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Форма опису програми екзамену 

Поля форми Опис поля форми 

До екзаменаційного білету іспиту входить три питання, які орієнтовані на 

перевірку знань аспірантом матеріалу навчальної дисципліни «Науковий семінар: 

Релігія та інтернет-технології» 

Курс 3 

Спеціальність 031 Релігієзнавство 

Форма 

проведення:  

письмова / усна / 

комбінована  

 

Письмова 

Тривалість 

проведення: 

2 години 

Максимальна 

кількість балів:  
40 

Критерії 

оцінювання: 

Повнота викладу основних положень і проблематики використання 

Інтернет-технологій у сучасній релігійній практиці, доречне 

використання сучасної наукової термінології 

10 

Знання наукових джерел з проблеми 10 

Вміння ілюструвати теоретичні міркування емпіричними 

прикладами 

10 

 

Логіка і аргументація викладу 10 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний 

перелік питань: 

1. Використання ЗМІ у сучасних релігійних комунікаціях  

2. Використання Інтернет для місійної діяльності ісламських 

громад 

3. Використання католицькою церквою Інтернет для регулювання 

суспільних процесів 

4. Віртуальне як спосіб конструювання соціальної реальності 

релігійних спільнот 

5. Демонологія кіберпростору 

6. Інтернет як засіб для жорсткої конкуренції з боку езотеричних, 

язичницьких і квазірелігійних рухів 

7. Інформаційні системи як об’єкти впливу в інформаційних 

війнах сучасності 

8. Іслам і релігійні Інтернет-війни 

9.  Історичні засади становлення православної Інтернет-

комунікаціїРосійської православної церкви. 

10. Католицькі монастирі і храмові комплекси в Інтернет-просторі 

11. Кібермістицизм та кібершаманізм 

12. Конкретні прояви кіберелігії: кібер-ритуали та богослужіння, 

онлайн-молитви, віртуальне паломництво 

13. Механізм господарської діяльності релігійних організацій 

засобами Інтернет 

14. Обґрунтування соціальної ролі мас-медіа у сучасному 

суспільстві 

15. Основні документи католицької церкви про соціальну 



комунікацію 

16. Основні наукові підходи до визначення віртуальної реальності 

17. Особливості використання кіберпростору мусульманськими 

релігійними організаціями 

18. Особливості католицької Інтернет-аудиторії 

19. Поняття віртуального паломництва, його цілі, та засоби 

20. Православний сегмент Інтернет і політика  

21. Православні монастирі і храмові комплекси в Інтернет-просторі 

22. Проблема інформаційної безпеки суспільства в контексті 

загострення релігійних Інтернет-війн сучасності 

23. Проблеми релігійно-комунікативного виміру віртуальної 

реальності:  інтернет залежність, ігрова залежність, веб серфінг, 

тролінг, кібербулінг, формування мережевої ідентичності 

24. Пропаганда інституту сім’ї та сімейних цінностей на сайтах 

християнських церков в Україні 

25. Протестантські гуманітарні місії у мережі Інтернет 

26. Протестантські інтернет-медіа України як комунікаційна 

система 

27. Протестантські Інтернет-ресурси в контексті глобалізаційних 

політичних процесів сучасності 

28. Протестантські освітні сайти: їх зміст та ідейне спрямування 

29. Релігійні електронні бібліотеки: загальна характеристика 

30. Релігійні конфлікти як один з основних чинників інформаційних 

війн 

31. Сайти ПЦУ та УПЦ МП:порівняльна характеристика 

32. Сакралізація віртуального паломництва у просторі 

християнських Інтернет-комунікацій 

33. Сакральне мистецтво як засіб релігійної Інтернет-комунікації. 

34. Система Інтернет – порталів Паломницьких служб 

християнських церков в Україні 

35. Стратегії та інструментарій сучасних мережних війн 

36. Структура мережі католицьких релігійних Інтернет-комунікацій 

37. Сутність інформаційної війни та її основні характеристики 

38. Сутність кіберрелігії та її основні характеристики 

39. Сутність релігійної комунікації та її змістовні ознаки …. 

40. Сутність християнського проповідництва та його змістовні 

ознаки 

41. Типологічні особливості протестантських інтернет-ресурсів 

України 

42. Трансформація релігійних уявлень в комп’ютерних іграх 

43. Феномен віртуального як об’єкт філософського аналізу 

44. Формування православної Інтернет-комунікації в українському 

сегменті Інтернет 

45. Функції релігійних комунікацій: загальна характеристика 

Екзаменатори: 

• Ломачинська І.М., доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

філософії Історико-філософського факультету; 

• Додонов Р.О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 

Історико-філософського факультету. 



 


