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Вступ 

 

ДВНЗ «Донецький національний технічний  університет» здійснює підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр з числа осіб, які мають диплом 

державного зразка про базову вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або повну 

вищу освіту відповідної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. 

Для забезпечення ефективної реалізації визначених в ОКХ завдань освітньої і професійної 

підготовки при відборі студентів висуваються вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у 

вигляді системи компетенцій, типових задач діяльності, умінь і навичок, визначених програмою 

базової (повної) вищої освіти і підтверджених результатами державної атестації. 

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 

достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що 

передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.  

Вступні іспити є перевіркою наукової та професійної підготовки майбутніх спеціалістів за 

спеціальністю 7.02030102 – релігієзнавство.  

Магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 

достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру 

певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 

економічної діяльності. Вступні іспити є перевіркою наукової та професійної підготовки 

майбутніх  магістрів за спеціальністю 8.02030102 – релігієзнавство.  

 

 

Основою для визначення змісту вступного іспиту є освітньо-професійна програма вищої 

освіти за напрямом підготовки 6.020301 – «філософія», спеціалізація – «релігієзнавство». 

 

Вступні випробування 

 

Державна екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень науково-теоретичної і практичної 

підготовки вступників, вирішує питання про рекомендацію до зарахування. 

Вступний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не менше половини 

її складу при обов’язкової присутності Голови комісії. 

Вступний тестовий іспит проводиться за завданнями (екзаменаційними білетами), 

складеними кафедрою філософії згідно з галузевими засобами діагностики якості вищої освіти, 

навчальними програмами і за методикою, визначеною вищим навчальним закладом. 

Мета вступного іспиту зі спеціальності є перевірка рівня підготовки вступників, зокрема 

їхнє, знання першоджерел і вміння використовувати їх зміст й основні ідеї при аналізі 

релігієзнавчих проблем; оволодіння змістом релігієзнавчих принципів та категорій, вміння 

оперувати ними при викладенні теоретичного матеріалу;  уміння розібратися у суті тієї чи іншої 

релігієзнавчої проблеми, уміння демонструвати та аргументувати свої погляди, здатність до 

проведення самостійних наукових досліджень в обраній галузі. 

Вступний іспит зі спеціальності містить 3 смислові блоки з дисциплін (в обсязі діючих 

навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»): 

 

 

Блок 1. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

Тема 1. Початок формування людської релігійної сфери та первісні форми релігійних 

вірувань. 

Початки релігії: багатоманіття концептуальних підходів і проблема еволюції її вихідних 

форм. Первісні релігійні форми. Первісна магія як формуюча релігія. Символізм релігійної мови. 



Шляхи еволюції тотемізму. Первинна свідомість як протоформа функціонального фетишизму. 

Анімізм та анімалізм як основне ядро первісних релігійних вірувань. Культ вождя. Культ 

племінного бога. Культ предків та материнсько-родових святинь. Шаманізм та його особливості. 

Політеїзм і монотеїзм. Релігійні вірування австралійських аборигенів. Релігійні вірування народів 

Океанії. Релігійні вірування народів Південно-Східної та Південної Азії. Особливості вірування 

Бон. Тенгріанство. Релігійні вірування народів Африки. Релігійні вірування народів Америки. 

Кельтські, балтські та германо-скандинавські вірування.  

Тема 2. Національно-державні релігії. 

Національно-державні релігії як стан релігійної еволюції. Релігії цивілізацій доколумбової 

Америки. Іудаїзм як національна релігія євреїв. Особливості вірування і етапи розвитку іудаїзму. 

Феномен хасидизму. Релігії Давнього Єгипту. Релігійні системи Месопотамії. Зороастризм. 

Ведичні вірування та брахманізм. Індуїзм. Джайнізм. Сикхізм. Сінтоїзм. Даосизм. 

Конфуціанство. Давньокитайськи вірування. «І-цзин» як базовий релігійно-філософський текст 

далекосхідної цивілізації.  

Тема 3. Буддизм. 

Умови виникнення і розвитку буддизму. Основні напрямки індійського етапу розвитку 

буддизму. Хінаяна і Махаяна. Ваджраяна. Буддизм в Тибеті, Китаї та Японії. Особливості дзен-

буддизму. 

Тема 4. Християнство. 

Витоки та етапи розвитку християнства. Біблія, як священна книга та історико-культурне 

явище: зміст та структура. Біблійна картина світу. Християнська моральна доктрина в контексті 

християнської есхатології. Християнське вчення про Трійцю. Християнство періоду Вселенських 

соборів. Християнство як державна релігія. Римо-католицизм: особливості вірування, культу і 

організації. Соціальна доктрина католицизму. Другий Ватиканський Собор. Католицизм в 

сучасному світі. Православні церкви: особливості вірування і організації. Специфіка церковної 

організації вселенського православ'я. Православ'я в історії України. Реформація. Виникнення і 

поширення протестантизму. Раннопротестантські течії: лютеранство, кальвінізм, англіканство, 

анабаптизм. Течії пізнього протестантизму: особливості вірування, кульгу і організації. Течії 

хрещених Духом Святим. Особливості розвитку християнства в США в ХІХ-ХХ ст.  

Тема 5. Іслам. 

Іслам як світова релігія. Вірування і культ ісламу. Коран: структура і специфіка викладу. 

Течії ісламу. Суфізм. Бабізм і бахаізм. Іслам в сучасному світі. 

 

Блок 2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ 

Тема 1. Передумови розвитку релігієзнавства. 

Релігієзнавство як європейське явище науки. Соціально-історичні, філософські та 

загально-культурні передумови формування та розвитку релігієзнавства. Знання про релігію в 

давньому Китаї, Індії, Греції і Римі.  

Тема 2. Європейський етап розвитку від Середньовічча до Просвітництва.  

Елементи релігієзнавства в богословській думці середньовіччя. Вільнодумча 

зорієнтованість релігієзнавчих пошуків епохи Відродження. Концепція релігії у вченні 

французьких матеріалістів XVIII ст. Формування філософії релігії в працях Б.Спінози і 

Г.Лейбніца.  

Тема 3. Вплив німецької транцедентальної філософії на релігієзнавство. 

Релігієзнавчі ідеї у творчості Д.Юма та І.Канта. «Філософія релігії» Гегеля.  

Тема 4. Вияв особливостей матеріалістичного світогляду в марксизмі. 

Антропологічне релігієзнавство Л.Фейєрбаха. Особливості марксистського 

релігієзнавства.   

Тема 5. Загальні закономірності розвитку релігієзнавства у кін. ХІХ – ХХ столітті. 

Виокремлення релігієзнавства в окрему сферу гуманітарного знання. Основні 

релігієзнавчі школи ХІХ-ХХ століть - міфологічна, психологічні, соціологічна, історична та ін. 



Загальні закономірності розвитку релігієзнавства. Формування та розвиток напрямків 

релігієзнавчої науки.  

Блок 3.СОЦІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. 

 

Тема 1.Соціологія і психологія релігії як академічні релігієзнавчі дисципліни. 

Релігія як цілісний феномен – об’єкт академічного релігієзнавства. Необхідність 

адекватності метода об’єкту дослідження. Соціологія і психологія релігії в системі 

академічного релігієзнавства 

Принципи релігієзнавчих досліджень в академічному релігієзнавстві. Історизм, 

об’єктивність, невинесення суджень, позаконфесійність, толерантність, емпатія. 

Проблема конфесійної упередженості у релігієзнавчій науці.   

Тема 2. Принципи та методологія соціологічних аспектів релігієзнавства. 

Соціологія релігії: принципи, методи, завдання. 

Специфіка соціологічного дослідження релігії. Релігія як соціальний феномен. 

Структура та функції релігії. Релігія та суспільство. Релігія і соціальні зміни. Процеси в 

релігійному середовищі. 

Тема 3. Принципи та методологія психологічних аспектів релігієзнавства.  

Місце психології релігії в системі академічного релігієзнавства. Категоріальний 

апарат, методи та принципи психологічних аспектів релігієзнавства. 

Основні теоретичні підходи в психології релігії. 

Релігійний та містичний досвід. Психологія релігійної віри. Внутрішні та зовнішні 

чинники формування релігійності. Етапи розвитку релігійності людини. 

Релігійна особистість. Психологічні особливості релігійного культу. Психопрактики в 

релігії. Психопатологія релігії.   
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