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І. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

26 6
Модулів: 1 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 120 - -
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 2 

Лабораторні заняття:
- -

Семестр: 3 
Семінарські заняття: 

22 6
Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 3 
- самостійна робота: 5 

Консультації: 
- -
Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік - -

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108
 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:теоретичний та історичний зміст феномену 
релігії. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія релігій» є:досягнення знань і 
розуміння студентами основних теорій походження релігії, ранніх форм релігійних вірувань, 
особливостей формування і розвитку національних та світових релігій, їх впливу на 
економіку, суспільне і політичне життя народів та імперій. Дати історіософський аналіз 
конфесійного розвитку в Україні, показати особливості сучасного розвитку та географію 
релігій в Україні та світі, сформувати засади основних принципів сучасного розуміння 
свободи совісті. 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Знання: знати теорії походження релігії, основні течії релігії та історію їх виникнення, 
основні форми первісних вірувань, національно-державні релігії, їх походження та сутність, 
світові релігії та їх вплив на соціально-політичне життя світової спільноти сучасний стан 
релігії і церкви в Україні та світі. 

2. Уміння: аналізувати вплив культурно-історичних та соціальних факторів на 
формування релігії, вирізняти спільне і своєрідне, притаманне кожній світовій релігії, 
володіти мистецтвом розуміти людей чий образ думок є іншим, застосовувати теоретичні 
знання для аналізу діяльності конфесій в Україні та світі, аналізувати підходи та концепції 
виникнення релігії, обґрунтовувати свою світоглядну позицію щодо процесів розвитку 
релігій, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

3. Комунікація: використовувати релігієзнавчі терміни та поняття під час усних 
відповідей на семінарських заняттях, складати термінологічні словники, застосовувати 
філософські терміни. 

4. Автономність та відповідальність: здійснювати самостійний пошук інформації з 
використанням різноманітних ресурсів, критично аналізувати та використовувати 
інформацію з різних історичних джерел. 

 
 
 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 
з/п 

Назви тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання)
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1.  Релігієзнавство як наука та 
навчальна дисципліна 
 

4 2 2 - - 6 4 2 2 - - 18 

2.  Сутність і соціальна природа 
релігії 

4 2 2 - - 8 - - - - - 10 

3.  Походження релігії та її 
історичні форми і типи. Релігії 
стародавніх народів та 
цивілізацій 

6 4 2 - - 8 - - - - - 18 

4.  Національні релігії сучасності 4 2 2 - - 8 - - - - - 10
5.  Буддизм: основи віровчення і 

культу 
4 2 2 - - 8 - - - - - 10 

6.  Виникнення та еволюція 
християнства 

8 4 4 - - 8     - 16 

7.  Іслам: особливості віровчення і 
культу 
 

6 4 2 - - 8 4 2 2 - - 10 

8.  Історія та сучасний стан релігій 
в Україні 

8 4 4 - - 8 - -  - - 8 

9.  Проблеми релігійного розвитку 
людства  
на сучасному етапі 

2 2 2   6 4 2 2  - 8 

Проміжний контроль 4    
Разом: 48 26 22 - - 72 12 6 6 - - 108

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. 
Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання. Е.Тейлор – родоначальник релігієзнавства. 
Предмет, об’єкт і структура релігієзнавства. Теоретичне та історичне релігієзнавство. 
Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Лінгвістичне релігієзнавство. 
Методологічні принципи релігієзнавства. Методи дослідження в релігієзнавстві. 
Релігієзнавство і теологія. Релігієзнавство та атеїзм. Практичний сенс релігієзнавства. 
Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії. 
Історичні підходи до визначення релігії. Етимологія терміну «релігія». Богословське та 
світське визначення релігії. Концепції релігії. Теорії походження релігії. Природа релігії. 
Віра у надприродне – головна ознака будь-якої релігії. Особливості віри у надприродне. 
Структура релігії. Релігійна свідомість та її рівні. Релігійні уявлення. Релігійні почуття. 
Культова та позакультова релігійна діяльність. Релігійний культ. Релігійні організації: 
церква, секта, деномінація, харизматичний культ. Функції релігійних організацій. Релігія в 
життєдіяльності особи та суспільства. Функції релігії. 



Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи. Релігії стародавніх народів та 
цивілізацій. 
Походження релігії: богословське та наукове пояснення. Класифікація релігій. Політеїзм. 
Монотеїзм. Загальна характеристика релігій світу. Ранні форми релігії (родоплемінні): 
тотемізм, фетишизм, магія, анімізм, аніматизм, анімалізм, шаманство, культ предків. 
Особливості національних релігій. Ранні національні релігії (етнічні релігії). Пізні 
національні релігії (етнодержавні релігії). Світові релігії. Нетрадиційні релігії, нові релігійні 
рухи.  Загальна характеристика релігійних систем стародавніх систем вірувань. Релігії 
Месопотамії, Стародавнього Єгипту, Греції та Риму. Вірування давніх кельтів та германців. 
Тема 4. Національні релігії сучасності. 
Особливості становлення та характерні риси етнодержавних релігій. Релігії Давньої Індії. 
Головні особливості розвитку та релігійної системи індуїзму. Віровчення та культ індуїзму. 
Напрямки індуїзму. Особливості джайнізму. Сикхізм – впливова релігійна течія сучасної 
Індії. Конфуціанство та даосизм – національні релігії Китаю. Філософсько-етичні та 
релігійні засади конфуціанства. Особливості культу в даосизмі. Синтоїзм – національна 
релігія японців. Культова система синтоїзму. Іудаїзм – класична форма монотеїстичної, 
національної релігії. Історичні умови виникнення та розвитку іудаїзму. Талмуд – священна 
книга іудаїзму. Філософські і моральні принципи іудаїзму. Іудейські обряди та свята. 
Напрями та течії в іудаїзмі. 
Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу. 
Буддизм – найдавніша світова релігія. Соціально-економічні та історичні умови виникнення 
буддизму. Будда як історична особа. Світоглядні основи буддизму. Вчення Будди про 
“чотири благородні істини” – основа віровчення буддизму. Трипітака – священна книга 
буддизму. Морально-етичні принципи буддизму. Буддійський пантеон та культ. Основні 
напрями, течії. Тхеравада. Хінаяна. Махаяна. Ваджраяна.  Ламаїзм – тибетський буддизм. 
Дзен (чань) - буддизм. Буддизм у сучасному світі. 
Тема 6. Виникнення та еволюція християнства. 
Соціально-історичні передумови виникнення християнства. Ісус Христос – засновник 
християнства. Джерела християнського віровчення. Особливості віровчення раннього 
християнства. Біблія – священна книга християн. Хрест – священий знак християн. 
Утворення християнської церкви. Розколи у християнстві: причини та наслідки. Символ 
віри. Християнські таїнства. Особливості календаря християнських свят. Християнські свята. 
Особливості віровчення та культу православ’я. Віросповідні, культові та організаційні 
особливості католицизму. Виникнення протестантизму, його основні риси. Особливості 
ранніх течій протестантизму – лютеранства, кальвінізму, англіканства. Пізній 
протестантизм. Тенденції в сучасному протестантизмі. 

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу. 
Формування і поширення ісламу як світової релігії. Засновник ісламу пророк Мухаммед. 
Джерела ісламу. Коран – священна книга мусульман. Віровчення ісламу. Шаріат. Свята, 
звичаї та обряди ісламу. Напрями, течії ісламу: сунізм та шиїзм. Іслам у сучасному світі. 
Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні. 
Дохристиянські вірування українського народу. Головні дохристиянські боги. Початок 
християнства на українських землях. Хрещення України – Русі. Головні етапи розвитку 
християнства в Україні. Зв’язок релігійного і національного в етноісторичному розвитку 
України. Поліконфесійний склад населення України. Особливості православ’я в суверенній 
Україні. Українська православна церква (УПЦМП), Українська православна церква 
Київського патріархату (УПЦКП), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), 
Українська греко-католицька церква (УГКЦ), Римо-католицька церква. Протестантські 
релігійні об’єднання та громади. Географічна мережа віруючого населення України. 
Неорелігії в Україні. Релігія в українській діаспорі. 
Тема 9. Проблеми релігійного розвитку людства на сучасному етапі 



Духовне життя людини в умовах глобалізації. Поняття «неорелігії», «нетрадиційні релігії», 
«неоязичництво», «синтетичні релігії», «комерційні культи». Сучасні форми окультизму.  
Орієнталістські рухи (теософія, вчення Рерихів, рух ХареКришна). 
Релігійні системи та секти деструктивної спрямованості (церква Сайєнтології, Свідки Єгови, 
Церква Муна, «Біле братство», «Богородичний центр»).  
Псевдобіблійні (псевдоєвангельські) секти (неоп’ятидесятники, Свідки Єгови, мормони). 
Рух «Нова ера» («Ньюейдж»), «Нове покоління». 
 
5.2. Тематика семінарських занять 

Денна форма здобуття освіти 
Тема 1. Релігієзнавство про сутність та походження релігії. 
Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії. 
Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи. Релігії стародавніх народів та 
цивілізацій. 
Тема 4. Національні релігії сучасності 
Тема 5. Історія виникнення та віровчення буддизму. 
Тема №6. Виникнення та еволюція християнства.  
Тема 7. Історія та сучасний стан релігій в Україні  

Заочна форма здобуття освіти 
Тема 1. Виникнення та еволюція християнства 
Тема 2. Проблеми релігійного розвитку людства на сучасному етапі 
 
5.3. Організація самостійної роботи студентів 
Денна форма здобуття освіти 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість 
годин 

Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних (лекційних, 
семінарських) занять та усіх видів контролю 
(модульних контрольних робіт, заліку).

20 Опорний конспект лекцій, 
конспект семінарських занять 

2. Опрацювання додаткових питань, які не 
розглядаються на аудиторних заняттях.

24 Конспект 

3. Виконання індивідуальних завдань: 
- підготовка реферату з обраної тематики; 
- складання термінологічного словника; 
- складання таблиць. 

24  
Реферат. 
Термінологічний словник. 
Таблиці. 

4. Підготовка до проміжного контролю 4 Модульна контрольна робота
 Разом 72  

Заочна форма здобуття освіти 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість 
годин

Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних (лекційних, 
семінарських) занять та усіх видів контролю 
(модульних контрольних робіт, заліку).

40 Опорний конспект лекцій, 
конспект семінарських занять 

2. Опрацювання додаткових питань, які не 
розглядаються на аудиторних заняттях.

34 Конспект 

3. Виконання індивідуальних завдань: 
- підготовка реферату з обраної тематики; 
- складання термінологічного словника; 
- складання таблиць. 

30  
Реферат. 
Термінологічний словник. 
Таблиці. 

4. Підготовка до проміжного контролю 4 Модульна контрольна робота
 Разом 108

 
 
 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подаються в силабусі навчальної дисципліни.  
6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі навчальної 
дисципліни. 
 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google 
Classroom. 
 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
8.1. Основні джерела 

1. Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. К., 2006. 
2. Академічне релігієзнавство (за ред. А.Колодного). К., 2000. 
3. Аляєв Г. та ін. Лекції з релігієзнавства. К., 1996. 
4. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К., 1988. 
5. Гудима А. Релігієзнавство.-Тернопіль, 2002. 
6. Докаш В, Лешан В. Історичне релігієзнавство.-Чернівці, 2000. 
7. Дудар Н., Пилипович Л. Нові релігійні течії в Україні. К., 2001. 
8. Історія релігії в Україні (за ред. А.Колодного і П.Яроцького). К., 1999. 
9. Історія світової релігійної думки. Хрестоматія (упорядник В. Лубський). К., 1999. 
10. Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис). К., 1992. 
11. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. К., 1998. 
12. Лубський В.І. Релігієзнавство. К., 1997. 
13. Лубський В.І. та ін. Історія релігії.-К.,2004. 
14. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство. К., 2003. 
15. Матвєєв В. Курс лекцій з релігієзнавства. Ніжин, 2002. 
16. Релігієзнавство (за ред. М.Заковича). К., 2000. 
17. Релігієзнавство (за ред. Лубського В. і Теремка В). К,.2000. 
18. Релігієзнавство (за ред. С.Бублика). К.,1999. 
19. Релігієзнавчий словник (за ред. А.Колодного і Б.Лобовика). К.,1996. 
20. Релігієзнавство. Курс лекцій. Кер. Авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004. 
21. Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993. 
22. Черній Д., Лахно А. Релігієзнавство. – К., 2002. 
23. Черній Д. Релігієзнавство.-К., 2003. 
24. Яроцький П.Л. Релігієзнавство.-К., 2002. 
25. Вонг Е. Даосизм.-М., 2001. 
26. Эррикер К. Буддизм.-М., 2002. 
27. Каниткар В.П., Коул У.О. Индуизм. – М., 2001. 
28. Максуд Р. Ислам.-М., 2002. 
29. Петрик В.М., Ліхтенштейн Є.В. Сьмін С.В. та ін. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні 

рухи у суспільно-політичний сфері України.-К., 2002. 
30. Пилкингтон С.М. Иудаизм.-М., 2002. 
31. Хрестоматія з дисципліни “ Релігієзнавство” для студентів всіх спеціальностей. - К., 2006. 
Янг Дж. Християнство.-М., 2003. 

8.2. Допоміжні джерела 
1. Андросов В.П. Нагарджуна и егоучение. - М., 1990. 
2. Анри Арвон. Буддизм. М., 2005. 

 



3. Доминик Сурдель. Ислам.  М., 2004. 
4. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления.  М., 1990. 
5. Канигін Ю., Кушерець В. Біблія та сучасна наука. К., 2005. 
6. Коран. М., 2005. 
7. Католицизм: Словарь. М., 1991. 
8. Лао Цзы. ДаодэЦзин. М., 1998. 
9. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. К., 1996. 
10. Мень А. Историярелигии в поискахпутиистины и жизни. В 7 томах  М., 1991 – 92. 
11. Нічик В.М.,Литвинов В.Д., Стратій Л.Н. Гуманістичні і  реформаторські ідеї на Україні. 

К., 1999. 
12. Огієнко І. Українська церква. К., 1993. 
13. Режи Бланшер. Коран. М., 2005. 

8.3 Internet-ресурси 
1. http://www.ay.ru/japan/htm(Буддизм, Індуїзм). 
2. http://www.wco.ru/biblio/books(Християнство). 
3. http://www.islam-ua.net/quran(Іслам). 
4. http://avesta.tripod.com(Зороастризм). 
5. http://history.mtu.ru (Єгипетська книга мертвих). 
6. .http://www.torahbytes.org/sechel(Іудаїзм). 
7. http://www.kabbalah.da.ru/ (Іудаїзм, Каббала). 
8. http://www.vatican.va/  (Офіційний сайт Ватикану). 
9. http://www.kievpatr.org.ua(Офіційний сайт УПЦ-КП). 

10. http://www.ugcc.org.ua(Офіційний сайт УГКЦ). 
 
 



                                     СИЛАБУС 
               навчальної дисципліни  

Історія релігії 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 
Освітній ступінь: бакалавр/молодший бакалавр 
Кількість кредитів(годин): 4 ( 120 год.; денна: 26 – лекції; 22 – семінарські; 72 – 
самостійна робота; заочна: 6 – лекції; 6 – семінарські; 108 – самостійна робота) 
Мова викладання: українська 
Посилання на курс в онлайн-платформі Google Classroom: qxf36ko 
 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Акчебаш Альона Василівна 
Науковий ступінь: викладач 
Кафедра: історії та методики її навчання 
Робочій e-mail: akchebash@idguonline.net  
Години консультацій на кафедрі: середа 14.40-16.00 
 

3. Опис та мета дисципліни 
Дисципліна «Історія релігії» призначена для поглиблення фахових компетентностей 

студентів-істориків але може бути рекомендована для студентів інших спеціальностей. 
Дисципліна сприяє формуванню у здобувачів системних знань про основні теорій 
походження релігії, ранні форми релігійних вірувань, особливості формування і розвитку 
національних та світових релігій, їх впливу на економіку, суспільне і політичне життя 
народів та імперій.  

Актуальність  дисципліни визначається тим, що на сучасному етапі релігія 
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.  

Вивчення дисципліни дозволить студентам ознайомитись з історіософським 
аналізом конфесійного розвитку в Україні, особливостями сучасного розвитку та 
географією релігій в Україні та світі, сприятиме формуванню засад основних принципів 
сучасного розуміння свободи совісті. 

Передумови для вивчення дисципліни є володіння фаховими компетентностями, 
що формуються під час вивчення дисципліни «Історія України», «Вступ до 
спеціальності», «Спеціальні історичні дисципліни». 
Результати навчання. 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну зрозуміють 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



 теорії походження релігії, підходи та концепції виникнення релігії; 
 течії релігії та історію їх виникнення;  
 основні форми первісних вірувань; 
 національно-державні релігії, їх походження та сутність; 
 світові релігії та їх вплив на соціально-політичне життя світової спільноти; 
 сучасний стан релігії і церкви в Україні та світі. 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями і навичками: 
 розуміти сутність сучасних наукових підходів до осмислення релігійного феномену; 
 відрізняти релігійні явища від інших видів духовного життя;  
 впізнавати релігійний текст і ототожнювати його з певним релігійним рухом;  
 робити загальну характеристику релігійного явища; 
 толерантно ставитися до будь-якої релігійної або ж атеїстичної позиції; 
 використовувати релігієзнавчі терміни та поняття під час усних відповідей на 

семінарських заняттях; 
 здійснювати самостійний пошук інформації з використанням різноманітних ресурсів; 

 

4. Структура дисципліни 
Денна форма здобуття освіти 

Тема № 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 
Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.): 

1. Релігієзнавство як галузь гуманітарного 
знання.  

2. Е.Тейлор – родоначальник релігієзнавства. 
3. Предмет, об’єкт і структура релігієзнавства.  
4. Теоретичне та історичне релігієзнавство. 

Філософія релігії. Соціологія релігії. 
Психологія релігії.  

5. Лінгвістичне релігієзнавство. 
6. Методологічні принципи релігієзнавства. 

Методи дослідження в релігієзнавстві. 
7. Релігієзнавство і теологія.  
8. Релігієзнавство та атеїзм.  

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова. М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство. К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 2003. 

 

Семінарське заняття№1 (2 год.):
Тема: Релігієзнавство про сутність та 

походження релігії 
1. Релігієзнавство як наука і навчальна 

дисципліна. Структура сучасного 
релігієзнавства. 

2. Теорії походження релігії. 
3. Релігія як сфера духовної культури, її елементи 

і структура. Особливості релігійної свідомості. 
4. Функції релігії та її роль в житті суспільства.

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова. М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство. К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 2003. 

Тема № 2. Сутність і соціальна природа релігії. 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 
Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.): 

1. Історичні підходи до визначення релігії. 
Етимологія терміну «релігія». 

2. Богословське та світське визначення релігії.  
3. Концепції релігії. Теорії походження релігії.  
4. Природа релігії. Віра у надприродне – 

головна ознака будь-якої релігії. 

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова. – М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за 
ред. Бублика С.А.). К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 



5. Особливості віри у надприродне. 
6. Структура релігії. Релігійна свідомість та її 

рівні. Релігійні уявлення. Релігійні почуття.  
7. Релігійний культ. Релігійні організації: 

церква, секта, деномінація, харизматичний 
культ.  

8. Функції релігійних організацій. Релігія в 
життєдіяльності особи та суспільства. 
Функції релігії. 

Релігієзнавство. К., 2003. 
5. Історія релігії: Збірник документів і 

матеріалів Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 
2003. 

6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. 
М., 2001. 

 
 

Семінарське заняття№2 (2 год.):
Тема: Сутність і соціальна природа 
релігії. 
1.Богословське та світське визначення 
релігії.  
2.Концепції релігії. Теорії походження релігії.  
3.Природа релігії. Віра у надприродне – головна 
ознака будь-якої релігії. 
4.Особливості віри у надприродне. 
5.Структура релігії. Релігійна свідомість та її 
рівні. Релігійні уявлення. Релігійні почуття.  

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова. М., 2004. 
2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 

Релігієзнавство. К., 2000. 
3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за 

ред. Бублика С.А.). К., 2001. 
4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 

Релігієзнавство. К., 2003. 
5. Історія релігії: Збірник документів і 

матеріалів /Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 
2003. 

6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. – 
М., 2001.

Тема № 3. Походження релігії та її історичні форми і типи. Релігії стародавніх народів та 
цивілізацій. 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Походження релігії: богословське та 

наукове пояснення.  
2. Класифікація релігій. Політеїзм. 

Монотеїзм.  
3. Загальна характеристика релігій світу. 

Ранні форми релігії (родоплемінні): 
тотемізм, фетишизм, магія, анімізм, 
аніматизм, анімалізм, шаманство, культ 
предків.  

4. Особливості національних релігій. Ранні 
національні релігії (етнічні релігії). 

5. Пізні національні релігії (етнодержавні 
релігії). Світові релігії. Нетрадиційні 
релігії, нові релігійні рухи. 

6.  Загальна характеристика релігійних 
систем стародавніх систем вірувань. Релігії 
Месопотамії, Стародавнього Єгипту, Греції 
та Риму. Вірування давніх кельтів та 
германців. 

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова. М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство. К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 2003. 

6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. 
М., 2001. 

7. http://histori.mtu.ru (Єгипетська «Книга 
мертвих»). 

 

Семінарське заняття № 3 
Тема: Походження релігії та її історичні 

форми і типи. Релігії стародавніх 
народів та цивілізацій. 

1. Релігійні вірування стародавніх 
цивілізацій Месопотамії та Єгипту. 

2. Релігії Стародавньої Індії. Доведичні та 
ведичні вірування. Брахманізм.  

3. Релігійні системи цивілізацій античного 
світу (Стародавніх Греції та Риму).

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова. М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 2003. 



4. Вірування давніх кельтів та германців. 
Релігійні системи цивілізацій 
Мезоамерики. 
 

6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. – 
М., 2001. 

7. http://histori.mtu.ru (Єгипетська «Книга 
мертвих»). 

Тема № 4. Національні релігії сучасності. 
Перелік питань, що виноситься на
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 
1. Особливості становлення та 

характерні риси етнодержавних 
релігій.  

2. Релігії Давньої Індії. Головні особливості 
розвитку та релігійної системи індуїзму. 
Віровчення та культ індуїзму.  

3.  Сикхізм – впливова релігійна течія 
сучасної Індії. Конфуціанство та даосизм 
– національні релігії Китаю.  

4. Філософсько-етичні та релігійні засади 
конфуціанства. Особливості культу в 
даосизмі. Синтоїзм – національна релігія 
японців.  

5. Іудаїзм – класична форма монотеїстичної, 
національної релігії. Історичні умови 
виникнення та розвитку іудаїзму. 

6.  Талмуд – священна книга іудаїзму. 
Філософські і моральні принципи 
іудаїзму. Іудейські обряди та свята. 
Напрями та течії в іудаїзмі. 

1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. 
К., 2000. 
2. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). К., 2001. 
3. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 
4. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 2003. 
5. АлександрМень. Историярелигий. І, ІІ кн. М., 2001. 
6. http://www.ay.ru/japan/htm/dao_1.html (даосизм). 
7. http://avesta.tripod.com(зороастризм). 
8. http://www.chabad.org(іудаїзм, хасидизм). 
9.http://www.hinduismtoday.kauai.hi.us/htoday.html 
(індуїзм). 

 

Семінарське заняття № 4 (2 год.). 
Тема: Національні релігії сучасності 

1. Виникнення національних релігій та їх 
особливості. 

2. Особливості становлення та характерні 
риси релігій Сходу: 

а) індуїзм;                д) конфуціанство; 
б) джайнізм;                е) даосизм; 
в) сикхізм;                ж) синтоїзм. 
г) зороастризм; 
3. Іудаїзм. Особливості віровчення, 
культу та організації. Напрямки іудаїзму. 
 
 

 1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. 
К., 2000. 
2. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). К., 2001. 
3. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство. К., 2003. 
4. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 2003. 
5. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. М., 
2001. 
6. http://www.ay.ru/japan/htm/dao_1.html (даосизм). 
7. http://avesta.tripod.com(зороастризм). 
8. http://www.chabad.org(іудаїзм, хасидизм). 
9.http://www.hinduismtoday.kauai.hi.us/htoday.html 
(індуїзм). 
 

Тема № 5 Буддизм: основи віровчення і культу. 
Перелік питань, що виноситься на
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 
1. Буддизм – найдавніша світова релігія. 
2. Соціально-економічні та історичні 

умови виникнення буддизму. Будда як 
історична особа.  

3. Світоглядні основи буддизму. Вчення 
Будди про «чотири благородні 
істини» – основа віровчення 
буддизму.  

1. История религии: В 2-х тт. Под ред. И.Н. 
Яблокова.  М., 2004. 
2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство.  К., 2000. 
3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.).  К., 2001. 
4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 



4. Трипітака – священна книга буддизму. 
Морально-етичні принципи буддизму. 
Буддійський пантеон та культ.  

5. Основні напрями, течії. Тхеравада. 
Хінаяна. Махаяна. Ваджраяна. 

6.  Ламаїзм – тибетський буддизм. Дзен 
(чань) – буддизм. Буддизм у 
сучасному світі. 

/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 2003. 
6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. – М., 

2001. 
7. http://www.dalailama.com(офіційний сайт Далай-

лами). 

Семінарське заняття № 5(2 год.) 
Тема: Історія виникнення та віровчення 

буддизму 
1. Проблема визначення часу та місця 

виникнення Homosapiens. 
2. Розселення неоантропів на інші частини 

світу. 
3. Неоантропи Європи періоду верхнього 

палеоліту. 
4. Проблема походження людських рас. 
5. Класифікація людських рас. 

 

1. История религии: В 2-х тт. /Под ред. И.Н. 
Яблокова. – М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. – К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.). – К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство. – К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. – Т., 2003. 

6. АлександрМень. Историярелигий. І, ІІ кн. – М., 
2001. 

7. http://www.dalailama.com(офіційний сайт Далай-
лами).

Тема № 6. Виникнення та еволюція християнства 
Перелік питань, що виноситься на
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 
1. Соціально-історичні передумови 
виникнення християнства.  
2. Ісус Христос – засновник 
християнства. Джерела християнського 
віровчення. 
3. Особливості віровчення раннього 
християнства. Біблія – священна книга 
християн. Хрест – священий знак християн. 
4. Утворення християнської церкви. 
Розколи у християнстві: причини та 
наслідки. Символ віри. Християнські 
таїнства.  
5. Особливості календаря християнських 
свят. Християнські свята. Особливості 
віровчення та культу православ’я. 
Віросповідні, культові та організаційні 
особливості католицизму.  
6. Виникнення протестантизму, його 
основні риси. Особливості ранніх течій 
протестантизму – лютеранства, 
кальвінізму, англіканства. Пізній 
протестантизм.  
7. Тенденції в сучасному протестантизмі.

1. История религии: В 2-х тт. /Под ред. И.Н. 
Яблокова.  М., 2004. 
2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство.  К., 2000. 
3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.).  К., 2001. 
4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 
5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 2003. 
6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. – М., 
2001. 
7. Головащенко С. Історія християнства. Курс 
лекцій.  К., 1999. 
8. http://www.wco.ru/biblio/books 
9. http://www.russian-orthodox-
chuch.org.ru(офіційний сайт Руської Православної 
Церкви) 
10. http://www.vatican.va(офіційний сайт Ватикану) 
 

Семінарське заняття № 6 (2 год.) 
Тема: Виникнення та еволюція 

християнства.  
1. Формування християнського віровчення 

та церковної організації. 
2. Біблія – священна книга та історико-

культурне явище.

1. История религии: В 2-х тт. /Под ред. И.Н. 
Яблокова.  М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.  
К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.).  К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 



3.  Католицизм: історія та сучасний стан. 
4. Православне віровчення. Відмінності 

православ`я та католицизму. 
5. Особливості протестантизму, його 

основні напрямки. 

Релігієзнавство.  К., 2003. 
5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 

/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 2003. 
6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн.  М., 

2001. 
7. Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій.  

К., 1999. 
8. http://www.wco.ru/biblio/books 
9. http://www.russian-orthodox-chuch.org.ru(офіційний 

сайт Руської Православної Церкви) 
10. http://www.vatican.va(офіційний сайт Ватикану)

 

Тема № 7. Іслам: особливості віровчення і культу. 
Перелік питань, що виноситься на

обговорення 
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.) 

1. Формування і поширення ісламу як 
світової релігії.  

2. Засновник ісламу пророк Мухаммед. 
Джерела ісламу.  

3. Коран – священна книга мусульман. 
Віровчення ісламу. Шаріат. Свята, звичаї 
та обряди ісламу.  

4. Напрями, течії ісламу: сунізм та шиїзм. 
Іслам у сучасному світі. 

 

1. История религии: В 2-х тт. /Под ред. И.Н. 
Яблокова.  М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. – К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за 
ред. Бублика С.А.).  К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і 
матеріалів /Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 
2003. 

6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн.  
М., 2001. 

7. http://www.upelsinka.com/Russian/reviews_isla
m.htm

Тема № 8. . Історія та сучасний стан релігій в Україні. 
Перелік питань, що виноситься на

обговорення 
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.) 

1. Дохристиянські вірування українського 
народу. Головні дохристиянські боги. 

2. Початок християнства на українських 
землях. Хрещення України – Русі. 

3. Головні етапи розвитку християнства в 
Україні. Зв’язок релігійного і національного 
в етноісторичному розвитку України.  

4. Поліконфесійний склад населення України. 
Особливості православ’я в суверенній 
Україні. Українська православна церква 
(УПЦМП), Українська православна церква 
Київського патріархату (УПЦКП), 
Українська автокефальна православна 
церква (УАПЦ), Українська греко-
католицька церква (УГКЦ), Римо-католицька 
церква.  

5. Протестантські релігійні об’єднання та 
громади.  

6. Географічна мережа віруючого населення 
України.  

7. Неорелігії в Україні. Релігія в українській 
діаспорі. 

1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

2. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за 
ред. Бублика С.А.). К., 2001. 

3. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство. К., 2003. 

4. Історія релігії: Збірник документів і 
матеріалів /Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 
2003. 

5. Історія релігії в Україні. Навчальний 
посібник /За ред. проф. А.М. Колодного і 
П.Л. Яроцького).  К., 1999. 

6. Огієнко І. Українська церква.  К., 1993. 



Семінарське заняття № 8(2 год.) 
Тема: Релігійні вірування трипільців, 

скіфів, давніх слов’ян. 
1. Християнізація Русі та становлення церкви.  
2. Православна церква в Україні у ХІV – ХІХ 

ст. 
3. Українська греко-католицька церква: історія 

виникнення, сутність та сучасний стан. 
4. Антицерковна політика радянського уряду в 

Україні. 
5.  УПЦ на сучасному етапі. 

1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство.  К., 2000. 

2. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за 
ред. Бублика С.А.).  К., 2001. 

3. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 

4. Історія релігії: Збірник документів і 
матеріалів /Бистрицька Є.В., Зуляк І.С. Т., 
2003. 

5. Історія релігії в Україні. Навчальний 
посібник /За ред. проф. А.М. Колодного і 
П.Л. Яроцького). К., 1999. 

6. Огієнко І. Українська церква. К., 1993.
Тема № 9. Проблеми релігійного розвитку людства на сучасному етапі 

Перелік питань, що виноситься на
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 
1. Духовне життя людини в умовах 

глобалізації.  
2. Поняття «неорелігії», «нетрадиційні релігії», 

«неоязичництво», «синтетичні релігії», 
«комерційні культи». Сучасні форми 
окультизму.  

3. Орієнталістські рухи (теософія, вчення 
Рерихів, рух ХареКришна). 

4. Релігійні системи та секти деструктивної 
спрямованості (церква Сайєнтології, Свідки 
Єгови, Церква Муна, «Біле братство», 
«Богородичний центр»).  

5. севдобіблійні (псевдоєвангельські) секти 
(неоп’ятидесятники, Свідки Єгови, 
мормони). Рух «Нова ера» («Ньюейдж»), 
«Нове покоління».

1. Релігієзнавство/ За ред. В.Лубського, 
В.Теремка. К., 2000. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Лубський В.І. Релігієзнавство. К., 1997. 
4. Релігієзнавство/ За ред. С.А.Бубліка. К., 

1998. 
5. Релігієзнавство/ За ред. М.Ф. Рибачука. – К., 

1997. 
6. Гдеистиннаяцерковь? Сведения о єресях и 

сектах. К., 1990. 
7. Дворкин А. Сектоведение. 

Тоталитарныесекты: 
Опытсистематическогоисследования. 
Нижний Новгород, 2003. 

8. Словник – довідник з релігієзнавства. К., 
1995. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат на обрану тему 
(обсяг: 5-8 сторінок; список джерел – не менше 6 
найменувань): 

1. Релігієзнавство – наука про релігію. 
2. Проблематика релігієзнавства. 
3.  Богословське та наукове пояснення 
релігії. 
4.  Що таке релігія ? 
5. Особливості релігієзнавства як 
навчальної дисципліни. 
6.  Особливості релігійної свідомості. 
7.  Основні релігієзнавчі концепції 
сутності релігії. 
8.  Віра в надприродне – головна ознака 
релігії. 
9.   Табу в системі соціальної регуляції 
поведінки. 
10.  Культура та релігія. 
11.  Закономірність і причини виникнення 
релігії.   
12.  Роль індуїзму (конфуціанства) в 
розвитку індійської (китайської) культури.

 



13.  Характерні особливості національних 
релігій. 
14.  Вплив зороастризму на філософські 
системи європейських народів. 
15.  Релігійні традиції Японії. 
16.  Вплив релігійно-філософської традиції 
на формування східної медицини. 
17.  Релігійний і медичний зміст практики 
медитації. 
18.  Соціально-історичні та економічні 
умови виникнення іудаїзму. 
19.  Даосизм, його вчення про «дао». 
20.  Синкретичний характер синтоїзму та 
суть його вчення. 
21.  Особливості джайнізму. 
22.  Соціально-історичні умови виникнення 
та сутність сикхізму. 
23.  Політеїзм індуїзму.  
24. Порівняльна характеристика 
національних релігій Індії та Китаю. 
25.Історія виникнення буддизму.

Скласти  термінологічний словник. Ключові слова для термінологічного 
словника: Трансцендентність, раціональне, 
ірраціональне, монотеїзм, політеїзм, деїзм, 
пантеїзм, теоцентризм, архетип, 
антропоцентризм, догмати, канон, сакральний, 
табу, обряди, анімізм, фетишизм, магія, 
тотемізм, окультизм, шаманізм, харизма, 
молитва, етнічна релігія, світова релігія, 
космогенез, антропогенез, храм, пантеон, 
містика, міф, синкретизм, космогонія, 
есхатологія, теогонія, релігійні ініціації, 
зіккурат, брахман, містерії, Веди, варново-
кастова система, дхарма, карма, реінкарнація, 
іманентність, зооморфізм, антропоморфізм, 
теократія, астральні культи, жрецтво, 
аватара, аскетизм, ахімса, гуру, пуджа, рабин, 
синагога, сутра, шабат, камі, дао, де, йога, 
медитація, каббала, дхарма, карма, нірвана, 
сансара, реінкарнація, тантра, мантра, архат, 
бодхисатва, будда, лама, мандала, пагода, 
сангха, таїнство, літургія, Євангеліє, Біблія, 
Святе Письмо, Святе Передання, гріх, 
неофіти, церква, покаяння, пресвітер, єпископ, 
диякон, сотеріологія, христологія, логос, месія, 
апокаліпсис, апологети, апостол, саддукеї, 
зілоти, фарисеї, клір, миряни, гнозис, гностики, 
єресь, маніхейство, місіонери, іпостась, 
агіографія, апокриф, секулярний, патристика, 
Символ віри, духовність, церковні собори, 
монофізитство, монофілітство, аріанство, 
несторіанство, філіокве, автокефалія, 
кафолічна церква, аскет, схизма, ісихазм, 
чернець, монах, інок, монастир, уніатство, 
олтар, ікона, іконостас, кіот, реформація, 
протестантизм, анафема, ієрарх, екзархат, 
індульгенція, клір, конклав, консисторія 



духовна, лавра, легат, священик, схизма, 
целібат, азан, айят, дервіш, джин, джихад, 
закят, імам, Кааба, каді, медресе, Мекка, 
мечеть, мінарет, муедзин, мулла, намаз, 
садака, Суна, сура, умма, хадж, хадис, халіф, 
шаріат, шейх, єпархія, ігумен, капище, волхв, 
ідол, катехізис, парафія, патріарх, 
митрополит, скит, тризна, унія церковна, 
язичництво, двовір’я, езотерика, нові релігійні 
рухи, синтетичні релігії, деструктивна секта, 
секта, теософія, антропософія. 

 
  

Складання таблиць 
Розгляньте релігії, що вивчаються: 

1.індуїзм; 
2.джайнізм; 
3.сикхізм; 
4.конфуціанство; 
5.даосизм; 
6.синтоїзм; 
7.іудаїзм; 
8.зороастризм; 
9.буддизм; 
10.християнство; 
11.іслам; 
12.за власним вибором 3 неорелігії. 

 

 

Релігія, її 
типологізація 

Соціально-
економічні та 
історичні умови 
виникнення 

Священна Книга Основи 
віровчення 

Напрями, течії 

  
 

Заочна форма здобуття освіти 

Тема № 1. Виникнення та еволюція християнства 
Перелік питань, що виноситься на
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 
1. Соціально-історичні передумови 

виникнення християнства.  
2. Ісус Христос – засновник 
християнства. Джерела християнського 
віровчення. 
3. Особливості віровчення раннього 
християнства. Біблія – священна книга 
християн. Хрест – священий знак християн. 
4. Утворення християнської церкви. 
Розколи у християнстві: причини та 
наслідки. Символ віри. Християнські 
таїнства.  
5. Особливості календаря християнських 
свят. Християнські свята. Особливості 
віровчення та культу православ’я. 
Віросповідні, культові та організаційні 
особливості католицизму.  
6. Виникнення протестантизму, його 

1. История религии: В 2-х тт. /Под ред. И.Н. 
Яблокова.  М., 2004. 
2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство.  К., 2000. 
3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.).  К., 2001. 
4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 
5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 2003. 
6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн. – М., 
2001. 
7. Головащенко С. Історія християнства. Курс 
лекцій.  К., 1999. 
8. http://www.wco.ru/biblio/books 
9. http://www.russian-orthodox-
chuch.org.ru(офіційний сайт Руської Православної 
Церкви) 
10. http://www.vatican.va(офіційний сайт Ватикану) 



основні риси. Особливості ранніх течій 
протестантизму – лютеранства, 
кальвінізму, англіканства. Пізній 
протестантизм.  
7. Тенденції в сучасному протестантизмі.

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.) 
Тема: Виникнення та еволюція 

християнства. (2 год.). 
1. Формування християнського віровчення 

та церковної організації. 
2. Біблія – священна книга та історико-

культурне явище. 
3.  Католицизм: історія та сучасний стан. 
4. Православне віровчення. Відмінності 

православ`я та католицизму. 
5. Особливості протестантизму, його 

основні напрямки. 

1. История религии: В 2-х тт. /Под ред. И.Н. 
Яблокова.  М., 2004. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.  
К., 2000. 

3. Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. 
Бублика С.А.).  К., 2001. 

4. Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. 
Релігієзнавство.  К., 2003. 

5. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів 
/Бистрицька Є.В., Зуляк І.С.  Т., 2003. 

6. Александр Мень. История религий. І, ІІ кн.  М., 
2001. 

7. Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій.  
К., 1999. 

8. http://www.wco.ru/biblio/books 
9. http://www.russian-orthodox-chuch.org.ru(офіційний 

сайт Руської Православної Церкви) 
10. http://www.vatican.va(офіційний сайт Ватикану)

Тема № 2. Проблеми релігійного розвитку людства на сучасному етапі 
Перелік питань, що виноситься на

обговорення 
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.) 

1. Духовне життя людини в умовах 
глобалізації.  

2. Поняття «неорелігії», «нетрадиційні релігії», 
«неоязичництво», «синтетичні релігії», 
«комерційні культи». Сучасні форми 
окультизму.  

3. Орієнталістські рухи (теософія, вчення 
Рерихів, рух ХареКришна). 

4. Релігійні системи та секти деструктивної 
спрямованості (церква Сайєнтології, Свідки 
Єгови, Церква Муна, «Біле братство», 
«Богородичний центр»).  

5. Псевдобіблійні (псевдоєвангельські) секти 
(неоп’ятидесятники, Свідки Єгови, 
мормони). Рух «Нова ера» («Ньюейдж»), 
«Нове покоління».

1. Релігієзнавство/ За ред. В.Лубського, 
В.Теремка. К., 2000. 

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. 
Релігієзнавство. К., 2000. 

3. Лубський В.І. Релігієзнавство. К., 1997. 
4. Релігієзнавство/ За ред. С.А.Бубліка. К., 

1998. 
5. Релігієзнавство/ За ред. М.Ф. Рибачука. – К., 

1997. 
6. Гдеистиннаяцерковь? Сведения о єресях и 

сектах. К., 1990. 
7. Дворкин А. Сектоведение. 

Тоталитарныесекты: 
Опытсистематическогоисследования. 
Нижний Новгород, 2003. 

8. Словник – довідник з релігієзнавства. К., 
1995. 

Семінарське заняття № 2 (2 год.) 
Тема: Проблеми релігійного розвитку 

людства на сучасному етапі 
1. Духовне життя людини в умовах 

глобалізації.  
2. Поняття «неорелігії», «нетрадиційні релігії», 

«неоязичництво», «синтетичні релігії», 
«комерційні культи». Сучасні форми 
окультизму.  

3. Орієнталістські рухи (теософія, вчення 
Рерихів, рух ХареКришна). 

4. Релігійні системи та секти деструктивної 
спрямованості (церква Сайєнтології, Свідки 

 



Єгови, Церква Муна, «Біле братство», 
«Богородичний центр»).  

5. Псевдобіблійні (псевдоєвангельські) секти 
(неоп’ятидесятники, Свідки Єгови, 
мормони). Рух «Нова ера» («Ньюейдж»), 
«Нове покоління». 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат на обрану тему 
(обсяг: 5-8 сторінок; список джерел – не менше 6 
найменувань): 

25. Релігієзнавство – наука про релігію. 
26. Проблематика релігієзнавства. 
27.  Богословське та наукове пояснення 
релігії. 
28.  Що таке релігія ? 
29. Особливості релігієзнавства як 
навчальної дисципліни. 
30.  Особливості релігійної свідомості. 
31.  Основні релігієзнавчі концепції 
сутності релігії. 
32.  Віра в надприродне – головна ознака 
релігії. 
33.   Табу в системі соціальної регуляції 
поведінки. 
34.  Культура та релігія. 
35.  Закономірність і причини виникнення 
релігії.   
36.  Роль індуїзму (конфуціанства) в 
розвитку індійської (китайської) культури. 
37.  Характерні особливості національних 
релігій. 
38.  Вплив зороастризму на філософські 
системи європейських народів. 
39.  Релігійні традиції Японії. 
40.  Вплив релігійно-філософської традиції 
на формування східної медицини. 
41.  Релігійний і медичний зміст практики 
медитації. 
42.  Соціально-історичні та економічні 
умови виникнення іудаїзму. 
43.  Даосизм, його вчення про «дао». 
44.  Синкретичний характер синтоїзму та 
суть його вчення. 
45.  Особливості джайнізму. 
46.  Соціально-історичні умови виникнення 
та сутність сикхізму. 
47.  Політеїзм індуїзму.  
48. Порівняльна характеристика 
національних релігій Індії та Китаю. 
50.Історія виникнення буддизму.

 

Скласти  термінологічний словник. Ключові слова для термінологічного 
словника: Трансцендентність, раціональне, 
ірраціональне, монотеїзм, політеїзм, деїзм, 
пантеїзм, теоцентризм, архетип, 
антропоцентризм, догмати, канон, сакральний, 
табу, обряди, анімізм, фетишизм, магія, 



тотемізм, окультизм, шаманізм, харизма, 
молитва, етнічна релігія, світова релігія, 
космогенез, антропогенез, храм, пантеон, 
містика, міф, синкретизм, космогонія, 
есхатологія, теогонія, релігійні ініціації, 
зіккурат, брахман, містерії, Веди, варново-
кастова система, дхарма, карма, реінкарнація, 
іманентність, зооморфізм, антропоморфізм, 
теократія, астральні культи, жрецтво, 
аватара, аскетизм, ахімса, гуру, пуджа, рабин, 
синагога, сутра, шабат, камі, дао, де, йога, 
медитація, каббала, дхарма, карма, нірвана, 
сансара, реінкарнація, тантра, мантра, архат, 
бодхисатва, будда, лама, мандала, пагода, 
сангха, таїнство, літургія, Євангеліє, Біблія, 
Святе Письмо, Святе Передання, гріх, 
неофіти, церква, покаяння, пресвітер, єпископ, 
диякон, сотеріологія, христологія, логос, месія, 
апокаліпсис, апологети, апостол, саддукеї, 
зілоти, фарисеї, клір, миряни, гнозис, гностики, 
єресь, маніхейство, місіонери, іпостась, 
агіографія, апокриф, секулярний, патристика, 
Символ віри, духовність, церковні собори, 
монофізитство, монофілітство, аріанство, 
несторіанство, філіокве, автокефалія, 
кафолічна церква, аскет, схизма, ісихазм, 
чернець, монах, інок, монастир, уніатство, 
олтар, ікона, іконостас, кіот, реформація, 
протестантизм, анафема, ієрарх, екзархат, 
індульгенція, клір, конклав, консисторія 
духовна, лавра, легат, священик, схизма, 
целібат, азан, айят, дервіш, джин, джихад, 
закят, імам, Кааба, каді, медресе, Мекка, 
мечеть, мінарет, муедзин, мулла, намаз, 
садака, Суна, сура, умма, хадж, хадис, халіф, 
шаріат, шейх, єпархія, ігумен, капище, волхв, 
ідол, катехізис, парафія, патріарх, 
митрополит, скит, тризна, унія церковна, 
язичництво, двовір’я, езотерика, нові релігійні 
рухи, синтетичні релігії, деструктивна секта, 
секта, теософія, антропософія.  

Складання таблиць 
Розгляньте релігії, що вивчаються: 

1.індуїзм; 
2.джайнізм; 
3.сикхізм; 
4.конфуціанство; 
5.даосизм; 
6.синтоїзм; 
7.іудаїзм; 
8.зороастризм; 
9.буддизм; 
10.християнство; 
11.іслам; 
12.за власним вибором 3 неорелігії.

 

Релігія, її 
типологізація 

Соціально-
економічні та 

Священна Книга Основи 
віровчення

Напрями, течії 



історичні умови 
виникнення 

  
 

 

5. Політика курсу 
Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 
умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 
заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 
відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 
після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 
встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 
пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 
в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 
викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 
відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 
документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 
Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 
академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 
доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 
проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 
складання та виставлення негативної оцінки. 
 

6. Проміжний контроль 
Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій  формі та включає два творчих 
завдання. 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 
за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 
51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 
семінарських заняттях та виконання 
індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 
результатами 
виконання модульної 
контрольної 
роботи 

Мінімальний 
пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 
контроль) 

 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 
контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 
заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 
відбувається відповідно до 
«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 
ЄКТС в ІДГУ». 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 
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