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ЗАВДАННЯ 

для дистанційного навчання з предмету «Релігієзнавство» (ДВВС) 

(2 курс, 4 семестр) на період з 04 по 24 квітня 2020 р. 

Викладач: Крупина Віктор Олександрович. 

Відповіді у вигляді файлу, названого прізвищем студента/-ки, надсилати 

на адресу kvik@ua.fm до 22:00, 22 квітня 2020 р. 

 

Питання: 

1. Іслам: пророк Мохаммад, віровчення і культ. 

2. Основні свята і обряди в ісламі 

3. Ісламське право. 

4. Виникнення християнства і церковні розколи. 

5. Географія християнства. 

6. Святе письмо і віровчення у християнстві. 

7. Католицизм: загальна характеристика 

8. Особливості католицького віровчення 

9. Ватикан і організація католицької церкви. 

10. Догматичні і культові відмінності католицизму і православ'я. 

11. Причини та обставини виникнення протестантизму. 

12. Головні віросповідні і культові особливості протестантських церков та 

напрямів. 

13. Екуменічний рух (історія виникнення, мета, позиція різних церков). 

14. Новітні релігійні течії (неорелігії). 

15. Православ’я: загальна характеристика. 

16. Розвиток православ’я в незалежній Україні. 

17. Сучасне законодавство України про релігію і Церкву. 

18. Релігійність населення сучасної України. 

Терміни: імам, муфтій, мулла, мечеть, мінарет, катехізис, єпитимія, анафема, месія, 
автокефалія, екзархат, паства, нунцій, курія, целібат, біскуп, пастор. 
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Форма контролю. Контроль засвоєння знань на період дистанційного 

навчання проводиться у вигляді тестів і заочної контрольної роботи. 

Тестові завдання спираються на навчальну програму з курсу 

«Релігієзнавство» і спрямовані на виявлення рівня знань, засвоєння 

емпіричного і теоретичного матеріалу. Вони складаються з 28 питань та 4-х 

варіантів відповіді до кожного. 

Оберіть один варіант відповіді. 

Питання Варіанти відповіді 
1. Які з таїнств визнають більшість 

протестантів? 
А) хрещення і покаяння 
Б) священство і миропомазання 
В) причастя і хрещення 
Г) покаяння і миропомазання 

2. Яке з таїнств не приймається світськими 
особами ? 

А) миропомазання 
Б) хрещення 
В) євхаристія 
Г) священство 

3. «Коран» з арабської мови 
перекладається як: 
 

а) Святе письмо; 
б) книга; 
в) читання. 
Г) закон Божий 

4. Для якої церкви характерні автономні 
громади на чолі з обраними віруючими 
священнослужителями? 

А) Протестантизм; 
Б) Католицизм; 
В) Православ’я;  
Г) Греко-католицизм. 

5. Свобода віросповідання – це: А) громадське право відправляти релігійні 
культи, відкрито виражати свої конфесійні 
або атеїстичні переконання; 
Б) ступінь автономності, незалежності 
внутрішнього устрою, структури управління 
певного релігійного об’єднання, його 
правовий статус і можливості виконання 
ним поставлених завдань; 
В) комплекс юридичних норм, принципів та 
вчинків віруючого, дотримання яких 
відповідає Святому письму та віровченню 
певної релігії; 
Г) право людини вільно обирати релігійний 
світогляд, рівність віруючих усіх конфесій 
перед законом, дає право не тільки 
сповідувати будь-яку релігію, але й не 
обирати жодної. 

6. Мохаммад Бен абх Аллах вважається: А) Іпостассю Аллаха; 
Б) Богом-сином; 
В) Пророком; 
Г) Першим халіфом. 

7. Оберіть правильну послідовність релігій 
за часом виникнення: 

А) християнство, іслам, буддизм 
Б) іудаїзм, іслам, християнство 
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В) іслам, іудаїзм, християнство 
Г) іудаїзм, буддизм, християнство 

8. «Великий» розкол християнської церкви 
відбувся в: 

а) 988 р. ; 
б) 1054 р.; 
в) 1287 р. 
г) 1517 р. 

9. Діва Марія найбільше шанується у: А) протестантизмі  
Б) католицизмі  
В) православ’ї 
Г) старообрядництві 

10. До якого християнського напрямку 
належить старообрядництво ? 

а) протестантизм; 
б) католицизм; 
в) православ’я; 
г) греко-католицизм 

11. Базовими для створення Православної 
церкви України стали такі конфесії: 

А) УПЦ КП і УАПЦ 
Б) УПЦ МП і УПЦ КП 
В) УАПЦ і УПЦ МП 
Г) УПЦ КП 

12. Імам – це: А) Найнижчий релігійний сан в ісламі  
Б) Вчитель 
В) Суддя в шаріаті 
Г) Голова громади у мусульман 

13. Закон України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» був прийнятий у: 

а) 1996 р.; 
б) 1991 р.; 
в) 1992 р.; 
г) 1990 р. 

14. Виникнення протестантизму стало 
реакцією на: 

А) Контрреформацію католицької церкви; 
Б) Втрату авторитету Римським Папою; 
В) Дорожнечу і занепад католицизму; 
Г) Претензії Римського Папи на світську 
владу. 

15. Що не належить до 5 стовпів ісламу: А) піст; 
Б) паломництво; 
В) святкування Курбан-байраму; 
Г) благодійність. 

16. Виникнення старообрядництва стало 
реакцією на: 

а) надмірну залежність священно-
служителів від світської влади; 
б) прагнення царя виправити помилки 
культу; 
в) модернізацію церкви без опори на святе 
письмо; 
г) персональний конфлікт патріарха і царя. 

17. Свобода совісті – це: А) Свобода вибору особистістю релігійного 
світогляду, тобто її здатність до релігійного 
самовизначення, самореалізація у вибраній 
релігійній сфері  
Б) Це право мати, приймати або змінювати 
релігію або переконання за своїм вибором і 
свободу одноособово чи разом з іншими 
сповідувати будь-яку релігію або не 
визнавати жодної, відправляти релігійні 
культи, відкрито виражати свої релігійні або 
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атеїстичні переконання; 
В) незалежне функціонування релігійних 
течій, рухів та їхніх інституцій, а також 
правові, суспільно-політичні та економічні 
можливості та гарантії для вільного 
релігійного самовизначення та 
самореалізації особистості. 
Г) характер взаємовідносин представників 
різних конфесій, який базується на 
принципах взаємоповаги та свідомої 
відмови від зверхності, ущемлення прав і 
приниження гідності один одного. 

18. Яке визначення найповніше розкриває 
поняття «чернечий орден»:  

а) централізовані, відносно автономні 
релігійні спільноти, що займають активну 
суспільну позицію; 
б) об’єднання віруючих, що володіє майном 
і правами та спрямовує свою діяльність на 
виховання підростаючого покоління; 
в) замкнута релігійна інституція, 
спрямована на ідеальне служіння Богу; 
г) релігійна спільнота рівних повнолітніх 
громадян, зосереджених на поширенні віри 
в певному регіоні; 

19. Яка конфесія в сучасній Україні мала 
найбільшу кількість громад станом на 
2017 р.? 

а) УПЦ МП; 
б) УПЦ КП; 
в) УГКЦ. 
г) УАПЦ 

20. Центром паломництва всіх мусульман є 
місто: 

А) Ієрусалим; 
Б) Дамаск; 
В) Медина; 
Г) Мекка. 

21. «Ніхто не може бути посередником між 
людиною і Богом». Це теза є 
характерною для:  

А) православ’я; 
Б) протестантизму; 
В) католицизму; 
Г) старообрядництва. 

22. Недоліком Конституції України 1996 
року, на думку деяких дослідників, у 
релігійній частині, є: 

А) Відсутність чітких гарантій для 
функціонування православної церкви; 
Б) Відсутність покарання за наругу над 
храмами; 
В) Апеляція до відповідальності перед 
Богом; 
Г) Нерівноправне ставлення до різних 
релігій. 

23. Оберіть правильну послідовність релігій 
за кількістю громад в Україні за мірою 
зменшення: 

А) Православ’я, католицизм, іслам; 
Б) Католицизм, протестантизм, іслам; 
В) Православ’я, протестантизм, католицизм; 
Г) Протестантизм, православ’я, католицизм. 

24. Заборонена дія, річ або їжа в ісламі 
називається 

А) Шаріат; 
Б) Харам; 
В) Фарз; 
Г) Халял. 

25. В якому регіоні України має місце 
найвищий рівень релігійності 

А) схід; 
Б) захід; 
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населення?  В) північ; 
Г) центр. 

26. Чи може сповідування релігії бути 
підставою для звільнення від строкової 
служби в збройних силах України? 

А) так; 
Б) ні; 
В) так, лише окремих церков; 
Г) так, з дозволу глави церкви. 

27. Взаємне знаття анафем між 
Католицькою і Православною церквами 
відбулося у: 

А) 1910 р. 
Б) 1948 р. 
В) 1965 р. 
Г) 2005 р. 

28. 8. У Каабі – головному святилищі 
мусульман – знаходиться: 

а) нерукотворне зображення Аллаха; 
б) могила Мохаммада;  
в) священний камінь. 
Г) перший друкований Коран 

 

Шкала оцінювання: 

 

 

На заочну контрольну роботу виноситься 3 завдання. 

1. Опишіть догматичні і культові відмінності католицизму і православ'я. 

2. Охарактеризуйте географічні відмінності релігійності населення 

сучасної України. 

Кількість 
балів 

Кількість 
правильних 
відповідей 

100 28 
98 27 
94 26 
90 25 
88 24 
85 23 
81 21-22 
79 19-20 
77 17-18 
74 15-16 
72 14 
68 13 
63 12 
58 11 
45 10 
35 9 
30 Менше 8 
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3. Визначте і охарактеризуйте проблеми в сучасному українському 

православ’ї. 

Обсяг відповідей на кожне питання – від 500 до 2500 слів (у WORD існує 

опція автоматичний підрахунок слів). 

Завдання контрольної роботи дозволяють виявити уміння застосовувати 

основні релігієзнавчі поняття, проявлення аналітичних здібностей для оцінки 

релігійних процесів у тривалих історичних проміжках та європейському чи 

національному масштабі, розуміння сутності релігії. 

Оцінювання заочної контрольної роботи відбувається однією оцінкою за 

100-бальною шкалою, де критеріями виступають повнота відповіді, 

аргументованість положень і висновків, коректність застосування 

релігієзнавчих понять, критична оцінка фактів, аналітичні уміння тощо. 

Підсумкова оцінка за обидва завдання визначається як середнє 

арифметичне від суми оцінок за тести і заочну контрольну роботу і спирається 

на прийняту в НМАУ шкалу. 

За шкалою  
ECTS 

За шкалою 
академії 

 За національною 
шкалою 

визначення Іспит залік 
А 90-100 Відмінно – з незначною 

кількістю помилок 
5 (відмінно) 

за
ра

хо
ва

но
 В 82-89 Дуже – добрі знання з 

незначною кількістю помилок 
4 (добре) 

С 74-81 Добре – знання достатні 
D 64-73 Задовільно непогано, але зі 

значною кількістю помилок 
3 (задовільно) 

E 60-63 Достатньо – знання 
мінімально задовільні 

FX 35-59 Недостатньо з можливістю 
повтор-ного складання – 
потрібно попрацювати перед 
тим, як перескладати 

2 (незадовільно) 

не
 з

ар
ах

ов
ан

о 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом – 
необхідний подальший курс 

 


