
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 ЗРАЗОК 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
 проректор з науково-педагогічної роботи 
 ______________________В.А. Бугров 
 __________________2019 р. 

Факультет: філософський 
Спеціальність: релігієзнавство 

 Білет № 1 

 1. Понятійний статус релігієзнавства, його зміст та визначення. 

 2. Питання психології релігії у творчості З.Фройда. Основні ідеї його праці 

 "Майбутнє однієї ілюзії". 
 3. Проблема ідентифікації ісламу, його витоки та особливості утвердження. 

 4. Особливості католицького віровчення і культу.  

 

 

Голова атестаційної комісії А.Є. Конверський 

 

 

 
  

  
 

   

 

 

    

 

  

 

 

   

 

 

     

 
  

  

     

 

   

  

 

    

 

     

 
  

  

     

 

   

  

 

    

 

     

 
  

  

     

 

   

  

 

    

 

     

Критерії оцінювання. 
 Кожне  питання оцінюється максимально в 50 балів, відповідно максимальна 

оцінка відповіді за білетом складає 200 балів. 

41  - 50 балів  – відмінна відповідь на  питання, виконання роботи лише з 

незначною кількістю помилок 

31 - 40  балів - відповідь вище середнього рівня з кількома помилками 

21 - 30 балів  – відповідь в загальному правильна, але  з певною кількістю грубих 

помилок на підставі інформації електронних пошукових систем 

11 - 20 балів  - відповідь зі великою кількістю недоліків, що дається на 

підставі загальної ерудиції 

0 - 10 балів  – відповідь задовольняє мінімальним критеріям знань або свідчить 

про повну відсутність знань 
 

 

 

 

 



 

ЗРАЗОК 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
проректор з науково-педагогічної роботи 

 ______________________В.А. Бугров 
 __________________2019 р. 

 

Факультет: філософський 

Спеціальність: Релігієзнавство 

Додатковий іспит 

Прізвище Ім’я По батькові_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Дата 

Підпис 

 

Варіант 1 

1. В якій релігії відсутнім є  інститут священства?     

а) у даосизмі –  

б) у конфуціанстві –  

в) у буддизмі –  

2. До автохтонних релігійних традицій Китаю не входить: 

а) буддизм; 

б) даосизм; 

в) конфуціанство. 

3. Напроти імені основоположників релігійних традицій Сходу вкажіть назву конфесії 

а) Лао цзи – 

б) Будда –  

в) Махавіра – 

4. Вкажіть відповідний україномовний еквівалент визначальним даоським термінам  

а) дао –  

б) де –  

в) увей –  

5. Назву «Палійський канон»  отримав в дослідницькій літературі корпус священних 

книг 

а) Тіпітака; 

б) Тріпітака; 

в) Абхідхамма-пітака. 

6. Напроти кожного вчення медитативного ухилу вкажіть його регіональний різновид 

а) Чань - 

б) Дзен - 

в) Сон - 

7. В яких зазначених нижче регіонах поширюється тхеравадинський буддизм, а в яких 

махаяністський ?  

а) Бірма -  

б) Непал - 

в) Алтай –  

г) Таїланд -  

8. Традиційною релігією Японії є: 

а) даосизм; 



б) синтоїзм; 

в) буддизм; 

9. Зороастризм був державною релігією  

а) індійських держав; 

б) іранських імперій; 

в) Арабського Халіфату. 

10. Напроти назви священного канону напишіть конфесійну приналежність: 

а) Авеста – 

б) Коран – 

в) Танах –   

г) Тіпітака –          

11. В якій державі іудаїзм визнавався офіційною релігією? 

а) Хазарський каганат; 

б) імперія Сасанідів; 

в) Парфянське царство.  

12. Заповіді Декалогу  містяться у: 

а) книзі Вихід; 

б) книзі Левіт; 

в) Псалмах.  

13. Розташуйте по порядку перші три книги Тори 

а) Левіт; 

б) Вихід; 

в) Буття. 

14. Розташуйте по порядку синоптичні євангелія: 

а) Євангеліє від Марка –   

б) Євангеліє від Луки –   

в) Євангеліє від Матфея –  

г) Євангеліє від  Іоанна –         

15. Ісус Христос був охрещений Іоанном на  

а) річці Йордан; 

б) річці Євфрат; 

в) річці Ніл.       

16. Кому з апостолів приписують авторство 14 послань 

а) Петру;  

б) Павлу; 

в) Іуді.   

17. Таїнство возведення православного християнина у церковний сан називається: 

а) євхаристія; 

б) хіротонія; 

в) миропомазання.  

18. В структурі Вселенського православ’я виділяють т.зв. апостольські церкви. Яка з 

нижченазваних церков не є апостольською? 

а) Константинопольська; 

б) Александрійська; 

в) Антиохійська; 

г) Єрусалимська.     

19. Берестейська унія була укладена у 

а) 1569 році; 

б) 1596 році; 

в) 1946 році. 

20. Догмат триєдності заперечують 

а) адвентисти; 



б) п’ятидесятники; 

в) Свідки Єгови. 

21. Папська непомильність поширюється на  

а) питання релігії; 

б) питання віри і моралі; 

в) питання віри, моралі і політики. 

22. Який з пап римських побував в Україні з офіційним візитом 

а) Павло VI; 

б) Іоанн Павло ІІ; 

в) Бенедикт XVI. 

23. Напроти кожної з церков напишіть титул та ім’я її нинішнього предстоятеля 

а) УПЦ МП – 

б) УПЦ КП – 

в) УГКЦ –   

24. Сповідання віри у мусульман називається  

а) шахада; 

б) намаз; 

в) хадж.  

25. Мусульманська канонічна молитва називається 

а) закят; 

б) намаз; 

в) ураза; 

г) шахада.   

 

Критерії оцінювання. 
 

Тест вважається складеним за умови надання правильних відповідей на 13 і 

більше питань тесту. У такому випадку ставиться оцінка «склав». 

Якщо правильних відповідей на питання тесту менше 13, ставиться оцінка 

«не склав». 
 


