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У посібнику містяться різні види завдань для самостійного опрацювання та 

індивідуального виконання по темам згідно з навчальною програмою дисципліни 

«Релігієзнавство» при підготовці бакалаврів усіх спеціальностей, може бути 

використаний в якості посібника для самостійної роботи при дистанційній формі 

навчання, а також викладачами та здобувачами для підготовки до лекційних та 

семінарських занять. 
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ВСТУП 

 
 

У ході вивчення спецкурсу «Релігієзнавство» передбачається самостійне 

вивчення здобувачами однієї із запропонованих викладачем тем. Кожна з тем 

супроводжується короткою схемою викладу матеріалу, а в кінці додається 

список рекомендованої літератури, які повинні допомогти здобувачу успішно 

впоратися з самостійним завданням. 

Індивідуальне завдання може бути представлене здобувачем і 

проконтрольоване викладачем у різних формах: 

• виступ з доповіддю на семінарському занятті; 

• захист реферату під час консультації; 

• виступ з доповіддю на студентській конференції; 

• написання наукової статті для студентського збірника та ін. 

Головною ціллю індивідуальних завдань є контроль самостійної роботи 

здобувачів. Цей контроль здійснюється завдяки написанню доповідей, 

рефератів, презентацій тощо. Підготовка презентації – вид самостійної 

роботи, що виконується здобувачем поза аудиторними годинами. Здобувач 

вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. 

Наступним кроком здобувач здійснює бібліографічний пошук, 

використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає 

план презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану 

відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та 

представляє виконану роботу. Обсяг презентації – 10-15 слайдів, текст 

доповіді – 8-12 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері. Основний 

зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і 

студент отримує оцінку від викладача. 

Головною метою індивідуальних завдань є самостійне опрацювання 

здобувачами додаткового матеріалу, формування власного світогляду щодо 

політичних процесів і явищ. Завдання здобуувачам видаються упродовж 

усього триместру. 
 

 

 

  



1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання є додатковою частиною 

самостійної роботи студента над навчальною дисципліною «Релігієзнавство». 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота 

можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою 

присутністю в ній цілей дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних 

технологічних схем самоосвіти. 

Крім того, така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням 

рівня творчих можливостей здобувача, його навчальних здобутків, інтересів, 

навчальної активності тощо. Практична реалізація такого принципу навчання 

пов’язана із використанням в навчальному процесі індивідуальних навчально-

дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

самостійної роботи здобувача навчального, навчально-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі 

вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із 

складанням підсумкового заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою індивідуального завдання є самостійне вивчення частини 

програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення 

та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни та розвиток 

навичок самостійної роботи. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це завершена теоретична 

або практична робота в межах програми навчальної дисципліни, яка виконується 

на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських 

занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної дисципліни в 

цілому. Індивідуальні завдання виконують здобувачі самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 

окремо кожним студентом. Завдання можуть мати комплексний характер і тоді 

до їх виконання можуть залучатися кілька здобувачів. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується здобувачем після 

самостійного вивчення програмного матеріалу. У роботі необхідно розкрити 

основний зміст як теоретичних питань (номер питання обирається за 

погодженням з лектором) за допомогою рекомендованої літератури, так і 

прикладів на підставі фактичного матеріалу за місцем роботи або даних 

конкретних установ, організацій, підприємств 

  



2 ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

 

1. Предмет, структура і значення курсу релігієзнавства. 

2. Релігієзнавство - наука про релігію. Основні релігієзнавчі концепції та їхня 

характеристика. 

3. Релігія як сфера духовного життя, її елементи і структура . 

4. Еволюція релігії і її вплив на економічні, політичні, правові, державні й 

інші відносини. 

5. Первісні вірування (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм). 

6. Ранні національні релігії і їхні особливості. 

7. Пізні національні релігії і їхні особливості. 

8. Особливості міфологічного мислення, їх відміни від релігії. 

9. Перші містері альні культури та їх значення формування релігійного 

світогляду. 

10. Гносеологічні і соціальні основи іудаїзму. 

11. Основні сюжети Старого Завіту. 

12. Проблема боголюдини в іудаїзмі. 

13. Заповіді, постанови і заборони Старого Завіту. 

14. Суспільно-історичні умови виникнення й ідейні основи християнства. 

15. Особистість Ісуса Христа та його вчення.  

16. Основні сюжети Нового Завіту. Діяння Апостолів.  

17. Формування культу і церковних організацій християнства. 

18. Причини поділу християнства. 

19. Особливості церковної організації і віровчення православ'я. 

20. Християнські монастирі. 

21. Свята й обряди православної церкви. 

22. Особливості віровчення і церковної організації католицизму. 

23. Соціальна доктрина католицизму. 

24. Католицизм і православ'я в Україні. 

25. Соціально-політичні позиції протестантських організацій 

26. Християнське сектантство і його основні організації. 

27. Суспільно-історичні умови виникнення ісламу. 

28. Мухамед як засновник ісламського віровчення. 

29. Принципи ісламу й особливості культу. 

30. Тотожність і розходження текстів Корана і Біблії. 

31. Основні напрямки в Ісламі: сунізм і шиїзм. 

32. Буддизм: умови виникнення й еволюції. 

33. Основні принципи і правила буддизму. Закон карми. 



34. Місце і роль світових релігій у культурі XX століття. 

35. Посилення соціально-політичної активності релігійних організацій. 

36. Синкретичні релігійні рухи. 

37. Міжнародні релігійні організації. 

38. Боротьба за мир, глобальні проблеми людства і релігія. 

39. Сучасні нетрадиційні культи. 

40. Конституційні гарантії і правове регулювання свободи совісті в Україні. 

 

  



3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

 

1. Наукові теорії походження релігії: 

а) традиційна; 

б) анімістична; 

в) академічний теїзм. 

2. Відповідне світосприйняття та певна сфера життя людини. 

Перекладається з латини як благочестя, святиня, предмет культу: 

а) анафема; 

б) енцикліка; 

в) релігія; 

г) індульгенція. 

3. Вибрати типи релігійних організацій: 

а) деномінація; 

б) паперть; 

в) церква; 

г) секта;  

д) ризниця; 

е) харизматичний культ. 

4. Вірування в існування душі, духів: 

а) тотемізм; 

б) анімізм; 

в) етишизм. 

5. Вірування у спорідненість людини з тваринним світом: 

а) магія; 

б) отемізм; 

в) анімізм. 

6. Вірування в магічні властивості предметів: 

а) анімізм;  

б) магія;  

в) етишизм. 

7. Визначте богів язичницького пантеону стародавніх слов’ян: 

а) Гор; 

б) Перун; 

в) Мокош; 

г) Мара; 

д) Сварог; 

е) Вішну; 

є) ажбог. 



8. Індивідуальне духовне начало в людині, його сокровенна сутність, 

позатілесна сутність: 

а) Сансара; 

б) Брахман; 

в) Атман. 

9. Тричленна модель Універсуму у давньоіндійській релігійній філософії 

називається: 

а) Тримурті; 

б) Лока; 

в) рипітака. 

10. Тріада головних богів індуїзму називається: 

а) Трипітака; 

б) Тримурті; 

в) Упанішади. 

11. Визначте течії буддизму: 

а) жайнізм; 

б) Махаяна; 

в) Шиїзм;  

г) Сунізм;  

д) Хінаяна; 

е) Крішнаїзм. 

12. Як називається буддійська книга, назва якої перекладається як “три 

кошики мудрості‖ : 

а) Тримурті; 

б) рипітака; 

в) Коани. 

13. Вище божество, першопочаток давньокитайської релігійної 

філософії: 

а) земля; 

б) небо; 

в) повітря. 

14. Верховне божество, першопредок давньокитайської релігійної 

філософії: 

а) Індра; 

б) Шанді; 

в) Будда. 

15. Чжоуська концепція поєднання чоловічого і жіночого початків: 

а) Тянь-ся; 

б) Тянь-цзи; 

в) Інь-ян. 



16. Концепція загального закону, вищої істини і справедливості: 

а) концепція Дао; 

б) концепція Брахма; 

в) концепція Усинь. 

17. Які з цих висловів належать Конфуцію: 

а) Влада сама по собі - це лише бронза без золота‖ ; 

б) Сім’я - це маленька держава, держава - це велика сім’я; 

в) Так багато на світі горя! Люди, будьте взаємно красивими!‖ ; 

г) Управління народом - справа благородних мужів, а справа 

народу - підкорення благородним мужам‖ ; 

д) Чужій руці в чортополосі місце‖ ; 

е) Жити гідно - це значить ретельно, до дрібниць виконувати заповіти 

предків‖ . 

18. Трактат філософії даосизму: 

а) Норми Лі; 

б) Дао-де цзин; 

в) Танах. 

19. Національна релігія, що проголошує богообраність свого 

народу: 

а) християнство; 

б) іудаїзм; 

в) іслам. 

20. Канонічним джерелом іудаїзму є: 

а) Тора; 

б) Новий Заповіт; 

в) Конституція. 

21. До п’ятикнижжя Мойсея належать книги: 

а) Буття; 

б) Євангеліє; 

в) Числа; 

г) покаліпсис; 

д) Вихід; 

е) Левіт; 

є) Послання Іуди; 

ж) Повторення Закону. 

22. Іудейський священнослужитель: 

а) митрополит; 

б) шаман; 

в) рабин; 

г) ієрей. 



23. Загальне зібрання релігійних законів діаспорного іудаїзму 

називають: 

а) Талмуд; 

б) Писання; 

в) Пророки; 

г) Книга Псалмів. 

24. Визначте «п’ять стовпів віри» в ісламі: 

а) віра в єдиного бога; 

б) миропомазання; 

в) молитва; 

г) хрещення; 

д) піст; 

е) чернецтво; 

є) паломництво; 

ж) милостиня. 

25. Зібрання законів ісламу, складених на основі Корану і Суни: 

а) аріат; 

б) Шейх; 

в) Цадик. 

26. Джерела формування Античного християнства: 

а) релігійно-філософські ідеї іудаїзму; 

б) раціоналістична філософія Китаю; 

в) аскетичні ідеї Філона Александрійського; 

г) філософські вчення Сенеки;  

д) ідеї кумранських общин; 

е) релігійні вірування східних народів Римської імперії; 

є) культова практика ламаїзму;  

ж) етичні норми дзен-буддизму. 

27. Вкажіть ознаки, притаманні християнству: 

а) народно-національна релігія; 

б) світова релігія; 

в) монотеїзм; 

г) політеїзм;  

д) зооморфізм; 

е) наднаціональність; 

є) релігійна система; 

ж) первісне вірування. 

28. До християнських таїнств, як до найважливіших елементів 

християнської обрядовості належать: 

а) чудо творення; 



б) хрещення; 

в) ушанування Діви Марії; 

г) миропомазання;  

д) жертвоприношення;  

е) причастя; 

є) шлюб; 

ж) священство; 

з) покаяння; 

и) маслосвяття (соборування); 

і) паломництво. 

29. Основне положення віровчення, яке визнається незаперечною 

істиною, не підлягає критиці : 

а) догмат; 

б) конклав; 

в) панагія. 

30. Роз’яснення вчення християнської церкви: 

а) катехізис; 

б) конгрегація; 

в) капеллан. 

  



4 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ НА 

СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ 

 

 

Варіант 1  

1. Зміст поняття «релігія». 

2. Ранній протестантизм: віровчення і напрями. 

3. Тест. Відповідне світосприйняття та певна сфера життя людини. 

Перекладається з латини як благочестя, святиня, предмет культу: 

а) анафема; 

б) енцикліка; 

в) релігія; 

г) індульгенція. 

 

Варіант 2. 

1. В чому полягають особливості міфологічної картини світу? 

2. Вчення Будди і ранній буддизм. 

3. Тест. Що таке пантеїзм: 

а) вчення про нескінченність світу; 

б) залучення до своєї віри інших людей; 

в) ототожнення Бога і природи; 

г) заперечення реального існування Бога; 

д) секта; 

е) вид східних єдиноборств; 

є) визнання реального існування багатьох богів. 

 

Варіант 3. 

1. «Стовпи» ісламської віри. 

2. Первісні релігії та їх вплив на сучасні релігії. 

3. Тест. Основні форми сучасних релігійних організацій (можливі кілька 

варіантів відповідей): 

а) секта; 

б) армія; 

в) харизматичний культ; 

г) церква; 

д) політична партія; 

е) деномінація; 

є) ашрам. 

 

Варіант 4. 

1. Загальна характеристика основних релігійних концепцій. 

2. Особливості вчень неоязичництва. 

3. Тест. Визначте з цього переліку функції релігії (можливі кілька варіантів 

відповідей): 

а) легітимізуюча; 

б) культуроутворююча; 



в) збагачуюча; 

г) методологічна; 

д) ілюзорно-компенсаторна; 

е) соціально-інтегруюча; 

є) соціально-дезінтегративна. 

 

Варіант 5. 

1. Основні догмати вірування індуїзму. 

2. Релігія як феномен духовного життя людини та суспільства. 

3. Тест. Що таке целібат: 

а) вчення про нескінченність світу; 

б) війна за віру в ісламі; 

в) ототожнення Бога і природи; 

г) заперечення реального існування Бога; 

д) безшлюбність духовенства в католицькій церкві; 

е) залучення до своєї віри інших людей; 

є) таїнство в християнстві. 

 

Варіант 6.  

1. З яких книг складається Біблія? Яка її частина є головною для християн? 

2. Особливості сучасних вчень на основі індуїзму. 

3. Тест. Канонічними джерелами ісламу є: 

а) Танах; 

б) Коран; 

в) Суна; 

г) Біблія; 

д) Махабхарата. 

 

Варіант 7. 

1. Що таке релігійна віра? 

2. Віровчення, культ та організація католицизму. 

3. Тест. Що таке шаманізм: 

а) свято в буддизмі; 

б) віра в пророків; 

в) вчення про кінець світу; 

г) віра в можливість реального спілкування людини з духами; 

д) місіонерська діяльність; 

е) сукупність ритуалів у християнстві; 

є) таїнство хрещення в християнстві 

 

Варіант 8. 

1. Вкажіть зміст церковних Таїнств. 

2. Соціально-етична та релігійна доктрина Кун-Цзи (Конфуція). 

3. Тест. Що таке політеїзм: 

а) таїнство причастя в християнстві; 

б) віра в існування одного Бога-творця світу; 



в) вчення про кінець світу; 

г) заперечення реального існування Бога; 

д) місіонерська діяльність; 

е) віра в існування багатьох богів; 

є) таїнство хрещення в християнстві. 

 

Варіант 9. 

1. Що таке фаталізм у контексті ісламського вчення? 

2. Віровчення, культ та організація синтоїзму. 

3. Тест. Що таке есхатологія: 

а) таїнство причастя в християнстві; 

б) спілкування з духами; 

в) вчення про кінець світу; 

г) заперечення реального існування Бога; 

д) місіонерська діяльність 

е) залучення до своєї віри інших людей; 

є) таїнство хрещення в християнстві. 

 

Варіант 10. 

1. Види релігійної діяльності, їх характеристика. 

2. Причини розколу в буддизмі. Вчення тхеравади і махаяни. 

3. Тест. Що таке монотеїзм: 

а) таїнство причастя в християнстві; 

б) війна за віру в ісламі; 

в) вчення про кінець світу; 

г) заперечення реального існування Бога; 

д) місіонерська діяльність; 

е) залучення до своєї віри інших людей; 

є) віра в існування тільки одного єдиного Бога. 

 

Варіант 11. 

1. Як в іудаїзмі тлумачиться гріх? 

2. Вчення Мухаммеда і ранній іслам. 

3. Тест. Як називають голову римо-католицької церкви (можливі кілька 

варіантів правильної відповіді): 

а) патріарх; 

б) папа; 

в) шаман; 

г) понтифік; 

д) диякон; 

е) пресвітер; 

є) примас. 

 

Варіант 12. 

1. В чому полягає відмінність сунітського та шиїтського напрямків у ісламі?  

2. Структура релігії. 



3. Тест. Кого визнають авторами канонічних Євангелій (можливі кілька 

варіантів правильної відповіді): 

а) апостола Петра; 

б) апостола Павла; 

в) апостола Марка; 

г) апостола Іоана; 

д) апостола Якова; 

е) апостола Матвія; 

є) апостола Луку. 

 

Варіант 13. 

1. Зміст комунікативної функції релігії. 

2. Віровчення, культ та організація іудаїзму. 

3. Тест. Що таке Рамазан: 

а) свято в буддизмі; 

б) піст в ісламі; 

в) свято в християнстві; 

г) боротьба з невірними в ісламі; 

д) релігійна проповідь; 

е) імамат у шиїзмі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 14. 

1. В чому полягає внесок християнства в життя суспільства? 

2. Особливості вчень неохристиянства. 

3. Тест. Що таке газават: 

а) свято в буддизмі; 

б) піст в ісламі; 

в) свято в християнстві; 

г) священна війна з невірними в ісламі; 

д) релігійна проповідь; 

е) імамат у шиїзмі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 15. 

1. Що таке Чотири благородних істини? 

2. Шаманізм та неошаманізм.  

3. Тест. Кого визнають авторами канонічних послань апостолів (можливі 

кілька варіантів правильної відповіді): 

а) апостола Петра; 

б) апостола Павла; 

в) апостола Фому; 

г) апостола Іоана; 

д) апостола Якова; 

е) апостола Матвія; 

є) апостола Іуду. 



Варіант 16. 

1. Зміст світоглядної функції релігії. 

2. Ламаїзм як один з основних напрямів у буддизмі. 

3. Тест. Що таке шаріат: 

а) основа правових відношень в ісламі, що ґрунтується на Корані; 

б) піст в ісламі; 

в) свято в християнстві; 

г) священна війна з невірними в ісламі; 

д) релігійна проповідь; 

е) паломництво до святих місць в ісламі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 17. 

1. Що таке Церква у православ’ї? 

2. Віровчення, культ та організація даосизму. 

3. Тест. Що означає слово - апокаліпсис: 

а) блага вість; 

б) одкровення; 

в) проповідь; 

г) воскресіння; 

д) захист віровчення; 

е) спасіння; 

є) блукання. 

 

Варіант 18. 

1. Що є основною причиною страждань у буддизмі? Як їх можна подолати? 

2. Сучасний іслам. 

3. Тест. Що таке хадж: 

а) основа правових складових в ісламі, що ґрунтується на Корані; 

б) піст в ісламі; 

в) свято в християнстві; 

г) священна війна з невірними в ісламі; 

д) релігійна проповідь; 

е) паломництво до святих місць в ісламі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 19. 

1. Яким чином релігія забезпечує збереження національної культури і мови? 

2. Соціально-історичні умови виникнення буддизму. 

3. Тест. Що означає слово - нірвана: 

а) блага звістка; 

б) одкровення; 

в) згасання; 

г) воскресіння; 

д) захист віровчення; 

е) переселення душі в нове тіло; 



є) блукання. 

 

Варіант 20. 

1. Загальна характеристика політеїзму. 

2. Віровчення, культ та організація конфуціанства. 

3. Тест. Що таке мірадж: 

а) основа правових складових в ісламі, що ґрунтується на Корані; 

б) піст в ісламі; 

в) свято в християнстві; 

г) священна війна з невірними в ісламі; 

д) релігійна проповідь; 

е) паломництво до святих місць в ісламі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 21. 

1. Що спонукало Сиддхартху Гаутаму шукати істину? 

2. Особливості релігійного культу та організації православ’я. 

3. Тест. Як називається священна книга мусульман: 

а) Біблія; 

б) Коран; 

в) Веди; 

 г) Трипітака; 

д) Авеста; 

е) Талмуд; 

є) Упанішади. 

 

Варіант 22. 

1. Що таке релігійний індиферентизм? Чим він відрізняється від атеїзму? 

2. Рух - New Age та сайєнтологія. 

3. Тест. Що таке суна: 

а) община віруючих в ісламі; 

б) піст в ісламі; 

в) свято в християнстві; 

г) збірка хадисів (розповідей про вчинки пророка Мухаммеда та його 

висловлювання) в ісламі; 

д) релігійна проповідь у християнстві; 

е) паломництво до святих місць в ісламі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 23. 

1. Причини підвищеної політичної активності мусульманських держав. 

2. Віровчення, культ та організація індуїзму. 

3. Тест. Як називається священна книга буддистів: 

а) Біблія; 

б) Коран; 

в) Веди; 



г) Трипітака; 

д) Авеста; 

е) Талмуд; 

є) Упанішади. 

 

Варіант 24. 

1. Гілки християнства. 

2. Псевдорелігії в сучасній культурі. 

3. Тест. Загальне зібрання релігійних законів діаспорного іудаїзму називають: 

а) Талмуд; 

б) Писання; 

в) Пророки; 

г) Книга Псалмів. 

 

19 Варіант 25. 

1. Як релігія може впливати на життя держави? 

2. Причини розколу в ісламі. Сунізм та шиїзм. 

3. Тест. До християнських таїнств, як до найважливіших елементів 

християнської обрядовості належать: 

а) чудо творення; 

б) хрещення; в) ушанування Діви Марії; 

г) миропомазання; д) жертвоприношення; 

е) причастя; 

є) шлюб; 

ж) священство; 

з) покаяння; 

и) маслосвяття (соборування); 

і) паломництво. 

 

Варіант 26. 

1. Що таке канон у сакральному мистецтві? 

2. Напрями сучасного протестантства: загальне і відмінне. 

3. Тест. Як називається священна книга християн: 

а) Біблія; 

б) Коран; 

в) Веди; 

г) Трипітака; 

д) Авеста; 

е) Талмуд; 

є) Упанішади. 

 

Варіант 27. 

1. Які риси притамнні релігійним цінностям? 

2. Соціально-історичні передумови виникнення та ідейні джерела 

християнства. 

3. Тест. До загальних мусульманських свят належать: 



а) Різдво Христове; 

б) Курбан-байрам; 

в) Пейсах; 

г) Ураза-байрам; 

д) Водохреща; 

е) Мірадж. 

 

Варіант 28. 

1. Чому релігія потребує синтезу мистецтв? 

2. Особливості релігійного культу та організації в іудаїзмі. 

3. Тест. Фантастичний образ сатани, злого духу в ісламі: 

а) шейх; 

б) шайтан; 

в) шах сей. 

 

Варіант 29. 

1. Як потрібно розуміти гріх у християнстві? 

2. Типологія і класифікація релігій. 

3. Тест. Що таке намаз (салят): 

а) община віруючих в ісламі; 

б) піст в ісламі; 

в) щоденна п’ятиразова молитва в ісламі; 

г) збірка розповідей про вчинки Сіддхартхи Гаутами та його висловлювання; 

д) релігійна проповідь у християнстві; 

е) паломництво до святих місць в ісламі; 

є) свято в ісламі. 

 

Варіант 30. 

1. Чому синтоїсти не шукають спасіння? 

2. Особливості релігійної організації та культу в католицизмі. 

3. Тест. Які з перерахованих назв є назвами течій в ісламі: 

а) суніти; 

б) шиїти; 

в) хасиди; 

г) імаміти; 

д) сикхи. 

  



5 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

1. Галузь релігієзнавства, яка досліджує складні й суперечливі зв’язки 

національного конфесійного буття, це: 

А) історія релігії; 

Б) етнологія релігії; В) географія релігії; 

Г) соціологія релігії. 

 

2. Функція релігії, яка виконує роль згуртування одновірців, це:  

А) інтеграційна функція; 

Б) комунікативна функція; 

В) інтегративна функція; 

Г) регулятивна функція. 

 

3. Представники якої концепції походження релігії стверджували, що релігія 

є фантастичним відображенням пануючих над людиною стихійних сил природи і 

суспільства:  

А) натуралістичної; 

Б) соціологічної; 

В) матеріалістичної; 

Г) богословської. 

 

4. Сукупність символічних дій, за допомогою яких віруючий намагається 

вплинути на надприродні об’єкти, це: 

А) релігійні почуття; 

Б) релігійні організації; 

В) релігійна свідомість; 

Г) релігійний культ. 

 

5. Поняття, яке фіксує складність релігії як соціального та духовного явища, 

це: 

А) релігійні вчення; 

Б) структура релігії; 

В) функції релігії; 

Г) віра релігійна. 

 

6. Течії, об’єднання віруючих опозиційні щодо певних релігій, це: 

А) церква; 

Б) деномінація; 

В) секта; 

Г) харизматичний рух. 

 

7. Головною ознакою будь-якої релігії є:  

А) догмат; 

Б) канон; 



В) віра; 

Г) обряд. 

 

8. Зародження вчення про загробну (посмертну) віддяку виникло в: 

А) родоплемінних релігіях; 

Б) ранніх національних релігіях; 

В) пізніх національних релігіях; 

Г) світових релігіях. 

 

9. До підгрупи «пізні національні релігії» належать: 

А) українське язичництво; 

Б) шаманізм; 

В) буддизм; 

Г) юдаїзм. 

 

10. Конфуціанство є релігією: 

А) любові;  

Б) страждання; 

В) байдужості; 

Г) покірності. 

 

11. До підгрупи «езотеричні культи» належить релігійна організація: 

А) мормони; 

Б) Велике біле братство; 

В) діанетика; 

Г) теософія. 

 

12. Бог вогню у давньоруській релігії, це: 

А) Дажбог; 

Б) Сварог; 

В) Перун; 

Г) Стрибог. 

 

13. Милостивим творцем життя і богом знищення в індуїзмі є: 

А) Брахма; 

Б) Шива; 

В) Рама; 

Г) Вішну. 

 

14. Виберіть правильну відповідь: 

А) юдаїзм – основа для християнства та індуїзму; 

Б) юдаїзм – основа для християнства та буддизму; 

В) юдаїзм – основа для християнства та ісламу; 

Г) юдаїзм – основа для буддизму, християнства та ісламу. 

 



15. В якій релігії вперше було сформульовано три основні ідеї: У світі 

ведеться непримиренна боротьба між світлом і темрявою, добром і злом. Уже 

почався третій, заключний етап цієї боротьби, який завершиться перемогою 

світла. Кожна людина повинна брати участь у цій космічній боротьбі, щоб 

наблизити прихід царства Добра. 

А) в даосизмі; 

Б) в зороастризмі; 

В) в конфуціанстві; 

Г) в індуїзмі. 

 

16. Виберіть правильний варіант відповіді: 

А) Старий заповіт – це юдейська Тора; 

Б) Каббала – це юдейська Тора; 

В) П’ятикнижжя Мойсея – це юдейська Тора; 

Г) Біблія – це юдейська Тора. 

 

17. Гурдвар – це храм: 

А) джайністів; 

Б) сикхістів; 

В) даосистів; 

Г) синтоїстів. 

 

18. Фетишизм – це: 

А) віра в надприродну спорідненість людських колективів з певними видами 

рослин, тварин; 

Б) поклоніння двійникам тих факторів природи, які впливають на врожай; 

В) віра в існування у матеріальних об’єктах і процесах надприродних 

двійників; 

Г) віра в існування у матеріальних об’єктах надприродних властивостей. 

 

19. Монотеїзм бере свій початок від: 

А) Адама; 

Б) Мойсея; 

В) Авраама; 

Г) Ноя. 

 

20. Ковчег заповіту, це: 

А) човен; 

Б) скриня; 

В) саркофаг; 

Г) книга. 

 

21. Богиня-покровителька сімейного життя у давньогрецькій релігії, це: 

А) Гера; 

Б) Геба; 

В) Іліфія; 



Г) Деметра. 

 

22. Верховний бог вавилонян у релігії Дворіччя, це: 

А) Ан; 

Б) Енкі; 

В) Мардук; 

Г) Тіамат. 

 

23. Верховний бог інків, це: 

А) Кукулькан; 

Б) Пачакамак; 

В) Тескатліпока; 

Г) Тлалок. 

 

24. Бог місяця, мудрості, наук у давньоєгипетській релігії, це: 

А) Тот; 

Б) Гор; 

В) Анубіс; 

Г) Осіріс. 

 

25. Бог сонця у давньоіндійській релігії, це: 

А) Мітра; 

Б) Сома; 

В) Варуна; 

Г) Агні. 

 

26. Бог торгівлі у давньоримській релігії, це: 

А) Меркурій; 

Б) Марс; 

В) Янус; 

Г) Амур. 

 

27. За релігійними уявленнями якого народу після смерті воскресала не лише 

душа людини, а й її тіло: 

А) давньоєгипетського; 

Б) давньогрецького; 

В) давньоіндійського; 

Г) давньоримського. 

 

28. Зороастризм – етнічна релігія: 

А) Ірану; 

Б) Іраку; 

В) Індії; 

Г) Єгипту. 

 

29. Рігведа – священна книга: 



А) індусів; 

Б) аріїв; 

В) євреїв; 

Г) греків. 

 

30. Аді-Грантх – священна книга: 

А) індуїзму; 

Б) сикхізму;  

В) джайнізму; 

Г) синтоїзму. 

 

31. Свято нового року в юдаїзмі, це: 

А) Йом-Кипур; 

Б) Пурим; 

В) Шабуот; 

Г) Рош-Гашана. 

 

32. З якої релігії походить догмат про месію: 

А) буддизму; 

Б) християнства; 

В) ісламу; 

Г) юдаїзму. 

 

33. В якій релігії не поширений догмат про месію: 

А) християнстві; 

Б) ісламі;  

В) зороастризмі; 

Г) юдаїзмі; 

Д) буддизмі. 

 

34. Аят – це: 

А) податок на майно і прибуток в ісламі; 

Б) мусульманська канонічна молитва; 

В) святий переказ ісламу; 

Г) найменший уривок, вірш Корану. 

 

35. Улем – це: 

А) мусульманський законознавець та богослов; 

Б) служитель культу в юдаїзмі; 

В) мусульманський монах-жебрак; 

Г) буддистські ченці ламаїстської церкви. 

 

36. Трипітака – священна книга: 

А) ісламу; 

Б) буддизму; 

В) даосизму; 



Г) індуїзму. 

 

37. Буддистська чернеча громада, що об’єднується в межах одного 

монастиря, це: 

А) бодхисатва; 

Б) сангха; 

В) дхарма; 

Г) дх’яна. 

 

38. Іммам – це: 

А) духовний керівник, голова умми; 

Б) служитель (і вчитель) культу в ісламі; 

В) вища духовна особа у сунітів; 

Г) духовний і світський глава теократичної мусульманської держави. 

 

39. Нескінченний кругообіг народжень і смертей, це: 

А) мокша; 

Б) нірвана; 

В) сансара; 

Г) аватара. 

 

40. Вежа біля мечеті, з якої муедзин оголошує азан, це: 

А) мінея; 

Б) медресе; 

В) мазхаб; 

Г) мінарет. 

 

41. Вища духовна особа у сунітів, це: 

А) аятола; 

Б) муфтій; 

В) махді; 

Г) мулла. 

 

42. Скільки є ступенів священства у православних церквах:  

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 5. 

 

43. Представниками єпископату не є: 

А) архієпископи; 

Б) пресвітери; 

В) митрополити; 

Г) патріархи. 

 

44. Що святкують християни під час Трійці? 



А) Вознесіння Христове; 

Б) Різдво Діви Марії; 

В) Сходження Святого Духа на учнів Ісуса Христа; 

Г) Преображення Господнє. 

 

45. Скільки Заповідей блаженства налічує Нагірна проповідь Ісуса Христа: 

А) 7; 

Б) 9; 

В) 12; 

Г) 14. 

 

46. Першим митрополитом відновленої у 1921 р. УАПЦ був: 

А) О. Лотоцький; 

Б) А. Шептицький; 

В) М. Борецький; 

Г) В. Липківський. 

 

47. В якому році УГКЦ була заборонена радянською владою? 

А) 1918 р.; 

Б) 1921 р.; 

В) 1939 р.; 

Г) 1946 р. 

 

48. Найвищий титул шиїтського муджтахида, це: 

А) аятола; 

Б) муфтій; 

В) махді; 

Г) мулла. 

 

49. Податок на користь бідних, це: 

А) сункат; 

Б) закят; 

В) хаджж; 

Г) ураза. 

 

50. Свято розговіння, пов’язане із закінченням місячного посту рамадану, це: 

А) Ураза-байрам; 

Б) Курбан-байрам; 

В) Міраж; 

Г) Мавлюд. 

 

51. Абат – це: 

А) настоятель православного або католицького чоловічого монастиря; 

Б) духовний сан верховних ієрархів у ряді християнських церков; 

В) посол Апостольської Столиці в державі, з якою остання підтримує 

дипломатичні відносини; 



Г) на заході з V ст. назва настоятеля монастиря. 

 

52. Мухаммед почав проповідувати іслам у: 

А) 570 р.; 

Б) 610 р.; 

В) 710 р.; 

Г) 632 р. 

 

53. Мусульманське літочислення починається із: 

А) 602 р.; 

Б) 612 р.; 

В) 622 р.; 

Г) 632 р. 

 

54. Представництво окремої православної церкви на канонічній території 

іншої церкви, це: 

А) ставропігія; 

Б) лавра; 

В) скит; 

Г) подвір’я. 

 

55. Переважна більшість населення сповідує ламаїзм у: 

А) Монголії; 

Б) Південній Кореї; 

В) Таїланді; 

Г) Японії. 

 

56. Виберіть правильний варіант відповіді: 

А) Ісус Христос був сповідником юдаїзму; 

Б) Ісус Христос був сповідником християнства; 

В) Ісус Христос був сповідником юдео-християнства; 

Г) Ісус Христос був сповідником юдео-еллінізму. 

 

57. Шиїзм є домінуючою релігією в: 

А) Єгипті; 

Б) Ірані;  

В) Туреччині; 

Г) Пакистані. 

 

58. В якому році утворилася т. зв. «самосвятська» УАПЦ:  

А) у 1918 р.; 

Б) у 1921 р.; 

В) у 1930 р.; 

Г) у 1942 р. 

 



59. Із скількох віросповідних формул (т. зв. «членів» ) складається Символ 

віри у християн: 

А) 7; 

Б) 9; 

В) 12; 

Г) 14; 

Д) 21. 

 

60. Віровчення про чистилище є догматом:  

А) католиків; 

Б) православних; 

В) лютеран; 

Г) баптистів. 

 

61. Яке свято відсутнє в календарі римо-католиків: 

А) Вознесіння Христове; 

Б) Покрова Богородиці; 

В) Різдво Богородиці; 

Г) Воздвиження Хреста Господнього. 

 

62. Карбування Святим Духом, це таїнство: 

А) миропомазання; 

Б) хрещення; 

В) єлеопомазання; 

Г) причастя. 

 

63. Догмат про Пречисту Трійцю прийнятий на: 

А) І Вселенському Соборі; 

Б) ІІу Вселенському Соборі;  

В) ІІІ Вселенському Соборі; 

Г) ІV Вселенському Соборі.  

 

64. Християнство легалізовано у Римській імперії у: 

А) 311 р.; 

Б) 313 р.; 

В) 324 р.; 

Г) 325 р.  

 

65. На якому Вселенському Соборі сформувалася пентархія:  

А) на І; 

Б) на ІІ; 

В) на ІІІ; 

Г) на IV; 

Д) на VII. 

 

66. Примас – це: 



А) людина, яка прийняла нову віру; 

Б) в католицькій церкві головний з єпископів, який має вищу владу стосовно 

духовенства даної країни; 

В) в католицькій та англіканській церквах головний з єпископів, який має 

вищу владу стосовно духовенства даної країни; 

Г) в протестантських церквах і християнських сектах – керівник громади. 

 

67. Додаток (філіокве) до Символу віри не визнається: 

А) римо-католиками; 

Б) греко-католиками; 

В) православними; 

Г) протестантами. 

 

68. Основні установи Римської курії, які керують різними напрямками 

діяльності Католицької церкви, це: 

А) дієцезії; 

Б) конгрегації; 

В) чернечі ордени; 

Г) колегії єпископів і кардиналів. 

 

69. Апостольський собор у Єрусалимі відбувся у: 

А) 33 р.; 

Б) 39 р.; 

В) 43 р.; 

Г) 49 р.; 

Д) 53 р.  

 

70. «Великий розкол» світового християнства на східну та західну гілки 

відбувся у: 

А) 1014 р.; 

Б) 1054 р.; 

В) 1414 р.; 

Г) 1453 р.; 

Д) 1517 р. 

 

71. Парламент Англії проголосив Генріха VІІІ главою державної церкви – 

англіканства у: 

А) 1517 р.; 

Б) 1534 р.; 

В) 1536 р.; 

Г) 1539 р. 

 

72. Аугсбурзький мир між католиками і протестантами (лютеранами) 

відбувся у:  

А) 1529 р.; 

Б) 1545 р.; 



В) 1555 р.; 

Г) 1563 р. 

 

73. Товариство Ісуса було затверджено Папою Павлом ІІІ у: 

А) 1534 р.; 

Б) 1540 р.; 

В) 1544 р.; 

Г) 1550 р. 

 

74. Кальвінізм починається із:  

А) 1517 р.; 

Б) 1525 р.;  

В) 1529 р.;  

Г) 1536 р.  

 

75. Московська митрополія здобула статус патріархату в: 

А) 1448 р.; 

Б) 1489 р.; 

В) 1548 р.; 

Г) 1589 р. 

 

76. «Синодальне» правління Російською православною церквою (заборона 

патріархату) почалося у: 

А) 1589 р.; 

Б) 1648 р.;  

В) 1721 р.; 

Г) 1917 р. 

 

77. Обрання першого Київського митрополита-русина Іларіона відбулося у: 

А) 988 р.; 

Б) 1014 р.; 

В) 1039 р.; 

Г) 1051 р. 

 

78. Перше встановлення Галицької митрополії відбулося у: 

А) 1302 р.; 

Б) 1317 р.; 

В) 1325 р.; 

Г) 1391 р. 

 

79. Утворення католицьких єпархій на західноукраїнських землях 

санкціоновано буллою Папи Григорія ХІ у: 

А) 1375 р.; 

Б) 1413 р.; 

В) 1448 р.; 

Г) 1569 р. 



80. Розкол Київської православної митрополії Константинопольського 

патріархату на уніатську («з’єднану») і православну («нез’єднану») церкви 

відбулося у: 

А) 1448 р.; 

Б) 1569 р.; 

В) 1596 р.; 

Г) 1608 р. 

 

81. Митрополит Йосиф Рутський утворив Чин св. Василія Великого в: 

А) 1596 р.; 

Б) 1606 р.; 

В) 1617 р.; 

Г) 1640 р.; 

Д) 1646 р. 

 

82. Православну митрополію в Києві відновлено у: 

А) 1617 р.; 

Б) 1620 р.; 

В) 1632 р.; 

Г) 1633 р.  

 

83. Львівська православна єпархія приєдналася до Уніатської церкви у: 

А) 1596 р.; 

Б) 1686 р.; 

В) 1700 р.;  

Г) 1720 р.; 

Д) 1946 р.  

 

84. Київська православна митрополія підпорядкувалася Московському 

патріархатові в: 

А) 1596 р.; 

Б) 1686 р.; 

В) 1720 р.; 

Г) 1721 р.; 

Д) 1946 р. 

 

85. Греко-католиків Правобережжя під тиском царизму приєднано до 

російського православ’я у: 

А) 1768 р.; 

Б) 1786 р.; 

В) 1839 р.; 

Г) 1872 р.; 

Д) 1946 р. 

 

86. Перші баптистські водні хрещення серед українців відбулися у: 

А) 1687 р.; 



Б) 1765 р.; 

В) 1817 р.; 

Г) 1863 р.; 

Д) 1906 р. 

 

87. Перша громада адвентистів в Україні з’явилася у: 

А) 1886 р.; 

Б) 1896 р.; 

В) 1906 р.; 

Г) 1916 р. 

 

88. УАПЦ в Радянській Україні ліквідовано в: 

А) 1918 р.; 

Б) 1921 р.; 

В) 1930 р.; 

Г) 1946 р. 

 

89. Хто є автором Біблії? 

А) Ісус Христос; 

Б) Мойсей; 

В) Святий Дух; 

Г) різні автори. 

 

90. Котре із даних Євангелії не належить до синоптичних? 

А) Євангеліє від Матвія; 

Б) Євангеліє від Івана; 

В) Євангеліє від Марка; 

Г) Євангеліє від Луки. 

 

91. Котрий із перекладів Біблії є латинський? 

А) Пешіта; 

Б) Вульгата; 

В) Септуагінта; 

Г) Таргум. 

 

92. Переклад Біблії українською мовою здійснений П. Кулішем, І. Пулюєм та 

І. Нечуй-Левицьким був виданий у: 

А) 1893 р.; 

Б) 1903 р.; 

В) 1913 р.; 

Г) 1923 р. 

 

93. Рукописний переклад чотирьох Євангелій «из языка болгарского на мову 

рускую» створено в: 

А) Львові; 

Б) Пересопниці; 



В) Відні; 

Г) Празі; 

Д) Острозі. 

 

94. Яка із версій є каноном Старого Заповіту: 

А) Антіохійська; 

Б) Александрійська; 

В) Єрусалимська; 

Г) Вавілонська. 

 

95. ТаНаХ – це: 

А) юдейська Біблія; 

Б) Єрусалимський храм; 

В) вищий політичний і судовий орган влади в Єрусалимі, на чолі якого стояв 

первосвященик; 

Г) одне з політичних і релігійних угруповань в Юдеї; 

Д) один із епітетів юдейського Бога Яхве. 

 

96. Скільки канонічних книг налічує Старий Заповіт: 

А) 39; 

Б) 45; 

В) 47; 

Г) 50. 

 

97. Релігійні твори, які офіційно не визнані священиками, неканонічні – це: 

А) апологети; 

Б) апокрифи; 

В) архати; 

Г) адаміти. 

 

98. Віруючі якої релігії дотримуються наступних поглядів: «Ісус – Бог, 

відмінний від Отця (Елогіма). Він, як духовне дитя, не був створений на Небесах 

Отцем і Марією і є «старшим братом» усіх людей і духовних створінь. Його тіло 

було створено через статевий зв’язок Елогіма з Марією. Ісус був одружений. Його 

хресна смерть не є досконалою спокутою всіх гріхів, але дає всім можливість 

воскресіння»: 

А) індуїсти; 

Б) мормони; 

В) мусульмани; 

Г) Свідки Єгови. 

 

99. Віруючі якої релігії дотримуються наступних поглядів: «Ісус є 

неважливим. Звичайно Його вважають просвітленим вчителем – вегетаріанцем, 

що вчив людей медитирувати. Він не є втіленням Бога. Вважають, що Ісус був 

великим аватаром (вчителем)»: 

А) кришнаїти; 



Б) юдеї; 

В) Свідки Єгови; 

Г) буддисти. 

 

100. Інграма – це: 

А) ідеальна субстанція в культах східного типу, що безпосередньо впливає на 

долю людини і формується завдяки рівню духовної досконалості та вчинкам 

людини, здійсненим у попередніх і в цьому життях; 

Б) милість, благодать, Божий дар; 

В) вивільнення через розширення або вивільнення свідомості через 

розширення; 

Г) несвідоме враження, котре містить фізичний біль чи больові емоції і котре 

накопичується з часом та переходить з досвіду минулих життів. 

 

101. У котрому році було легалізовано УГКЦ? 

А) у 1946 р.; 

Б) у 1989 р.; 

В) у 1990 р.; 

Г) у 1992 р. 

 

102. У котрому році утворилася УПЦ КП? 

А) у 1448 р.; 

Б) у 1686 р.; 

В) у 1921 р.; 

Г) у 1992 р. 

 

103. Прозелітизм – це: 

А) право духовних закладів, установ (монастирів, інститутів) на особливу 

самостійність у діяльності; 

Б) намагання навернути в свою релігію послідовників інших віровчень; 

В) релігійне вчення, відмінне від офіційної доктрини та організації; 

Г) термін, яким Папа Іван ХХІІІ окреслив широку програму динамізації 

Католицької церкви в русі її оновлення, наближення до сучасного світу шляхом 

модернізації ідейного арсеналу, культу, структури. 

 

104. Яка з Церков має найбільшу кількість релігійних громад в Україні. 

А) УПЦ КП; 

Б) УПЦ МП; 

В) УАПЦ; 

Г) УГКЦ. 

 

105. Київська православна митрополія поділилася на Київську митрополію і 

Московську митрополію у: 

А) 1305 р.; 

Б) 1448 р.; 

В) 1686 р.; 



Г) 1991 р. 

 

106. Розмова віруючого з Богом «незнайомою» мовою при сходженні на 

нього Святого Духа, це: 

А) харизма; 

Б) глосолалія; 

В) благовіст; 

Г) стигма. 

 

107. УПЦ МП очолює: 

А) Патріарх Філарет; 

Б) Патріарх Кирило; 

В) Митрополит Володимир; 

Г) Митрополит Мефодій. 

 

108. В доктрині якої конфесії важливе місце займає глосолалія: 

А) баптистів; 

Б) п’ятидесятників; 

В) адвентистів; 

Г) єговістів. 

 

109. Повернення, привласнення чи знищення польським католицьким 

єпископатом православних церков та ін. сакральних об’єктів на Волині, Поліссі й 

Підляшші наприкінці ХVІІІ ст. – у 1920-30 рр. – це: 

А) ревівалізм; 

Б) ревіндикація; 

В) ресакралізація; 

Г) реформація. 

 

110. Постійний дипломатичний представник (посол) Апостольської Столиці 

в державі, з якою остання підтримує дипломатичні відносини, – це: 

А) нунцій; 

Б) легат; 

В) примас; 

Г) вікарій. 

 

111. Засновником релігійної організації «Дослідники Біблії» (тепер – Свідки 

Єгови) був: 

А) Б.  Бакстер; 

Б) Ч. Рассел; 

В) Д. Сміт; 

Г) Д. Беннет. 

 

112. Новоапостольська церква виникла у: 

А) 1800 р.; 

Б) 1832 р.; 



В) 1870 р.; 

Г) 1931 р. 

 

113. Церква Ісуса Христа святих останніх днів виникла у: 

А) Швейцарії; 

Б) США; 

В) Англії; 

Г) Німеччині. 

 

114. Міжнародне товариство свідомості Крішни створено в: 

А) Індії; 

Б) США; 

В) Японії; 

Г) Швейцарії. 

 

115. Вчення, що належить лише посвяченим у таємниці, – це: 

А) езотеризм; 

Б) окультизм; 

В) містицизм; 

Г) спіритизм. 

 

116. Для вербування нових адептів метод «бомбардування любов’ю» 

використовують: 

А) неоязичники; 

Б) християни; 

В) муністи; 

Г) сатаністи. 

 

117. До якої конфесії належить таке твердження: «Ми вірили, що першими 

принципами та обрядами Євангелія є: перше – віра в Господа Ісуса Христа; друге 

– покаяння; третє – хрещення зануренням у воду для відпущення гріхів; четверте 

– рукопокладання для надання дару Святого Духа»: 

А) до єговістів; 

Б) до п’ятидесятників; 

В) до харизматів; 

Г) до мормонів. 

 

118. Яка із церков неохристиянських течій налічує найбільше релігійних 

громад в Україні: 

А) Церква Повного Євангелія; 

Б) Церква Живого Бога; 

В) Новоапостольська Церква; 

Г) Церква Христа. 

 

119. Першоджерелом крішнаїзму є: 

А) вішнуїзм; 



Б) шиваїзм; 

В) брахманізм; 

Г) буддизм. 

 

120. Скільки намистин налічує вервиця, на якій здійснюється маха-мантра 

Харе Крішна: 

А) 88; 

Б) 98; 

В) 108; 

Г) 118; 

Д) 128. 

 

121. Яке із тверджень не входить у три основних положення порятунку в 

релігійній системі «АУМ сінрікьо»: 

А) позбавлення людства від хвороб; 

Б) позбавлення людства від усяких страждань; 

В) досягнення щастя в цьому світі; 

Г) досягнення просвітлення та звільнення. 

 

122. Ашрами – це релігійні громади: 

А) даосів; 

Б) дзен-буддистів; 

В) хасидистів; 

Г) саньясинів; 

Д) тантристів. 

 

123. У якому релігійному вченні віруючі дотримуються таких поглядів: 

«Прив’язаність – це також нечиста любов. Вона заснована на потягу до людини 

чи речі. Душа забуває, що її тіло смертне, і тому не можна прив’язуватися ані до 

нього, ані до тіл інших людей… Людині, у якої є прив’язаності, рано чи пізно 

доведеться страждати»: 

А) у тантризмі; 

Б) у даосизмі; 

В) у буддизмі; 

Г) у сатанізмі. 

 

124. Сахаджа-йога виникла у: 

А) 1966 р.; 

Б) 1970 р.; 

В) 1971 р.; 

Г) 1989 р. 

 

125. Кінцевою метою якого релігійного руху було визначено встановлення 

«епохи Матері Світу», передумовою якого мало стати «поширення по всьому 

світу вчення Живого Бога»: 

А) Церкви живого бога; 



Б) Великого Білого Братства; 

В) Руху Ошо; 

Г) Трансцендентальної медитації. 

 

126. Церкву Єднання заснував: 

А) Мун Сен Мен; 

Б) Шрі Матаджі Нірмала Деві; 

В) Магеш Прасад Варма; 

Г) Раджніш Чандра Мокан. 

 

127. Яка Трійця є найдосконалішою у вченні муністів: 

А) Адам – Єва – Бог; 

Б) Адам – Єва – Сатана; 

В) Бог-Отець – Бог-Син – Бог-Святий Дух; 

Г) Бог – Третій Адам – Третя Єва. 

 

128. Прихильники якого релігійного руху вважають, що саме їх покликано 

об’єднати усі релігії та встановити загальний мир на землі: 

А) крішнаїзму; 

Б) бахаїзму; 

В) саєнтології; 

Г) теософії. 

 

129. Синтезм сатанізму з язичництвом, це: 

А) ортодоксальні дияволопоклонники; 

Б) люциферіанці; 

В) реформовані дияволопоклонники; 

Г) окультисти. 

 

130. До віруючих якої церкви звернена порада її засновника: «Ви маєте вміти 

розрізняти правду від дезінформації. Не дайте самозваним «майстрам» обманути 

себе, у який би одяг – білий чи чорний – вони не одягалися. Вони намагаються 

спрямувати вас у невірному напрямку та зруйнувати все, чого ви досягли на 

шляху до свого Его, особистості… Хто попереджений, той вже озброєний.»: 

А) Методистської церкви; 

Б) Церкви Живого Бога; 

В) Церкви Христа; 

Г) Церкви Сатани; 

Д) Церкви Саєнтології. 

 

131. Тетан – це: 

А) людина без аберацій, позбавлена інграм; 

Б) людина, яка йде шляхом кліра; 

В) людина, яку навчили практично використовувати діанетику; 

Г) духовна істота, яка в людині набирає зв’язок з тілом і після смерті залишає 

його. 



132. Засновником теософії є: 

А) Олена Блаватська; 

Б) Микола Реріх; 

В) Олесь Бердник; 

Г) Лев Силенко. 

 

133. Прихильники РУНВіри вірять у: 

А) Будду; 

Б) Ісуса Христа; 

В) Перуна; 

Г) Дажбога. 

 

134. Перша громада РУНВіри виникла і була зареєстрована в 

А) Австрії; 

Б) США; 

В) Канаді; 

Г) Україні. 

 

135. Коли був прийнятий Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації»: 

А) у 1990 р.; 

Б) у 1991 р.; 

В) у 1992 р.; 

Г) у 1996 р. 
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