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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольні завдання містять 3 пункти. Перший і другий пункти
завдань мають відповідно по 35 питань. Третій пункт (завдання 3) стосується
класифікації обрядів (з двох питань) та порівняльного аналізу релігійної
організації світових релігій за певними критеріями. Це означає, що на
контрольній роботі студент отримує по одному питанню із першого і другого
пунктів завдань та відповідає на два питання третього завдання.
За ґрунтовні і правильні відповіді на завдання 1, 2, 3 студент може
отримати максимально 15 балів.
Завдання 1
1. Визначте предмет релігієзнавства.
2. В чому полягає специфіка міфологічного і релігійного світогляду?
3. Що таке релігійна віра?
4. Охарактеризуйте поняття «релігія».
5. Як Ви розумієте, що таке Бог?
6. Назвіть основні функції релігії.
7. Що таке релігійний досвід?
8. Коротко охарактеризуйте первісні культи.
9. Хто такі олімпійські боги?
10.Охарактеризуйте головну категорію даосизму – дао.
11.Назвіть літописи японської національної релігії синтоїзм.
12.Які основні принципи конфуціанства?
13.Що ж потрібно робити джайністу щоб поліпшити свою карму?
14.Чому зороастризм називають дуалістичною релігією.
15.В чому виявляється специфіка релігії Стародавнього Риму?
16.Які Ви ще знаєте прізвища Будди?
17.Скільки разів перероджувався Будда?
18.Як зветься заснована Буддою перша чернеча громада?
19.З кількох благородних істин складається сутність буддистського
віровчення?
20.Що таке Декалог?
21.На основі яких іудейських сект формувалося християнство?
22.Від кого прийняв хрещення Ісус Христос?
23.У якому році християнство було проголошено державною релігією Риму?
24.Коли відбувся перший Вселенський собор?
25.Що означає термін «іслам»?
26.Як зветься у мусульман «релігійний закон»?
27.Назвіть роки життя засновника ісламу.
28.Як зветься збірка священних переказів ісламу?
29.Прокоментуйте найбільш відомий ритуал культу предків стародавніх
слов’ян – радуниці.
30.Що означав у наших предків обряд інгумації?
31.Прокоментуйте термін «неохристиянські об’єднання».

32.Що означає термін «неоорієнталістські об’єднання»?
33.Кому з давньогрецьких мислителів належить таке висловлювання: «Світ,
єдиний з усього, не створений ніким з богів і ніким з людей, а був, є і буде
живим вогнем, що закономірно спалахує і закономірно згасає»?
34.Назвіть ім’я давньогрецького філософа, що сказав: «Якби бики і леви мали
руки, щоб, подібно людям, створювати твори мистецтва, то вони також
стали б зображати богів і надавати їм таких форм тіла, які мають самі».
35.Назвіть радикальні форми вільнодумства.
Завдання 2
1. Дайте характеристику культу предків в давніх релігіях.
2. Поясніть різницю між філософією релігії та релігійною філософією.
3. Поясніть різницю між релігійним і світським тлумаченням походження
релігії.
4. В чому відмінність релігійного та міфологічного розуміння
надприродного?
5. Чим відрізняється фетишизм від магії?
6. Охарактеризуйте основну функцію, яку виконували табу в первісному
суспільстві.
7. В чому Ви вбачаєте суттєві відмінності давньоримської релігії від
давньогрецької?
8. Покажіть місце і роль магії в сучасних світових релігіях.
9. Зробіть порівняльний аналіз надприродних сил доби первісних культів і
доби етнорегіональних релігій.
10.Пригадайте три найвідоміших божества в індуїзмі і вкажіть на зв’язок між
ними.
11.Як віровчення джайнізму вплинуло на спосіб життя і рід занять його
прибічників?
12.Які ідеї призвели до трансформації філософського даосизму в релігійний?
13.В чому відмінність між архаїчним та класичним світобаченням
стародавніх греків?
14.Поясніть, чому зороастрійці залишають своїх померлих на розтерзання
хижакам, а не ховають у землю, або не здійснюють кремацію?
15.Який внесок у віровчення та культ наступних релігій, у тому числі
світових, зробив зороастризм?
16.Охарактеризуйте поняття «світові релігії».
17.Як ще називають «серединний шлях Будди»?
18.Хто такі «бодхісатви»?
19.Охарактеризуйте поняття «нірвана».
20.Як інакше називається Тора?
21.Розкрийте зміст догмату про «філіокве».
22.Рішення скількох Вселенських соборів визнають православні?
23.Хто такі монофізити?
24.Поясніть сутність вчення несторіанців.
25.Скільки головних обрядів або таїнств сповідують православні і католики?

26.Скільки таїнств на відміну від католиків та православних сповідують
протестанти?
27.У християн сутність Бога троїчна, а яким є Аллах у мусульман?
28.Назвіть основні причини розколу ісламу на сунізм та шиїзм.
29.Прокоментуйте ідеї панісламізму.
30.Де знаходиться центр ісламу в Україні?
31.Яка різниця між ісламським фундаменталізмом, традиціоналізмом та
модернізмом?
32.Розкрийте зміст і наслідки Брестської унії 1596 р.
33.Пригадайте основні ідеї сатанізму.
34.З яким началом у людині релігія пов’язує розуміння її як «образу і подоби
Бога»?
35.Кому належить вислів: «Релігія – це опіум для народу»?
Завдання 3
1. Класифікуйте наведені нижче обряди водночас за відомими вам типами та
видами магії, вказавши в чисельнику її вид, а в знаменнику – тип
(наприклад: лікувальна/контактна):
а) у країнах Балтії спостерігався такий звичай: троє чоловіків залазили на
високе дерево в священному гаю. Один з них щосили гамселив по казанку
або невеличкій діжці, другий – розмахував палаючою головешкою, третій
– розбризкував за допомогою зв’язки гілок в усі боки воду з глечика;
б) ще в ХІХ ст. німецькі мисливці застосовували такий прийом: втикали
цвях, витягнутий із труни, у свіжі відбитки тварини, на яку полювали.
2. Спробуйте порівняти релігійну організацію у відомих Вам світових
релігіях за наступними критеріями:
а) ступінь централізації;
б) наявність особливого прошарку професійних служителів культу та
їхній статус;
в) рівень впливу на інші сфери життя.

