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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 студента, 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 студента 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 ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» 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 студенти 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 студентів.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується студентом 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 

 

 

 

 



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. 

 

 

Тестові завдання першого рівня складності 

 

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) фетишизм. 

 

5. Вірування у спорідненість людини з тваринним світом: 

а) магія; 



 

б) тотемізм; 

в) анімізм. 

 

6. Вірування в магічні властивості предметів: 

 

а) анімізм;  

б) магія;  

в) фетишизм. 

 

7. Визначте богів язичницького пантеону стародавніх слов’ян: 

а) Гор; 

 

б) Перун;  

в) Мокош;  

г) Мара;  

д) Сварог;  

е) Вішну;  

є) Дажбог. 

 

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) 

Трипітака. 

 

10. Тріада головних богів індуїзму називається: 

а) Трипітака; 

б) Тримурті; 

в) Упанішади. 

 

11. Визначте течії буддизму: 

 

а) Джайнізм;  



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) Трипітака;  

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) Апокаліпсис; 

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) Шаріат;  

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. 

 

 

Тестові завдання другого рівня складності 
 

1. Поєднати назви давніх вірувань з визначенням їхньої сутності: 

 

сабеїзм обожнення живих людей 

антропотеїзм обожнення матеріальних предметів 

анімізм обожнення небесних світил, зірок 

фетишизм обожнення духів померлих предків 

 

 

2. Поєднати назви релігій з їх основним духовним принципом: 

 

індуїзм релігія середнього шляху 

буддизм релігія національної переваги 

даосизм релігія праведності від Закону 

синтоїзм релігія космологічного дуалізму 

зороастризм релігія пасивного підходу до життя 

іслам релігія морального самовдосконалення 

іудаїзм релігія викуплення 



конфуціанство релігія монотеїстичного кредо 

християнство релігія найдовшого шляху 

 

 

3. Скласти таблицю: 

Індуїзм 

 

Витоки Пантеон Основні положення Культові Священні 

 богів віровчення особливості тексти 

     

 

 

4. Скласти таблицю: 

Конфуціанство 

 

Основні відомості Пантеон Основні положення Культові 

про засновника  віровчення особливості 

    

 

 

5. Скласти таблицю: 

Конфуціанство і даосизм: порівняльний аналіз 

 

Спільні риси Відмінності 
  

  

 

 

6. Скласти таблицю: 

 

 

Тип релігії 

 

 

Священні тексти 

 

Іудаїзм 

 

Церковна організація 

 



7. Скласти таблицю: 

 

Буддизм 

Тип релігії Священні Основні положення Церковна 

 тексти віровчення  організація 

     

 

 

8. Скласти таблицю: 

 

Християнство 

Тип релігії Священні Основні    положення Церковна 

 джерела віровчення (догмати) організація. 

 віровчення  Таїнства 

    

 

 

9. Скласти таблицю: 

Іслам 

Тип релігії Священні Основні положення Церковна 

 тексти віровчення  організація 

     

 

 

 

 

Основні релігійні першоджерела для самостійного опрацювання 

 

1. Апокрифы ранних христиан. М., 1989. 

2. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні 

видання). 

3. Бхагавадгіта (Божественна пісня). Париж; Львів; Цвікау, 1999. 

4. Велесова книга: [ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії 

Б.Яценка; рос. мовою В. Яценка]. К., 2004. 

5. Вупанішади. Львів, 1999. 

6. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / 

Упоряд., пер. із санскр., прим. П. Ріхтера. К., 1992. 

7. Катехизис. К., 1991, 1993. 

8. Конфуций. Суждения и беседы / Пер. с кит. П. С. Попова. СПб.: «Азбука-

классика», 2006. 

9.Коран. К., 2002. 



10. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. 4-е видання. Тернопіль, 

1993. 

11. На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, 

Палестини / Упорядник М.Н. Москаленко. Київ, 1991. 

12. Новий Завіт з коментарем. Львів, 1994. 

13. Религии Китая: Хрестоматія / Ред.-сост. Е.А. Торчинов. СПб, 2001. 

14. Талмуд (різні видання). 

15. Трипітака (різні видання). 


