTS 

90 - 100 Відмінно (5) А відмінно 

85 - 89 Добре (4) В добре  (дуже добре) 

75 - 84 Добре (4) С добре 

65 - 74 Задовільно (3) D задовільно   

60 - 64 Задовільно (3) E задовільно (достатньо) 

35 - 59 Не задовільно (2)    FX незадовільно з можливістю 



19 
 

повторного складання 

1 - 34 Не задовільно  (2) F незадовільно з обов’язковим      

повторним вивченням дисципліни 

 

                                     ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Предмет дослідження релігієзнавства.  

2. Стуктура наукового релігієзнавства.  

3. Богословсько-теологічний підхід до пояснення релігії.  

4. Основні філософські способи осмислення феномену релігії: теологія, 

пантеїзм, деїзм, атеїзм.  

5. Релігієзнавча концепція М. Вебера.  

6. Вчення Е. Дюркгейма про сутність релігійного феномену.  

7. Основні концепції психології релігії.  

8. Детермінанти релігії.  

9. Співвідношення раціональної і емоційної сторін релігійної свідомості.  

10. Особливості релігійного культу.  

11. Специфіка релігійної віри.  

12. Основні типи релігійних організацій, що існують в сучасному світі: 

церква, секта, деномінація, харизматичний культ.  

13. Основні соціальні функції релігії.  

14. Релігія як соціальний стабілізатор.   

15. Релігія як причина змін у суспільстві.  

16. Концепція прамонотеїзму чи первинного монотеїзму.  

17. Фетишизм як одна з первинних форм вірувань.  

18. Специфіка тотемізму і табу як родоплеменних вірувань.  

19. Характеристика анімізму.  

20. Магія та її різновиди.  

21. Феномен шаманізму.  

22. Культи Богині-матері як різновид землеробської магії.  

23. Релігія Стародавнього Єгипту.  
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24. Релігії народів Месопотамії (шумерів, аккадійців, вавілонян, асирійців). 

 25. Специфіка зороастризму як етнічної релігії.  

26. Релігії Стародавнього Китаю.  

27. Релігійні уявлення у Стародавній Греції як типовий приклад політеїзму.  

28. Релігія Стародавнього Рима.  

29. Язитницькі релігійні уявлення давніх народів Європи: кельтів, германців 

та ін.  

30. Індуїзм (хінду-дхарма): минуле і сучасність.  

31. Основні різновиди індуїзму: вішнуїзм, шиваїзм, шактізм.  

32. Джайнізм: специфіка віровчення та релігійної практики.  

33. Сікхізм як етнічна релігія.  

34. Іудаїзм — релігія єврейського народу.  

35. Співвідношення християнства та іудаїзму.  

36. Виникнення і поширення буддизму.  

37. Життєдіяльність засновника буддизму Сіддхартхи Гаутами.  

38. Буддійське віровчення і культ.  

39. Специфіка хінаяни (тхеравади) як одного з основних напрямів у буддизмі. 

40. Специфіка основних махаяністських напрямів у буддизмі: чань-буддизму 

та ламаїзму. 

 41. Буддизм у сучасному світі.  

42. Ідейні джерела християнства.  

43. Суспільно-історичні умови виникнення й розповсюдження християнства.  

44. Специфіка Біблії як основи християнського віровчення.  

45. Життєдіяльність засновника християнства Ісуса Христа (за канонічними 

євангеліями).   

46. Внутрішньоцерковна боротьба за ствердження християнського 

віровчення і культу.  

47. Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії.  

48. Вселенські собори кафолічної (єдиної) християнської церкви.  

49. Причини і наслідки першого великого росколу в християнстві (1054 р.).  
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50. Специфіка православ’я як різновиду Християнства.  

51. Католицизм: історія і сучасність.  

52. Основні напрями у протестантизмі: специфіка їх віровчення і культу.  

53. Виникнення і поширення ісламу.  

54. Життєдіяльність пророка Мухаммеда.  

55. Коран і сунна як основа ісламського віровчення.  

56. Культ в ісламі.  

57. Шаріат як ідейне джерело мусульманського способу життя.  

58. Характеристика суннізму як одного з основних напрямів в ісламі.  

59. Специфіка шиїзму як одного з основних напрямків в ісламі.  

60. Іслам як основа соціокультурної єдності народів.  

61. Релігійні уявлення неслов’янських народів, які проживали на українських 

землях.  

62. Дохристиянські вірування східних слов’ян.  

63. Історія Хрещення Русі Володимиром Великим.  

64. Історія розвитку християнських церковних організацій на території 

України. 

 65. Характеристика сучасного стану релігійних організацій в Україні.  

66. Сутність сучасного екуменістичного руху у християнстві.  

67. Діяльність нетрадиційних релігійних організацій в сучасній Україні.  

68. Співвідношення понять: “толерантність”, “віротерпимість”, “свобода 

совісті”.  

69. Законодавче забезпечення свободи совісті в сучасній Україні.  

70. Діалог віруючих і невіруючих — основа формування світського 

характеру сучасної української держави. 
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