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Анотація 

Цей курс призначений для підготовки студентів бакалаврів, який ознайомить зі сферою 
феноменів новітнього релігійного життя, багатоманіття релігійних течій та їхніх 
характерних рис. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати: 
-сутність, причини виникнення новітніх релігійних течій; 
- структуру, функції та специфіку нетрадиційних та містичних культів; 
-понятійно-категоріальний апарат вивчення діяльності новітніх релігійних рухів; 
-основні особливості і відмінні риси неорелігійних формувань.           
 
Мета і завдання курсу. Даний предмет має безпосереднє значення в формуванні 
повноцінного духовного світобачення та світосприйняття, що дає можливість свідомого 
та істинного бачення помилок і релігійних утворень і сект, що розглядатимуться в процесі 
навчання. В дисципліні розглядаються головні ознаки, історія та причина виникнення 
сектантства, дається характеристика основних сект, що існують в даний час у світі, в тому 
числі і тоталітарних. Даються рекомендації в полеміці з сектантами і боротьба з 
сектантством як проявом спотвореної духовності. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студенти будуть вміти: 
 
- формувати цілісне уявлення про феномен нетрадиційних релігійних рухів і 

культів закордоном і 
- в Україні; 
- з позицій сучасного богослів’я самостійно характеризувати віровчення та інші 

особливості 
- конкретного типу новітніх релігійних формувань, їх місце в житті українського 

суспільства; 
- аналізувати ступінь, форму і способи поширення новітніх релігійних течій та 

рухів поміж різних 
- прошарків населення; 
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- розкривати сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про 
свободу совісті 

- та релігійні організації. 
 
 

1. Опис  навчальної  дисципліни 
 

Найменування  
показників   

Галузь  знань,  напрям  
підготовки,  освітньо-

кваліфікаційний  рівень 

Характеристика  навчальної  
дисципліни 

денна  
форма  

навчання 

заочна  
форма  

навчання 

Кількість кредитів –  3 

бакалавр 
 вибіркова 

  
Галузь  знань  04  

Богослов’я 
 

спеціальність  041  
Богослов’я 

 
 

Модулів  –  1 Рік  підготовки: 
Змістових  модулів  –  1 4 - 

Загальна  кількість   
годин  -    90 

Лекції 

Тижневих  годин  2 
 

24 - 

Практичні,  семінарські 

10   - 

Самостійна,  
індивідуальна  робота 

  56   - 
 

Вид  контролю:  залік  (7-й  семестр) 
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- ЛОГІКО-ЗМІСТОВНА СХЕМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 
п
/
п  

 
Назви змістовних модулів 

Аудиторні  Поза-
аудиторні  

 

 
Примітки 

лк п/з сам інд.  

 
МОДУЛЬ І: ЗАРОДЖЕННЯ СЕКТАНСТВА ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ НА РУСІ 

1 Сектанство на Русі 2   2  
 

опитування 
2 Єдність Церкви 2 1 2 2 

3 Євангельські християни баптисти 4 1 2 2 
4 Практичне керівництво в полеміці з 

баптиствами 
2 2  2 

 МОДУЛЬ ІІ:  ХРИСТИЯНСЬКІ ДЕНОМІНАЦІЇ 

5 П’ятидесятники («Церква повного 
Євангелія») 

2 2  2  

6 Християни – адвентисти сьомого дня (АСД)   2 2  
7 Секта Ієговістів (Свідки Ієгови)   2 2  
8 Конртаргументи та аналіз віровчення 

ієговістів 
2 1  2  

 
МОДУЛЬ ІІІ: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕКТИ 

ДИСТРУКТИВНОГО ТИПУ  
 

 
 
опитування 

9 Рух «Nev Age» («новий вік», «нова ера») 2   2 
1
0 

Містичні секти 2   2 

11 Вчення Льва Миколайовича Толстого  2 3 2 
12 П’ять напрямів тоталітарних сект по 

віроповчальним ознакам 
  2 2 

 
МОДУЛЬ ІV: ТОТАЛІТАРНІ СЕКТИ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ АДЕПТІВ  

 
13 Сайентологія («Церква Сяйентології») 2   2  

 
опитування 

14 «Богородичний центр» («Церква третього 
завіту») 

2   2 

15 Церква об’єднання Муна   4 2 
16 Мормони («Церква Іісуса Христа святих 

останіх днів»)  
 2 2 2 

17 Причини вступу адептів в культи   3 2 
  ЗАЛІК 

РАЗОМ 24 10 56  
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МОДУЛЬ І  

ЗАРОДЖЕННЯ СЕКТАНСТВА ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ НА РУСІ  
 

          ТЕМА 1. Сектанство на Русі. Сектанство не Русі: становлення та розвиток 
державності на Русі під впливом православ’я. Такі основні причини  виникнення 
сектанства як, невдоволеність ортодоксальною Церквою спроба вирішити духовні 
проблеми самостійно, остаточний відхід від Церкви. Релігійні аспекти виникнення 
сектанства, моральний аспект виникнення сектанства, психологічний аспект виникнення 
сектанства, історичний аспект виникнення сектанства. 
 
          ТЕМА 2. Єдність Церкви. Єдність Церкви, як один із головних догматів 
християнського віровчення. Новозавітні свідчення про єдність Церкви та віруючих. 
Церква, як живий організм Божественного Логоса, воплотившоїся другої іпостасії Святої 
Трійці – Іісуса Христа.ХІ ст.(1054р.) відділення Римо – Католицької Церкви від Єдиної 
Православної Кафолічної Церкви, що зберігаєть до сьогоднішніх днів. 
 
          ТЕМА 3. Євангельські християни – баптисти. Догмати вчення євангельських 
християн – баптистів (ЄХБ). Тлумачення Святого Письма згідно віровчення 
ЄХБ.Благодатні засоби для усвоєння спасіння: Слово Брже, хрещення, хлібопреломлення. 
Православні праздники, що святкуються християнами – баптистами та їх значення. 
Осінній «Праздник жатви» - підведення результатів місіонерської діяльності. Практичне 
керівництво в полеміці з ЄХБ. Ключові елементи в полеміці з сектантами будь-якої 
направленості: еклезіологічний аспект – грамотне, розгорнуте, чітке обгрунтування 
Церкви, її складові в новозавітньому просторі, аргументоване пояснення цієї формули. 
Святе Передання, його межі та обгрунтування його необхідності і наявності в Церкві. 
Основні принципи діяльності ЄХБ. Вшанування святих ікон в християн-баптистів: 
основні аргументи противників іконопочитання. Практичне керівництво в полеміці з 
іконоборцями. Ключевий пункт баптиського віровчення про відсутність приємственності 
в священнослужителів: принцип «загального священства», «Ізробив нас царями і 
священниками Богу нашему; і ми будемо царствувати на землі»(Откр.5:10). Православна 
літургія з точки зору євенгельських християн-баптистів. Необхідність молитов за 
померлих. Святі мощі та хрест. Пости у християн-баптистів. 
 
          ТЕМА 4. Практичне керівництво в полеміці з баптистами. Про хрещешшя 
младенців, «Хрещення не плотської нечистоти омиття, а обітниця Богудоброї 
совісті»(1Пет.3:21). Таїнство Єлеосвящення (соборування), «… нехай помоляться над 
ним,помазавши його єлеєм в імя Господнє»(Іак.5:14). Вшанування Богородиці та святих 
угодників Божих, «Від нині ублажатимуть Мене всі роди»(Лк.1:48). Про відношення до 
зброї та захисту Батьківщини, «Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до 
боротьби і пальці мої до битви»(Пс.143:1). Про народження звище, «… якщо хто не 
народиться звище, не може бачити Царства Божого»(Ін.3:3). 
 
 

МОДУЛЬ ІІ 
ХРИСТИЯНСЬКІ ДЕНОМІНАЦІЇ 

 
          ТЕМА 5. П’ятидесятники (Церква повного Євангелія). Історія зародження 
харезматичного руху, об’єктивні та суб’єктивні чинники виникнення харезматичного 
руху. Біблійний інститут Бете в м. Толіка штат Канзас (США)(1901р.), - як центр 
зародження руху. Особливість методиськоїпроповідниці Еймі Семія. Феретон. 
Поширення харезматичного руху в Росії(1901р.)  Розкол всередині організації: 
«смородинці» та «воронаєвці». Харезматичний рух на Україні (1901р.). об’єднання 
розкольників (1940р.), та роль адміністрації у справах релігії при Раді Міністрів в процесі 
відокремлення та розколу. Особливості віровчення п’ятидесятників. Вчення християн 
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віри євангельської про отримання дару «інших мов» (гласолалія). Практичне 
керівництво для аргументації до теми «гласолалія». 
 
          ТЕМА 6. Християни-адвентисти сьомого дня (АСД). Історія 
виникненняадвентизму: родоначальник адвентизму Вільям Міллер(1781-1849рр.), США 
початок ХІХ століття. Особливість духовного лідера адвентизму – Олени Уайт. 
Католицька Церква у вченні адвентистів. Розкол тарозгалудження адвентистів(1846р.): 
євангельські адвентисти «Церква адвентиських християн»(1855р.) «Общество життя», 
«Адвентиська Церква Бога», «Церква Божа»(1864р.) «Адвентисти сьомого дня» (1855р.). 
догматичне вчення АСД: вчення про скоре Пришестя Спасителя, вчення про душу, що 
помирає разом із тілом, обов’язкове святкуваня суботи,згідно заповіді Закону.  
Богослужіння АСД. Практичне керівництво на тему про загробне існування душі, Закон 
Божий, обрядовий закон, субота в іудаізмі. Прктичне керівництво з АСД про Закон 
Божий. 
 
          ТЕМА 7. Секта Ієговістів (Свідки Ієгови). Історія зародження секти: 
заснування секти Пітебург (США), Чарльз Руссель (1874р.), місіонерська та видавнича 
діяльність Русселя. Керівники корпорації: Руттерфорд (1917р.) – місіонерська та 
просвітницька діяльність, Натан Кнор (1942-1977рр.) – місіонерська діяльність, 1950р. 
Переклад Біблії під назвою «Переклад нового століття»; Фредерік Франу (1977-1992рр.) 
розробка методі практичного виконання тотального контролю секти, розробка законів та 
норм внутрішньо-сектанського життя, віра в організацію. 
 
          ТЕМА 8. Контраргументи та аналіз віровчення ієговістів. Вчення про душу, 
«Кров є душа»(Втор.12:23), доктрина спасіння (Спадіс Ін Зе Скіпуерс, т. 5, ст. 145), вчення 
про Бога, доктрина Троїчності Бога (Майке Шуров Тсинг, 1953р., ст.368), полеміка про 
Боголюдство Христа, «Без батька без матері, безродоводу, який енмає ні початку днів, ні 
кінця життя, уподібнюючись Сьнові Божому, перебуває священником 
назавжди»(Євр.7:3). 
  
 

МОДУЛЬ ІІІ  
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕКТИ ДИСТРУКТИВНОГО ТИПУ  

 
          ТЕМА 9. Рух «New Age» («новий вік» «нова ера»). Визначення 
деструктивного культу. Причини приєднання адептів до культу: інтелектуальна, 
емоційна, соціальна. Три етапи контролю свідомості:відмова від усього минулого, 
розмежування волі та свідомості людини, масивна доктринація. Загальні відомості про 
«Nev Age». Коріння «Nev Age» спіритизм, тесофія, окультивний словник, зв’язок з 
духами-провідниками та внутрішніми голосами, ідея карми та реінкармації. 
 
          ТЕМА 10. Містичні секти. Виникненя сект містичного напряму. Церковні події, 
що передували виникненню містичного напряму. Патріарх Нікон, Архієрейський собор 
(1654р.), виправлення богослужбових книг. Розпад містичних сект на толки: 
поморяни(данилівці), філіповці, федосієвці, бігуни(сопілочники). Хлисти – духовний 
лідер Данило Філіпов. Стрибуни – засновник Лукян Соколов(1862р.). Скопці.  Духобори 
та історія духобрчого руху. 
 
          ТЕМА 11. Вчення Льва Миколайовича Толстого. Втрата особистої віри 
Л.М.Толстого. Вплив Ж.Ж.Руссо та його творчості на релігійні погляди Толстого. Рішення 
Святійшого Синоду щодо Толстого. 
 
          ТЕМА 12. П’ять напрямів тоталітарних сект по віроповчальним ознакам. 
Види єресей: прямі єресі, заблукавші єресі та арифметичні єресі. Поділ культів згідно їх 
направленості псевдохристиянські культи, псевдонаукові культи, східні культи, 
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оккультні(таємні або скриті) культи, синкретичні культи. 
 
 

МОДУЛЬ ІV  
ТОТАЛІТАРНІ СЕКТИ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ АДЕПТІВ  

 
          ТЕМА 13. Сайентологія («Церква Сайентології»). З історії створення «Церкви 
Сайентологій». Особистість Рона Хаббрда як засновника та духовного лідера організації. 
Книга Хаббарда Діанетика – сучасна наука душевного здоров’я. Догматичне вчення 
сайентології. Зміст  головного догмату організації – світ приречений на знищення. 
Вчення про «клір», «діючий тетан». Світовий інститут сайентологічного 
підприємництва(WISE) – центр розширення соціальної та політичної області. 
          ТЕМА 14. Богородичний центр («Церква третього завіту»). Духовний лідер 
та засновник секти Іоан Береславський(Янкельман Веніамін Яковлевич). Інші назви 
організацій, керівництво та місцезнаходження основних ценрів. Доктрина 
богородичників, одкровення Береславського. Вчення, «Богородичного центру» про 
жінку, та їх відношення до сім’ї. вчення про Церкву і таїнства. 
 
          ТЕМА 15. Церква об’єднання Муна. Культ Сан  Мен Муна як засновника та 
духовного лідера. Керівництво секти, місцезнаходження основних центрів,кількість 
адептів. Догматичне віровчення: основне джерело «Божнственний принцип», вчення про 
Трійцю вчення про Христа, вчення про Святий Дух. Практичне керівництво в полеміки з 
послідовниками секти. 
 
          ТЕМА 16. Мормони («Церква Іісуса Христа святих останніх днів»). Вчення 
секти в першій половині ХІХ століття в США особливість Джозефа Сміта в організації. 
Основне джерело віровчення – «Книга Мормона», догматичне псевбовчення мормонів : 
вчення про духів і людей, первородний гріх та спасіння; обрядова практика мормонів. 
Всесвітній центр  генеалогії. Проблеми многожонства, мормонська «церква» та 
богослужіння мормонів. 
 
          ТЕМА 17. Причини вступу адептів у культи. Три чинники вступу адептів до 
культу: інтеликтуальний, емоційний, та соціальний. Головні ознаки тоталітарної секти: 
наявність гуру (Гуруїзм), організація, метод, езотеричний розрив. 
 
 

 
ТЕМИ НА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ПИТАННЯ ДО НИХ 

 
ТЕМА 1. Єдність церкви.  

 
1. Єдність Церкви, як один із головних догматів християнського віровчення.  
2. Новозавітні свідчення про єдність Церкви та віруючих.  
3. Церква, як живий організм Божественного Логоса, воплотившоїся другої іпостасії 

Святої Трійці – Іісуса Христа.   
4. ХІ ст. (1054р.) відділення Римо – Католицької Церкви від Єдиної Православної 

Кафолічної Церкви. 
 
 

ТЕМА 2. Євангельські християни баптисти. 
 
1. Догмати вчення євангельських християн – баптистів (ЄХБ). Тлумачення Святого 

Письма згідно віровчення ЄХБ. Благодатні засоби для усвоєння спасіння: Слово Боже, 
хрещення, хлібопреломлення.  

2. Православні праздники, що святкуються християнами – баптистами та їх значення. 
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Осінній «Праздник жатви» - підведення результатів місіонерської діяльності. 
Практичне керівництво в полеміці з ЄХБ.  

3. Ключові елементи в полеміці з сектантами будь-якої направленості: еклезіологічний 
аспект – грамотне, розгорнуте, чітке обгрунтування Церкви, її складові в 
новозавітньому просторі, аргументоване пояснення цієї формули.  

4. Святе Передання, його межі та обгрунтування його необхідності і наявності в Церкві.  
5. Основні принципи діяльності ЄХБ. Вшанування святих ікон в християн-баптистів: 

основні аргументи противників іконопочитання. Практичне керівництво в полеміці з 
іконоборцями.  

6. Ключовий пункт баптиського віровчення про відсутність приємственності в 
священнослужителів: принцип «загального священства», «Ізробив нас царями і 
священниками Богу нашему; і ми будемо царствувати на землі»(Откр.5:10).   

7. Православна літургія з точки зору євангельських християн-баптистів. Необхідність 
молитов за померлих. Святі мощі та хрест. Пости у християн-баптистів. 

 
 

ТЕМА 3. Практичне керівництво в полеміці з баптистами. 
 
1. Про хрещення младенців, «Хрещення не плотської нечистоти омиття, а обітниця 

Богудоброї совісті»(1Пет.3:21). Т 
2. Таїнство Єлеосвящення (соборування), «… нехай помоляться над ним,помазавши його 

єлеєм в імя Господнє»(Іак.5:14).  
3. Вшанування Богородиці та святих угодників Божих, «Від нині ублажатимуть Мене всі 

роди»(Лк.1:48).  
4. Про відношення до зброї та захисту Батьківщини, «Благословенний Господь Бог мій, 

що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви»(Пс.143:1).  
5. Про народження звище, «… якщо хто не народиться звище, не може бачити Царства 

Божого»(Ін.3:3). 
 
 

ТЕМА 4.  П’ятидесятники («Церква повного Євангелія»). 
 
1. Історія зародження харизматичного руху, об’єктивні та суб’єктивні чинники 

виникнення харезматичного руху. Біблійний інститут Бете в м. Толіка штат Канзас 
(США) (1901р.), - як центр зародження руху.  

2. Особливість методиської проповідниці Еймі Семія. Феретон. Поширення 
харезматичного руху в Росії (1901р.)  Розкол всередині організації: «смородинці» та 
«воронаєвці».  

3. Харезматичний рух на Україні (1901р.). об’єднання розкольників (1940р.), та роль 
адміністрації у справах релігії при Раді Міністрів в процесі відокремлення та розколу.  

4. Особливості віровчення п’ятидесятників. Вчення християн віри євангельської про 
отримання дару «інших мов» (гласолалія). Практичне керівництво для аргументації 
до теми «гласолалія». 

 
 

ТЕМА 6. Конртаргументи та аналіз віровчення ієговістів. 
 
1. Вчення про душу, «Кров є душа» (Втор.12:23), доктрина спасіння (Спадіс Ін Зе 

Скіпуерс, т. 5, ст. 145), вчення про Бога, доктрина Троїчності Бога (Майке Шуров 
Тсинг, 1953р., ст.368). 

2. Полеміка про Боголюдство Христа, «Без батька без матері, безродоводу, який енмає ні 
початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись Синові Божому, перебуває священником 
назавжди» (Євр.7:3). 
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ТЕМА 9. Вчення Льва Миколайовича Толстого. 

 
1. Втрата особистої віри Л.М.Толстого.  
2. Вплив Ж.Ж.Руссо та його творчості на релігійні погляди Толстого.  
3. Рішення Святійшого Синоду щодо Толстого. 
 
 

ТЕМА 11. Сайентологія («Церква Сяйентології»). 
 
1. Історія створення «Церкви Сайентологій». Особистість Рона Хаббрда як засновника та 

духовного лідера організації. Книга Хаббарда Діанетика – сучасна наука душевного 
здоров’я. 

2. Догматичне вчення сайентології. Зміст  головного догмату організації – світ 
приречений на знищення. Вчення про «клір», «діючий тетан».  

3. Світовий інститут сайентологічного підприємництва(WISE) – центр розширення 
соціальної та політичної області. 

 
 

ТЕМА 12. «Богородичний центр» («Церква третього завіту»). 
 
1. Духовний лідер та засновник секти Іоан Береславський (Янкельман Веніамін 

Яковлевич). Інші назви організацій, керівництво та місцезнаходження основних 
ценрів.  

2. Доктрина богородичників, одкровення Береславського.  
3. Вчення, «Богородичного центру» про жінку, та їх відношення до сім’ї. вчення про 

Церкву і таїнства. 
 

 
Перелік тем для індивідуального завдання 

 
1. «Ім’я Бога» - апофатика чи реальний догмат Свідків Ієгови. 
2. Догматична сторона тріодології Ієговізму. 
3. Ставлення Баптизму до ставлення таїнства Хрещення дітей. 
4. «Субота» і «Неділя» в Адвентизмі Сьомого дня. Шляхи діалогу і полеміки. 
5. Ескатологія Адвентизму Сьомого дня. Полеміка і догматика питання. 
6. «Хрест Христа» в Ієговізмі – атрибути сотеріології чи ідолопоклонство. Шляхи 

полеміки і виходу з діалогу. 
7. Ікона в Православ’ї і сектанстві (історіографія і богословське порівняння). 
8. «Одітінг» в Сайентології і боротьба з гріхом в Православ’ї: відмінності і догматична 

суть питання. 
9. Прнципи вербування в тоталітарних сектах. 

 
Перелік тем для самостійного опрацювання 

 
ТЕМА 1. Єдність церкви.  

 
5. Єдність Церкви, як один із головних догматів християнського віровчення.  
6. Новозавітні свідчення про єдність Церкви та віруючих.  
7. Церква, як живий організм Божественного Логоса, воплотившоїся другої іпостасії 

Святої Трійці – Іісуса Христа.   
8. ХІ ст. (1054р.) відділення Римо – Католицької Церкви від Єдиної Православної 

Кафолічної Церкви. 
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ТЕМА 2. Євангельські християни баптисти. 

 
8. Догмати вчення євангельських християн – баптистів (ЄХБ). Тлумачення Святого 

Письма згідно віровчення ЄХБ. Благодатні засоби для усвоєння спасіння: Слово Боже, 
хрещення, хлібопреломлення.  

9. Православні праздники, що святкуються християнами – баптистами та їх значення. 
Осінній «Праздник жатви» - підведення результатів місіонерської діяльності. 
Практичне керівництво в полеміці з ЄХБ.  

10. Ключові елементи в полеміці з сектантами будь-якої направленості: еклезіологічний 
аспект – грамотне, розгорнуте, чітке обгрунтування Церкви, її складові в 
новозавітньому просторі, аргументоване пояснення цієї формули.  

11. Святе Передання, його межі та обгрунтування його необхідності і наявності в Церкві.  
12. Основні принципи діяльності ЄХБ. Вшанування святих ікон в християн-баптистів: 

основні аргументи противників іконопочитання. Практичне керівництво в полеміці з 
іконоборцями.  

13. Ключовий пункт баптиського віровчення про відсутність приємственності в 
священнослужителів: принцип «загального священства», «Ізробив нас царями і 
священниками Богу нашему; і ми будемо царствувати на землі»(Откр.5:10).   

14. Православна літургія з точки зору євангельських християн-баптистів. Необхідність 
молитов за померлих. Святі мощі та хрест. Пости у християн-баптистів. 

 
 

ТЕМА 3. Практичне керівництво в полеміці з баптистами. 
 
6. Про хрещення младенців, «Хрещення не плотської нечистоти омиття, а обітниця 

Богудоброї совісті»(1Пет.3:21). Т 
7. Таїнство Єлеосвящення (соборування), «… нехай помоляться над ним,помазавши його 

єлеєм в імя Господнє»(Іак.5:14).  
8. Вшанування Богородиці та святих угодників Божих, «Від нині ублажатимуть Мене всі 

роди»(Лк.1:48).  
9. Про відношення до зброї та захисту Батьківщини, «Благословенний Господь Бог мій, 

що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви»(Пс.143:1).  
10. Про народження звище, «… якщо хто не народиться звище, не може бачити Царства 

Божого»(Ін.3:3). 
 
 

ТЕМА 4.  П’ятидесятники («Церква повного Євангелія»). 
 
5. Історія зародження харизматичного руху, об’єктивні та суб’єктивні чинники 

виникнення харезматичного руху. Біблійний інститут Бете в м. Толіка штат Канзас 
(США) (1901р.), - як центр зародження руху.  

6. Особливість методиської проповідниці Еймі Семія. Феретон. Поширення 
харезматичного руху в Росії (1901р.)  Розкол всередині організації: «смородинці» та 
«воронаєвці».  

7. Харезматичний рух на Україні (1901р.). об’єднання розкольників (1940р.), та роль 
адміністрації у справах релігії при Раді Міністрів в процесі відокремлення та розколу.  

8. Особливості віровчення п’ятидесятників. Вчення християн віри євангельської про 
отримання дару «інших мов» (гласолалія). Практичне керівництво для аргументації 
до теми «гласолалія». 

 
 

ТЕМА 5. Християни – адвентисти сьомого дня (АСД). 
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1. Історія виникнення адвентизму: родоначальник адвентизму Вільям Міллер (1781-
1849рр.), США початок ХІХ століття. Особливість духовного лідера адвентизму – 
Олени Уайт.  Католицька Церква у вченні адвентистів.  

2. Розкол тарозгалудження адвентистів (1846р.): євангельські адвентисти «Церква 
адвентиських християн» (1855р.) «Общество життя», «Адвентиська Церква Бога», 
«Церква Божа» (1864р.) «Адвентисти сьомого дня» (1855р.).  

3. Догматичне вчення АСД: вчення про скоре Пришестя Спасителя, вчення про душу, що 
помирає разом із тілом, обов’язкове святкуваня суботи, згідно заповіді Закону.  

4. Богослужіння АСД. Практичне керівництво на тему про загробне існування душі, 
Закон Божий, обрядовий закон, субота в іудаізмі. Прктичне керівництво з АСД про 
Закон Божий. 

 
 

ТЕМА 6. Конртаргументи та аналіз віровчення ієговістів. 
 
3. Вчення про душу, «Кров є душа» (Втор.12:23), доктрина спасіння (Спадіс Ін Зе 

Скіпуерс, т. 5, ст. 145), вчення про Бога, доктрина Троїчності Бога (Майке Шуров 
Тсинг, 1953р., ст.368). 

4. Полеміка про Боголюдство Христа, «Без батька без матері, безродоводу, який енмає ні 
початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись Синові Божому, перебуває священником 
назавжди» (Євр.7:3). 

 
 

ТЕМА 7.  Рух «Nev Age» («новий вік», «нова ера»). 
 
1. Визначення деструктивного культу. Причини приєднання адептів до культу: 

інтелектуальна, емоційна, соціальна.  
2. Три етапи контролю свідомості:відмова від усього минулого, розмежування волі та 

свідомості людини, масивна доктринація.  
3. Загальні відомості про «Nev Age». Коріння «Nev Age» спіритизм, тесофія, окультивний 

словник, зв’язок з духами-провідниками та внутрішніми голосами, ідея карми та 
реінкармації. 

 
 

ТЕМА 8. Містичні секти. 
 
1. Виникненя сект містичного напряму. Церковні події, що передували виникненню 

містичного напряму. Патріарх Нікон, Архієрейський собор (1654р.), виправлення 
богослужбових книг.  

2. Розпад містичних сект на толки: поморяни (данилівці), філіповці, федосієвці, бігуни 
(сопілочники).  

3. Хлисти – духовний лідер Данило Філіпов.  
4. трибуни – засновник Лукян Соколов (1862р.).  
5. Скопці.  Духобори та історія духобрчого руху. 
 

 
ТЕМА 9. Вчення Льва Миколайовича Толстого. 

 
4. Втрата особистої віри Л.М.Толстого.  
5. Вплив Ж.Ж.Руссо та його творчості на релігійні погляди Толстого.  
6. Рішення Святійшого Синоду щодо Толстого. 
 
 

ТЕМА 10. П’ять напрямів тоталітарних сект по віроповчальним ознакам. 
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1. Види єресей: прямі єресі, заблукавші єресі та арифметичні єресі.  
2. Поділ культів згідно їх направленості псевдохристиянські культи, псевдонаукові 

культи, східні культи, оккультні(таємні або скриті) культи, синкретичні культи. 
 
 

ТЕМА 11. Сайентологія («Церква Сяйентології»). 
 
4. Історія створення «Церкви Сайентологій». Особистість Рона Хаббрда як засновника та 

духовного лідера організації. Книга Хаббарда Діанетика – сучасна наука душевного 
здоров’я. 

5. Догматичне вчення сайентології. Зміст  головного догмату організації – світ 
приречений на знищення. Вчення про «клір», «діючий тетан».  

6. Світовий інститут сайентологічного підприємництва(WISE) – центр розширення 
соціальної та політичної області. 

 
 

ТЕМА 12. «Богородичний центр» («Церква третього завіту»). 
 
4. Духовний лідер та засновник секти Іоан Береславський (Янкельман Веніамін 

Яковлевич). Інші назви організацій, керівництво та місцезнаходження основних 
ценрів.  

5. Доктрина богородичників, одкровення Береславського.  
6. Вчення, «Богородичного центру» про жінку, та їх відношення до сім’ї. вчення про 

Церкву і таїнства. 
 

 
ТЕМА 13. Церква об’єднання Муна. 

1. Культ Сан  Мен Муна як засновника та духовного лідера. Керівництво секти, 
місцезнаходження основних центрів, кількість адептів.  

2. Догматичне віровчення: основне джерело «Божественний принцип», вчення про 
Трійцю вчення про Христа, вчення про Святий Дух.  

3. Практичне керівництво в полеміці з послідовниками секти. 
 
 

ТЕМА 14. Мормони(«Церква Іісуса Христа святих останіх днів»). 
 
1. Вчення секти в першій половині ХІХ століття в США. Особливість Джозефа Сміта в 

організації. Основне джерело віровчення – «Книга Мормона». 
2. Догматичне псевбовчення мормонів: вчення про духів і людей, первородний гріх та 

спасіння; обрядова практика мормонів. 
3. Всесвітній центр  генеалогії. Проблеми многожонства, мормонська «церква» та 

богослужіння мормонів. 
 
 

ТЕМА 15. Причини вступу адептів в культи. 
 
1. Три чинники вступу адептів до культу: інтелектуальний, емоційний, та соціальний.  
2. Головні ознаки тоталітарної секти: наявність гуру (Гуруїзм), організація, метод, 

езотеричний розрив. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ              “Сектознавство”  

 
1) Дати коротку характеристику сект: монтанізму, монархіанства, савеліанства. 
2) Назвати та проаналізувати аспекти походження російського сектанства. 
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3) Розповісти догматичне вчення євангельських християн-баптистів. 
4) Дати характеристику хрещення та хлібопреломлення в баптистів. 
5) Чи використовують ЄХБ святі ікони в богослужбовій практиці. 
6) Священство по вченню баптистів. 
7) Якій секті притаманне пийняття та поняття «харизматичного відродження». 
8) П’ятидесятники та вчення про «гласолалію». 
9) Назвати основні пункти віровчення християн-адвентистів сьомого дня. 
10) Вчення адвентистів про скоре  пришестя Спасителя. 
11) Розуміння суботи у вченні іудаїзму. 
12) Вчення ієговістів про пришестя Іісуса Христа на землю, вчення про Св. Дух. 
13) Вчення ієговісті про душу та «Армагедон». 
14) Назвати основних засновників ієговізму. 
15) Містичні секти: Хлисти (короткий історичний екскурс). 
16) Секта хлистів, засновники, проходження радінь. 
17) Секта скопців, догматичне віровченн. 
18) Лев Миколайович Толстой та його богоборче вчення. 
19) Назвати напрями тоталітарних сект по вроповчапьним признакам. 
20) Назвати і дати характеристику єресей за їх ознаками. 
21) Основні відомості про створення «Церкви Саєнтології». 
22) Постать Р.Хаббара у секті. «Діанетика» - автор, вчення. 
23) Історія винекненя та правляча верхушка секти. 
24) Догматичне вчення секти «Богородичний центр». 
25) Історія заснування «Церкви об’єднання Муна». 
26) Культ Сан Мен Муна в організації. 
27) Дати характеристику основних догматични засад секти. 
28) Заснування та історія «Церкви Іісуса Христа святих останніх днів». 
29) Місце та роль книги Мормона у віровченні мормонів. 
30) Назвати і дати коротку характеристику причини приєднання адептів до культу. 
31) Назвати основні риси та засади тоталітарних сект. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

  Знання, вміння та навички студента з навчальної дисципліни оцінюються 
згідно вимог освітньо-професійної програми за трьома нормативами – національною 
чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкалою ВНЗ (0 – 100 
балів), міжнародною шкалою ECTS (A, B, C, D, F, FX). Кожний модуль навчальної 
дисципліни оцінюється окремо за визначеними критеріями, утворюючи таким чином 
сукупність одержаних балів, які у підсумковому контролі або на іспиті корегують загальну 
оцінку знань та вмінь студента. Водночас набрана кількість балів за самостійну та 
індивідуальну роботу студента може враховуватися при оцінюванні МК-І, МК-2, МК-3 та 
розраховуватися як середнє арифметичне до загальної суми балів щодо підсумкового 
контролю, самостійної та індивідуальної роботи студента. 
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Вимоги до знань та навичок студента ECTS Кіл-ть 
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 FX 1 – 32 Студент не знає основних положень сектознавства, не 
відповідає на питання викладача, не орієнтується у 
термінології. Не володіє матеріалом, допускає грубі помилки. 
Не вміє користуватися довідковою літературою. 

F 33 – 49 Студент виконує завдання менше як наполовину, не 
відповідає на запитання, не розуміє сутності завданнь, допускає 
грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Погано 
користується довідковою літературою. 
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E 50 – 64 Студент не чітко володіє термінологією, допускає змішу-
вання понять, не правильно виконує практичні завдання. 
Студент відчуває труднощі при характеристиці термінів та 
понять сектознавства, визначення особливостей зародження 
сектантства та його становлення на Русі,  має слабкі практичні 
навички. Припускається значної кількості змістовних помилок, 
неточностей. 
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D  65 – 74          Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє 
термінологією, допускає змішування понять, не зовсім 
правильно виконує практичні завдання (проте виконане 
завдання досягає своєї мети). Студент відчуває труднощі при 
класифікації та визначенні категорій сектантства, не володіє 
визначеннями.  Погано орієнтується у матеріалі. 
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C 75 – 82 Студент чітко володіє поняттями сектантства, 
термінологією, грамотно і послідовно викладає матеріал, 
виконує практичні завдання і відповідає на питання.  
        Студент відчуває деякі труднощі при систематизації 
матеріалу, не має достатніх навичок для швидкого розв’язання 
ситуативних та практичних завдань. 
         Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на 
кінцевий результат відповіді. 
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B 83 – 89 Студент чітко і вільно володіє термінологією, грамотно і 
послідовно виконує практичні завдання і ґрунтовно відповідає 
на питання. Студент практично не відчуває труднощів при 
систематизації матеріалу, однак не має достатніх навичок для 
швидкого розв’язання ситуативних та практичних завдань. 

Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не впли-
вають на виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 100 Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує теоретичні 
завдання, знаходить основне у матеріалі, грамотно і послідовно 
виконує практичні завдання. При розв’язанні ситуативних та 
практичних завдань усвідомлює суть питання та швидко дає 
відповідь.  

Здатен використовувати одержані знання у своїй 
практичній діяльності.  

 

 
 


