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ВСТУП 

Сучасна бібліотека переживає значні зміни під впливом суспільних 

перетворень та технологічних інновацій. У техногенному світі споживання дедалі 

актуальнішим стає питання гуманізації суспільства, і в цьому процесі значну роль 

відіграють бібліотеки. Гуманістичний ресурс бібліотеки – це книга, зокрема 

релігійна література як складова світової та національної культури. 

Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького, яка згідно зі своїм 

статутом є методичним центром для бібліотек України з популяризації 

релігієзнавства, запланувала провести загальнодержавне дослідження «Читацькі 

запити на релігійну і релігієзнавчу літературу в бібліотеках України». 

Мета дослідження – вивчити читацький попит на літературу релігійної і 

релігієзнавчої тематики та стан його задоволення в публічних бібліотеках України. 

Завдання дослідження обумовлюються його метою: 

– визначити відсоток читачів, які цікавляться релігійною і релігієзнавчою 

літературою; 

– визначити, які типи видань, теми й фахівці найбільш запитувані 

користувачами; 

– з'ясувати, чи отримує читач ту літературу, яка його цікавить; 

– визначити роль Інтернету як допоміжного засобу задоволення читацьких 

запитів на релігійну і релігієзнавчу літературу. 

Об’єкт дослідження – користувачі бібліотек. 

Предмет дослідження – читацькі інтереси на релігійну і релігієзнавчу 

літературу та стан їх задоволення. 

Базами дослідження було обрано такі бібліотеки: 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського; 

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького; 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова; 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської; 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека; 

Центральна бібліотека ЦБС м. Кіровограда; 

Центральна бібліотека для дорослих ЦБС м. Луганська; 
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Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих 

м. Миколаєва; 

Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка ЦБС м. Сум; 

Центральна бібліотека ЦБС м. Тернополя. 

Вибір вказаних бібліотек має на меті репрезентувати п’ять регіонів України – 

північ, південь, захід, схід, центр. У кожному регіоні були обрані дві бібліотеки – 

обласна універсальна наукова бібліотека та міська централізована бібліотечна 

система. 

Методи дослідження. Для проведення дослідження було використано два 

методи: анкетування й статистичний. Використання останнього передбачало 

ведення протягом часу дослідження (з 1.05.2012 по 31.09.2012) щоденного обліку 

читачів, які замовили релігійну і релігієзнавчу літературу. 
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1. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Всього було розповсюджено 1000 анкет, по 100 в кожній з десяти бібліотек, 

отримано 967. Було здійснено аналіз анкет кожної бібліотеки окремо, а також 

зроблено узагальнений аналіз усіх бібліотек-учасниць. Узагальнений аналіз дав 

такі результати. 

В анкетуванні взяли участь 70% жінок і 30% чоловіків з опитаних. За віком 

респонденти розподілилися таким чином: до 17 років – 2%, 18–35 років – 41%, 36–

55 років – 37%, 56–75 років – 20%. За категоріями користувачів більшість 

становили фахівці – 57%. Окрім них, в анкетуванні взяли участь студенти (21%), 

науковці (8%), робітники (7%), школярі (4%), пенсіонери (3%). Щодо рівня освіти, 

то серед респондентів 61% мають вищу, 21% – спеціальну і 18% – середню 

спеціальну освіту. 

Анкета складалася з 13 запитань (див. Додаток 1). Аналіз відповідей на них 

показав, що для значної частини (45%) з тих, хто звертається до видань з релігійних 

питань, основними мотивами є бажання розширити свій кругозір та самоосвіта. 

34% опитаних мотивують свої запити вірою, світоглядом, бажанням осягнути 

питання буття і осмислення світу. 25% респондентів спонукала звернутися до такої 

літератури потреба в освіті. Професійний інтерес мають 8% опитаних. 

45%
34%

25%

8%
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15%
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30%
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40%

45%

Розширення
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 Рис. 1. Розподіл респондентів за мотивами звернення до релігійної  
та релігієзнавчої літератури, у відсотках 

Як виявилося, за типами літератури користувачі бібліотек надають перевагу 

священним писанням, зокрема Біблії (60%), та науково-популярним виданням 
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(45%). Виявляють інтерес користувачі й до наукової літератури (21%) та 

періодичних видань (21%). Підручникам у структурі попиту відведено 20%, 

довідковим виданням – 18%. 
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Рис. 2. Розподіл типів літератури за уподобанням респондентів, у відсотках 
 

Читачі найчастіше запитують літературу з історії релігії (33%), літературу про 

релігійні свята й обряди (32%), видання з загального релігієзнавства (28%), житія 

святих (22%), релігійно-філософську літературу (20%). 
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Рис. 3. Розподіл тематики літератури за уподобанням респондентів, 
у відсотках 

Найбільшим попитом користуються праці істориків (39%), філософів 

(30%), релігієзнавців (29%) і богословів (23%). Творами діячів церкви цікавляться 

лише 9% користувачів. 
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Рис. 4. Розподіл фахівців з питань релігії і релігієзнавства 
за уподобаннями респондентів, у відсотках 
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Однак користувачі не завжди отримують ту літературу, яка їх цікавить. Згідно 

з анкетними даними це: житія святих, праці святих отців церкви, проповіді, 

молитвослови; видання, що висвітлюють результати наукових досліджень з 

питань релігії і релігієзнавства, література з історії релігії, релігійно-філософська 

література; література про взаємовідносини релігії і мистецтва, релігії і науки. 

Відповідаючи на запитання «Яка з прочитаних Вами книжок з питань релігії і 

релігієзнавства Вам запам’яталася?», респонденти відзначили 302 видання. З тих, 

що запам’яталися респондентам, були названі, зокрема, священні писання, твори 

відомих сучасних релігієзнавців, праці святих отців церкви. Це і «Творения» 

святителя Василія Великого і преподобного Єфрема Сиріна, і «Точное изложение 

православной веры» преподобного Іоанна Дамаскіна, 5-томник «Сочинений» 

старця Паїсія Святогорця та багато інших (див. Додаток 2). Проте 27% 

респондентів не змогли одержати в бібліотеках саме цих книжок. 

Респонденти також відзначили періодичні видання, що становлять для них 

інтерес. Зазначимо, що серед цих видань 67% – українські видання, решта – 

російські. Близько 70% припадає на православну періодику. Найбільш запитувані 

періодичні видання – «Наука и религия» (202 анкети), «Отрок» (40 анкет), 

«Спасите наши души» (31 анкета), «Православная беседа» (27 анкет), «Релігійна 

панорама» (27 анкет), «Мгарский колокол» (19 анкет), «Наука. Релігія. 

Суспільство» (18 анкет), «Людина і світ» (14 анкет). 

Респонденти радять доукомплектувати бібліотечні фонди такою літературою: 

видання богословів кінця XVIII століття, праці з історії релігії, праці святителя 

Василія Великого, святителя Іоанна Златоустого, святителя Григорія Богослова, 

отця Олександра Ткачова, архімандрита Тихона (Шевкунова), О. Торіка, 

блаженного Феофілакта Болгарського, святителя Луки (Войно-Ясенецького), отця 

Олександра Меня, святого Іоанна Кронштадтського, «Жизнь после смерти» 

Р. Моуді, «Любовь – путь к победе» Дж. Майєра, «Пути русского богословия» отця 

Георгія Флоровського, «Українські чудотворні ікони» Д. Степовика, Новий 

Заповіт, молитвослови, книжки про православну кулінарію, проповіді діячів 

церкви, «Православная энциклопедия», «Азы православия», «Сектоведение», «Нові 

релігійні течії та організації в Україні» Л. Филиповича, «Історія релігії в Україні» у 

10 томах, «Паломничество к ненасилию» М.Л. Кінга та ін. (див. Додаток 2). 
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Дослідження показало, що більшість респондентів (62%) використовують 

інтернет-ресурси для роботи з релігійною і релігієзнавчою літературою. Якістю 

релігійних і релігієзнавчих матеріалів Інтернету повністю задоволені лише 50% 

опитаних. 

Якщо розглядати читацькі запити на релігійну і релігієзнавчу літературу 

окремо по регіонах України (див. Додаток 3), маємо таку картину. Респонденти 

обласних бібліотек і міських ЦБС усіх регіонів України однаково мотивують своє 

звернення до релігійної і релігієзнавчої літератури бажанням розширити свій 

кругозір та самоосвітою. Користувачі обласних бібліотек і міських ЦБС усієї 

України надають перевагу священним писанням, зокрема Біблії, та науково-

популярним виданням. У той же час Корану надають перевагу 8% респондентів, 

Талмуду – 4%. 

В обласних бібліотеках і міських ЦБС майже всіх регіонів користувачі 

найчастіше запитують літературу з історії релігії. Винятком є тільки 

ЦБС Луганська і Тернополя, де користувачі надають перевагу літературі про 

релігійні свята й обряди, їх значення. Друге місце в обласній бібліотеці 

м. Миколаєва посідає релігійно-філософська література, в обласній бібліотеці 

м. Сум – житія святих, в обласних бібліотеках Тернополя, Луганська й Кіровограда 

– загальне релігієзнавство. В ЦБС м. Миколаєва на одному щаблі з літературою з 

історії релігії – література про релігійні свята й обряди, їх значення. В ЦБС м. Сум 

на другому місці – література про релігійні свята й обряди, їх значення, в ЦБС 

м. Тернополя – загальне релігієзнавство, в ЦБС м. Луганська – література з історії 

релігії, а в ЦБС м. Кіровограда – загальне релігієзнавство. 

Отже, простежується тенденція: в обласних наукових бібліотеках користувачі 

частіше запитують документи наукового спрямування (історичні, релігієзнавчі), а в 

ЦБС – популярного (релігійні свята, обряди). 

В обласних бібліотеках і міських ЦБС півдня, заходу, сходу, центру найбільш 

запитувані праці істориків релігій. На півночі, в Сумській ОУНБ, користувачі 

надають перевагу працям богословів, а в ЦБС м. Сум – працям релігієзнавців. 

Проведене дослідження також дозволило визначити відсоток користувачів, які 

в період дослідження запитали в бібліотеках релігійну і релігієзнавчу літературу. 

Цифра коливається від 0,18% до 10% (див. Додаток 4). Більше звернень 



  11

зафіксовано в бібліотеках заходу і півночі України: ЦБС Тернополя (10%), ЦБС 

Сум (5%), Сумська ОУНБ (4%). На сході, в Луганській ОУНБ, показник становить 

5%, а в ЦБС Луганська – 0,18%. Третє місце за кількістю звернень до літератури 

релігійної тематики посідають бібліотеки центру України: ЦБС Кіровограда (2%), 

Кіровоградська ОУНБ (1%). Найнижчі цифри зафіксовані в бібліотеках півдня: 1% 

– ЦБС Миколаєва, 0,4% – Миколаївська ОУНБ. 
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2. СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ЧИЧАЧА 

РЕЛІГІЙНОЇ І РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Отримані дані дослідження дозволяють намалювати узагальнений 

середньостатистичний портрет читача релігійної і релігієзнавчої літератури. Це 

жінка віком від 17 до 35 років, з вищою освітою, фахівець. Для неї основним 

мотивом звернення до релігійної і релігієзнавчої літератури є самоосвіта й бажання 

розширити свій кругозір. Її цікавлять переважно такі типи релігійної і 

релігієзнавчої літератури, як священні писання, зокрема Біблія, науково-популярні 

видання. В бібліотеці вона запитує здебільшого літературу з історії релігії, 

літературу про релігійні свята, обряди, видання з загального релігієзнавства, житія 

святих. Її цікавлять праці істориків, філософів і релігієзнавців. У відповідь на 

запитання «Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася?» вона пригадала твори відомих сучасних релігієзнавців, праці 

святих отців церкви, зокрема «Творения» святителя Василія Великого і 

преподобного Єфрема Сиріна, «Точное изложение православной веры» 

преподобного Іоанна Дамаскіна, 5-томник «Сочинений» старця Паїсія Святогорця 

та багато інших видань. Серед періодичних видань її цікавлять журнали «Наука и 

религия», «Отрок», «Фома», проте не всі їх вона змогла отримати в бібліотеці (див. 

Додаток 2). 

Варто відзначити, що наша читачка звертається не тільки до бібліотеки в 

пошуку релігійних і релігієзнавчих матеріалів. Вона також активно використовує 

ресурси Інтернету, які лише частково задовольняють її інформаційні потреби. 

Отже, бібліотека залишається для неї важливим, а інколи і єдиним джерелом 

отримання знань з питань релігії і релігієзнавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13

3. ВИСНОВКИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 

Дослідження виявило цікаві тенденції щодо мети звернення користувачів до 

релігійної і релігієзнавчої літератури. Для 45% опитаних – це бажання розширити 

кругозір та самоосвіта, а для 35% – віра і світогляд. Дані цифри свідчать про 

високий духовний рівень більшості користувачів  цієї групи. Зауважимо, що 

«освіта» та «професія» набрали відповідно 25% та 8% опитаних. Враховуючи той 

факт, що більшість читачів – пошановувачів релігійної і релігієзнавчої літератури 

мають вищу освіту та добре обізнані з даною темою, що підтверджують відповіді 

на запитання № 2, № 3, № 5, № 6, № 10, бібліотекарі мають враховувати цей факт і 

намагатися бути на рівні тих, кого вони обслуговують. Якісне виконання запитів 

цих користувачів потребує від бібліотекаря професіоналізму, ерудиції, вміння 

орієнтуватися в питаннях релігійного характеру. 

До читача релігійної літератури можна звернутися з пропозицією взяти участь 

у масовому заході, він готовий до інтерактивного спілкування, дискусійних форм 

роботи тощо. 

Соціальний портрет читача, складений на основі дослідження, також дає 

підстави звертатися до читача як до експерта в галузі релігієзнавства. 

Сучасна бібліотека формує нові відносини між експертами в новій галузі 

знань (науковці, аспіранти, фахівці) та бібліотекарями, маючи на меті поєднати їхні 

можливості1. Експерти можуть надати допомогу з питань комплектування фондів 

бібліотеки релігійною і релігієзнавчою літературою. Бібліотекар має ініціювати 

залучення фахівців до процесу наукової оцінки видань та вирішувати, як придбати 

саме потрібні читачеві. 

Блок запитань анкети (№ 2, № 3, № 5) дає можливість відслідкувати 

уподобання користувачів щодо релігійної і релігієзнавчої літератури, виокремити 

видання, що користуються найбільшим попитом. Відповіді на ці запитання 

допоможуть при формуванні фонду бібліотеки, враховуючи і типи, і теми, і фах 

авторів. 

                                                            

1 Лобузіна К.В. Бібліотека 3.0: знання, сховища даних та експерти // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 26-35. 
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Оскільки за результатами дослідження найбільшою популярністю 

користуються священні писання, бібліотеки повинні мати їх у свої фондах. 

Звертаємо увагу бібліотекарів, що крім Біблії (60%) користувачі замовляють 

Коран (8%)2 і Талмуд (4%), проте цей невеликий (порівняно з Біблією) відсоток не 

повинен залишатися поза увагою бібліотек, адже особливості віросповідань 

національних меншин, мешканців даного регіону, повинні враховуватися при 

комплектуванні фонду3. 

Масові заходи, а також популяризацію релігійних видань національних 

меншин доцільно здійснювати, орієнтуючись на запити і пропозиції релігійних 

громад за участі представників цих громад. 

За популярністю друге і третє місця, як показує дослідження, посідає науково-

популярна (45%) та наукова (21%) релігієзнавча література. 

Особливе місце тут займають автори, фахові історики релігії, філософи, 

релігієзнавці, богослови (див. рис. 4, с. 8). 

У процесі доукомплектування фонду бібліотеки можна використати відповіді 

на запитання № 6, № 10. 

Для прийняття рішень у процесі комплектування бібліотеки релігійною і 

релігієзнавчою літературою слід брати до уваги як узагальнені дані дослідження, 

які відображають загальні тенденції, так і дані по окремих бібліотеках, щоб 

скорегувати висновки, враховуючи стан власного фонду і потреби читачів, 

мешканців даного регіону. 

Дослідження виявило, що значним попитом серед читачів користується 

релігійна і релігієзнавча періодика (див. запитання № 8, № 9). На відміну від 

                                                            

2 Мусаев А. Численность мусульман в мире в настоящее время / А. Мусаев, Д. Мусаев [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ansar.ru/analytics/2013/03/18/38793, вільний. 
3 Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу. Ст. 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80, вільний. 

Закон України про інформацію. Ст. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12, вільний. 

Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Ст. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12, вільний. 
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книжок релігійної тематики, багато з яких надходять до бібліотеки у вигляді 

пожертв (традиційні джерела становлять невеликий відсоток), періодику 

доводиться передплачувати, а це потребує значних коштів, особливо на російські 

видання. Найчастіше читачі запитують широко відомий і популярний у минулому 

російський журнал «Наука и религия» (202 із 967 опитаних). 

Пам’ятають і запитують читачі релігієзнавчий український журнал «Людина і 

світ», який припинив своє існування у 2004 році. Однак в анкетах він значиться 

серед тих, що цікавлять читачів, і звичайно ж – серед не отриманих. Бібліотекарі 

мали б моніторити такі речі й інформувати читачів. 

Дослідження надає списки періодичних видань (див. запитання № 8, № 9, 

с. 27-29), які цікавлять користувачів, і також не отриманих у бібліотеках. Наскільки 

кожне з них потрібне бібліотеці, вирішує сама бібліотека, спираючись на думку 

релігієзнавців і враховуючи свої можливості. 

Слід звернути увагу, що значна частина часописів – місцеві видання (Харків, 

Суми, Кіровоград, Донецьк, Івано-Франківськ, Житомир, Черкаси, 

Дніпропетровськ). Про їх придбання слід спробувати домовлятися з місцевими 

конфесіями на спонсорських засадах. 

За результатами анкетування 68% користувачів у пошуку інформації з питань 

релігії і релігієзнавства звертаються до Інтернету, 50% з них влаштовує дана 

інформація, а 39% – частково. 

Нескладні підрахунки показують, що 34% від усіх опитаних задоволені 

інформацією з Інтернету, отож 76% з них прийдуть по неї в бібліотеку. 

Бібліотекар має працювати над тим, щоб Інтернет був не конкурентом 

бібліотеки, а помічником, союзником, співпрацівником, порадником, засобом для 

комунікації і розширення зв’язків з тими ж  таки читачами. 

Бібліотека повинна шукати спосіб доступу до тих видань, яких вона не має у 

своєму фонді. Професійна вимога для бібліотекаря – орієнтуватися не лише у 

власному бібліотечному фонді, а і в Інтернеті та пропонувати читачеві ресурси зі 

всесвітньої мережі за темою, яка його цікавить (в даному разі – релігія і 

релігієзнавство). 

Бажано складати списки електронних адрес з повнотекстовими даними, 

постійно їх моніторити й оновлювати і надавати користувачам для застосовування. 
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Як приклад пропонуємо низку електронних адрес: 

1. Журнал «Наука и религия» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.n-i-r.su/, вільний. 

2. Бібліотека релігієзнавства і російської релігійної філософії. Видання XVIII-

XX століть [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://relig-

library.pstu.ru/index.php, вільний. 

3. Бібліотека релігієзнавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.verigi.ru/, вільний. 

4. Підручники з релігієзнавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ualib.com.ua/religieznavstvo.html, вільний. 

5. Релігієзнавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php, вільний. 

6. Бібліотека видань святих отців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.orthlib.ru/, вільний. 

7. Православна онлайн бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.biblioteka3.ru/, вільний. 

8. Сайт православного християнина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=gbogoslov, вільний. 
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Резюме 

Релігійна і релігієзнавча література має свого читача. Вона користується 

попитом здебільшого людей освічених, молодих, які мають активну життєву 

позицію. Наявні фонди бібліотек не повною мірою задовольняють потреби читачів. 

Цьому є причини: «зараз ситуація в комплектуванні бібліотечних фондів 

характеризується недостатнім, нестабільним, непрогнозованим фінансуванням»4, – 

на жаль, ці слова, сказані в 2006 р., і нині не втратили актуальності. 

Обмеженість у фінансуванні диктує необхідність вибіркового підходу до 

формування фонду і, зокрема, релігійною і релігієзнавчою літературою. Знання 

читацьких запитів та стану їх задоволення допоможе у цій справі. 

Бібліотека повинна формувати нові відносини з читачем, залучати його як 

експерта до раціонального продуманого комплектування, організовувати 

інтерактивне спілкування в соціальних мережах, залучати його до створення нових 

знань, використовуючи електронний простір. 

Постійна самоосвіта, знання ресурсів Інтернету, в даному випадку з питань 

релігії і релігієзнавства, – неодмінна вимога до сучасного бібліотекаря, так само як 

уміння читати і писати. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

4 Філатова А.В. Комплектування: досвід минулого і проблеми сучасності / А.В. Філатова // Короленківські 

читання-2006 : матеріали наук.-практ. конф. Х., 6 жовт. 2006 р.; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – 

Х., 2006. – С. 104. 
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК 1 

АНКЕТА 
“Читацькі запити на релігійну і релігієзнавчу літературу та стан їх 

задоволення” 
 

Шановний читачу! 
Просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети. Ваші відповіді допоможуть 

задовольнити Ваші запити на літературу з питань релігії і релігієзнавства. 
 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 
релігієзнавства? (підкресліть) 

а) освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ); 
б) професійний інтерес; 
в) бажання розширити свій кругозір, самоосвіта; 
г) віра, світогляд, питання буття і осмислення світу; 
д) інше: 

_______________________________________________________________________ 
 
2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

(підкресліть) 
а) Священні писання: 
 Біблія; 
 Коран; 
 Талмуд; 
 інші:______________________________________________________ 
б) наукова література; 
в) науково-популярна література; 
г) підручники; 
д) періодичні видання; 
є) довідкові видання (енциклопедії, словники); 
е) інша 

(вказати):_____________________________________________________ 
 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? (підкресліть) 
а) загальне релігієзнавство; 
б) література з історії релігії; 
в) література про релігійні свята й обряди, їхнє значення; 
г) житія святих; 
д) праці святих отців церкви; 
е) проповіді, молитвослови; 
є) література про релігійну ситуацію в країні, світі; 
ж) видання з релігійного мистецтва; 
з) література про східні віровчення; 
и) релігійно-філософська література; 
і) наукові дослідження; 
ї) взаємовідносини релігії і: 
- держави та влади; 
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- суспільства; 
- науки; 
- 

інше:__________________________________________________________________ 
к) інша література (вкажіть, яка саме):______________________________ 
 
4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

(підкресліть) 
а) загальне релігієзнавство; 
б) література з історії релігії; 
в) література про релігійні свята й обряди, їхнє значення; 
г) житія святих; 
д) праці святих отців церкви; 
е) проповіді, молитвослови; 
є) література про релігійну ситуацію в країні, світі; 
ж) видання з питань релігійного мистецтва; 
з) література про східні віровчення; 
и) релігійно-філософська література; 
і) наукові дослідження; 
ї) взаємовідносини релігії і: 
- держави та влади; 
- суспільства; 
- науки; 
- 

інше:__________________________________________________________________ 
к) інша література (вкажіть, яка 

саме):___________________________________ 
 

5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? (підкресліть) 
а) богословів; 
б) діячів церкви; 
в) світських авторів: 
- релігієзнавців; 
- філософів; 
- істориків; 
- 

інших:______________________________________________________________ 
 
6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 
Назвіть одну або декілька: 

_______________________________________________________________________ 
 
7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали? (підкресліть) 
а) так; 
б) ні. 
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8. Які періодичні видання з питань релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 
Вкажіть 

назви:_______________________________________________________ 
 
9. Яких з вищеназваних періодичних видань (журнали і газети) Ви не 

отримали в нашій бібліотеці? 
Вкажіть назви: 

_______________________________________________________________________ 
 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 
доукомплектувати фонд бібліотеки? 

Назвіть:_____________________________________________________________ 
 
11. Чи користуєтеся Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і 

релігієзнавства? (підкресліть) 
а) так; 
б) ні. 
 
12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? (підкресліть) 
а) так; 
б) ні; 
б) частково. 

 
13. Просимо вказати дані про себе: 
1. Стать: чол., жін. (підкресліть)                2. Вік____________________ 
3. Освіта: середня, спеціальна, вища (підкресліть) 
4. 

Професія_____________________________________________________________ 
5. Назва бібліотеки, в якій Ви отримали цю анкету _____________________ 

 
Щиро дякуємо! 
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Додаток 2 

Узагальнені дані анкетування 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 25% 

2 професійний інтерес 8% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 45% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 34% 

5 інше 0% 

2. Які типи релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

60% 

8% 

4% 

1% 

2 наукова література 21% 

3 науково-популярна література 45% 

4 підручники 20% 

5 періодичні видання 21% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 18% 

7 інші (вказати) 0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 28% 

2 література з історії релігії 33% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 32% 

4 житія святих 22% 

5 праці святих отців церкви 14% 

6 проповіді, молитвослови 11% 
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7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 11% 

8 видання з релігійного мистецтва 10% 

9 література про східні віровчення 12% 

10 релігійно-філософська література 20% 

11 наукові дослідження 11% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

6% 

5% 

7% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 2% 

2 література з історії релігії 4% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 2% 

4 житія святих 10% 

5 праці святих отців церкви 9% 

6 проповіді, молитвослови 5% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 4% 

8 видання з релігійного мистецтва 5% 

9 література про східні віровчення 4% 

10 релігійно-філософська література 4% 

11 наукові дослідження 5% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

3% 

1% 

2% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 23% 

2 діячів церкви 9% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

29% 

30% 

39% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

Блаженний Августин, «Град Божий», «Сповідь»; Г. Гессе, «Гра в бісер»; 

О. Дворкін, «Сектоведение»; В. Карпенко, «Час каміння збирати»; В. Малина, 

«Кам’яні хрести в Україні»; О. Павловський, «Популярный библейский словарь»; 

архімандрит Тихін (Шевкунов), «Несвятые святые и другие рассказы»; Г. Картер, 

«Гробница Тутанхамона»; В.І. Лубський, «Історія релігій», «Релігієзнавство»; 

В.І. Докаш, «Загальне релігієзнавство»; О.М. Сотник, «Сумщина християнська»; 

Ю.А. Калінін, «Релігієзнавство»; О.П. Кислашко, «Православні свята та народні 

звичаї»; «Религия в истории и культуре» під ред. М.Г. Писманика; К.В. Кислюк, 

«Релігієзнавство»; Є.А. Харьковщенко, «Релігієзнавство»; Л. Рампа, «Мудрость 

бедных»; Л.М. Пермінова, «Отец духовный, как родной»; О. Уайт, «Великая 

борьба», «Пророки и цари»; архімандрит Амвросій, «О вере и спасении»; 

«Евангелие от Матфея»; «О жизни православных святых, иконах и праздниках» під 

ред. О.А. Попова; Г. Гече, «Библейские истории»; отець Андрій Ткачов, «Тебе и 

мне Бог письмо написал», «Проповеди»; О. Торік, «Флавиан»; митрополит Антоній 

Сурозький, «Жизнь, болезнь, смерть»; старець Паїсій Святогорець, «Духовное 

пробуждение», «Сочинения» (в 4 томах), «Семейная жизнь»; О. Дубровська, 

«Древние религии мира»; М.М. Нікольський, «История русской церкви»; святий 

праведний Іоанн Кронштадтський, «Мысли христианина», «Моя жизнь во Христе»; 

святитель Лука Войно-Ясенецький, «Я полюбил страдания», «Дух, душа и тело»; 

диякон Андрій Кураєв, «Церковь в мире людей», «Традиция. Догмат. Обряд: 

апологет. очерк», «Буддизм и христианство»; М.П. Новіков, «Христианизация 
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Киевской Руси»; О. Чемберс, «Все мое предельное Господу»; отець Олександр 

Мень, «Сын Человеческий», «История религии»; К. Рижов, «Кто есть кто в мире 

религий»; І. Шмельов, «Старый Валаам»; І. Ільїн, «Поющее сердце», «Религиозный 

смысл философии», «О непротивлении злу»; А.М. Черній, «Релігієзнавство»; 

С. Рижкова, «Типологія релігій»; А. Річинський, «Проблеми української релігійної 

свідомості»; Е. Сведенборг, «О небесах, о мире духов и об аде»; І. Кант, «Релігія в 

межах тільки розуму»; Д. Юм, «Природна історія релігії»; Г. Гегель, «Дух 

християнства і його доля», «Лекції з філософії релігії»; Е. Дюргейм, «Елементарні 

форми релігійного життя»; М. Вебер, «Протестантська етика і дух капіталізму», 

«Господарча етика світових релігій», «Соціологія релігії (типи релігійних 

спільнот)»; Г. Зіммель, «Релігія»; Б. Малиновський, «Основи віри й моралі», 

«Магія, науки та релігія й інші есе»; Л. Бергер, «Священная завеса», «Єретичний 

імператив»; С.М. Булгаков, «Два града», «Апокаліптика й соціалізм»; Т. Ернст, 

«Абсолютність християнства та історія релігії», «Соціальні вчення християнських 

церков і груп»; С.Л. Франк, «Світло в пітьмі: досвід християнської етики й 

соціальної філософії», «Смысл жизни»; В. Франкл, «Підсвідомий бог»; 

Н.О. Павлова, «Пасха Красная»; священик Митрофан, «Как живут наши умершие и 

как будем жить мы после смерти»; В.И. Курбатова, «Загадки, коды и пророчества 

Библии», «Загадки Туринской плащаницы»; преподобний Іоанн Дамаскін, «Точное 

изложение православной веры»; митрополит Ієрофей (Влахос), «Православная 

психотерапия»; І.М. Яблоков, «Религиоведение»; А. Пікок, «Богословие в век 

науки»; Л. Міленіна, «О вере и чудесах новозаветных и современных», 

«Чудотворящие и исцеляющие молитвы и иконы»; отець Олександр Шмеман, 

«Исторический путь православия»; «Религиоведение» під ред. М.М. Шахновича; 

А.С Івченко, «Найвидатніші храми України»; Я.Я. Чорненький, «Релігієзнавство»; 

архімандрит Іоанн Крестьянкін, «Размышления о бессмертной душе»; 

А.О. Єришев, «Религиоведение»; митрополит Іларіон (Алфеєв), «Православие», 

«Священная тайна Церкви»; І. Брек, «Священный дар жизни»; праці В. Лосського; 

Дж. Вейгек, «Иоанн Павел II»; Дж. Вандеман, «Мятежная планета»; Л.І. Лазор, 

«Церковное право»; С.О. Токарєв, «Ранние формы религии»; отець Олександр 

Єльчанінов, «Записи»; Г. Бургон, «Свет Египта»; К.В. Мезенцев, «Географія 

релігій»; преподобний Іоанн Лествичник, «Лествица»; Р. Штейнер, «Искупление 
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разума»; П.І. Рогозін, «Существует ли загробная жизнь»; Б.М. Кузик, «Джерело 

вічності», «Благовіст»; Р. Стоун, «Небесна дія»; В.І. Ульяновський, «Історія церкви 

та релігійної думки в Україні»; В.В. Антонов, «Святыни Санкт-Петербурга»; праці 

Фоми Аквінського; В.Р. Букін, «На грани веры и неверия»; Дж. Фредер, «Золотая 

ветвь»; М. Орлов, «Сношения человека с дьяволом»; Є.О. Торчинов, «Религии 

мира: опыт запредельного», Г. Чарльз, «Инквизиция»; Х. Лофексис, «История 

исламской инквизиции»; М. Лайтман, «Тайный смысл Библии»; Я. Креховецький, 

«Богослов’я та духовність ікони»; І.А. Кривельов, «История религии»; 

І.С. Свенцицька, «От общины к церкви»; І. Попович, «Философские пропасти»; 

С.В. Санников, «Двадцать веков христианства»; праці С.С. Авєрінцева; 

О. Воропай, «Звичаї нашого народу»; Р. Грановська, «Психология веры»; 

митрополит Іларіон (Огієнко), «Дохристиянські вірування українського народу», 

«Життєписи великих українців»; В. Тихоплав, «Время Бога»; М.С. Гордієнко, 

«Новые православные святые»; святитель Ігнатій (Брянчанінов), «Аскетические 

опыты»; М. Іванченко, «Дивосвіт православних слов'ян»; В.Т. Скуратівський, 

«Святвечір»; Л. Таксіль, «Священный вертеп»; Іоанн Заточник, «Духовные 

письма»; святитель Іоанн Златоустий, «Проповеди», «Беседы на Евангелие»; 

І. Григулевич, «Инквизиция»; Л. Климович, «Книга о Коране»; Г. Дюрвілль, 

«Призрак живых»; І. Артеменко, «Боги созданы людьми»; Е. Зауер, «Бог, 

человечество, вечность», «Триумф Распятого»; М. Морозов, «История 

возникновения Апокалипсиса. Откровение в грозе и буре»; О.П. Кислашко, 

«Православні свята та народні звичаї»; П.Ф. Дарманський, «Зелені джерела святого 

письма»; А.М. Черній, «Релігієзнавство»; «Православні свята: розповіді для дітей 

дошк. і мол. шк. віку» під ред. П.О. Громового; О.Ю. Костін, «Православные 

обряды»; «Релігієзнавство» під ред. М. Заковича; святитель Василій 

Кинешемський, «Беседы на Евангелие от Марка»; Л. Ємельянова, «Да благословит 

Бог читающего и слушающего эту благодать», «Утренний страж», «Хлеб наш 

насущный», «Слово жизни»; Д. Степовик, «Історія української ікони X-XX 

століть»; С. Слобідський, «Релігієзнавчий словник»; блаженний Феофілакт 

Болгарський, «Толкование Евангелия»; праці Сергія Нілуса; Г. Геге, «Библейские 

истории»; В.П. Єременко, «Історична роль християнства: реальність і міфи»; 

О. Ярославський, «Біблія для віруючих і невіруючих»; І. Флавій, «Іудейська війна»; 
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святитель Дмитрій Ростовський, «Жития святых»; Дж. Мітчелл, «Феномены книги 

чудес»; Л.С. Васильєв, «История религий Востока»; І. Франко, «Створення світу»; 

Ю. Канигін, «Сатанизм в XX веке»; Е.О. Бондаренко, «Праздники христианской 

Руси»; О. Корнеєв, «Религии мира»; Є.В. Петрик, «Новітні та нетрадиційні релігії, 

містичні рухи у суспільно-політичній сфері»; К. Сосенко, «Різдво – колядка і 

Щедрий вечір»; архімандрит Рафаїл (Карелін), «Умение умирать, или искусство 

жить»; Л.Р. Берестов, «Число зверя»; О. Чуднова, «81 молитва на быструю 

помощь»; святитель Миколай Сербський, «Мысли о добре и зле»; єпископ Кассіан, 

«Христос и первое христианское поколение»; твори інока Єфимія; Ч. Діккенс, 

«Жизнь нашего Господа Иисуса Христа»; Ф. Херберт, «Религиозные темы в новом 

освящении»; С.О. Токарєв, «Ранние формы религии»; М. Бердяєв, 

«Самопознание»; Н.М. Діанова, «Історія релігій та церкви в Україні»; М. Опалко, 

«Хресний шлях Йосипа Сліпого»; Ю. Федорів, «Історія церкви в Україні»; 

Ю. Катрій, «Пізнай свій обряд»; С.І. Головащенко, «Історія християнства»; 

«Біблія», «Коран», «Библейская энциклопедия», «Жития святых», підручники з 

релігієзнавства, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», «Історія 

релігій», «Древние религии мира», «Библейские истории», «Отец Арсений», 

«Добротолюбие», «Старец Силуан Афонский», «Жизнь Иисуса», «Жизнь земная и 

последующая», «Детская Библия», «Закон Божий», «Проповеди оптинских 

святых», «Релігія в Україні», «Релігії світу», «Релігія і церква в національному 

відродженні України», «Свет на пути», «Голос безмолвия», молитвослови, «Советы 

преподобного Макария Оптинского», «Преподобные старцы Оптинской пустыни», 

«Памяти протоиерея Александра Меня», «Православное исцеление от всех 

болезней старинными и современными природными средствами», «Русские святые 

и подвижники православия», «Блаженная Матрона Московская», «Путь к 

православию», «Православие. Энциклопедия верующего», «Історія релігії на 

Україні», «Релігія і нація в суспільному житті України і світу», «Науки и 

богословие», «Православное богословие», Євангеліє, «Релігієзнавство», «История 

русской церкви», «Притчи человечества», «Классики духовной философии и 

современность», «Спасо-Преображенский собор», словник «Християнство», 

«Православні свята українців», «Сказания евангелистов», «Сказания о Христе», 

«Роль религии в истории народов мира», «Історія ісламської релігії», 
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«Старообрядничество во II половине XIX в.», «История русского раскола», «Доля 

старообрядничества в XX, XXI ст.», «Академічне релігієзнавство», «Религиозная 

обрядность: содержание, эволюция, оценки», «Энциклопедия православной 

святости», «Соломон», «Слово до молоді», «Притчі», «История христианства», 

«П′ятикнижжя Мойсеєве», «Влияние ислама на средневековую Западную Европу», 

«Зороастризм: религия древних иранцев», «Релігія стародавнього Китаю», «Релігія 

Сходу», «Псалтырь», «Життя Ісуса Христа», «Как была крещена Русь», «Святыни 

православия», «Пробуждение начинается с меня», «Ксения Петербургская», «Щит 

духовный», «Григорий Сковорода», «Новый Завет», «Пісні Соломона», 

енциклопедія «Религии мира», «Тайные ордена», «Православный календарь», 

«Жития Святых», «Есфирь», «Дітям-янголятам у будень та свято», 

«Біблієзнавство», «Християнські рухи», «Русские провидцы и предсказатели», 

«Анатомия раскола», «Филарет. Раскол церкви на Украине», «Серафим 

Вырицкий», «Житие святого Луки», «Добрый пастырь. Жизнь отца Иоанна 

Борисовича», «Житие преподобномученицы великой княгини Елизаветы», 

«Огненный авва», «Время любить и быть любимым», «Духовный маяк», 

«Илопорион», «Ілюстративна Біблія для молодих», «Світло з неба», «Релігії світу», 

«Короткі відомості про свята Православної церкви», «Библия для юношества», 

«Православный катехизис», «Введение в историю церкви», «Библейский атлас», 

«Тайны богов и религий», «Библейские сказания», «Плачущий ангел», «Матушка 

Фотинья», «Родительский молитвенный покров», «Молитва матери со дна моря 

поднимет», «Житие преподобного Кукши Одесского», «Дивный ангел», «Чудеса и 

видения», «100 великих библейских персонажей», «Голгофа українського 

православ’я», «Людство і віра». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 73% 

2 ні 27% 

8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия» (Росія, Москва, ООО «НИР ЛТД»), «Вісник Корнилія» (Україна, 

Київ, Всеукр. громад. орг. «Об’єднання християн військовослужбовців України»), 

«Отрок» (Україна, Київ, Свято-Троїц. Іонин. монастир), «Фома» (Росія, Москва), 
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«Мгарский колокол» (Україна, Полтава, Мгар. Спасо-Преображен. монастир, УПЦ 

МП), «Православная беседа» (Росія, Москва, Благодійн. фонд святителя Григорія 

Богослова), «Вверх» (Росія, Москва), «Православная газета» (Росія, Єкатеринбург, 

Єкатеринбур. єпархія, РПЦ), «Православная Сумщина» (Україна, Суми, Сумська 

єпархія, УПЦ МП), «Спасите наши души» (Україна, Київ, УПЦ МП), 

«Православний вісник» (Україна, офіц. вид. УПЦ КП), «Наука. Релігія. 

Суспільство» (Україна, Донецьк, Ін-т пробл. штуч. інтелекту М-ва освіти і науки 

України та НАНУ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах 

національностей і релігій Донец. облдержадміністрації; Держ. ун-т інформатики і 

штуч. інтелекту), «Релігійна панорама» (Україна, Київ, Реліг. асоц. релігієзнавців), 

«Благовіст» (Україна, Кіровоград, Кіровогр. єпархія, УПЦ МП), «Вірую» (Україна, 

Івано-Франківськ, Івано-Франків. християн. місія милосердя «Добрий самарянин), 

«Божий сіяч» (Україна, Тальне, УАПЦ), «Віра і розум» (Україна, Харків, Харк. 

єпарх. упр. УПЦ МП), «Альфа и Омега» (Росія, Нижній Новгород, православ. 

просвітн. журн.), «Духовно-нравственное воспитание» (Росія, Хабаровськ, Інформ. 

від. Хабаров. єпархії), «Людина і світ: наук.-попул. релігієзнав. журн.» (Україна, 

Київ, «Преса України»), «Религия и право» (Росія, Москва, слов’ян. центр), «Голос 

православ’я» (Україна, Черкаси, Черкас. єпархія УПЦ МП), «Добрая весть» (Росія, 

Железнодорожний, церков християн віри єванг.), «Тропинка», «Вера и жизнь» 

(Росія, Санкт-Петербург, Християн. місія «Світло на Сході»), «Исцелись верой» 

(Росія, Самара, Тімашев. монастир РПЦ), «Славянка» (Росія, Москва, РПЦ), 

«Божий лучик» (Росія, Нижня Омка, місцева православ. реліг. орг. приходу трьох 

святителів РПЦ МП), «Фамилия» (Україна, Київ, Синод. від. з справ молоді УПЦ 

МП), «Начало» (Україна, Дніпропетровськ, УПЦ МП), «Православие и мир» (Росія, 

Москва, Інтернет-ЗМІ, АНО «Православие и мир», РПЦ МП), «Истина и жизнь» 

(Росія, Москва, РКЦ), «Церковная газета» (Україна, Київ, офіц. вид. УПЦ МП), 

«Православный вестник» (Росія, Єкатеринбург, Єкатеринбур. єпархія РПЦ), 

«Живой родник» (Україна, Донецьк, Донецька єпархія УПЦ МП), «Православие 

Луганщины» (Україна, Луганськ, Луган. єпархія УПЦ МП), «Духовный 

собеседник» (Росія, Самара, Самар. єпархія РПЦ), «Католицький вісник» (Україна, 

Київ, Київ.-Житомир. дієцезія РКЦ), «Вічне слово» (Україна, Київ, Міжнар. фонд 

«Добро»), «Біблійне відкриття» (Україна, Київ, християн. наук.-попул. журн.), 
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«Почаївський листок» (Україна, Почаїв, Свято-Успен. Почаїв. Лавра УПЦ МП), 

«Наша віра» (Україна, Київ, УАПЦ), «Надзбручанські дзвони» (Україна, вісн. 

братства Апостола Андрія Первозваного УАПЦ Підволочиськ. р-ну). 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Православная беседа», «Мгарский колокол», «Отрок», «Фома», «Спасите наши 

души», «Голос православ’я», «Православная Сумщина», «Церковний вісник», 

«Свет», «Наша віра», «Наука и религия», «Релігійна панорама», «Благовіст», 

«Віра», «Божий сіяч», «Духовно-нравственное воспитание», «Людина і світ», 

«Альфа и Омега», «Путь к себе», «Человек», «Наука. Релігія. Суспільство», 

«Добрая весть», «Летопись православия», «Православная газета», «Вера и жизнь», 

«Християнське життя», «Мир», «Славянка», «Колесо жизни», «Православие и 

мир», «Истина и жизнь», «Христианская газета», «Церковная газета», 

«Православный вестник», «Живой родник», «Православие Луганщины», «Путь», 

«Духовный собеседник», «Біблійне відкриття», «Католицький вісник», 

«Надзбручанські дзвони», «Голос православ’я», «Почаївський листок». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Праці богословів кінця XVIII століття, праці з історії релігії, праці святителя 

Василія Великого, святителя Іоанна Златоустого, святителя Григорія Богослова, 

отця Олександра Ткачова, архімандрита Тихона (Шевкунова), О. Торіка, 

блаженного Феофілакта Болгарського, святителя Луки (Войно-Ясенецького), отця 

Олександра Меня, митрополита Антонія Сурозького, святого Іоанна 

Кронштадтського, отця Павла Флоренського, преподобного Єфрема Сіріна, 

святителя Феофана Затворника, святих отців Церкви, «Красная Пасха» 

Н. Павлової, «Жизнь после смерти» Р. Моуді, «Любовь – путь к победе» 

Дж. Майєра, «Слова» старця Паїсія Святогорця, «Пути русского богословия» отця 

Георгія Флоровського, «Українські чудотворні ікони» Д. Степовика, «Аномалия 

родительской любви» ігумена Євменія, «Лествица» преподобного Іоанна 

Лествичника, «Нові релігійні течії та організації в Україні» Л. Филиповича, 

«Паломничество к ненасилию» М.Л. Кінга, «Біблія», «Православна учбова Біблія», 

«Библия для детей», «Новий Заповіт», «Апостол», «Історія релігії в Україні», 
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«Православная энциклопедия», «Блаженная Матрона Московская», «Житие святой 

блаженной Ксении Петербургской», «Православная энциклопедия», «Азы 

православия», «Сектоведение», «Історія релігії в Україні» у 10 томах, релігійно-

філософська література, молитвослови, книги про православну кулінарію, 

проповіді діячів церкви, праці сучасних богословів, тлумачення на Святе Писання, 

науково-популярні видання про сучасне сектантство, підручники з питань релігії та 

релігієзнавства, праці з історії релігії, видання про релігійну ситуацію в країні, 

світі, науково-популярна література, підручники з релігієзнавства, література про 

релігійні свята і обряди, видання з релігійного мистецтва, література про 

взаємовідносини релігії і держави, релігійно-філософська література, праці з історії 

східних релігій, катехізиси, література з історії релігій та виникнення сект. 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 62% 

2 ні 38% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 50% 

2 ні 11% 

3 частково 39% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 30%; жіноча – 70%. 

2. Вік: до 17 років – 2%; 17-35 років – 41%; 36-55 років – 37%; 56-75 років – 20%. 

3. Освіта: вища – 61%; спеціальна – 18%; середня – 21%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 57%; науковці – 8%; студенти – 21%; школярі 

– 4%. робітники – 7%; пенсіонери – 3%. 
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Додаток 3 

Дані анкетування по окремих бібліотеках 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства?  

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 38% 

2 професійний інтерес 7% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 51% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 34% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

55% 

7% 

1% 

0% 

2 наукова література 22% 

3 науково-популярна література 43% 

4 підручники 35% 

5 періодичні видання 31% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 19% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 36% 

2 література з історії релігії 40% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 22% 

4 житія святих 14% 

5 праці святих отців церкви 6% 
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6 проповіді, молитвослови 5% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 6% 

8 видання з релігійного мистецтва 16% 

9 література про східні віровчення 16% 

10 релігійно-філософська література 31% 

11 наукові дослідження 10% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

6% 

4% 

6% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 1% 

2 література з історії релігії 2% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 0% 

4 житія святих 5% 

5 праці святих отців церкви 4% 

6 проповіді, молитвослови 2% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 5% 

8 видання з релігійного мистецтва 7% 

9 література про східні віровчення 4% 

10 релігійно-філософська література 2% 

11 наукові дослідження 6% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 19% 

2 діячів церкви 18% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

29% 

42% 

54% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

Праці отця Олександра Меня; С.О. Токарєв, «Ранние формы религии»; отець 

Олександр Єльчанінов, «Записи»; Г. Бургон, «Свет Египта»; К.В. Кислюк, 

«Загальне релігієзнавство»; К.В. Мезенцев, «Географія релігій»; преподобний 

Іоанн Лествичник, «Лествица»; Р. Штейнер, «Искупление разума»; П.І. Рогозін, 

«Существует ли загробная жизнь»; Б.М. Кузик, «Джерело вічності»; Р. Стоун, 

«Небесна дія», «Історія ісламської релігії»; В.І. Ульяновський, «Історія церкви та 

релігійної думки в Україні»; В.В. Антонов «Святыни Санкт-Петербурга», «Доля 

старообрядничества в XX, XXI ст.»; праці Фоми Аквінського; В.Р. Букін, «На грани 

веры и неверия»; Дж. Фредер, «Золотая ветвь»; М. Орлов, «Сношения человека с 

дьяволом»; Є.О. Торчинов, «Религии мира: опыт запредельного»; Г. Чарльз, 

«Инквизиция»; Х. Лофексис, «История исламской инквизиции»; «Біблія», 

«П′ятикнижжя Мойсеєве», «Євангеліє», «Біблійні історії», «Історія релігії», 

«Православное богословие», «Релігієзнавство», «История русской церкви», 

«Притчи человечества», «Молитвослів», «Людство і віра», «Классики духовной 

философии и современность», «Історія релігій в Україні», «Спасо-Преображенский 

собор», словник «Християнство», «Життя святих», «Типологія релігій», 

«Православні свята українців», «Сказания евангелистов», «Сказания о Христе», 

«Закон Божий», «Роль религии в истории народов мира», «Старообрядничество во 

II пол. XIX в.», «История русского раскола», «Історія та сучасність: зб. наук. 

праць», «Академічне релігієзнавство», «Религиозная обрядность: содержание, 

эволюция, оценки», «Энциклопедия православной святости», «Соломон», «Слово 
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до молоді», «Притчі», «История христианства», «Влияние ислама на 

средневековую Западную Европу», «Зороастризм: религия древних иранцев», 

«Релігія стародавнього Китаю», «Жизнь Иисуса», «История церкви». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 93% 

2 ні 7% 

8. Які періодичні видання з питань релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Отрок», «Благовіст», «Спасите наши души», «Наука. Релігія. 

Суспільство», «Людина і суспільство», «Путь к себе». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наука и религия», «Людина і суспільство», «Путь к себе», «Спасите наши души», 

«Наука. Релігія. Суспільство». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Праці преподобного Єфрема Сіріна, періодичні видання: «Путь к себе», «Отрок», 

«Наука и религия», «Людина і світ», «Наука і суспільство», «Янголятко». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 60% 

2 ні 40% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 37% 

2 ні 28% 

3 частково 35% 
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13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 35%; жіноча – 65%. 

2. Вік: 17-35 років – 45%; 36-55 років – 31%; 56-75 років – 24%. 

3. Освіта: вища – 71%; спеціальна – 15%; середня – 14%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 50%; науковці – 18%; робітники – 1%; 

студенти – 24%; школярі – 3%; пенсіонери – 3%; безробітні – 1%. 
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Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 36% 

2 професійний інтерес 12% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 38% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 28% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

60% 

19% 

9% 

1% 

2 наукова література 28% 

3 науково-популярна література 47% 

4 підручники 35% 

5 періодичні видання 29% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 28% 

7 інші (вказати) 0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 32% 

2 література з історії релігії 38% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 27% 

4 житія святих 28% 

5 праці святих отців церкви 25% 

6 проповіді, молитвослови 16% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 11% 
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8 видання з релігійного мистецтва 13% 

9 література про східні віровчення 13% 

10 релігійно-філософська література 27% 

11 наукові дослідження 13% 

12 взаємовідносини релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

3% 

4% 

10% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 11% 

2 література з історії релігії 5% 

3 література про релігійні свята й обряди, їхнє значення 6% 

4 житія святих 13% 

5 праці святих отців церкви 13% 

6 проповіді, молитвослови 8% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 5% 

8 видання з релігійного мистецтва 7% 

9 література про східні віровчення 6% 

10 релігійно-філософська література 7% 

11 наукові дослідження 7% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави і влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

7% 

4% 

5% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  0% 
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 36% 

2 діячів церкви 31% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

45% 

33% 

45% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

С.Л. Франк, «Смысл жизни»; священик Митрофан, «Как живут наши умершие и 

как будем жить мы после смерти»; святий праведний Іоанн Кронштадтський, 

«Христианский смысл жизни»; В.І. Курбатова, «Загадки, коды и пророчества 

Библии», «Загадки Туринской плащаницы»; преподобний Іоанн Дамаскін, «Точное 

изложение православной веры»; митрополит Ієрофей (Влахос), «Православная 

психотерапия»; І.М. Яблоков, «Религиоведение»; архімандрит Тихін (Шевкунов), 

«Несвятые святые и другие рассказы»; І. Ільїн, «Религиозный смысл философии»; 

диякон Андрій Кураєв, «Традиция. Догмат. Обряд: апологет. очерк»; А. Пікок, 

«Богословие в век науки»; Л. Міленіна, «О вере и чудесах новозаветных и 

современных», «Чудотворящие и исцеляющие молитвы и иконы»; отець Олександр 

Шмеман, «Исторический путь православия»; «Религиоведение» під ред. 

М.М. Шахновича; А.С Івченко, «Найвидатніші храми України»; Я.Я. Чорненький, 

«Релігієзнавство»; архімандрит Іоанн Крестьянкін, «Размышления о бессмертной 

душе»; праці митрополита Антонія Сурозького; А.О. Єришев, «Религиоведение»; 

митрополит Іларіон (Алфеєв), «Православие», «Священная тайна Церкви»; І. Брек, 

«Священный дар жизни»; праці В. Лосського, отця Георгія Флоровського; 

Дж. Вейгек, «Иоанн Павел II»; О. Уайт, «Пророки и цари»; Дж. Вандеман, 

«Мятежная планета»; Л.І. Лазар, «Церковное право»; Н.О. Павлова, «Пасха 

Красная»; «Біблія», «Советы преподобного Макария Оптинского», «Преподобные 

старцы Оптинской пустыни», «Памяти протоиерея Александра Меня», 

«Православное исцеление от всех болезней старинными и современными 
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природными средствами», «Жития святых», «Русские святые и подвижники 

православия», «Матрона Московская», «Афонский старец Силуан», «Путь к 

православию», «Православие. Энциклопедия верующего», «Історія релігії на 

Україні», «Різдвяні свята», «Релігія і нація в суспільному житті України і світу», 

«Науки и богословие», молитовники. 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 78% 

2 ні 22% 

8. Які періодичні видання з питань релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наша віра», «Наука и религия», «Віра і розум», «Альфа и Омега», «Духовно-

нравственное воспитание», «Людина і світ», «Религия и право», «Отрок», «Спасите 

наши души». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наука и религия», «Отрок», «Наша віра», «Віра і розум», «Духовно-нравственное 

воспитание», «Людина і світ», «Альфа и Омега». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Праці отця Павла Флоренського, «Блаженная Матрона Московская», «Вестник 

Православия». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 76% 

2 ні 24% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 60% 

2 ні 10% 

3 частково 30% 
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13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 32%; жіноча – 68%. 

2. Вік: 17-35 років – 50%; 36-55 років – 30%; 56-75 років – 20%. 

3. Освіта: вища – 60%; спеціальна – 17%; середня – 23%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 53%; науковці – 5%; робітники – 4%; 

студенти – 28%, пенсіонери – 10%. 
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Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 37% 

2 професійний інтерес 18% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 39% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 24% 

5 інше 0% 

2. Які типи релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

50% 

10% 

4% 

0% 

2 наукова література 48% 

3 науково-популярна література 50% 

4 підручники 21% 

5 періодичні видання 16% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 18% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 24% 

2 література з історії релігії 30% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 25% 

4 житія святих 7% 

5 праці святих отців церкви 14% 

6 проповіді, молитвослови 0% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 25% 
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8 видання з релігійного мистецтва 9% 

9 література про східні віровчення 13% 

10 релігійно-філософська література 28% 

11 наукові дослідження 16% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

12% 

7% 

10% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 0% 

2 література з історії релігії 0% 

3 література про релігійні свята й обряди, їхнє значення 0% 

4 житія святих 3% 

5 праці святих отців церкви 1% 

6 проповіді, молитвослови 0% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 4% 

8 видання з релігійного мистецтва 3% 

9 література про східні віровчення 1% 

10 релігійно-філософська література 0% 

11 наукові дослідження 6% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

3% 

0% 

0% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)   
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 13% 

2 діячів церкви 16% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

13% 

25% 

41% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

Блаженний Августін, «Град Божий»; Г. Гессе, «Гра в бісер»; О. Дворкін, 

«Сектоведение»; В. Карпенко, «Час каміння збирати»; В. Малина, «Кам’яні хрести 

в Україні»; О. Павловський, «Популярный библейский словарь»; «Біблія», 

«Коран», «Библейская энциклопедия», «Жития святых», «Основи філософських 

знань та релігієзнавства», «Релігієзнавство». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 60% 

2 ні 40% 

8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Вісник Корнилія». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

Все отримано. 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Видання богословів кінця XVIII століття, праці з історії релігії. 
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11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 74% 

2 ні 26% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 40% 

2 ні 15% 

3 частково 45% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 37%; жіноча – 63%. 

2. Вік: 17-35 років – 68%; 36-55 років – 18%; 56-75 років – 14%. 

3. Освіта: вища – 86%; середня – 14%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 64%; науковці – 24%; студенти – 12%; 

робітники – 0%. 
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Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 28% 

2 професійний інтерес 6% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 42% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 33% 

5 інше 0% 

2. Які типи релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

66% 

7% 

0% 

0% 

2 наукова література 18% 

3 науково-популярна література 45% 

4 підручники 23% 

5 періодичні видання 33% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 17% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять?  

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 31% 

2 література з історії релігії 35% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 28% 

4 житія святих 33% 

5 праці святих отців церкви 28% 

6 проповіді, молитвослови 21% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 13% 
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8 видання з релігійного мистецтва 14% 

9 література про східні віровчення 23% 

10 релігійно-філософська література 21% 

11 наукові дослідження 7% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

4% 

5% 

7% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 2% 

2 література з історії релігії 7% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 0% 

4 житія святих 20% 

5 праці святих отців церкви 23% 

6 проповіді, молитвослови 9% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 5% 

8 видання з релігійного мистецтва 2% 

9 література про східні віровчення 6% 

10 релігійно-філософська література 8% 

11 наукові дослідження 11% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

1% 

0% 

3% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)   
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 44% 

2 діячів церкви 33% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

31% 

25% 

37% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

Архімандрит Тихін (Шевкунов), «Несвятые святые»; Г. Картер, «Гробница 

Тутанхамона»; В.І. Лубський, «Історія релігій»; В.І. Докаш, «Загальне 

релігієзнавство»; О.М. Сотник, «Сумщина християнська»; Ю.А. Калінін, 

«Релігієзнавство»; О.П. Кислашко, «Православні свята та народні звичаї»; 

«Религия в истории и культуре» під ред. М.Г. Писманика; К.В. Кислюк, 

«Релігієзнавство»; Є.А. Харьковщенко, «Релігієзнавство»; Л. Рампа, «Мудрость 

бедных»; Л.М. Пермінова, «Отец духовный, как родной»; О. Уайт, «Великая 

борьба»; архімандрит Амвросій, «О вере и спасении»; «О жизни православных 

святых, иконах и праздниках» під ред. О.А.Попова; Г. Гече, «Библейские истории»; 

отець Олександр Ткачов, «Тебе и мне Бог письмо написал», «Проповеди»; 

О. Торік, «Флавиан»; митрополит Антоній Сурозький, «Жизнь, болезнь, смерть»; 

старець Паїсій Святогорець, «Духовное пробуждение», «Сочинения» (в 4 томах); 

О. Дубровська, «Древние религии мира»; М.М. Нікольський, «История русской 

церкви»; святий праведний Іоанн Кронштадтський, «Мысли христианина»; 

святитель Лука Войно-Ясенецький, «Я полюбил страдания»; диякон Андрій 

Кураєв, «Церковь в мире людей»; М.П. Новиков, «Христианизация Киевской 

Руси»; О. Чемберс, «Все мое предельное Господу»; отець Олександр Мень, «Сын 

Человеческий»; К. Рижов, «Кто есть кто в мире религий»; І. Шмельов, «Старый 

Валаам»; І. Ільїн, «Поющее сердце»; А.М. Черній, «Релігієзнавство»; Біблія, Коран, 

«Житія святих», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», «Історія 

релігій», «Древние религии мира», «Библейские истории», «Отец Арсений», 
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«Евангелие от Матфея», «Добротолюбие», «Старец Силуан Афонский», «Жизнь 

Иисуса», «Жизнь земная и последующая», «Детская Библия», «Закон Божий», 

«Проповеди оптинских святых». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 58% 

2 ні 42% 

8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Отрок», «Фома», «Мгарский колокол», «Православная 

беседа», «Вверх», «Православная газета», «Православная Сумщина», «Мир», 

«Спасите наши души», «Православный мир», «Православні бесіди», 

«Православний вісник», «Наука. Релігія. Суспільство». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Православная беседа», «Мгарский колокол», «Отрок», «Фома», «Православний 

вісник», «Спасите наши души», «Голос православ’я», «Православная Сумщина», 

«Церковний вісник», «Наука и религия». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Праці святителя Василія Великого, святителя Іоанна Златоустого, святителя 

Григорія Богослова, отця Андрія Ткачова, архімандрита Тихона (Шевкунова), 

О. Торіка, блаженного Феофілакта Болгарського, святителя Луки (Войно-

Ясенецький), отця Олександра Меня, митрополита Антонія Сурозького, святого 

праведного Іоанна Кронштадтського, «Жизнь после смерти» Р. Моуді, «Любовь – 

путь к победе» Дж. Майєра, «Слова» старця Паїсія Святогорця, «Красная Пасха» 

Н. Павлової, «Біблія», «Православна учбова Біблія», житія святих, «Житіє 

преподобного Серафима Саровського», «Житие святой блаженной Ксении 

Петербургской», праці святих отців, «Апостол», «Історія релігії в Україні», 

словники, «Православная энциклопедия», журнали «Отрок», «Фома», «Славянка», 

«Вверх», «Православная Сумщина», «Мгарский колокол», «Віра і культура», 

«Православная беседа». 
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11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 75% 

2 ні 25% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 57% 

2 ні 6% 

3 частково 37% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 30%; жіноча – 70%. 

2. Вік: 17-35 років – 46%; 36-55 років – 40%; 56-75 років – 14%. 

3. Освіта: вища – 60%; спеціальна – 12%; середня – 28%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 32%; науковці – 30%; робітники – 6%; 

студенти – 23%; школярі – 3%; пенсіонери – 6%. 
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Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 14% 

2 професійний інтерес 7% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 50% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 41% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

58% 

10% 

7% 

0% 

2 наукова література 20% 

3 науково-популярна література 51% 

4 підручники 22% 

5 періодичні видання 19% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 23% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 34% 

2 література з історії релігії 38% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 33% 

4 житія святих 27% 

5 праці святих отців церкви 12% 

6 проповіді, молитвослови 12% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 9% 
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8 видання з релігійного мистецтва 5% 

9 література про східні віровчення 11% 

10 релігійно-філософська література 22% 

11 наукові дослідження 16% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

5% 

7% 

6% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 загальне релігієзнавство 4% 

2 література з історії релігії 8% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 3% 

4 житія святих 3% 

5 праці святих отців церкви 10% 

6 проповіді, молитвослови 3% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 5% 

8 видання з релігійного мистецтва 4% 

9 література про східні віровчення 5% 

10 релігійно-філософська література 6% 

11 наукові дослідження 7% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

2% 

2% 

3% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)   
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 36% 

2 діячів церкви 30% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

35% 

26% 

37% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

С. Рижкова, «Типологія релігій»; А. Річинський, «Проблеми української релігійної 

свідомості»; Е. Сведенборг, «О небесах, о мире духов и об аде», «Свет на пути», 

«Голос безмолвия»; І. Кант, «Релігія в межах тільки розуму»; Д. Юм, «Природна 

історія релігії»; Г. Гегель, «Дух християнства і його доля», «Лекції з філософії 

релігії»; Е. Дюргейм, «Елементарні форми релігійного життя»; М. Вебер, 

«Протестантська етика і дух капіталізму», «Господарча етика світових релігій», 

«Соціологія релігії (типи релігійних спільнот)»; Г. Зіммель, «Релігія»; 

Б. Малиновський, «Основи віри й моралі», «Магія, науки та релігія й інші есе»; 

Л. Бергер, «Священная завеса», «Єретичний імператив»; С.М. Булгаков, «Два 

града», «Апокаліптика й соціалізм»; Т. Ернст, «Абсолютність християнства та 

історія релігії», «Соціальні вчення християнських церков і груп»; С.Л. Франк, 

«Світло в пітьмі: досвід християнської етики й соціальної філософії»; В. Франкл, 

«Підсвідомий бог»; «Біблія», «Закон Божий», «Релігія в Україні», 

«Релігієзнавство», «Релігії світу», «Релігія і церква в національному відродженні 

України». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 84% 

2 ні 16% 
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8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Релігійна панорама», «Благовіст», «Вірую», «Наша віра», 

«Божий сіяч». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наша віра», «Наука и религия», «Релігійна панорама», «Благовіст», «Божий сіяч». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Періодичні видання: «Надзбручанські дзвони», «Голос українського православ’я», 

«Благовіст». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 71% 

2 ні 29% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%) 

1 так 32% 

2 ні 12% 

3 частково 56% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 31%; жіноча – 69%. 

2. Вік: 17-35 років – 46%; 36-55 років – 48%; 56-75 років – 6%. 

3. Освіта: вища – 67%; спеціальна – 12%; середня – 21%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 56%; робітники – 10%; студенти – 18%; 

пенсіонери – 3%; безробітні – 13%. 
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Центральна бібліотека ЦБС м. Кіровограда 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 27% 

2 професійний інтерес 3% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 40% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 36% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

75% 

4% 

3% 

0% 

2 наукова література 19% 

3 науково-популярна література 38% 

4 підручники 10% 

5 періодичні видання 8% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 16% 

7 інші (вказати) 0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 33% 

2 література з історії релігії 27% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 41% 

4 житія святих 19% 

5 праці святих отців церкви 2% 

6 проповіді, молитвослови 6% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 6% 
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8 видання з релігійного мистецтва 7% 

9 література про східні віровчення 6% 

10 релігійно-філософська література 8% 

11 наукові дослідження 12% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

4% 

2% 

2% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 3% 

2 література з історії релігії 1% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 3% 

4 житія святих 9% 

5 праці святих отців церкви 10% 

6 проповіді, молитвослови 5% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 5% 

8 видання з релігійного мистецтва 9% 

9 література про східні віровчення 3% 

10 релігійно-філософська література 3% 

11 наукові дослідження 6% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

4% 

0% 

0% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 24% 

2 діячів церкви 9% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

22% 

37% 

54% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

М. Лайтман, «Тайный смысл Библии»; Я. Креховецький, «Богослов’я та духовність 

ікони»; І.А. Кривельов, «История религии»; П.К. Лобазов, «Релігієзнавство»; 

В.І. Лубський, «Релігієзнавство»; Ю.А. Калінін, «Релігієзнавство»; І. Ільїн, «О 

непротивлении злу»; І. Попович, «Философские пропасти»; С.В. Санников, 

«Двадцать веков христианства»; Блаженний Августін, «Сповідь»; Н.М. Діанова, 

«Історія релігій та церкви в Україні»; Б. Кузик, «Благовіст»; отець Олександр 

Мень, «Сочинения», «Сын Человеческий»; праці С.С. Авєрінцева; О. Воропай, 

«Звичаї нашого народу»; Р. Грановська, «Психология веры»; митрополит Іларіон 

(Огієнко), «Дохристиянські вірування українського народу»; В. Тихоплав, «Время 

Бога»; М.С.Гордієнко, «Новые православные святые»; святитель Ігнатій 

(Брянчанінов), «Аскетические опыты»; М. Іванченко, «Дивосвіт православних 

слов'ян»; «Біблія», «Біблія для дітей», «Закон Божий», «Історія релігій», 

«Молитвослов», «Життя святих», «Древнерусские жития святых», «Релігія Сходу», 

Псалтир, «Життя Ісуса Христа», «Как была крещена Русь», «Святыни 

православия», «Пробуждение начинается с меня», «Житие святой блаженной 

Ксении Петербургской». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 83% 

2 ні 17% 
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8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Православная газета», «Голос православ’я», «Добрая весть», 

«Тропинка», «Исцелись верой», «Летопись православия». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наука и религия», «Добрая весть», «Летопись православия», «Православная 

газета». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

«Пути русского богословия» отця Георгія Флоровського, «Українські чудотворні 

ікони» Д. Степовика, «Наука и религия», «Православная газета». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 52% 

2 ні 48% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 67% 

2 ні 4% 

3 частково 29% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 23%; жіноча – 77%. 

2. Вік: до 17 років – 21%;17-35 років – 30%; 36-55 років – 43%; 56-75 років – 6%. 

3. Освіта: вища – 37%; спеціальна – 26%; середня – 37%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 35%; робітники – 15%; студенти – 21%; 

школярі – 18%; пенсіонери – 11%. 
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Центральна бібліотека для дорослих ЦБС м. Луганська 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 8% 

2 професійний інтерес 6% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 44% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 33% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

48% 

4% 

1% 

0% 

2 наукова література 6% 

3 науково-популярна література 40% 

4 підручники 10% 

5 періодичні видання 23% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 13% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 14% 

2 література з історії релігії 32% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 35% 

4 житія святих 28% 

5 праці святих отців церкви 13% 

6 проповіді, молитвослови 16% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 9% 
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8 видання з релігійного мистецтва 11% 

9 література про східні віровчення 12% 

10 релігійно-філософська література 16% 

11 наукові дослідження 8% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

2% 

2% 

6% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 0% 

2 література з історії релігії 4% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 3% 

4 житія святих 22% 

5 праці святих отців церкви 11% 

6 проповіді, молитвослови 4% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 4% 

8 видання з релігійного мистецтва 6% 

9 література про східні віровчення 7% 

10 релігійно-філософська література 3% 

11 наукові дослідження 3% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

2% 

1% 

1% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 19% 

2 діячів церкви 10% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

25% 

23% 

31% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

Святитель Дмитрій Ростовський, «Жития святых»; Дж. Мітчелл, «Феномены книги 

чудес»; праці отця Олександра Меня; Л.С. Васильєв, «История религий Востока»; 

І. Франко, «Створення світу»; Ю. Канигін, «Сатанизм в XX веке»; Е.О. Бондаренко, 

«Праздники христианской Руси»; О. Корнеєв, «Религии мира»; Є.В. Петрик, 

«Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері»; 

К. Сосенко, «Різдво – колядка і Щедрий вечір»; архімандрит Рафаїл (Карелін), 

«Умение умирать, или искусство жить»; Л.Р. Берестов, «Число зверя»; Г. Гече, 

«Библейские истории»; О. Чуднова, «81 молитва на быструю помощь»; святитель 

Миколай Сербський, «Мысли о добре и зле»; єпископ Кассіан, «Христос и первое 

христианское поколение»; твори інока Єфимія; щоденники святого праведного 

Іоанна Кронштадтського; старець Паїсій Святогорець, «Семейная жизнь»; 

архімандрит Тихін (Шевкунов), «Несвятые святые и другие рассказы»; Ч. Діккенс, 

«Жизнь нашего Господа Иисуса Христа»; Ф. Херберт, «Религиозные темы в новом 

освещении»; святитель Лука Войно-Ясенецький, «Я полюбил страдания», «Дух, 

душа и тело»; В.І. Лубський, «Релігієзнавство»; М. Бердяєв, «Самопознание»; 

«Біблія», «Коран», «Псалтырь», «История русской церкви», «Релігієзнавство», 

«Библейский атлас», «Закон Божий», «Тайны богов и религий», «Библейские 

сказания», «Плачущий ангел», «Матушка Фотинья», «Родительский молитвенный 

покров», «Молитва матери со дна моря поднимет», «Житие преподобного Кукши 

Одесского», «Дивный ангел», «Чудеса и видения», «100 великих библейских 

персонажей». 
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7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 56% 

2 ні 44% 

8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Фома», «Православие и мир», «Истина и жизнь», «Церковная 

газета», «Спасите наши души», «Православный вестник», «Отрок», «Живой 

родник», «Православие Луганщины», «Духовный собеседник», «Славянка», 

«Православная беседа», «Наука. Релігія. Суспільство». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

Бібліотека не має жодного з названих періодичних видань. 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

«Лествица» преподобного Іоанна Лествичника, «Сын Человеческий» отця 

Олександра Меня, «Библия», житія святих, праці з історії релігії, праці діячів 

церкви, богословів, святих отців, «Библия для детей», «Православная 

энциклопедия», «Азы православия», «Сектоведение», періодичні видання 

«Православие и мир», «Христианская газета», «Наука и религия», «Православный 

вестник», «Духовный собеседник», «Древо жизни», «Путь», «Отрок», «Божья 

коровка», «Фома». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 55% 

2 ні 45% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 46% 

2 ні 0% 

3 частково 54% 
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13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 23%; жіноча – 77%. 

2. Вік: 17-35 років – 28%; 36-55 років – 37%; 56-75 років – 35%. 

3. Освіта: вища – 63%; спеціальна – 25%; середня – 12%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 72%; науковці – 2%; робітники – 17%; 

студенти – 9%. 
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Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 18% 

2 професійний інтерес 7% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 33% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 24% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

45% 

11% 

9% 

0% 

2 наукова література 11% 

3 науково-популярна література 27% 

4 підручники 9% 

5 періодичні видання 13% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 9% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 19% 

2 література з історії релігії 21% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 21% 

4 житія святих 18% 

5 праці святих отців церкви 7% 

6 проповіді, молитвослови 9% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 5% 
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8 видання з релігійного мистецтва 7% 

9 література про східні віровчення 5% 

10 релігійно-філософська література 11% 

11 наукові дослідження 12% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

9% 

9% 

12% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 1% 

2 література з історії релігії 5% 

3 література про релігійні свята й обряди, їхнє значення 4% 

4 житія святих 3% 

5 праці святих отців церкви 4% 

6 проповіді, молитвослови 11% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 3% 

8 видання з релігійного мистецтва 5% 

9 література про східні віровчення 2% 

10 релігійно-філософська література 3% 

11 наукові дослідження 6% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

3% 

3% 

4% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 18% 

2 діячів церкви 17% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

31% 

32% 

34% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

Отець Олександр Мень, «Сын Человеческий»; «Релігієзнавство» під ред. 

В.І. Лубського; С.О. Токарєв, «Ранние формы религии»; В.Т. Скуратівський, 

«Святвечір»; Л. Таксіль, «Священный вертеп»; Іоанн Заточник, «Духовные 

письма»; святитель Іоанн Златоустий, «Проповеди»; І. Григулевич, «Инквизиция»; 

Л. Климович, «Книга о Коране»; Г. Дюрвілль, «Призрак живых»; І. Артеменко, 

«Боги созданы людьми»; отець Арсеній, «Жития Святых»; М.М. Нікольський, 

«История Русской православной церкви»; Е. Зауер, «Бог, человечество, вечность», 

«Триумф Распятого»; М. Морозов, «История возникновения Апокалипсиса. 

Откровение в грозе и буре»; «Библия», «Библия для детей», «Новый Завет», 

«Евангелие», «Пісні Соломона», «Притчи Соломона», «Есфирь», «Тайна 

реинкарнации», «Ксения Петербургская», «Библейская энциклопедия», «Щит 

духовный», «Григорий Сковорода», енциклопедія «Религии мира», «Тайные 

ордена», «Православный календарь», «Дітям-янголятам у будень та свято», «Как 

была крещена Русь». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 74% 

2 ні 26% 

8. Які періодичні видання з питань релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Вестник Корнилия», «Наука и религия», «Вера и жизнь». 
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9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наука и религия», «Вера и жизнь». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

«Житие святой блаженной Ксении Петербургской», проповіді діячів церкви, праці 

сучасних богословів, релігійно-філософська література, нові заповіти, 

молитвослови, книги про православну кулінарію, журналы «Христианские 

чтения», «Фома». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 55% 

2 ні 45% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 55% 

2 ні 7% 

3 частково 38% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 28%; жіноча – 72%. 

2. Вік: 17-35 років – 37%; 36-55 років – 26%; 56-75 років – 36%. 

3. Освіта: вища – 60%; спеціальна – 15%; середня – 25%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 71%; науковці – 2%; робітники – 2%; 

студенти – 25%. 
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Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка ЦБС м. Сум 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 21% 

2 професійний інтерес 4% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 57% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 35% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

68% 

4% 

1% 

0% 

2 наукова література 14% 

3 науково-популярна література 38% 

4 підручники 13% 

5 періодичні видання 19% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 19% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 23% 

2 література з історії релігії 34% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 33% 

4 житія святих 30% 

5 праці святих отців церкви 10% 

6 проповіді, молитвослови 15% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 14% 
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8 видання з релігійного мистецтва 5% 

9 література про східні віровчення 11% 

10 релігійно-філософська література 16% 

11 наукові дослідження 9% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

4% 

9% 

3% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 1% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 2% 

2 література з історії релігії 7% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 4% 

4 житія святих 13% 

5 праці святих отців церкви 9% 

6 проповіді, молитвослови 5% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 4% 

8 видання з релігійного мистецтва 3% 

9 література про східні віровчення 1% 

10 релігійно-філософська література 1% 

11 наукові дослідження 0% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

1% 

2% 

2% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 26% 

2 діячів церкви 19% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

27% 

26% 

3% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

О.П. Кислашко, «Православні свята та народні звичаї»; отець Олександр Мень, 

«История религии»; П.Ф. Дарманський, «Зелені джерела святого письма»; 

В.У. Лубський, «Історія релігій», «Релігієзнавство»; А.М. Черній, 

«Релігієзнавство»; «Православні свята: розповіді для дітей дошк. і мол. шк. віку» 

під ред. П.О. Громового; О.Ю. Костін, «Православные обряды»; «Релігієзнавство» 

під ред. М. Заковича; святитель Василій Кінешемський, «Беседы на Евангелие от 

Марка»; святий праведний Іоанн Кронштадтський, «Моя жизнь во Христе»; 

святитель Лука Войно-Ясенецький, «Я полюбил страдания»; отець Олександр 

Ткачов, «Тебе и мне Бог написал письмо»; архімандрит Тихін (Шевкунов), 

«Несвятые святые и другие рассказы»; Л. Ємельянова, «Да благословит Бог 

читающего и слушающего эту благодать»; старець Паїсій Святогорець, «Духовное 

пробуждение»; Д. Степовик, «Історія української ікони X-XX століть»; 

С. Слобідський, «Закон Божий»; блаженний Феофілакт Болгарський, «Толкование 

Евангелия»; святитель Іоанн Златоустий, «Беседы на Евангелие»; праці Сергія 

Нілуса; Г. Геге, «Библейские истории»; В.П. Єременко, «Історична роль 

християнства: реальність і міфи»; О. Ярославський, «Біблія для віруючих і 

невіруючих»; Ю.А. Калінін, «Релігієзнавство»; диякон Андрій Кураєв, «Буддизм и 

христианство»; І. Флавій, «Іудейська війна»; «Библия», «Коран», «Детская 

Библия», «Библия для юношества», «Ілюстративна Біблія для молодих», «Новый 

завет», «Біблієзнавство», «Християнські рухи», «Русские провидцы и 

предсказатели», «Как была крещена Русь», «Анатомия раскола», «Филарет. Раскол 
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церкви на Украине», «Серафим Вырицкий», «Житие святого Луки», «Добрый 

пастырь: жизнь отца Иоанна Борисовича», «Житие преподобномученицы великой 

княгини Елизаветы», «Огненный авва», «Время любить и быть любимым», 

«Духовный маяк», «Илопорион», «Добротолюбие», «Утренний страж», «Хлеб наш 

насущный», «Слово жизни», «Релігієзнавчий словник», «Сказание о Христе», 

«Світло з неба», Євангеліє, «Псалтырь», «Релігії світу», «Короткі відомості про 

свята Православної церкви», «Православный катехизис», «Введение в историю 

церкви». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 74% 

2 ні 26% 

8. Які періодичні видання з питань  релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Отрок», «Православна Сумщина», «Наука и религия», «Спасите наши души», 

«Славянка», «Фома», «Божий лучик», «Исцелись верою», «Колесо жизни», 

«Фамилия», «Начало». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наука и религия», «Отрок», «Православна Сумщина», «Спасите наши души», 

«Мир», «Славянка», «Колесо жизни». 

10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

Праці святителя Феофана Затворника, праці святих отців церкви, «Аномалия 

родительской любви» ігумена Євменія, «Красная Пасха» Н.О. Павлової, 

тлумачення на Святе писання, науково-популярні видання про сучасне сектантство, 

підручники з питань релігії та релігієзнавства, православні молитвослови, 

періодичні видання «Спасите наши души», «Исцелись верой», «Мир», «Наука и 

религия». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 52% 

2 ні 48% 
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12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 66% 

2 ні 15% 

3 частково 19% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 21%; жіноча – 79%. 

2. Вік: 17-35 років – 41%; 36-55 років – 37%; 56-75 років – 22%. 

3. Освіта: вища – 56%; спеціальна – 22%; середня – 22%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 60%; науковці – 1%; робітники – 12%; 

студенти – 27%. 
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Центральна бібліотека ЦБС м. Тернополя 

1. З якою метою Ви звертаєтеся до літератури з питань релігії і 

релігієзнавства?  

№ Відповіді Відсотки (%)

1 освіта (підготовка до занять у школі, ВНЗ) 14% 

2 професійний інтерес 10% 

3 бажання розширити свій кругозір, самоосвіта 40% 

4 віра, світогляд, питання буття і осмислення світу 36% 

5 інше 0% 

2. Які види релігійної і релігієзнавчої літератури Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 Священні писання: 

 Біблія  

 Коран 

 Талмуд  

 інші 

 

49% 

0% 

0% 

0% 

2 наукова література 20% 

3 науково-популярна література 51% 

4 підручники 18% 

5 періодичні видання 8% 

6 довідкові видання (енциклопедії, словники) 15% 

7 інші (вказати)   0% 

3. Які релігійні і релігієзнавчі теми Вас цікавлять? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 26% 

2 література з історії релігії 22% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 41% 

4 житія святих 4% 

5 праці святих отців церкви 14% 

6 проповіді, молитвослови 8% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 10% 
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8 видання з релігійного мистецтва 8% 

9 література про східні віровчення 4% 

10 релігійно-філософська література 8% 

11 наукові дослідження 6% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

5% 

4% 

2% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме) 0% 

4. Яку літературу за цими темами Ви замовили, але не отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 загальне релігієзнавство 2% 

2 література з історії релігії 0% 

3 література про релігійні свята  й обряди, їхнє значення 0% 

4 житія святих 4% 

5 праці святих отців церкви 0% 

6 проповіді, молитвослови 3% 

7 література про релігійну ситуацію в країні, світі 2% 

8 видання з релігійного мистецтва 2% 

9 література про східні віровчення 0% 

10 релігійно-філософська література 3% 

11 наукові дослідження 0% 

12 взаємовідносини  релігії і: 

 держави та влади 

 суспільства 

 науки  

 інше 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

13 інша література (вкажіть, яка саме)  
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5. Праці яких фахівців Вас цікавлять? 

№  Відповіді Відсотки (%) 

1 богословів 27% 

2 діячів церкви 16% 

3 світських авторів: 

 релігієзнавців 

 філософів 

 істориків 

 інших 

 

22% 

15% 

34% 

0% 

6. Яка з прочитаних Вами книг з питань релігії і релігієзнавства Вам 

запам’яталася? 

І. Франко, «Створення світу»; М. Опалко, «Хресний шлях Йосипа Сліпого»; 

митрополит Іларіон (Огієнко), «Життєписи великих українців»; О.П. Кислашко, 

«Православні свята та народні звичаї»; Ю. Федорів, «Історія церкви в Україні»; 

Ю. Катрій, «Пізнай свій обряд»; отець Олександр Мень, «Сын Человеческий»; 

С.І. Головащенко, «Історія християнства»; «Голгофа українського православ’я», 

«Ілюстративна Біблія для молоді». 

7. Чи в нашій бібліотеці Ви її отримали? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 68% 

2 ні 32% 

8. Які періодичні видання з питань релігії і релігієзнавства Вас цікавлять? 

«Наука и религия», «Релігійна панорама», «Католицький вісник», «Вічне слово», 

«Біблійне відкриття», «Почаївський листок», «Отрок», «Наука. Релігія. 

Суспільство», «Наша віра», «Православний вісник», «Надзбручанські дзвони», 

«Людина і світ», «Голос православ’я». 

9. Яких з вищеназваних періодичних видань Ви не отримали в нашій 

бібліотеці? 

«Наука и религия», «Біблійне відкриття», «Релігійна панорама», «Наука. Релігія. 

Суспільство», «Католицький вісник», «Надзбручанські дзвони», «Голос 

православ’я», «Почаївський листок», «Отрок». 
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10. Якими виданнями з релігії і релігієзнавства Ви порадили б 

докомплектувати фонд бібліотеки? 

«Нові релігійні течії та організації в Україні» Л. Филиповича, «Паломничество к 

ненасилию» М.Л. Кінга, «Історія релігії в Україні» у 10 томах, житія святих, 

видання про релігійну ситуацію в країні, світі, науково-популярна література, 

література про релігійні свята і обряди, підручники з релігінавства, видання з 

релігійного мистецтва, література про взаємовідносини релігії і держави, праці 

святих отців церкви, релігійно-філософська література, праці з історії східних 

релігій, катехізиси, молитовники, література з історії релігій та виникнення сект, 

періодичні видання «Православний вісник», «Вічне слово», «Отрок», «Наша віра», 

«Християнський журнал», «Людина і світ», «Наука. Релігія. Суспільство». 

11. Чи користуєтесь Ви ресурсами Інтернету з питань релігії і релігієзнавства? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 69% 

2 ні 31% 

12. Якщо так, чи задовольняють Вас релігійні і релігієзнавчі матеріали 

Інтернету? 

№ Відповіді Відсотки (%)

1 так 38% 

2 ні 13% 

3 частково 49% 

13. Просимо вказати дані про себе: 

1. Стать: чоловіча – 37%; жіноча – 63%. 

2. Вік: 17-35 років – 32%; 36-55 років – 48%; 56-75 років – 20%. 

3. Освіта: вища – 52%; спеціальна – 36%; середня – 12%. 

4. Категорія користувачів: фахівці – 61%; науковці – 0%; робітники – 4%; 

студенти – 23%; школярі – 12%. 
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Додаток 4 

Відсоток читачів релігійної і релігієзнавчої літератури від загального 

числа користувачів 5 

№ Назва бібліотеки Відсотки (%)

1 Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека  

ім. Д.І. Чижевського 

1% 

2 Луганська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. О.М. Горького 

5% 

3 Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О. Гмирьова 

0,4% 

4 Сумська обласна універсальна наукова бібліотека  

ім. Н.К. Крупської 

4%  

5 Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека - 

6 Центральна бібліотека ЦБС м. Кіровограда 2% 

7 Центральна бібліотека для дорослих ЦБС м. Луганська 0,18% 

8 Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для 

дорослих м. Миколаєва 

1% 

9 Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка ЦБС м. Сум 5% 

10 Центральна бібліотека ЦБС м. Тернополя 10% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

5 З десяти базових бібліотек, яким були надіслані анкети, лише Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека не надіслала статистичних даних. 
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