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Анотація 
          Предмет дисципліни “Біблійна історія”. Біблійна історія – порівняно нова наука. 
ЇЇ поява пов’язана з розвитком історії Ближнього Сходу в XІX ст. Біблійна історія вивчає 
комплекс археологічних свідчень, які мають відношення до вичення роскриття тексту 
Біблії.  
          Мета курсу: повноцінне вивчення істин Одкровення, що містяться в Біблії. 
Біблійна історія займається тільки побутовими реаліями (моральними та ін.), які 
існували і знайшли відображення в Біблії і які допомагають більш глибокому розумінню 
Божественного Одкровення. 
          Завдання дисципліни: реконструювання історичних суспільств древності, що 
мали безпосереднє відношення до культури, серед якої  з’явились книги Святого Письма 
Старого та Нового Завітів. В основному це культура Палестини в епоху Старого та Нового 
Завітів. Відтворення на основі історичних / археологічних джерел фонду подій священної 
історії і підтвердження достовірності цих подій. Сучасна археологічна наука займається 
вивченням первобутніх, античних і середньовічних матеріальних джерел, 
реконструюючи на їх основі виникнення і розвиток матеріального, суспільного і 
духовного життя людей. 
          Міжпредметні зв’язки дисципліни. “Біблійна історія” тісно пов’язана з такими 
дисциплінами: “Епіграфіка”, “Папірологія”, “Нумізматика”, “Сфрагістика”, 
“Палеоботаніка», “Палеозоологія”, “Етнографія”, “Палеетнографія”, “Етноархеологія”.  
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Опис  навчальної  дисципліни 

 

Найменування  
показників   

Галузь  знань,  напрям  
підготовки,  освітньо-

кваліфікаційний  рівень 

Характеристика  навчальної  
дисципліни 

денна  
форма  

навчання 

заочна  
форма  

навчання 

Кількість  кредитів  –  6 

бакалавр 
 вибіркова 

 
 

Галузь  знань  04  
Богослов’я 

 
спеціальність  041  

Богослов’я 
 

 

Модулів  –  2 Рік  підготовки: 
Змістових  модулів  –  2 2 - 

Загальна  кількість   
годин  -    180 

Лекції 

Тижневих  годин  2 
 

52 - 

Практичні,  семінарські 

200   - 

Самостійна,  
індивідуальна  робота 

108   - 
 

Вид  контролю:  екзамен   
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ЛОГІКО-ЗМІСТОВНА СХЕМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
 

МОДУЛЬ І 
ЗАРОДЖЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ ЯК НАУКИ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

ЗАРУБІЖНОЇ  БІБЛІЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ  
 

          ТЕМА 1. Становлення біблійної історії як науки. Виникнення і розвиток 
біблійної історії як науки. Проблеми авторитету Біблії з точки зору протестантизму, 
Соборів і Церкви. Розвиток «справжньої біблійної історії», що вивчає матеріальні 
пам’ятники та виясняє і підтверджує біблійні події. Задачі дешифровки 
древньомесопотамського виду клинопису, системи і принципи. Становлення періоду 
шумерології як науки. Початок регулярних і історично ціленаправлених досліджень 
палестинських і перш за все біблійних древностей. 
 
 
          ТЕМА 2. Розвиток зарубіжної біблійної історії та її школи. Експедиції до 
початку Першої світової війни. Найважливіші відкриття біблійної історії ХХ століття. 
Знахідки Мертвого (Соленого, Східного) моря. Біблійні досягнення в післявоєнний 
період. Період формування особливих шкіл біблійної історії – європейської, 
американської, ізраїльської.  
 
 
          ТЕМА 3. Новозавітня історія. Формування новозавітньої історії як окремої 
дисципліни. Розкопки Ієрусалиму до війни 1967. 

№ 
п/п  

 
Назви змістовних модулів 

Аудиторні  Поза-
аудиторні  

 

 
При

мітки 
лк п/з сам. інд. 

 
МОДУЛЬ І: ЗАРОДЖЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ ЯК НАУКИ. ІСТОРІЯ 

РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ  БІБЛІЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ 
 

1. Становлення біблійної історії як науки 4 2 4  

М
К

 –
 1

 2.  Розвиток зарубіжної біблійної історії та її 
школи 

4  6  

3. Новозавітня історія 6 2 6  
4. Роль вітчизняної науки в становленні біблійної 

археології 
4 2 5  

 
МОДУЛЬ ІІ:  ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ БІБЛІЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ В 

ДОСЛІДЖЕННІ РІЗНИХ ПЕРІОДІВ СВЯЩЕННОЇ ІСТОРІЇ 
 

5. Період праотців та патріархів 6  6  

М
К

 –
 2

 

6 Досягнення біблійної історії у кам’яний вік 6 2 7  
7. Період Єгипетського полону і Вихід 4 1 6  
8. Період царів та Вавілонського полону 6 1 5  
9. Новозавітній період  6 2 5  
10 Палеографічні вчення про Христа і рання 

Церква 
6 2 2  

Іспит 
 РАЗОМ  52 20 48 60  
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          ТЕМА 4. Роль відчизняної історічної науки в встановленні біблійної 
науки. Охорона пам’ятників історії та укази Петра І. Початок ХІХ ст., наукові розкопки в 
Росії. Перші розкопки в Росії в області ассіріології. 
 
 

 
МОДУЛЬ ІІ 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ РІЗНИХ 
ПЕРІОДІВ СВЯЩЕННОЇ ІСТОРІЇ 

           
          ТЕМА 5. Період праотців та патріархів. Біблійне вчення про антропогенез. 
Розкопки та знахідки з експидицій в Африці та Ефіопії. Думки і гіпотези щодо 
походження людини з точки зору історії. Свідчення книги Буття про побут і духовне 
життя перших людей. Передання древніх народів, що містиь повісті про падіння перших 
людей. Археологічні розкопки в Межиріччі. Події священої історії періоду патріархів в 
Межиріччі (біля 2170 до. Р.Х.). Шумер, як єдиний культовий центр об’єднання народів. 
Релігійні та суспільні уявлення шумерів та аккауських семітів. Світська наука кінця ХІХ 
ст., оцінка історичної достовірності патріархальних подій. Перші археологічні розкопки 
Святої Землі (Палестини, Галілеї, Саморії, Іудеї, Зайорданія) 
 
 
          ТЕМА 6. Досягнення біблійної історії в кам’яний вік. Кам’яний вік 
(палеоліт). Ранній палеоліт (300000 років до Р.Х.). Середній палеоліт (біля 120000 до 
35000 років до Р.Х.). Пізній палеоліт та епіпалеоліт (35000 до 14000 – 12000 років до 
Р.Х.). Докерамічний неоліт (8300 – 7600 років до Р.Х.) та «неолітична революція». 
 
 
          ТЕМА 7. Період Єгипетського полону і Вихід. Пізній бронзовий вік (1550 – 
1230 до Р.Х.), Фіванська династія та її значення в розвидку Єгипту. Питання 
археологічного підтвердження історії Виходу. Повість про вихід та археологічні 
підтвердження історії дарування Закону на горі Синай. Дослідження письменності 
періоду Вихід. 
 
 
          ТЕМА 8. Період царів та Вавілонського полону. Країна Давида і Соломона, 
розгляд археологічних знахідок (1050 – 586 років до Р.Х.). Розківт Фінікії та цар Хірам І 
(969-936 роки до Р.Х.). Короткий огляд початку Вавілонського полону (597 рік до Р.Х.). 
Початок війни між Мідією і Персією (553 рік до Р.Х.) та Межирічча в ччаси Осірійського 
та Вавілонського володарювання. Докази історичних подій Вавілонського полону в книзі 
пророка Даниїла. 
 
 
          ТЕМА 9. Новозавітній період. Історичні свідчення. Кінець правління Хосмонеїв 
та початок правління Ірода І. Становище Ієрусалиму після смерті Ірода І (IV ст. До Р.Х.). 
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ТЕМИ НА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
ТА ПИТАННЯ ДО НИХ 

 
ТЕМА 1. Становлення біблійної історія як науки.  

 
1. Виникнення палестинознавства як окремої науки 
2. Перше використання терміну Біблійна історія та його зміст. 
3. Основні асіріологічні джерела ХІХ століття. 
 
 

ТЕМА 2. Розвиток зарубіжної біблійної історії  та її школи.  
 

1. Європейські школи біблійної історії після Першої світової війни. 
2. Підведення результатів європейських досліджень в ХХ столітті. 
3. Формування ізраїльської історії  в 20-30 роки ХХ століття. 
 
 

ТЕМА 3. Роль вітчизняної історічної науки в становленні біблійної історії.  
 

1. Зародження сучасної біблійної історії в Київській Духовній Академії та розробка історічної 
проблематики в працях біблеїстів дооктябрьського періоду. 
2. Систематизуючі праці  А. Лопухіна. 
 
 
 

ТЕМА 4. Період праотців та патріархів.  
 

1. Основні досягнення біблійної історії в дослідженні різних періодів священної історії. 
2. Релігійні уявлення народів древніх цивілізацій (шумери, семітські племена) 
3. Соціальні та юридичні уявлення патріархального періоду, що відображають традиції 
Ближнього Сходу. 
 
 

ТЕМА 5. Досягнення біблійної історії в кам’яний вік.  
 

1. Пізній бронзовий вік (1550-1230 до Р.Х.) до раннього залізного віку (1050-586 до Р.Х) – 
історичні свідчення, пам’ятники, культура і побут). 
2. Іуда в складі Ахеменідської країни (держави) 
3. Іуда в складі симіністичних держав. 
 
 

ТЕМА 6. Топографічні свідчення про Христа і ранню Церкву.  
 

1. Іосиф Флавій (Іоанн Хреститель, смерть Іакова, брата Господня. Життя Ісуса Христа). 
2. Таціт (історичні свідчення «Анналів») 
3. Пліній Секунд Молодший ( «Панегірік» та «Збірник листів»). 
 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

1. Історічна періодизація і датування пам’ятників. 
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2. Хронологічна проблема доісторичного минулого. 
3. Діяльність на ниві польової біблійної історії співробітників Імператорського 
Православного Палестинського общества і Російської Духовної Місії в Ієрусалимі. 
4. Праці церковних авторів після 1917 р. В області біблійної історії 
5. Сходознавство як наука після 1917р. І її досягнення в області біблійної історії 
6. Період завоювання Святої Землі. 
7. Період царів: Ізраїль та Іудея 
8. Період праління Хасмонів (історичні свідчення, кумранські знахідки) 
9. Новозавітній період (знахідки загального характеру, Туринська плащаниця.   
 
 
 

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ  
 

1. Завдання історії взагалі і біблійної історії зокрема. 
2. Три стани історісних досліджень 
3. Методи аналізу історісних знахідок 
4. Систематичні розкопки в Месопотамії в 1840р. 
5. Історична етнографія Древнього Ближнього Сходу. 
6. Періоди історії Шумеру: ранньодинастичний та відродження. 
7. Мемфіський богословський трактат. 
8. Історія Древнього Ханаану або Сіро-Палестини. 
9. Національний характер древніх цивілізацій 
10. Місце закону в Іудаїзмі, та епоха соферимів. 
11. «Народи моря» та їх вплив на завоювання Святої Землі( 1230-1200рр. До Р.Х.) 
12. Археологічні підтвердження подій Книги Ісуса Навина. 
13. Історічні знахідки періоду Судів (ХІ-ХІІІ ст. До Р.Х.) 
14. Період розділення царств (розквіт матеріальної культури ізраїльтян та іудеїв) 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ              “Біблійна історія”  

 
1. Назвати основні етапи розвитку біблійної історії 
2. Основний зміст біблійної історії як окремої науки. 
3. Перерахувати зарубіжні історічні школи. Та їх спеціалізацію. 
4. Назвати найвизначніші відкриття біблійної історії в ХХ столітті 
5. Якого міста вперше проводились роскопки в новозавітній історії. 
6. Як називається період біблійної історії між Першою та Другою світовою війною. 
7. Назвати автора однієї з перших праць по біблійній історії. 
8. Які ареали робіт історів-біблеїстів виділяв А.Лопухін. 
9. Назвати нагативні осбливості методу систематизації проф. А.Лопухіна. 
10. В якому рлоці було засновано Імператорське Православне Палестинське общество. 
11. Коротко розповісти про діяльність Російської духовної місії в Ієрусалимі. 
12. Кому належить перша спроба викласти історію розвитку біблійної історії і розглянути 
її відкриття ,зроблені до 60-х р. ХХ століття. 
13. Розповісти про думки ігіпотези щодо походження людини з точки зору біблійної 
історії. 
14. Книга «Буття» в світлі історічних досягнень. 
15. Основні знахідки розкопок в Межиріччі в період патріархів. 
16. Основні досягнення «неолітичної революції. 
17. Короткі відомості про місто Шумер та аккадських семітів. 
18. Підтвердити достовірність подій патріаршого періоду. 
19. Розповісти про писемність періоду Виходу. 
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20. Історична характеристика періоду царів. 
21. Історична характеристика періоду Вавілонського полону. 
22. Навести приклади істинності подій Вавилонського полону в світлі Книги пророка 
Даниїла. 
23. Релігійні уявлення народів древніх цивілізіцій. 
24. Іосиф Флавій (палеографічні свідчення про Христа). 
25. Таціт (історичні свідчення «Анналів»). 
26. Пліній Секунд Молодший («Панегірік» та «Збірник листів»).  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
31. СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Знання, вміння та навички студента з навчальної дисципліни оцінюються згідно 

вимог освітньо-професійної програми за трьома нормативами – національною 
чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкалою ВНЗ (0 – 
100 балів), міжнародною шкалою ECTS (A, B, C, D, F, FX). Кожний модуль навчальної 
дисципліни оцінюється окремо за визначеними критеріями, утворюючи таким чином 
сукупність одержаних балів, які у підсумковому контролі або на іспиті корегують 
загальну оцінку знань та вмінь студента. Водночас набрана кількість балів за самостійну 
та індивідуальну роботу студента може враховуватися при оцінюванні МК-І, МК-2, МК-3 
та розраховуватися як середнє арифметичне до загальної суми балів щодо підсумкового 
контролю, самостійної та індивідуальної роботи студента. 
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оцінювання 

 
 

Вимоги до знань та навичок студента ECTS Кіл-ть 
балів 

П
о

ч
а

тк
о

в
и

й
 –

 
“

н
е

з
а

д
о

в
іл

ь
н

о
”

 

FX 1 – 32 Студент не знає основних положень біблійної історії, не 
відповідає на питання вікладача, не орієнтується у термінології. 
Не володіє матеріалом, допускає грубі помилки. Не вміє 
користуватися довідковою літературою. 

F 33 – 49 Студент виконує завдання менше як наполовину, не 
відповідає на запитання, не розуміє сутності завданнь, допускає 
грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Погано 
користується довідковою літературою. 
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E 50 – 64 Студент не чітко володіє термінологією, допускає змішу-
вання понять, не правильно виконує практичні завдання. 
Студент відчуває труднощі при характеристиці термінів та 
понять біблійної історії, визначення особливостей зародження 
біблійної історії,  має слабкі практичні навички. Припускається 
значної кількості змістовних помилок, неточностей.  
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D  65 - 74 Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє 
термінологією, допускає змішування понять, не зовсім 
правильно виконує практичні завдання (проте виконане 
завдання досягає своєї мети). Студент відчуває труднощі при 
класифікації та визначенні категорій біблійної історії, не 
володіє визначеннями.  Погано орієнтується у матеріалі.  
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 C 75 – 82 Студент чітко володіє поняттями біблійної історії, 

термінологією, грамотно і послідовно викладає матеріал, 
виконує практичні завдання і відповідає на питання.  
        Студент відчуває деякі труднощі при систематизації 
матеріалу, не має достатніх навичок для швидкого розв’язання 
ситуативних та практичних завдань. 

Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на 
кінцевий результат відповіді.  
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 B 83 - 89 Студент чітко і вільно володіє термінологією, грамотно і 

послідовно виконує практичні завдання і ґрунтовно відповідає 
на питання. Студент практично не відчуває труднощів при 
систематизації матеріалу, однак не має достатніх навичок для 
швидкого розв’язання ситуативних та практичних завдань. 

Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не впли-
вають на виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 
100 

Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує теоретичні 
завдання, знаходить основне у матеріалі, грамотно і послідовно 
виконує практичні завдання. При розв’язанні ситуативних та 
практичних завдань усвідомлює суть питання та швидко дає 
відповідь.  

Здатен використовувати одержані знання у своїй 
практичній діяльності.  

 
 

 


