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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ) 

 

1. Особливості релігієзнавства як науки та навчальної дисципліни. 

2. Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. 

3. Сутність і походження релігії. Поняття Бога. 

4. Характеристика релігії як специфічної форми суспільної свідомості. 

Релігія та філософія. 

5. Релігійна віра, її зміст і форми вияву. 

6. Час виникнення релігії. 

7. Роль жінки в релігії. 

8. Історичні типи і форми релігійних вірувань. 

9. Сутність та особливості первісних форм релігійних вірувань. 

10. Функції релігії та церкви. 

11. Взаємозв’язок релігії з іншими формами суспільної свідомості. 

12. Поняття секуляризації духовного життя. 

13. Тотемізм і табу, їх характеристика. 

14. Загальна характеристика релігії Стародавньої Греції як міфологічної 

релігії. 

15. Специфіка релігії Давнього Риму. 

16. Поняття про міф. Особливості міфологічного мислення. 

17. Релігійне вчення зороастризму. Роль зороастризму в історії релігій. 

18. Індуїзм та ступені його еволюції. 

19. Джайнізм. 

20. Особливості релігії Китаю. 

21. Релігії Японії. 

22. Історія виникнення буддизму. 

23. Сутність віровчення і культу буддизму. Моральна концепція буддизму. 

24. Історія іудаїзму та його священні книги. 

25. Сутність віровчення і культу іудаїзму. 

26. Загальна характеристика іудейської Тори. 

27. Соціально-історичні, економічні та політичні причини виникнення 

християнства, його релігійні та філософські витоки. 

28. Символ віри в християнстві. 

29. Старозавітні корені християнської моралі. 

30. Християнські таїнства і обряди. 

31. Розкол християнства в V ст. та ХІ ст. 

32. Вселенські собори та їх значення в історії християнства. 

33. Заповіді блаженств (Нагорна проповідь). 

34. Католицизм. Особливості догматики, культу та організації. 

35. Основні догматичні розходження між католицизмом і православ’ям. 

36. Найважливіші свята у католиків (їх коротка характеристика). 

37. Реформація ХVI ст. Поняття «протестантизм» і «реформаторство». 

38. Особливості раннього протестантизму 

39. Пізній протестантизм і його специфіка. 

40. М.Лютер та Ж.Кальвін як ідеологи Реформації. 



41. Соціально-економічні і політичні причини хрещення Русі. 

42. Ступені священства в православ’ї. Духовенство і миряни. 

43. Головні свята в православному християнстві. 

44. Моральні категорії у світі православного віровчення. 

45. Роль православної церкви в історії України. 

46. Іслам: історія його виникнення і становлення як світової релігії. 

47. Місце і роль пророка Мухаммеда в ісламському віровченні. 

48. Сутність мусульманського віровчення і культу.  

49. Основні напрями в ісламі.  

50. Мусульманські свята і обряди.  

51. Поняття екуменічного руху. 

52. Нетрадиційні релігії: причини виникнення релігійно-містичних рухів, 

культів, їх загальна характеристика. 

53. Неохристиянські рухи та неоязичництво. 

54. Синтетичні неорелігії і сатанинські організації. 

55. Релігії орієнталістського напряму та езотеричні об’єднання. 

56. Вільнодумство Стародавнього світу  

57.  Середньовічне вільнодумство. 

58. Вільнодумство епохи Відродження і періоду ранніх буржуазних 

революцій. 

59. Радикальні форми вільнодумства: французький (ХVIII ст.) і марксистсько-

ленінський атеїзм (XX ст.). 

60. Сучасне вільнодумство та атеїзм. 

 


