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ВСТУП 

 
ДВНЗ «Донецький національний технічний  університет» здійснює 

підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями 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. 

Магістр – освітній ступінь 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 031 – релігієзнавство.  

Основою для визначення змісту вступного іспиту є освітньо-професійна 
програма вищої освіти за напрямом підготовки 033 – філософія. 
 

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 4 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. [1-35] 
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. [1-35] 
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. [1-35] 
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. [1-35] 
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. [1-35] 
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. [1-35] 
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. [1-35] 

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. 
[1-35] 

Релігієзнавчі ідеї у творчості Д.Юма та І.Канта. «Філософія релігії» Гегеля.  
Тема 4. Вияв особливостей матеріалістичного світогляду в марксизмі. [1-

35] 
Антропологічне релігієзнавство Л.Фейєрбаха. Особливості марксистського 

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

столітті. [1-35] 
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. [1-35] 

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. [1-35] 
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. [1-35] 

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. 

 
Блок 4. ГЕОГРАФІЯ І ЕТНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. 

 
Тема 1. Географія релігій як галузь суспільної географії. [1-35] 

Предметна сутність географії релігії. Місце географії релігії в системі 
суспільно - географічних наук. Теоретико-методологічні положення вивчення 
географії релігії 
 
Тема 2. Іудаїзм та іслам у сучасному світі. Буддизм в світі та Україні. 
Православ’я у сучасному світі. Католицька церква в світі. Протестантизм в 
світі та Україні. [1-35] 

Поняття про іудаїзм як про найдавнішу монотеїстичну релігію. Історія 
розвитку течій в іудаїзмі. Основні течії в іудаїзмі Ортодокси. Розповсюдження 
ортодоксальних спільнот в світі. Реконструктивисти та іх розповсюдження по карті 
світу. Реформисти, їх розповсюдження в світі Прогресивний іудаїзм. 
Неталмудични напрями. Розповсюдження іудейських напрямків в Україні. 

Виникнення та поширення ісламу. Напрями та релігійні течії ісламу. Сунізм, 
основні течії сунізму та їх розповсюдження в світі. Шиїзм та його розповсюдження 
в світі. Імамітськи течії та їх поширення в світі. Інші течії: ісмаілітські, зейдитські, 
хариджизм, Суфізм, Ахмадійя, та їх поширення в світі. Розповсюдження ісламу в 
Україні.  

Виникнення та поширення буддизму. Виникнення буддійських спільнот та їх 
організація. Хінаяна, розповсюдження спільнот Хінаяни в світі та Україні. 

Махаяна, розповсюдження спільнот Махаяни в світі та в Україні. Ламаїзм та 
його розповсюдження на карті в світі та Україні. 

Поняття про східні православні церкви. Помісні православні церкви, її 
розповсюдження на карті світу. Поняття про діаспорну структуру православних 
церков. Поширення діаспори по карті світу. Православна ситуація в Україні. 
Структури православної церкви в Україні. Паралельність православних структур та 
їх розповсюдження по карті в Україні.  

Поняття про структури католицької церкви. Римська католицька церква в 
світі. Поняття про Східні католицькі патріархати- уніатство. Маронітська 
Католицька Церков,Мелькітська Католицька Церков, Халдейська Католицька 
Церков,Сирійська Католицка Церква, Вірменська Католицька Церква, Коптська 



Католицька Церква, Українська Католицька Церква та її розповсюдження в 
Україні. Поширення римських католицьких диоцезів в Україні. 

Лютеранська Церква в світі та Україні. Реформатськи Церкви в світі та Україні 
Англіканстка Церква в світі та Україні. Пост реформаційні протестантські течії в 
світі та Україні Бабтисти, П’ятидесятники, Адвентисти). 
 
Тема 3. Основні локальні релігії та їх поширення в світі та в Україні. [1-35] 

Зороастризм, Єзидизм, Мандеїзм, Конфуціанство, Даосизм, Синтоїзм, 
Індуїзм, Джайнізм, Сікхізм.  
  
Тема 4. Становлення і розвиток етнології релігії. Релігія як національний 
фактор. [1-35] 

Об'єкт та предмет етнології релігії. Місце етнології релігії у релігієзнавстві, 
етнології та серед інших суспільних дисциплін. 

Становлення і розвиток світової (Х.Штейнталь, В.Вундт, Ф.Хсю, М.Блелок, 
У.Самнер, С.Мюлер тощо) та вітчизняної (П.Могила, А.Шептицький, Й.Сліпий, 
І.Огієнко, І.Франко, Л.Филипович тощо) етнології релігії (історичний аспект). 

Символічне середовище етнічності. Традиції і ритуали. Менталітет і модальні 
цінності. Національний характер: звичай, відношення, стереотип. Релігія в 
структурі національної свідомості. Роль релігії у формуванні етнічної свідомості. 
Етнічність та космополітизм релігії. 
 
Тема 5. Етнологія релігії: історія і сучасність. [1-35] 

Історичні етапи та закономірності етнорелігіогенезу. Релігія та первісне 
мислення. Тотожність етнічних та релігійних меж у первісну та ранньокласову 
добу. Релігійно-етнічні регіони: Арабо-мусульманський, Далекосхідний, 
Індійський, Африканський, Латиноамериканський, Північноамериканський, 
Європейський. 

 Конфесійний опис сучасної етносфери. Релігії австралійців і тасманійців. 
Релігії народів Океанії. Релігії народів Північної, Південної, Південно-Східної, 
Східної, Центральної, Середньої та Західної Азії. Релігії народів Америки. Релігії 
народів Африки. Етнічна специфіка світових та новітніх релігій. 

Функція і роль релігії в етнічних процесах людства. Функції: компенсаторна, 
світоглядна, рефлекторна, інтегративна, етноформуюча, етноідентифікаційна, 
етноконсолідуюча та інші. Комплексність та неоднозначність ролі релігії в 
етнічних процесах людства. 

Етноконфесійні конфлікти. Поняття етноконфесійного конфлікту. Причини 
етноконфесійних конфліктів. Типологізація етноконфесійних конфліктів. Форми 
етноконфесійних конфліктів. Зони етноконфесійних конфліктів та напружень: 
Ліван, Пенджаб, Кашмір, Цейлон, Філіппіни, Північна Ірландія, Квебек, Судан, 
Уганда, Ізраїль-Палестина, Югославія-Боснія-Хорватія-Словенія тощо. 

Ідея національної церкви і національної релігії. 
 
Тема 6. Релігія в національному бутті українського народу. [1-35] 



Доба давньослов'янських релігій. Християнізація України-Русі. Середньовічне 
християнство. Релігійне життя в Україні часів колоніальної неволі. Протестантизм в 
Україні. Релігія у період радянського тоталітаризму. Релігійно-церковне життя в 
незалежній Україні. Ідея національної церкви і національної релігії. 

Духовні джерела етнопедагогіки. Релігія як джерело народної етики. 
Етноконфесійна варіативність соціалізації та виховання дітей. Етнопсихологічні та 
конфесійні особливості спілкування та соціальної регуляції поведінку. 
Християнська етика і мораль, виховні традиції християнства. Мораль і етика 
ісламу, виховні традиції мусульман. Мораль і етика буддизму, виховні традиції 
народів, що сповідують буддизм. 
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При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

 
Форма № 1 екзаменаційного білету складається з п’яти тестових завдань 

(чотирьох закритого та одного відкритого типу). Оцінка кожної правильної 

відповіді – 5 балів; помилкової відповіді та якщо відповідь відсутня – 0 балів. 

Відповідно за перше завдання можна отримати до 25 балів у разі правильної 

відповіді на всі п’ять тестів. 

Форма №2 екзаменаційного білету містить три ланцюжки термінів, що 

об’єднані відповідним чином. Один з термінів у кожному ланцюжку є зайвим,тобто 

не вписується у загальну логіку будови ланцюжку. Задача абітурієнта знайти 

термін, що є зайвим. Завданням є не тільки знайти зайвий термін та викреслити 

його з ланцюжку, а й обґрунтувати принцип будови відповідного ланцюжку 

(пояснити за яким принципом об’єднані терміни) а також обґрунтувати 

необхідність викреслення обраного терміну (тобто пояснити, чому цей термін є 

зайвим у відповідному ланцюжку). За кожну правильну відповідь студент може 

отримати до 5 балів  у випадку повної відповіді із обґрунтуванням. Якщо 

абітурієнт тільки викреслив зайвий термін, але не обґрунтував свого вибору, то він 

може отримати два бали за кожну відповідь. 

Форма №3 екзаменаційного білету складається з трьох термінів і задачею 

абітурієнта є дати визначення запропонованого терміну. Кількість зарахованих 

балів залежить від точності, повноти, правильності відповіді. Абітурієнт повинен 

показати вміння точно, стисло а разом з тим і ґрунтовно вміти давати визначення 

відповідного терміну. За кожну відповідь в залежності від повноти відповіді 

абітурієнт може отримати до 10 балів. Всього за третє завдання абітурієнт може 

отримати до 30 балів.  



Форма №4 екзаменаційного білету складається із завдання-питання з 

теоретичних проблем та методології академічного релігієзнавства. За це завдання 

абітурієнт може отримати до 30 балів. Кількість балів залежатиме від того, 

наскільки абітурієнт аргументовано, ґрунтовно, але, разом з тим, стисло, може 

охарактеризувати відповідні аспекти теорії та методології академічного 

релігієзнавства в рамках конкретної проблеми, яка винесена в рамки завдання.              

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   
74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно   

 
 

 


