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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тестові завдання з дисципліни “Релігієзнавство” підготовлені від-
повідно до вимог Міністерства освіти і науки України, типових прог-
рам вищих навчальних закладів і тематичного плану курсу.

Соціально-економічні і духовні зміни в Україні протягом остан-
ніх років: здобуття незалежності, формування ринкових відносин по-
требують підготовки компетентних, ерудованих, висококультурних 
фахівців-гуманітаріїв. Саме життя спонукає до осмислення людиною 
свого ставлення до дійсності, її світоглядної орієнтації, усвідомлення 
нею свого місця і ролі в суспільстві. У з’ясуванні складних проблем 
життя, формуванні адекватних світоглядних орієнтирів і ціннос-
тей особлива роль належить релігієзнавству. Вивчення дисципліни 
“Релігієзнавство” є складовою гуманітаризації освіти і формування 
високої духовної культури особистості. Можна стверджувати без 
жодного перебільшення, що вивчення дисципліни “Релігієзнавство” 
відіграє суттєву роль у діяльності юристів, економістів, дипломатів, 
лінгвістів та в інших сферах професійної діяльності. 

Важливу роль у здобутті знань та оволодінні навичками їх застосу-
вання відіграють тестові завдання, які є ефективною і сучасною фор-
мою контролю знань. Тести підготовлені за всіма темами, що перед-
бачені навчальною програмою курсу дисципліни “Релігієзнавство”. 
Виконувати тестові завдання слід послідовно, в міру оволодіння ок-
ремими темами дисципліни “Релігієзнавство”, що забезпечить більш 
усвідомлене та глибоке засвоєння теоретичних положень і одночасно 
сприятиме формуванню духовної культури майбутніх фахівців.

Методика виконання тестових завдань 
та критерії оцінювання знань студента

Кожна тема містить від десяти до двадцяти тестових завдань, 
в яких лише один варіант відповіді є правильним. Головна увага при-
діляється світовим релігіям (буддизму, ісламу, християнству), від-
повідно для кожної з них дається по двадцять тестових завдань. Для 
визначення рівня знань з дисципліни “Релігієзнавство” студент має 
з власної ініціативи вибрати чотири теми (але обов’язково дві зі сві-
тових релігій) і виконати тестові завдання, що містяться в цих темах. 
Студент повинен проаналізувати варіанти відповіді на тестові питан-
ня і, визначивши серед них правильні, поставити поряд із ними знак 
“+” або будь-який інший аналогічний. Студенту виставляється оцінка 
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“не зараховано”, якщо він правильно відповів менш як на 75 % тесто-
вих завдань, якщо розв’язав правильно 75 % (або більше) тестових 
завдань — оцінка “зараховано”.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
з дисципліни 

“РЕЛІГІЄЗНАВСВО”

Тема 1. Предмет релігієзнавства як науки

Тест 1. Наукове 
релігієзнавство — це:
а) юридична наука;
б) історична наука;
в) політична наука;
г) психологічна наука;
д) філософська наука.

Тест 2. Виберіть одного 
із засновників наукового 
релігієзнавства:
а) К. Маркс;
б) Е. Тайлор;
в) З. Фрейд;
г) Бхактіведанта Свамі 

Брабхупада;
д) Г. В. Ф. Гегель.

Тест 3. Один із різновидів 
релігійних організацій, в яких 
особа керівника наділяється 
надприродними рисами:
а) харизматичний культ;
б) тимократія;
в) церква;
г) сім’я;
д) деномінація.

Тест 4. Визначте одну з 
основних функцій релігії:
а) організуюча;
б) легітимуюча;
в) збагачуюча;
г) методологічна;
д) есхатологічна. 

Тест 5. Що таке пантеїзм?
а) вчення про нескінченність 

світу;
б) залучення до своєї віри 

інших людей;
в) ототожнення Бога і природи;
г) заперечення реального 

існування Бога;
д) вид східних єдиноборств.

Тест 6. Визначте одну з 
основних форм сучасних 
релігійних організацій:
а) єресь;
б) армія;
в) секта;
г) імамат;
д) політична партія.
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Тест 7. Культ — це:
а) частина релігійної свідомості;
б) різновид релігійної 

діяльності;
в) міжрелігійні відносини;
г) проповідь своєї віри серед 

атеїстів;
д) вивчення богословських 

дисциплін.

Тест 8. Догмат — це:
а) сукупність обрядів;
б) основне положення 

віровчення;
в) релігійний напрям;
г) різновид сучасних 

релігійних організацій;
д) форма первісних вірувань.

Тест 9. Що є головним предметом 
(об’єктом) релігійної віри?
а) скорий кінець світу;
б) людина та її безмежні 

можливості;
в) надприродне;
г) можливість вічного життя;
д) божественне походження 

володарів.

Тест 10. Словесне (вербальне) 
звертання людини до об’єкта 
своєї віри:
а) жертвоприношення;
б) закят;
в) молитва;
г) пранаяма;
д) омовіння.

Тест 11. Що таке політеїзм?
а) віра в існування одного Бога;
б) вчення про кінець світу;
в) віра в існування багатьох 

богів;
г) заперечення реального 

існування Бога;
д) різновид релігійних 

організацій.

Тест 12. Що таке монотеїзм?
а) вчення про кінець світу;
б) війна за віру;
в) заперечення реального 

існування Бога;
г) віра в існування тільки 

одного Бога;
д) місіонерська діяльність.

Тема 2. Первісні (родо-племінні) форми вірувань

Тест 1. Як називають форму 
вірувань в існування міфічного 
тваринного чи рослинного предка 
роду?
а) шаманізм;
б) тотемізм;
в) магія;
г) культ Богині-Матері;
д) табу.

Тест 2. Як називають форму 
вірувань в існування безсмертної 
душі (душ, духів) у людей, тварин 
та ін.?
а) тотемізм;
б) культ Богині-Матері;
в) культ рослин;
г) анімізм;
д) фетишизм.
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Тест 3. Яка форма вірувань, 
панувала у багатьох народів 
стародавнього світу, які 
переходили до землеробства (у 
трипільців, хараппських та ін.)?
а) культ неба;
б) анімізм;
в) культ Богині-Матері;
г) тотемізм;
д) шаманізм.

Тест 4. Що таке шаманізм?
а) релігійне свято народів 

Північної Азії;
б) віра в пророків;
в) віра в існування міфічного 

тваринного чи рослинного 
предка роду;

г) віра в можливість реального 
спілкування людини з 
духами та відповідні магічні 
практики;

д) сукупність релігійних заборон.
Тест 5. Як називають форму 
вірувань у чудодійні властивості 
неживих предметів? 
а) магія;
б) табу;
в) тотемізм;
г) культ предків;
д) фетишизм.

Тест 6. Що таке табу?
а) віра в безсмертя душі (духа);
б) віра в надприродні 

можливості предметів культу;
в) сукупність релігійних заборон;
г) культи померлих родичів;
д) промислова магія.

Тест 7. Як називають основний 
обряд в шаманізмі?
а) ритуальна лазня;
б) камлання;
в) обрізання;
г) очищення юрти;
д) травестизм.

Тест 8. Обряд євхаристії у 
християнстві нагадує за формою 
обряди, засновані:
а) на тотемізмі;
б) фетишизмі;
в) промисловій магії;
г) культі Богині-Матері;
д) табу.

Тест 9. Що таке магія?
а) віра в існування спільного 

предка;
б) сукупність культових 

практик, що засновані на вірі 
в можливість впливу людини 
на надприродні сили;

в) сукупність релігійних 
заборон;

г) сукупність фокусів;
д) сукупність міфів.

Тест 10. Система гадань і 
передбачень заснована на 
магічних діях:
а) табу;
б) оракул;
в) промислова магія;
г) культ Богині-Матері;
д) ідолопоклонство.
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Тема 3. Народно-державні релігії

Тест 1. Виберіть з цього переліку 
богів божество мудрості 
стародавніх єгиптян:
а) Тот;
б) Птах;
в) Мут;
г) Хонсу;
д) Сехмет.

Тест 2. Виберіть одне з основних 
божеств стародавніх єгиптян:
а) Мара;
б) Озирис;
в) Посейдон;
г) Ахура-мазда;
д) Енкі.

Тест 3. Виберіть з цього переліку 
одне з основних божеств 
зороастризму:
а) Індра;
б) Юпітер;
в) Ахура-мазда;
г) Один;
д) Ерешкігаль.

Тест 4. Як називається 
священна книга зороастрийців?
а) Трипітака;
б) Талмуд;
в) Веди;
г) Авеста;
д) Упанішади. 

Тест 5. Виберіть одне з основних 
понять індуїзму, що з санскриту 
перекладається як “дія” й 
аналогічне поняттю “доля”:
а) асура;
б) мокші;
в) дхарма;
г) карма; 
д) даршана.

Тест 6. Кого в індуїзмі називають 
“брамін”?
а) представника варни воїнів-

правителів;
б) аскетів-відлюдників;
в) учня;
г) представника варни жреців 

(служителів культу);
д) землеробів.

Тест 7. Кого в індуїзмі називають 
“гуру”?
а) Бога-творця;
б) вчителя мудрості;
в) монаха-аскета;
г) учня;
д) воїна.

Тест 8. Виберіть одне з основних 
божеств сучасного індуїзму:
а) Енліль;
б) Вішну;
в) Іштар (Інанна);
г) Ангро-манью;
д) Ісида.
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Тест 9. Хто є засновником 
сикхізму?
а) Вівекананд;;
б) Шріла Брабхупада;
в) гуру Нанак;
г) Джина Махавіра;
д) гуру Рамакрішна.

Тест 10. Який напрям 
у джайнізмі проповідує 
найрадикальніший аскетизм, 
у тому числі відмову від одягу?
а) Всеіндійська конференція 

шветамбарів;
б) дигомбари;
в) послідовники тиртханкарів;
г) марвари;
д) Великий союз шветамбарів.

Тест 11. Вкажіть, яка богиня 
символізувала в міфології грецької 
релігії помираючу та воскресаючу 
рослинність?
а) Афіна;
б) Афродита;
в) Деметра;
г) Персефона;
д) Артеміда.

Тест 12. Який бог римської 
міфології є аналогом грецького 
бога Зевса?
а) Юпітер;
б) Посейдон;
в) Марс;
г) Ескулап;
д) Меркурій.

Тест 13. Яка перша заповідь 
Моїсеєвого Декалога?
а) ствердження єдинобожжя;
б) заборона на вбивство;
в) заборона на перелюб;
г) вимога вшанування суботи;
д) заборона ідолопоклонства.

Тест 14. Який головний символ 
іудаїзму?
а) лотос;
б) півмісяць;
в) колесо;
г) вогонь;
д) семісвічник.

Тест 15. В якій країні синтоїзм 
тривалий час був державною 
релігією?
а) в Індії;
б) Китаї;
в) Японії;
г) В’єтнамі;
д) Ірані.

Тест 16. “Книга змін”(“і дзин”) є 
сакральним текстом:
а) іудаїзму;
б) даосизму й конфуціанства;
в) індуїзму;
г) зороастризму;
д) сикхізму.
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Тема 4. Буддизм як світова релігія

Тест 1. Коли виник буддизм?
а) ХІІ ст. до н. е.;
б) VІ ст. до н. е.;
в) І ст. н. е.;
г) VІІ ст. н. е.;
д) ХІХ ст. н. е.

Тест 2. Де виник буддизм?
а) на Аравійському півострові;
б) в Індії;
в) в Китаї;
г) в Палестині;
д) в Єгипті.

Тест 3. Що означає слово 
“нірвана”?
а) блукання душі;
б) одкровення (містичний 

досвід);
в) згасання;
г)  воскресіння;
д) переселення душі в нове тіло. 

Тест 4. Як звали засновника 
буддизму?
а) Бхактіведанта Свамі 

Брабхупада;
б) Шуддходана;
в) Сіддхартха Гаутама;
г) Шрі Чінмой;
д) Шрі Ауробіндо Гхош.

Тест 5. Як називається священна 
книга 
буддистів?
а) Упанішади;
б) Коран;
в) Веди;
г) Трипітака;
д) Авеста.

Тест 6. Вкажіть першу 
шляхетну істину в буддизмі:
а) життя сповнене страждання;
б) слід приносити жертви 

богам;
в) причиною страждань є 

бажання;
г) в світі відбувається постійна 

боротьба добра й зла;
д) існує лише один Бог.

Тест 7. Що таке панча шила?
а) основа моральної поведінки 

буддиста;
б) страждання;
в) вчення про всезагальні зміни 

сущого;
г) вчення про безсмертну душу;
д) основа буддистського 

судочинства.

Тест 8. Що таке мандала?
а) світ форми;
б) віра в майбутнє воскресіння;
в) дух смерті;
г) сфера бажань;
д) священна діаграма буття.
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Тест 9. Що таке тхеравада?
а) “кошик бесід і повчань”;
б) один з основих напрямів у 

буддизмі;
в) буддистський храм;
г) основа моральної поведінки 

буддиста;
д) заборона на вживання в їжу 

м’яса.

Тест 10. Як називається 
буддистська сакральна споруда?
а) синагога;
б) ваджраяна;
в) махаяна;
г) віная пітака;
д) ступа.

Тест 11. Виберіть найбільшу 
святиню буддизму:
а) статуя Великого Будди 

в м. Камакура;
б) зуб Будди Шак’ямуні;
в) статуя Майтрейї в шт. Уттар-

Прадеш;
г) парасолька, що захищає від 

зла;
д) статуя Великого Будди 

Вайрочани.

Тест 12. Хто такий лама?
а) найвищий духовний 

авторитет в тибетському 
буддизмі;

б) вчений брамін;
в) будь-який служитель культу;
г) будь-який буддист махаяни;
д) засновник вчення хінаяни.

Тест 13. Що таке сангха?
а) община віруючих у буддизмі;
б) вчення про неминучисть 

перероджень;
в) сукупність буддистських 

священних книг;
г) особлива культова формула 

із звуків;
д) буддистська культова 

споруда.

Тест 14. Хто такий 
бодхісаттва?
а) пророк, який приніс людям 

основи віровчення буддизму;
б) істота, яка досягла 

пробудження, проте 
лишається в сансарі, щоб 
допомогти іншим;

в) будь-який буддист махаяни;
г) буддистський монах-йогин;
д) засновник вчення 

саунтрантиків.
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Тест 15. Хто такий архат 
(архант)?
а) предмет культу;
б) Бог-творець;
в) будь-який буддист;
г) буддистський святий;
д) буддистський пророк.

Тест 16. Що таке ваджраяна 
(тантра)?
а) особлива культова формула 

із звуків;
б) основа моральної поведінки 

буддиста;
в) один з основих напрямів у 

буддизмі;
г) буддистська культова 

споруда;
д) одне з головних 

буддистських свят.
Тест 17. Хто такий Амітабха?
а) Будда майбутнього;
б) Володар “чистої землі” на 

заході;
в) Будда Шак’ямуні;
г) Володар всіх Будд;
д) голова тибетських буддистів.

Тест 18. Хто є засновником 
чань-буддизму?
а) Наропа;
б) Бодхідхарма;
в) Нагарджуна;
г) Хуейке;
д) Трісонг Децен.

Тест 19. Що таке Шамбала?
а) буддистська культова 

споруда;
б) міфічна країна, в якій живуть 

великі буддистські святі;
в) західний рай Будди 

Амітабхи;
г) місце в якому перебувають 

всі Будди;
д) голова тибетських буддистів.

Тест 20. Що символізує в 
буддизмі колесо із восьма 
спицями?
а) чистоту і запоруку спасіння;
б) восьмирічний шлях 

спасіння;
в) нескінченність циклів 

перероджень;
г) “вимолене слово”;
д) скарбницю благих думок.
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Тема 5. Іслам яксвітова релігія

Тест 1. В якому році нашої 
ери відбулось переселення 
Мухаммеда з Мекки в Ясриб (яке 
стало початком ісламського 
літочислення)?
а) 570;
б) 610;
в) 622;
г) 630;
д) 632.

Тест 2. Як називається головна 
священна книга мусульман?
а) Біблія;
б) Коран;
в) Талмуд;
г) Трипітака;
д) Авеста.

Тест 3. Що таке шаріат?
а) основа правових відношень 

в ісламі, що ґрунтується 
на Корані;

б) місяць, в який відбувається 
піст;

в) релігійна проповідь;
г) священна війна з невірними;
д) щоденна п’ятиразова 

молитва.

Тест 4. Хто такі сунніти?
а) святі в ісламі;
б) представники 

найпоширенішого напряму 
в ісламі;

в) паломництво до святих 
місць;

г) напрям молитви;
д) релігійна проповідь.

Тест 5. Що таке кібла?
а) община віруючих;
б) напрям для молитви (на 

Мекку);
в) одне з головних 

мусульманських свят;
г) будинок для молитви;
д) збірка правових норм.

Тест 6. Що таке газават?
а) священна війна з невірними 

в ісламі;
б) священний місяць посту;
в) паломництво до святих 

місць;
г) напрям молитви;
д) релігійна проповідь.

Тест 7. Що таке сунна?
а) община віруючих;
б) піст;
в) свято;
г) збірка розповідей про вчинки 

пророка Мухаммеда та його 
висловлювання;

д) паломництво до святих місць.

Тест 8. Що таке мірадж?
а) одне із головних свят;
б) паломництво до святих 

місць;
в) свято у християнстві;
г) основа правових відношень, 

що засновується на Корані;
д) релігійна проповідь.
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Тест 9. Що таке намаз (салят)?
а) община віруючих;
б) податок на бідних;
в) щоденна п’ятиразова 

молитва;
г) збірка розповідей про 

вчинки та висловлювання 
Мухаммеда;

д) паломництво до святих місць.

Тест 10. Мухаммед шановується 
в ісламі, насамперед, як:
а) вчитель-мудрець;
б) пророк Аллаха;
в) втілення (аватара) Бога;
г) видатний політичний діяч;
д) засновник першої ісламської 

держави.

Тест 11. Що таке закят?
а) податок на бідних;
б) мусульманський піст;
в) збірка правових норм;
г) словесне (вербальне) 

свідчення віри;
д) заклик до молитви.

Тест 12. Що таке хаджж?
а) основа правових відношень 

в ісламі, що засновується на 
Корані;

б) місяць, в який відбувається 
піст;

в) релігійна проповідь;
г) священна війна з невірними;
д) паломництво до святих 

місць.
Тест 13. Що таке умма?
а) община віруючих;
б) боротьба з невірними;
в) збірка розповідей про 

вчинки пророка Мухаммеда 
та його висловлювання;

г) свято;
д) будинок молитви.

Тест 14. Що таке суфізм?
а) словесне визнання віри;
б) система релігійно-містичних 

уявлень;
в) ісламський суд;
г) напрям в ісламі, який 

визнає право бути халіфом 
винятково за нащадками Алі;

д) релігійна проповідь.

Тест 15. Кааба знаходиться в 
місті:
а) Казань;
б) Мекка;
в) Єрусалим;
г) Медина;
д) Тегеран.

Тест 16. Що таке шахада?
а) священна війна з невірними;
б) релігійна проповідь;
в) місяць, в який відбувається 

піст;
г) словесне (вербальне) 

свідчення віри;
д) свято.
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Тест 17. Що таке азан?
а) заклик до молитви;
б) словесне (вербальне) 

визнання віри;
в) ісламський суд;
г) податок на бідних;
д) система релігійно-містичних 

уявлень.

Тест 18. Що таке рамазан?
а) імамат в шиїзмі;
б) священний місяць посту;
в) боротьба з невірними в 

ісламі;
г) релігійна проповідь;
д) молитвенний килимок.

Тест 19. Хто такий імам Алі ібн 
Абу Таліб?
а) видатний ісламський поет 

ХІІ ст.;
б) родич Мухаммеда та Його 

зять;
в) засновник династії Омейядів;
г) перший халіф (наступник) 

Мухаммеда;
д) видатний ісламський 

філософ ХІV ст.

Тест 20. Що таке саум (ураза)?
а) молитва;
б) свято Нового року;
в) піст;
г) заклик до молитви;
д) податок на бідних.

Тема 6. Християнство як світова релігія

Тест 1. Коли виникло 
християнство?
а) ХІІ ст. до н. е.;
б) VІ ст. до н. е.;
в) І ст. н. е.;
г) VІІ ст. н. е.;
д) ХІХ ст. н. е.

Тест 2. Де виникло 
християнство?
а) на Аравійському півостріві;
б) в Індії;
в) в Китаї;
г) в Палестині;
д) в Єгипті.

Тест 3. Джерелом 
християнства є:
а) індуїзм;
б) іудаїзм;
в) антична філософія;
г) релігія Стародавнього 

Єгипту;
д) мітраїзм.

Тест 4. В якому році відбувся 
І Нікейський Вселенський Собор 
Християнської Церкви?
а) у 125 р. до н. е.;
б) 65 р. до н. е.;
в) 313 р. н. е.;
г) 325 р. н. е.;
д) 3�1 р. н. е.
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Тест 5. Як називається священна 
книга християн?
а) Талмуд;
б) Коран;
в) Біблія;
г) Трипітака;
д) Авеста.

Тест 6. Виберіть одного з 
авторів канонічних Євангелій:
а) апостол Петро;
б) апостол Павло;
в) апостол Іоанн;
г) апостол Яків;
д) апостол Фома.

Тест 7. Виберіть одного з 
авторів канонічних послань 
апостолів:
а) апостол Фома;
б) апостол Павло;
в) апостол Філіп;
г) апостол Андрій;
д) апостол Матвій.

Тест 8. Що таке миропомазання?
а) відвідування святих місць;
б) місіонерська діяльність;
в) одне з головних 

християнських свят;
г) одне з головних таїнств в 

християнстві;
д) одна з головних молитв в 

християнстві.

Тест 9. Що таке есхатологія?
а) таїнство причастя 

в христия нстві;       
б) спілкування з духами;
в) вчення про кінець світу;
г) залучення до своєї віри 

інших людей;
д) таїнство хрещення у 

християнстві. 

Тест 10. Що у перекладі з 
грецької мови означає слово 
“апокаліпсис”?
а) блага вістка;
б) откровення;
в) проповідь;
г) воскресіння;
д) спасіння.

Тест 11. В якому році стався 
розкол у християнстві на 
Католицизм та Православ’я?
а) у 325 р. н. е.;
б) 3�1 р. н. е.;
в) ��� р. н. е.;
г) 105� р. н. е.;
д) 1517 р. н. е.

Тест 12. Як називають голову 
Римо-католицької Церкви?
а) брахман;
б) папа;
в) патріарх;
д) диякон;
е) пресвітер.
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Тест 13. Реформація — це:
а) релігійно-політичний 

рух в Європі ХVІ ст., 
який породив новий 
напрям християнства — 
Протестантизм.

б) розкол християнства на 
Католицизм та Православ’я;

в) зміни в Католицизмі після ІІ 
Ватиканського Собору;

г) вчення Яна Гуса;
д) сучасне ліберальне 

християнство.

Тест 14. Особливістю віровчення 
в Католицизмі є:
а) догмат про творення Богом 

світу;
б) догмат про сходження Духа 

Святого від Бога Отця і від 
Сина (Христа) — філіокве;

в) догмат про народження 
Христа від діви;

г) догмат про воскресіння 
Христа на третій день;

д) догмат про воскресіння з 
мертвих всіх людей для 
життя наступного віку.

Тест 15. Що таке євхаристія?
а) таїнство причастя в 

християнстві;
б) місіонерська діяльність;
в) заперечення реального 

існування Бога;
г) таїнство хрещення в 

християнстві;
д) одна з головних молитв.

Тест 16. Що таке целібат?
а) вчення про нескінченність 

світу;
б) ототожнення Бога і природи;
в) залучення до своєї віри 

інших людей;
г) безшлюбність духовенства;
д) одне з християнських 

таїнств.

Тест 17. Як називають голову 
Помісної (Автокефальної) 
Православної Церкви?
а) митрополіт;
б) диякон;
в) кардинал;
г) пресвітер;
д) патріарх.

Тест 18. Виберіть головне 
релігійне свято християн:
а) мірадж;
б) пасха;
в) 1 січня (новий рік);
г) холі;
д) навруз.
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Тест 19. Що таке адвентизм?
а) проповідь необхідності 

всезагальної святості 
християн;

б) один з напрямів Православ’я;
в) один з напрямів в 

Протестантизмі;
г) неоорієнталістський рух;
д) напрям в Католицизмі.

Тест 20. Що таке екуменічний 
рух?
а) боротьба за віру в 

християнстві;
б) прагнення об’єднати сучасні 

християнські конфесії;
в) залучення людей до 

християнської віри;
г) діалог віруючих та атеїстів;
д) відвідування священних 

місць.

Тема 7. Неорелігії (нетрадиційні культи)

Тема 8. Історія і сучасний стан релігій в Україні

Тест 1. Міжнародне товариство 
свідомості Крішни (Рух 
Харе Крішна) розробило своє 
віровчення на основі:
а) християнства;
б) буддизму;
в) зороастризму;
г) індуїзму;
д) іудаїзму.

Тест 2. Назвіть прізвище 
засновника “Білого братства” 
(ЮСМАЛОС):
а) Береславський;
б) Раджніш;
в) Кривоногов;
г) Іванов;
д) Бхактіведанта Свамі 

Брабхупада.

Тест 3. Назвіть засновника 
церкви саєнтології:
а) Юрій Кривоногов;
б) Бхактіведанта Свамі 

Брабхупада;
в) Йозеф Сміт;
г) Рон Хаббард;
д) Порфірій Іванов.

Тест 4. Виберіть конфесію 
традиційну для України:
а) Свідки Єгови;
б) Православна Церква;
в) рух Харе Крішна;
г) Церква Ісуса Христа святих 

останніх днів (мормони);
д) ананда марга.
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Тест 5. Яким терміном 
позначають дохристиянські 
вірування слов’ян?
а) язичництво;
б) іудаїзм;
в) монотеїзм;
г) неоязичництво;
д) шаманізм.

Тест 6. В якому році хрестив 
киян князь Володимир Великий?
а) у �7�;
б) ���;
в) 1000;
г) 1010;
д) 105�.

Тест 7. В якому році відбулась 
Берестейська унія?
а) у 127�;
б) 13�5;
в) 156�;
г) 15�6;
д) 1610.

Тест 8. Яка християнська 
Церква в сучасній Україні є 
найчисленнішою?
а) УГКЦ;
б) УПЦ (КП);
в) УПЦ (МП);
г) УАПЦ;
д) УРКЦ.

Тест 9. Якого року прийнято 
Загальну декларацію прав 
людини?
а) 1�3�;
б) 1���;
в) 1�70;
г) 1�75;
д) 1��1.

Тест 10. Якого року прийнято 
Закон України про свободу 
совісті і релігійних організацій?
а) 1���;
б) 1��1;
в) 1��2;
г) 2000;
д) 200�. 
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