




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Рік навчання  3 3 

Семестр 5 5 

Кількість модулів з розподілом:  3 3 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 24 12 

Модульний контроль 6 - 

Самостійна робота 60 78 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» 

системи знань про актуальні проблеми, які досліджує сучасна теологія; 

оволодіння базовими знаннями понятійно-категоріального апарату, 

термінології теології як наукової дисципліни; набуття вмінь та практичних 

навичок розуміння змісту й структури теології в її історичному розвитку й 

сучасному стані в теоретичній, систематичній та практичній площинах. 

 

Завдання навчальної дисципліни – сформувати наступні загальні та фахові 

компетентності: 

 

ФК 3 Здатність до побудови алгоритму наукового дослідження у галузі 

релігієзнавства, використання релігієзнавчої методології;̈ використання 

теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження.  

ФК 6 Здатність до різних видів історико-релігієзнавчого аналізу (історико-

логічний, компаративний, ретроспективний, феноменологічний тощо); 

опрацьовувати джерельну базу дослідження; адаптувати і застосовувати 

релігієзнавчі ідеї у сучасну дослідницьку практику; використовувати 

формаційний та цивілізаційний підходи до осмислення різноманітних 

релігійних явищ і процесів в системі «людина-суспільство-природа». 

ФК 7 Здатність до диференціації наукової  діяльності відповідно до 

спеціальності; ґрунтовно знати історію релігії, в тому числі й сучасні релігійні 

вчення і напрямки; володіти сучасним концептуальним апаратом 

релігієзнавства;  вміння практичного реформування релігієзнавчих досліджень 

в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду та з урахуванням актуальних 



проблем сучасного релігієзнавства. 

ФК 8 Здатність до вивчення та модернізації існуючих дослідницьких 

методів, систем та технологій дослідження релігійних процесів і явищ; 

розуміння особливостей соціокультурного середовища та специфіки релігійних 

процесів; здатність аналізувати конвенціональні норми соціальної і культурної 

регуляції – національні й станові традиції, домінуючу мораль, світогляд, 

цінності, володіння високим рівнем релігійної толерантності та культури. 

ФК 9 Здатність аналізу відповідних інституційних норм соціальної 

організації –  основних соціальних інститутів, економічних, політичних, 

конфесійних структур, закладів, установ та ієрархій; здатність розробляти й 

впроваджувати нові методи моделювання й оптимізації систем державного 

управління з урахуванням потенціалу функціонування релігійних інституцій. 

ФК 10 Здатність досліджувати та аналізувати державно конфесійні 

відносини як систему суспільних відносин, здійснювати моніторинг і аналіз 

внутрішньої та міжнародної релігійної ситуації та розробляти інноваційні 

рекомендації стосовно підтримки в Україні міжконфесійної злагоди. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми теології» аспіранти повинні засвоїти навики розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі в галузі релігієзнавства і богослов’я та отримати наступні 

програмні результати навчання: 

ПРН 1 Здатність до критичного мислення, розуміння широкого кола 

світоглядних питань, використання набутого особистісно-професійного досвіду 

для вирішення наукових та фахових завдань; аналізу міждисциплінарних явищ і 

процесів; реалізації власного аксіологічного та наукового потенціалу.  

ПРН 2 Здатність до застосування методів наукового пізнання у аналізі 

релігійних процесів і явищ, проведення науково-дослідної діяльності, розробки 

та впровадження дослідницьких проектів, здійснення наукового дослідження та 

інтерпретація його результатів, ефективного висвітлення, поширення знань 

щодо наукових досліджень. 

ПРН 6 Здатність реалізовувати професійну та науково-дослідну діяльність 

на основі знань про сучасні новації в галузі релігієзнавства. 

ПРН 10 Здатність вибудувати алгоритм наукового дослідження галузі 

релігієзнавства, використовувати методологічні принципи релігієзнавчого 

дослідження, використовувати теоретичні та емпіричні методи наукового 

дослідження, визначати порядок проведення дослідження і його етапи. 

ПРН 13 Здатність до компаративного аналізу складних явищ і процесів 

релігійного життя суспільства в контексті вітчизняних та зарубіжних наукових 

розвідок. 

ПРН 14 Здатність до прогнозування наукової діяльності, до аналізу 

історичної динаміки та моделювання релігійних процесів та явищ. 

ПРН 15 Здатність до аналізу тенденцій розвитку сучасного релігійно-

культурного середовища. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

НАЗВА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, ТЕМ 

У
сь

о
г
о

 

Розподіл годин між 

видами робіт 

Аудиторна: 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

РЕЛІГІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

Змістовий модуль І.  

Теологія як наукова дисципліна та історичний феномен.  

Тема 1. Становлення раціонального викладу 

християнського богопізнання. Спільне та 

відмінне між конфесійною та світською 

теологією. 

14 2 2  10 

Тема 2. Співвідношення між теологією, вірою, 

релігієзнавством і філософією. 
14 2 2  10 

Модульний контроль 2     

Разом  30 4 4  20 

Змістовий модуль ІІ. Теологія як суспільний феномен 

 

Тема 3. Конфесійно-історична специфіка 

богословського осмислення місії та доктрини 

Церкви у католицизмі, православ’ї та 

протестантизмі. 

14 2 2  10 

Тема 4. Актуальні питання розвитку теологічної 

думки в Україні. 
14 2 2  10 

Модульний контроль 2     

Разом  30 4 4  20 

Змістовий модуль ІІІ.  

Відповідь теологічної думки на ключові виклики  сучасного 

глобалізованого суспільства 

Тема 5. Захист довкілля та подолання глобальної 

нерівності. Християнська біоетика. 
14 2 2  10 

Тема 6. Внесок Церкви в утвердження миру. 

Екуменічний рух та міжрелігійний діалог. 
14 2 2  10 

Модульний контроль 2     

Разом  30 4 4  20 

Всього 90 12 12  60 

 



 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОЛОГЇЇ 

Змістовий модуль І.  

Теологія як наукова дисципліна та історичний феномен.  

Тема 1. Становлення раціонального викладу 

християнського богопізнання.  
14 2 2  10 

Тема 2. Співвідношення між теологією, вірою, 

релігієзнавством і філософією 
14 2 2  10 

Модульний контроль 2     

Разом  30 4 4  20 

Змістовий модуль ІІ. Теологія як суспільний феномен 

 

Тема 3. Конфесійно-історична специфіка 

богословського осмислення місії та доктрини 

Церкви у католицизмі, православ’ї та 

протестантизмі. 

14 2 2  10 

Тема 4. Актуальні питання розвитку теологічної 

думки в Україні. Спільне та відмінне між 

конфесійною та світською теологією. 

14 2 2  10 

Модульний контроль 2     

Разом  30 4 4  20 

Змістовий модуль ІІІ.  

Відповідь теологічної думки на ключові виклики  сучасного 

глобалізованого суспільства 

Тема 5. Гідність людської особи. Права і свободи 

людини. Християнська біоетика. 
14 2 2  10 

Тема 6. Внесок Церкви в утвердження миру. 

Екуменічний рух та міжрелігійний діалог. 
14 2 2  10 

Модульний контроль 2     

Разом  30 4 4  20 

Всього 90 12 12  60 

 

 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Теологія як наукова дисципліна та історичний феномен 

 

Тема 1. Становлення раціонального викладу християнського 

богопізнання.  

 

Перші спроби систематичного осмислення віри Церкви у ранньому 

християнстві. Формування перших богословських шкіл на християнському 

Сході та у Західній Європі. Визначення для теології Томи Аквінського: «У 

священному вченні (sacra doctrina) все розглядається у зв’язку з Богом (sub 

ratione Dei): або тому що це є сам Бог, або тому що воно стосується до Бога як 

до початку і мети» (Summa theol. I.1.7).  

Три витоки теології: 1) віра в «теїстичного» Бога та її продовження і 

поглиблення — містичний досвід; 2) визнання Божого об’явлення, перш за все, 

у Св. Письмі разом і з традицією його тлумачення в патристиці і далі у 

Переданні (Традиції) і магістеріумі Церкви (для історичних церков — римсько-

католицької і православної); 3) греко-римська філософія і/або взагалі 

філософський підхід, особливо філософська термінологічна база. 

Об’єкт дослідження теології — Святе Письмо, твори отців і вчителів 

Церкви (патристика) та інших християнських авторів, богослужіння, церковне 

мистецтво тощо. Здобутки та методологія суміжних гуманітарних дисциплін: 

класичної і близькосхідної філології, філософії, історії, літературознавства, 

мистецтвознавства, археології тощо.  

Ключові слова: церква, віра, віровчення, самоусвідомлення Церкви, 

богослов’я / теологія, витоки теології, об’єкт дослідження теології.  

 

Тема 2. Співвідношення між теологією, вірою, релігієзнавством і 

філософією.  

                                                                           

Зміст базових категорій та понять християнської теології. Визначення 

теології як науки, що ставить собі за мету пізнання Бога у теїстичному його 

розумінні, а також пізнання всього іншого (світу, людини, культури, 

суспільства, історії тощо) у співвідношенні з Богом. 

Розвиток релігійної філософії. Зв'язок між теологією та філософією. 

Застосування теоретичного потенціалу аналітичної філософії, логіки до 

аналізу традиційних християнських концепцій. 

Ключові слова: християнська теологія, релігія, функції релігії, функції 

церкви, релігієзнавство, релігійна філософія.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Теологія як суспільний феномен 



 

Тема 3. Конфесійно-історична специфіка богословського осмислення 

місії та доктрини Церкви у православ’ї, католицизмі та протестантизмі.  

 

Універсальність християнського вчення. Соціальна природа релігії. Базові 

функції релігії: світоглядна, комунікативна, інтегративна, компенсаторна, 

регулятивна. Церква як соціальний інститут. 

Вселенські Собори та їх значення у становленні канону християнського 

православного вчення та формуванні єдності Помісних православних церков. 

Становлення державотворчої соціальної доктрини Православної церкви у 

контексті формування та розвитку християнської теології. Візантійська теорія 

«симфонії» держави і церкви як відповідь на виклики соціально-політичного 

розвитку християнської середньовічної монархії. 

Соціальна доктрина Католицької Церкви. Цінності притаманні гідності 

людини: істина, свобода, справедливість, любов.  

Принципи, які лежать в основі соціального вчення Церкви: людської 

гідності, спільного блага; субсидіарності, солідарності.  

Взаємопов’язаність принципів і цінностей та їх значення для побудови 

упорядкованого життя у суспільстві. 

 Біблійні засади протестантської теології. Особливості протестантського 

вчення: необхідність виправдання вірою, загальне священство, виключний 

авторитет Біблії, природна гріховність людини і можливість спасіння по 

благодаті Бога. П'ять основ протестантського богослов'я (Quinque sola— від лат. 

Quinque "п'ять", sola "тільки")— основні принципи протестантської теології, які 

на латині виражаються у формі фраз: Sola Scriptura («тільки Писання»), Sola fide 

(«тільки вірою»), Sola gratia («тільки благодаттю»), Solus Christus («тільки 

Христос»), Soli Deo gloria («тільки Богу слава»). 

Етика та економіка у протестантизмі. 

Ключові слова: Вселенські Собори, християнський канон, теорія 

«симфонії» держави і церкви, спільне благо, субсидіарність, солідарність, 

універсальне призначення благ, протестантизм, Біблія, принципи 

протестантської теології. 

 

Тема 4. Актуальні питання розвитку теологічної освіти в Україні. 

Спільне та відмінне між конфесійною та світською теологією.   

 

Вплив теології на становлення перших європейських університетів. 

Історичний розвиток та сучасне відродження богословської науки в Україні. 

Формування основних академічних осередків богословської наукової думки в 

Україні. 

Основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній 

діяльності у галузі богослов’я. Освітньо-кваліфікаційний стандарт «теологія». 

Пояснення основних богословських доктрин, термінів, методів, понять, 

принципів. Розуміння та особливості конфесійної та світської (позаконфесійної) 

теології.                       



Ключові слова: освітньо-кваліфікаційний стандарт, богословські школи, 

академічні світські (позаконфесійні) богословські осередки, історичний 

розвиток богослов’я. конфесійна теологія, світська (позаконфесійна) теологія. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  

Відповідь теологічної думки на ключові виклики  сучасного 

глобалізованого суспільства 

 

Тема 5. Гідність людської особи. Права і свободи людини. 

Християнська біоетика.  

 

 Християнське осмислення цивілізаційного розвитку сучасного світу. 

Теологічні концепції цілісності, унікальності, та трансцендентності людської 

особи. Єдність людської особи. Відкритість до трансцендентності та 

унікальність людської особи.  

Повага до людської гідності. Рівна гідність усіх людей. Свобода людської 

особи. Цінність і обмеження свободи. Зв’язок свободи з правдою і природним 

законом. Соціальна природа людини. Захист прав людини.  

Важливість родини для людської особи. Сім’я як суб’єкт суспільства. 

Завдання виховання. Гідність і права дітей. Солідарність у родині. Родина, 

економічне життя і праця.  

Розвиток біотехнологій, гендерне питання та проблема невиліковно 

хворих: позиція Церкви. Християнська біоетика як наука про пошану 

людського життя від зачаття аж до природної смерті. 

Доктринальні та морально-етичні засади ставлення до невиліковно хворих. 

Проблема евтаназії. Паліативна допомога як протидія евтаназії. Резолюція 

Парламентської Асамблеї Ради Європи 1649 (2009) «Паліативне лікування. 

Ключові слова: людська особа, трансцендентність, гідність людини, 

соціальна природа людини, природній закон. родина, виховання, права дітей, 

солідарність, біоетика, релігійна толерантність, гендерна ідеологія, 

Стамбульська конвенція, права ЛГБТ спільнот паліативна допомога, хоспіс, 

евтаназія, невиліковно хворі люди. 

 

Тема 6. Внесок Церкви в боротьбу з бідністю та утвердження миру. 

Екуменічний рух та міжрелігійний діалог.  

 

Людина, бідність, багатство. Суб’єктний і об’єктний виміри праці. Зв’язок 

між етикою й економікою. Моральний вимір економічної діяльності. Зв’язок 

між працею і капіталом. Зв’язок між працею і приватною власністю. Дитяча 

праця. Відпочинок від праці.  

Принцип універсального призначення благ. Принцип солідарності та 

субсидіарності. Захист довкілля та подолання глобальної нерівності. Зв’язок між 

людською діяльністю і кліматичними змінами.  

Внесок Церкви в утвердження миру та принципів мирного співіснування. 



Мир – мета суспільного життя. Мир як плід справедливості. Принцип 

християнського вчення: «Коли мир, ми нічого не втрачаємо, коли війна, ми 

можемо втратити все». Реалізація права на самозахист. Право не виконувати 

злочинні накази, що порушують право народів і його загальні принципи. 

Пошук альтернативних війні розв’язань міжнародних конфліктів. Виклик 

релігійного тероризму. Обов’язок дотримуватися вимог міжнародного 

гуманітарного права. 

Миротворча діяльність Церкви. Виклик релігійного тероризму. 

Міжрелігійний діалог і теологічне осмислення феномену екуменізму. 

Ключові слова: довкілля, цілісність природи, кліматичні зміни, енергетичні 

ресурси, корінні народи, біотехнології, етика, економіка, проблема бідності, 

капітал, приватна власність, боротьба з бідністю, релігійна свобода, 

громадянська свобода, політична спільнота, співпраця церкви і держави, 

Миротворча діяльність Церкви. Виклик релігійного тероризму. Міжрелігійний 

діалог і теологічне осмислення феномену екуменізму. 

 

 

  



6. Контроль навчальних досягнень  

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 

3 
Виконання завдань для самостійної 

роботи  
5 2 10 2 10 2 10 

4 
Робота на практичних (семінарських) 

заняттях  
10 2 20 2 20 2 20 

7 Разом/Максимальна кількість балів:   34  34  34 

8. Коефіцієнт 100:34=2.94 100:34=2.94 100:34=2.94 

9. Загальний бал 100 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 

3 
Виконання завдань для самостійної 

роботи  
5 2 10 2 10 2 10 

4 
Робота на практичних (семінарських) 

заняттях  
10 2 20 2 20 2 20 

7 Разом/Максимальна кількість балів:   34  34  34 

8. Коефіцієнт 100:34=2.94 100:34=2.94 100:34=2.94 

9. Загальний бал 100 

  



6.2. Завдання для самостійної роботи 

 

Завдання для самостійної роботи – творче есе на одну із запропонованих 

проблем до кожної з означених тем 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Теологія як наукова дисципліна та історичний феномен 

 

Тема 1. Становлення раціонального викладу християнського 

богопізнання.  

 

1. Перші спроби систематичного осмислення віри Церкви у ранньому 

християнстві.  

2. Формування перших богословських шкіл на християнському Сході та у 

Західній Європі.  

3. Визначення теології. 

 

Тема 2. Співвідношення між теологією, вірою, релігієзнавством і 

філософією.  

  

1. Зміст базових категорій та понять християнської теології.  

2. Соціальна природа релігії.  

3. Базові функції релігії. 

4. Церква як соціальний інститут.  

5. Зв'язок між теологією та філософією. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Теологія як суспільний феномен 

 

Тема 3. Конфесійно-історична специфіка богословського осмислення 

місії та доктрини Церкви у православ’ї, католицизмі та протестантизмі.  

1. Універсальність християнського вчення.  

2. Вселенські Собори та їх значення у становленні канону християнського 

православного вчення. 

3. Вселенські Собори та їх значення у формуванні єдності Помісних 

православних церков.  

4. Становлення державотворчої соціальної доктрини Православної церкви у 

контексті розвитку християнської теології.  

5. Візантійська теорія «симфонії» держави і церкви як відповідь на виклики 

соціально-політичного розвитку християнської середньовічної монархії. 

6. Цінності істини, свободи і справедливості у католицькому соціальному 

вченні.  



7. Принципи, які лежать в основі соціального вчення Церкви: людської 

гідності, спільного блага; субсидіарності, солідарності.  

8. Особливості протестантського вчення: необхідність виправдання вірою, 

загальне священство, виключний авторитет Біблії, природна гріховність 

людини і можливість спасіння по благодаті Бога.  

9. П'ять основ протестантського богослов'я: (Quinque sola— від лат. Quinque 

"п'ять", sola "тільки").  

10. Етика та економіка у протестантизмі. 

11. Взаємопов’язаність принципів і цінностей та їх значення для побудови 

упорядкованого життя у суспільстві. 

 

 

Тема 4. Актуальні питання розвитку теологічної освіти в Україні. 

Спільне та відмінне між конфесійною та світською теологією.   

 

1. Вплив теології на становлення перших європейських університетів. 

2. Освітньо-кваліфікаційний стандарт «теологія». Формування основних 

академічних осередків розвитку богословської наукової думки в 

Україні. 

3. Основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній 

діяльності у галузі богослов’я.  

4. Історичний розвиток та сучасне відродження богословської науки в 

Україні.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  

Відповідь теологічної думки на ключові виклики  сучасного 

глобалізованого суспільства 

 

Тема 5. Гідність людської особи. Права і свободи людини. 

Християнська біоетика.  

1. Єдність людської особи. Відкритість до трансцендентності та 

унікальність людської особи.  

2. Повага до людської гідності.  

3. Свобода людської особи.  

4. Цінність і обмеження свободи.  

5. Зв’язок свободи з правдою і природним законом.  

6. Рівна гідність усіх людей.  

7. Соціальна природа людини. 

8. Важливість родини для людської особи.  

9. Важливість родини для суспільства.  

10. Родина як суб’єкт суспільства.   

11. Християнська біоетика як наука про пошану людського життя від зачаття 

аж до природної смерті. 



12. Доктринальні та морально-етичні засади ставлення до невиліковно 

хворих. Проблема евтаназії. 

13.  Позиція Церкви щодо розвитку науки і технологій та їх впливу на життя 

і здоров'я індивіда.  

14. Відмінності секулярної біоетики, як публічного дискурсу, від 

християнської етики. 

15. Біоетичні питання у подружжі. Сурогатне материнство.  

16. Стамбульська конвенція, гендерна ідеологія, права ЛГБТ спільнот. 

 

 

Тема 6. Внесок Церкви в боротьбу з бідністю та утвердження миру. 

Екуменічний рух та міжрелігійний діалог.  

 

17. Довкілля як колективне благо.  

18. Християнське розуміння відповідальності людини за збереження цілісного і 

здорового середовища для всіх.  

19. Потреба поважати цілісність природи і її цикли.  

20. Зв’язок між людською діяльністю і кліматичними змінами.  

21. Питання енергетичних ресурсів.  

22. Зв’язок корінних народів з власною землею і її ресурсами.  

23. Використання різних біотехнологій, їхня моральна прийнятність, їхні 

наслідки для людського здоров’я, вплив на довкілля і економіку. 

24. Зв’язок між етикою й економікою.  

25. Моральний вимір економічної діяльності.  

26. Людина, бідність, багатство.  

27. Суб’єктний і об’єктний виміри праці. Зв’язок між працею і капіталом. 

28. Зв’язок між працею і приватною власністю.  

29. Дитяча праця.  

30. Відпочинок від праці.  

31. Мир – мета суспільного життя. Мир як плід справедливості.  

32. Реалізація права на самозахист.  

33. Право не виконувати злочинні накази, що порушують право народів і 

його загальні принципи.  

34. Пошук альтернативних війні розв’язань міжнародних конфліктів. 

35. Виклик релігійного тероризму.  

36. Обов’язок дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права. 

37. Міжрелігійний діалог і теологічне осмислення феномену екуменізму.  

  



1.3. Критерії оцінювання завдань для самостійної роботи 

 5 балів – відмінно, аспірант глибоко і міцно засвоїв матеріал, вичерпно, 

послідовно, грамотно оформив самостійну роботу, додав ілюстративний 

матеріал, що повністю відповідає змісту роботи. 

 3-4 бали – добре, аспірант твердо знає матеріал, не допускає істотних 

неточностей при відповіді на поставлені питання самостійної роботи. 

 1-2 бали – задовільно, аспірант знає тільки основний матеріал, але не 

засвоїв його деталей, допускає неточності при оформленні та відповіді на 

поставлені питання самостійної роботи. 

 0 балів – незадовільно, аспірант не знає матеріалу, допускає істотні 

помилки при оформленні та відповіді на поставлені питання самостійної 

роботи. 

 

6.4. Форми проведення семестрового  контролю та критерії 

оцінювання 

Семестровий контроль проводиться у вигляді залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з дисципліни 

«Актуальні проблеми теології». 
 

6.5. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 
90-100  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

В 
82-89  

балів 

Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 
75-81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 
69-74  

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 
60-68  

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 
35-59  

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 
1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням – досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення дисципліни 
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ДОДАТОК до модуля І 

Плани семінарських занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Теологія як наукова дисципліна та історичний феномен 

 

Семінар 1 

Тема 1. Становлення раціонального викладу християнського 

богопізнання. Спільне та відмінне між конфесійною та світською теологією.

 План заняття 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Перші спроби систематичного осмислення віри Церкви у ранньому 

християнстві.  

2. Формування перших богословських шкіл на християнському Сході та у 

Західній Європі.  

3. Визначення теології. Теологія як наукова дисципліна та історичний 

феномен.  

ІІ. Проблемна дискусія.  

 

Семінар 2 

Тема 2. Теологія як суспільний феномен. Співвідношення між теологією, 

вірою, релігієзнавством і філософією. 

План заняття : 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Зміст базових категорій та понять християнської теології.  

2. Соціальна природа релігії.  

3. Базові функції релігії. 

4. Церква як соціальний інститут.  

5. Зв'язок між теологією та філософією. 

ІІ. Проблемна дискусія.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Теологія як суспільний феномен 

Семінар 3 

 

Тема 3. Конфесійно-історична специфіка богословського осмислення місії 

та доктрини Церкви у католицизмі, православ’ї та протестантизмі.  

 

План заняття 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Універсальність християнського вчення. Вселенські Собори та їх значення у 

становленні канону християнського православного вчення. 

2. Становлення державотворчої соціальної доктрини Православної церкви у 

контексті розвитку християнської теології.  

3. Візантійська теорія «симфонії» держави і церкви як відповідь на виклики 

соціально-політичного розвитку християнської середньовічної монархії. 



4. Принципи католицької соціальної доктрини: спільного блага, 

універсального призначення благ, субсидіарності, участі. 

5. Особливості протестантського вчення: необхідність виправдання вірою, 

загальне священство, виключний авторитет Біблії, природна гріховність 

людини і можливість спасіння по благодаті Бога.  

6. П'ять основ протестантського богослов'я: (Quinque sola— від лат. Quinque 

"п'ять", sola "тільки").  

7. Етика та економіка у протестантизмі. 

ІІ. Проблемна дискусія.  

 

Семінар 4 

Тема 4. Актуальні питання розвитку теологічної думки в Україні.  

 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Визначення теології як науки, що ставить собі за мету пізнання Бога. 

2. Взаємозв’язки між конкретними богословськими традиціями і сучасною 

культурою.  

3. Розуміння та особливості світської (позаконфесійної) теології.  

4. Вплив теології на становлення перших європейських університетів. 

5. Освітньо-кваліфікаційний стандарт «теологія». Формування основних 

академічних осередків розвитку богословської наукової думки в Україні. 

6. Основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній 

діяльності у галузі богослов’я.  

7. Історичний розвиток та сучасне відродження богословської науки в Україні.                                                            

ІІ. Проблемна дискусія.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  

Відповідь теологічної думки на ключові виклики  сучасного 

глобалізованого суспільства 
 

Семінар 5 

Тема 5. Відповідь теологічної думки на ключові виклики  сучасного 

глобалізованого суспільства. Захист довкілля та подолання глобальної 

нерівності. Християнська біоетика. 

 План заняття 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Єдність людської особи. Відкритість до трансцендентності та 

унікальність людської особи.  

2. Повага до людської гідності. Свобода людської особи.  

3. Цінність і обмеження свободи. Зв’язок свободи з правдою і природним 

законом.  

4. Рівна гідність усіх людей. Соціальна природа людини.  

5. Принципи, які лежать в основі соціального вчення Церкви: людської 

гідності, спільного блага; субсидіарності, солідарності.  

6. Єдність і взаємозв’язок основних принципів, їх моральне значення. 



7. Взаємопов’язаність принципів і цінностей та їх значення для побудови 

упорядкованого життя у суспільстві.  

8. Важливість родини для людської особи.  

9. Важливість родини для суспільства. Родина як суб’єкт суспільства.  

10. Гідність і права дітей.  

11. Солідарність у родині. Родина, економічне життя і праця.   

12. Християнська біоетика як наука про пошану людського життя від зачаття 

аж до природної смерті. 

13.  Позиція Церкви щодо розвитку науки і технологій та їх впливу на життя і 

здоров'я індивіда.  

14. Відмінності секулярної біоетики, як публічного дискурсу, від 

християнської етики. 

15. Біоетичні питання у подружжі. Сурогатне материнство.  

16. Стамбульська конвенція, гендерна ідеологія, права ЛГБТ спільнот. 

ІІ. Проблемна дискусія.  

План заняття 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Християнське розуміння відповідальності людини за збереження цілісного і 

здорового середовища для всіх.  

1. Потреба поважати цілісність природи і її цикли.  

2. Зв’язок між людською діяльністю і кліматичними змінами.  

3. Питання енергетичних ресурсів.  

4. Зв’язок корінних народів з власною землею і її ресурсами.  

5. Використання різних біотехнологій, їхня моральна прийнятність, їхні 

наслідки для людського здоров’я, вплив на довкілля і економіку. 

ІІ. Проблемна дискусія.  

 

Семінар 6 

Тема 6. Внесок Церкви в боротьбу з бідністю та утвердження миру. 

Екуменічний рух та міжрелігійний діалог.  

 План заняття 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Зв’язок між етикою й економікою. Моральний вимір економічної діяльності.  

2. Людина, бідність, багатство. Суб’єктний і об’єктний виміри праці. 

3. Зв’язок між працею і капіталом. Зв’язок між працею і приватною власністю.  

4. Дитяча праця. Відпочинок від праці.  

5. Миротворча діяльність Церкви.  

6. Виклик релігійного тероризму. 

7. Міжрелігійний діалог і теологічне осмислення феномену екуменізму.  

8. Право особи і спільноти на суспільну і громадянську свободу в релігійних 

питаннях.  

9. Незалежність і автономність політичної спільноти і Церкви. 

10. Співробітництво церкви і політичної спільноти.  

ІІ. Проблемна дискусія.  


