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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 15 

Семинарни упражнения 15 

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 30 

Доклад/Презентация 30 

Научно есе  

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 4 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 25% 

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  

9.  Курсов проект 25% 

10.  Изпит 50% 

Анотация на учебната дисциплина: 

 Учебната дисциплина География на религиозните общности , задочно 

обучение, е избираема за специалност География. Общият хорариум на 
дисциплината е 30 часа (15 часа лекции и 15 часа упражнения). Основната цел на 
лекционния курс е формиране на знания за възникването и териториалното 

разпространение на религиозните вярвания и свързаните с тях религиозни 
общности. Специално внимание в съдържанието на курса се отделя на влиянието на 

конфесионалната принадлежност върху етнокултурното развитие и начина на 
живот на населението в различните части на света. Към съдържанието се включва и 
анализ на етноконфесионалните отношения като геополитически фактор на 

съвременната епоха. 
 

 

 

Предварителни изисквания: 

   Студентите трябва да знаят и/или да могат: 
         -Теоретични знания:  Да познават основни понятия и термини, свързани  с 

формирането и териториалното разпространение на религиите и религиозните 
общности.  
         -Фактологични знания: Да познават определен обем от факти и примери за 

обяснение на съществуващите различия в отделните религиозни вярвания и тяхното 
влияние върху начина на живот и поведение на населението. 

         - Методологични знания: Да познават и прилагат основните методи, 
използвани при географския анализ за изследване на различните религиозни 
общности, тяхната структура и разпространение. 

 

 

Очаквани резултати: 

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 
 1. ще знаят: 

 На основата на получените знания  студентите ще могат  да анализират 
                                                 
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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различията в същността и териториалното разпространение на отделните 
религиозни общности. 

 Използвайки знанията, получени от курса на обучение студентите ще могат 
да анализират взаимодействието между религиозните общности и тяхното 

влияние като геополитически фактор на съвременната епоха. 
2. ще могат: 

 Практически умения: Ща могат да обработват статистическа информация, 

свързана с броя и структурните характеристики на религиозните общности. 
Обработената информация  ще  бъде представяна във вид на тематични 

карти, картосхеми и др. 
 Интелектуални умения: Те се свързват с изготвянето на цялостен анализ на 

конфесионалната структура  на населението в отделните континенти и 

региони, както и за територията на България..  
 Към интелектуалните умения се отнася също и изготвянето на реферати или 

научни съобщения по зададена тема, свързана със същността на 
териториалното разпространение на религиите и религиозните общности. 

 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

 
1 

А/ Лекции 

Същност на Географията на религиозните вярвания. Предмет и 
задачи. Връзки с други научни дисциплини, изучаващи 

населението. Същност на религиозните вярвания. Видове 
класификации на религиите. Религията като фактор за 

териториална диференциация на населението 

1 

2 Възникване и развитие на религиозните вярвания. Особености в 
териториалното разпространение на основните религии по света 

1 

3 Християнството. Предпоставки за възникване и териториално 

разпространение. Съвременна структура на християнската 
религиозна общност – особености и териториални различия 

1 

4 Източноправославно вероизповедание – възникване, особености 
и териториално разпространение 

1 

5 Католицизъм – възникване, особености и териториално 
разпространение 

1 
 

6 Протестантство – предпоставки за възникване и териториално 
разпространение 

7 Юдаизъм – същност, развитие и териториално разпространение  

2 8 Ислям – същност, развитие и териториално разпространение 

9 Будизъм – възникване, особености и териториално 
разпространение 

1 
 

10 Индуизъм – възникване, особености и териториално 
разпространение 

11 Конфуцианство – същност, особености и териториално 
разпространение 

 

12 Даоизъм – същност и териториално разпространение 
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13 Китайски будизъм – същност и териториално разпространение 

14 Анимизъм – същност и териториално разпространение 

15 Християнството в България. – поява и развитие. Същност и 

значение на Източното православие 

2 

16 Арменската  апостолическа православна църква в България. 
Особености и териториално разпространение 

1 

17 Католицизмът и протестантството в България. Проникване и 

териториално разпространение 

1 

18 Мюсюлманската религия в България. Териториално 
разпространение 

1 

19 Юдаизмът в България 1 

20 Сектите в България – разпространение и проблеми 1 

 

1 

Упражнения (семинари) 

Особености в териториалното разпространение на религиите по 
света. Световни религии 

2 

2 Религиозна структура на населението в европейските страни. 
Изработване на тематична карта 

2 

3 Религиозна структура на населението на азиатските страни. 
Изработване на   тематична карта 

2 

4 Религиозна структура на населението в африканските страни. 
Изработване  на тематична карта 

2 

5 Религиозна структура на населението на страните в Америка и 

Австралия 

2 

6 Съвременна религиозна структура на населението на България 2 

7 Посещение на религиозни храмове на територията на гр.София 3 

 
 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Същност на Географията на религиозните общностии. Връзки с други 

научни дисциплини, изучаващи населението 

2 Същност на религията и религиозните вярвания. Видове класификации 

на религиите. Значение на религията като фактор за териториална 

диференциация на населението 

3 Възникване и развитие на религиозните вярвания. Особености в 

териториалното      разпространение на основните религии по света 

4 Християнство. Предпоставки за възникване, развитие и 

разпространение. Съвременна структура на християнската религиозна 

общност – особености и териториални различия 

5 Източноправославно вероизповедание – възникване, особености и 

териториално разпространение  

6 Католицизъм – възникване, особености и териториално разпространение 

7 Протестантство – предпоставки за възникване и териториално 

разпространение 

8 Юдаизъм – същност, развитие и териториално разпространение  

9 Ислям – същност, особености и териториално разпространение  
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10 Будизъм – възникване, особености и териториално разпространение 

11 Индуизъм – възникване, особености и териториално разпространение  

12 Конфуцианство – същност, особености и териториално разпространение  

13 Даоизъм – Същност и териториално разпространение  

14 Китайски будизъм –същност и териториално разпространение 

15 Анимизъм – същност и териториално разпространение  

16 Формиране и особености на религиозната структура на населението в 

България 

17 Християнството в България – поява и разпространение. Същност и 

значение на Източното православие  

18 Арменската апостолическа православна църква в България. Особености 

и териториално разпространение  

19 Католицизмът в България. Проникване и териториално 

разпространение 

20 Протестанството и неговото разпространение в България 

21 Юдаизмът в България 

22 Сектите в България – разпространение и проблеми 
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