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Анотація 

Курс  призначений  для  бакалаврів  та  спрямований  на  формування  особистості  
проповідника,  який  відповідає  церковно-канонічним  нормам  і  сучасним  
соціокультурним  вимогам,  а  також  набуття  практичних  навичок  для  
проповідницької  діяльності.  Предметом  вивчення  дисципліни  є  найбагатше  
гомілетична  спадщина  та  особливостях  християнської  проповіді  "гомiлии"  і  
розгляд  найбільш  актуальних  тем  церковної  проповіді,  з  якими  може  зіткнутися  
священнослужитель  у  своєму  служінні  і 
діяльності.   
 
Мета  навчального  курсу  –    є  ознайомлення  студентів-богословів  з  основними  
поняттями  гомілетики  як  науки 
 

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студенти  будуть  : 
- аналізувати  тексти  Святого  Письма  Старого  і  Нового  Завітів,  

демонструючи  базове  розуміння  та 
- майстерність  методів  дослідження  у  богословській  галузі  та  інших  

суміжних  науках; 
- знати  основні  обов’язки  пастиря  і  завдання  священика  як  вчителя,  

місіонера,  вихователя 
- пастви,  духовного  керівника  пастви  і  організатора  парафіяльного  життя  

і  цілі  та  завдання, 
- важливість  і  відповідальність  пастирського  служіння  в  умовах  

сучасності; 
- знати  основні  принципи  і  методи  сучасного  науково-богословского  та  

міждисциплінарного 
- досліджень,  їх  специфіку  в  різних  галузях  богословського  знання; 
- пояснювати  відмінність  між  чуттєвим  та  раціональним  рівнями  

пізнання  та  виявляти  відмінність 
- між  істинністю  та  правдою,  а  також  складний  зв’язок  між  істиною  та  

знанням  і  пізнанням. 



 
 

  

Основні  завдання  дисципліни:   

- вивчити  гомілетичні  правила  (теоретичний  спосіб); 
- визначити  місце  Гомілетики  серед  інших  богословських  наук. 
- Ознайомитися  із  зразками  святоотеческой  проповіді; 
- Опанувати  навички  самостійного  складання  проповідей  і  розбору  їх  

(практичний  спосіб). 
- Закласти  основи  практичного  використання  принципів  і  категорій  

православної  гомілетики  в  майбутній  пастирській 
- Діяльності  на  підставі  теоретичних  знань  студентів  по  предмету,  що  

викладається. 

 
1. Опис  навчальної  дисципліни 

 

Найменування  
показників   

Галузь  знань,  напрям  
підготовки,  освітньо-

кваліфікаційний  рівень 

Характеристика  навчальної  
дисципліни 

денна  
форма  

навчання 

заочна  
форма  

навчання 

Кількість  кредитів    –  
3 

бакалавр 
 вибіркова 

  
Галузь  знань  04  

Богослов’я 
 

спеціальність  041  
Богослов’я 

 
 

Модулів  –  1 Рік  підготовки: 
Змістових  модулів  –  1 4 - 

Загальна  кількість   
годин  -    90 

Лекції 

Тижневих  годин  2 
 

20 - 

Практичні,  семінарські 

10   - 

Самостійна,  
індивідуальна  робота 

  60   - 
 

Вид  контролю:  залік  (8-й  семестр) 
 
 
1. Програма  навчальної  дисципліни 
 
  Тема  1.    Введення  в  науку:  гомілетика  як  наука.   
Проповідь  і  її  значення  в  Церкві  Христовій.  Вероучительное  і  моральне  значення  
проповіді.  Значення  слова  гомилетика.  Джерела гомилетики.  Священне  Писання  і  
Священний  Переказ  :  творіння  батьків  і учителів  Церкви,  постанови  Вселенських  
Соборів. Біблейські  основи  теорії  Церковної  проповіді  :  настанови  Господа Ісуса  
Христа,  настанови  святих  апостолів. 
  Історія  Гомилетики Вчення  святих  отців  і  учителів  Церкви  :  Ориген,  свт.  
Киприан Карфаген,  свт.  Василь  Великий,  свт.  Григорій  Богослов,  свт.  Григорій 
Нисский,  свт.  Іоанн  Златоуст,  блаж.  Августин  про  церковну  проповідь. Історія  
Гомилетики  на  заході:  занепад  і  схоластичний  характер проповіді  в  середні  віки,  
вплив  світської  риторики.  Реформація:  Мартін Лютер.  Погляд  на  проповідь  
Шлейермахера.  Історія  Гомилетики  на Сході:  візантійська  школа.  Історія  
Гомилетики  в  Росії.  Сучасні 



 
 

  

гомилетические  посібники. 
 
Тема  2.  Особи,  що  обираються  на  проповедническое  служіння 
Проповідники  в  часи  апостольські:  апостоли,  пророки,  євангелісти  і  проповідники.  
Посади  церковного  учительства  :  глосолалії(дар говір  на  інших  мовах),  
профитии(дар  пророцтва),  дидаскалии  (дар учительства).  Єпископи  і  пресвітери,  як  
церковні  проповідники. Обов'язок  пастирського проповідування Вказівка  Господа  
Ісуса  Христа  на  учительный  характер  апостольського служіння.  Апостол  Павло  про  
обов'язки  пастирського  проповідування. Святі  отці  про  обов'язки  пастирського  
проповідування.  Канонічне право  про  обов'язки  пастирського  проповідування.  
Проповідь,  як  вид діяльності  Церкви  у  світі. 
 
Тема  3.  Підготовка  к проповедническому  служінню 
Розумова(інтелектуальна)  підготовка:  знання  Священного  Писання творінь  святих  
отців,  богословських  дисциплін  і  природних  наук. Духовний  і  моральний  вигляд  
проповідника  :  переконаність  в проповідуваних  істинах,  чистота  совісті,  
молитвенность,  терпіння відношення  проповідника  до  дару  слова,  боротьба  з  
вадою  марнославства відповідність  життя  пастиря  проповідуваним    істинам. 
 
Тема  4.  Дієвість  пастирської проповіді 
Причини  впливу  проповіді  на  думки,  почуття  і  волю  слухачів. Євангельське  
вчення  як  зміст  внутрішнього  світу  проповідника зв'язок  між  способом  життя  
пастиря  і  його  проповіддю.  Особистий  приклад пастиря  як  вид  проповіді.  
Приклади  дієвості  проповіді  :  слово  свт. Іоанна  Златоуста  з  нагоди  втечі  Евтропия,   
 
Тема  5.  Суть,  мета  і  завдання проповіді 
Слово  Боже  є  сама  істина.  Зміст  у  Священному  Писанні  вчення про  Бога-творця,  
про  видимий  і  невидимий  світ,  про людину,  його  гріхопадіння і  спокутуванні,  
відповідей  на  питання  тимчасового  життя  і  вічного  буття. Суть  проповіді  як  
роз'яснення  цих  незаперечних  істин.  Відмінність проповіді  від  світської  ораторської  
мови.  Заклик  до  порятунку  як  мету проповіді.  Вільне  і  свідоме  засвоєння  
божественного  вчення  як завдання  проповіді. 
 
Тема  6.  Предмет  і  зміст проповіді 
Вчення  про  Ісуса  Христа  як  Сина  Божого  і  визвольника,  і  вчення  о будівництві  
нашого  порятунку  як  головний  зміст  проповіді. Головне  осереддя  і  предмет  
проповіді  -  вчення  про  Христа  розіпнутого  і воскреслого,  про  необхідність  
покаяння  і  віри  в  Нього.  Різні прояви  релігійного  життя  людини,  моральні  і  
громадські проблеми  сучасного  життя,  факти  і  події,  що  мають  пряме відношення  
до  справи  порятунку  як  предмет  проповіді.  Внутрішній  характер проповіді 
Церковно-біблейський  дух  проповіді  :  об'єктивні  чинники,  духовність істинність,  
святість,  рятівна,  любвеобильность,  благодатність. Православность  церковної  
проповіді.  Відмінність  православної  проповіді  від католицькою  і  протестантською.  
Народність  і  сучасність  проповіді. Зв'язок  проповіді  з  цією  історичною  епохою,  з  
обставинами  життя слухачів.  Приклади  подібних  проповідей  у  свт.  Іоанна 
Златоуста. 
 
Тема  7.  Неправдиві  напрями  в проповіді 
Погрішності  і  крайнощі  як  небезпечний  шлях  на  шляху  проповідника. Напрям  
практичний  :  небезпека  підміни  релігійно-морального удосконалення  людей  
пошуком  в  настановах  яких-небудь  мирських інтересів.  Напрям  теоретичний.  
Небезпека  виникнення ненавмисного  спотворення  церковного  вчення.  



 
 

  

Раціоналістичне  і містичне  напрями  в  проповіді.  Форми  побудови  проповіді. 
Бесіда(Гомилия)  як  форма проповіді Попередні  відомості.  Основні  поняття  
формальної  гомілетики предмет  проповіді.  Бесіда(Гомилия)  як  форма  проповіді.  
Історія правила  складання  бесіди  і  характерні  особливості.  Аналитико- екзегетична  
бесіда.  Приклад  аналитико-экзегетической  проповіді  : бесіда  свт.  Іоанна  Златоуста  
на  псалом  125.  Особливості  побудови викладеної(звичайною)  бесіди.  Приклад  
звичайної  бесіди  :  бесіда  свт. Василя  Великого  "Про  заздрість".  Особливості  
побудови  катехізичної бесіди.  Приклад  катехізичної  бесіди  :  Про  першiи  член  
Символу  Віри 
 
 Тема  8.  Повчання  як  форма  проповіді 
Історія  повчання  як  форми  проповіді.  Правила  складання  повчання  і характерні  
особливості.  Приклад  повчання  :  повчання  свт.  Киприана "Про  благо  терпіння"  
Карфагена.  Слово  як  форма  проповіді Історія  слова  як  форми  проповіді.  Правила  
складання  і  характерні особливості.  Приклад  слова  :  свт.  Григорій  Богослов,  слово  
38  "На Богоявление  або  на  Різдво  Спасителя  Мова  як  форма  проповіді Історія  
мови  як  форми  проповіді.  Правила  складання  і  характерні особливості.  Приклад  
мови  :  мова  перед  молебнем  знагоди  початку навчального  року  "Про  утворення  
характеру  як  мету  виховання". 
 
Тема  9.  Приготування  проповіді 
Тема  проповіді  і  способи  розвитку  думок  в  ній.  Характерлогічни побудови  
проповіді.  План  побудови,  частини  проповіді  :  вступ. виклад(основна  частина),  
моральне  застосування. Приклад  плану  проповіді  :  слово  в  день  Святої  Пасхи.  
Тема:  "О рятівних  плодах  воскресіння  Христова".  Виклад  церковної проповіді.  Мова  
і  стиль. Способи  повідомлення  проповіді Читання.  Рекомендація  читання  проповіді  
початкуючим  проповідникам. Заучування  напам'ять.  Позитивні  сторони  заучування  
на    пам'ять. Імпровізація.  Характерні  риси  цієї  проповіді.  Експромт. 
 
Тема  10.  Вимовлення  проповіді 
Техніка  мови  :  дихання;  управління  голосом:  сила  голосу,  інтонація,  темп розмови;  
дикція  проповідника.  Рекомендації  відносно  використання системи  вправ  по  
розвитку  і  вдосконаленню  техніки  мови. Поведінка  проповідника  на  амвоні.  
Міміка,  погляд,  рухи  тіла жести.  Природність  і  щирість  проповідника. Тематика  і  
питання  до  семінарського  зайняття  



 
 

  

Структура  навчальної  дисципліни 
 

№ 
п/п 

 
Назва  розділів  і  тематика 

  
Сам.,  інд.  

робота 
 

 
Форма  

контролю 
 

Лекції 
 

Семінар
ські   

Модуль  1 
1. Введення  в  науку:  гомілетика 

як  наука 
2 2 6  

2. Особи,  що  обираються  на 
проповідницьке  служіння 

2  6  

3. Підготовка  к 
проповідницькому  служінню 
 

2 2 6  

4. Дієвість  пастирської  проповіді 
 

2  6  

5. Суть,  мета  і  завдання проповіді 
 

2 2 6  

6. Предмет  і  зміст  проповіді 
 

2  6  

7. Неправдиві  напрями  в проповіді 
 

2 2 6  

8. Повчання  як  форма  проповіді 2  6  
9. Приготування  проповіді 2 2 6  

10. Вимова  проповіді 2  6  
 РАЗОМ 20 10 60  

Атестація  рівня  засвоєння  програми 8  семестр  –  залік 

 
 

5. Теми  практичних  занять  (денна  форма) 
 

№ 
з/п 

Назва  теми Кількість  
годин 

1. Зміст  інтелектуальної  підготовки  проповідника 2 

2. Огляд  неправдивих  напрямів  в  церковній  проповіді 2 

3. Повчання,  як  форма  проповіді 2 

4. Проповідь  з  сучасного  церковного  життя 2 

5. Проблеми  сучасного  проповідування. 
 

2 

Разом: 10 

 
 



 
 

  

6. Самостійна  робота  (денна  форма) 
 

№ 
з/п 

Назва  теми Кількість  
годин 

1.   Джерела  гомілетики.   3 

2.   Історія  Гомілетики  на  Сході:  візантійська  школа.   3 

3. Єпископи  і  пресвітери,  як  церковні  проповідники 3 

4. Святі  отці  про  обов'язки  пастирського  проповідування 3 

5. Духовний  і  моральний  вигляд  проповідника   3 

6. Євангельське  вчення  як  зміст  внутрішнього  світу  проповідника 3 

7. Відмінність  проповіді  від  світської  ораторської  мови.  Заклик  до  
порятунку  як  мета  проповіді.   

3 

8. .  Різні 
прояви  релігійного  життя  людини,  моральні  і  громадські 
проблеми  сучасного  життя,  факти  і  події,  що  мають  пряме 
відношення  до  справи  порятунку  як  предмет  проповіді. 

3 

9. Народність  і  сучасність  проповіді 3 

10. Раціоналістичне  і містичні  напрями  в  проповіді. 3 

11. Особливості  побудови  катехізичної  бесіди 3 

12. Історія  повчання  як  форми  проповіді 3 

13. Приклад  слова  :  свт.  Григорій  Богослов,  слово  38  "На 
Богоявлення  або  на  Різдво  Спасителя". 

3 

14. Історія  мови  як  форми  проповіді 3 

15. Приклад  плану  проповіді  :  слово  в  день  Святої  Пасхи.   3 

16. Мова  і  стиль. 3 

17. Заучування  на  пам'ять.  Позитивні  сторони  заучування  на    

пам'ять 
3 

18. Рекомендації  відносно  використання 
системи  вправ  по  розвитку  і  вдосконаленню  техніки  мови. 

3 

19. Міміка,  погляд,  рухи  тіла  жести 3 

20. Природність  і  щирість  проповідника. 3 

Разом: 60 

 
7.  Індивідуальні  завдання 

Індивідуально-консультативна  робота  включає  підготовку  та  захист  студентом  
рефератів,  а  також  конспект  праць  (монографій  і  статей)  відомих  бібліїстів. 

 
 



 
 

  

Орієнтовний  перелік  тем  рефератів: 
 

1. Аналіз  проповідей  і  бесід  Господа  Ісуса  Христа  (по 
2. Четвероєвангелію). 
3. Погляд  на  проповідь  свт.  Киприана  Карфагенського. 
4. Єпископи  і  пресвітери  як  церковні  проповідники. 
5. Глосолалія,  профития  і  дидаскалия  в  древній  Церкві. 
6. Проповіді  св.  ап.  Павла(по  книзі  Діянь). 
7. Проповідь  і  ораторська  мова  :  порівняльний  аналіз. 
8. Цілі  церковної  проповіді. 
9. Християнське  життя  і  проповідь. 
10. Характеристики  церковній  проповіді. 
11. Порівняння православної,  католицької  і  протестантської  проповіді. 
12. Влияние  історичного  контексту  на  розвиток  проповіді. 
13. Слово,  як  форма  проповіді. 
14. Вплив античної    риторики  на  слово,  як  форму  проповіді. 
15. Аналіз  "Слів"  свт.  Григорія  Богослова. 
16. Мова  і  стиль  церковної  проповіді. 
17. Ясність  проповіді,  як  завдання  проповідника. 
18. Будова  проповіді  з  урахуванням  аудиторії. 

 
 

Вимоги  до  написання  рефератів: 
- –  реферати  приймаються  тільки  в  рукописному  варіанті; 
- –  структура  реферату  включає  4  обов’язкові  структурні  елементи:  титульна  

сторінка  (з  відповідними  реквізитами),  зміст,  основна  частина,  список  
використаної  літератури; 

- –  мінімальний  об’єм  основної  частини  реферату  не  повинен  становити  
менше  10  сторінок; 

- –  максимальна  кількість  виконаних  рефератів  –  1. 
- Максимальний  бал  здобутий  за  виконання  та  захист  реферату  становить  10  

балів. 
Питання 

1. Значення  проповідування  в  церкві  Христовій. 
2. Визначення  науки  Гомілетика,  її  предмет  мета  і  метод.  Поняття  о 

проповіді,  її  визначення. 
3. Історія  Гомілетики  на  заході. 
4. Історія  Гомілетики  на  Сході.  Візантійська  школа. 
5. Джерела  Гомілетики. 
6. Обов'язки  пастиря  у  благовісти  за  вченням  Священного  Писання 

постанові  Соборів  і  вказівці  святих  отців  і  учителів  Церкви. 
7. Значення  проповідування  для  пастви  і  пастиря.  Необхідні особисті  

якості  життя  пастиря  для  успіху  у  благовісти. 
8. Процес  роботи  проповідника  над  собою,  сприяючий досконалості  

проповіді. 
9. Вимоги,  що  пред'являються  до  зовнішньої  сторони  викладу  проповіді: 

популярність,  стиль  мови.  Літературні  прийоми,  допустимі  в церковнiй  
проповіді  (повтори,  образні  порівняння протиставлення),  їх  значення  і  
межі  вживання. 

10. Частини  проповіді,  їх  назва,  послідовність. 
11. План  проповіді,  його  необхідність  і  способи  складання. 



 
 

  

12. Види  проповідей  за  формою  побудови.  Історія  і  причини що  зумовили  
їх  появу. 

13. Бесіда  і  поняття  про  неї.  Спосіб  приготування.  Основні  частини  і 
відмітні  особливості  бесіди. 

14. Повчання  і  поняття  про  нього.  Спосіб  приготування,  складові  частини  і 
відмітні  особливості  повчання. 

15. Слово  як  вид  проповіді.  Приготування  слова,  його  складові  частини  і 
відмітні  особливості. 

16. Види  проповідей  їх  мети  і  характер. 
17. Істини  догматичні  як  предмет  проповіді  і  особливості  їх розкриття. 
18. Істини  повчальні  як  предмет  проповіді,  особливості 
19. Істини  церковно-історичні  (Священна  біблейська  історія події  з  історії  

Церкви,  житії  святих  і  подвижників  віри  і благочестя)  як  предмет  
проповіді. 

20. Внутрішній  характер  церковної  проповіді  і  бажана  відповідність його  
духу  Священного  Писання 

21. Приготування  проповіді  способом  імпровізації.  Експромт,  характерні 
особливості  проповідей  того  і  іншого  методу. 

22. Способи  вимовлення  проповідей.  Читання  по  зошиту.  Вимовлення  
заздалегідь вивченій  на  пам'ять  проповіді.  Позитивні  і  негативні  
сторони цих  методів. 

23. Вимовлення  проповіді  импpoвизaциeй  і  експромтом.  Оцінка  вказаних 
способів. 

24. Час  і  місце  вимовлення  проповіді,  внутрішня  підготовка  до  її 
вимовлення. 

25. Дикція,  гучність,  швидкість  мови,  інтонація,  міміка  обличчя,  
жестикуляція допустимі  під  час  вимови.  Тривалість  проповіді. 

26. Дія  проповіді  на  слухачів,  вплив  слів  проповіді  на  душу  слухача. 
27. Результати  дії  проповіді  на  слухачів.  Причини  і  умови різної  дії  кожної  

окремої  проповіді  на  душі  тих,  що слухають. 
 

 
8. Методи  навчання 

 
У  процесі  викладання  навчальної  дисципліни  «ГОМIЛЕТИКА»  викладач  

використовує  наступні  групи  методів  навчання: 
1. Словесні  (лекція,  бесіда,  обговорення). 
2. Наочні  (ілюстрація,  демонстрація  (з  використанням  першоджерел  

представників  нерелігійних  утворень,  таблиць  та  схем,  електронних  
презентацій,  показ  відеолекцій). 

3. Практичні  (опитування  на  практичних  заняттях;  виконання  тестових  
завдань;  робота  з  підручником,  першоджерелами;  виконання  
індивідуальних  завдань  самостійної  роботи;  контрольні  роботи). 

                                                                                     
9. Методи  контролю 

Викладач  використовує  наступні  групи  методик  контролю  знань  студентів,  
які  вивчають  навчальну  дисципліну  «ГОМIЛЕТИКА»: 

1. Методи  усного  контролю  (монологічна  відповідь  студента  на  окреме  
питання  теми  практичного  заняття  у  індивідуальній  та  фронтальній  
формах;  запитально-відповідна  бесіда  під  час  роз’яснення  проблемного  
питання  на  практичному  занятті;  залік  у  формі  усної  відповіді  на  два  
запитання  з  переліку  питань). 



 
 

  

2. Письмовий  контроль  (виконання  індивідуальної  самостійної  роботи;  
модульна  контрольна  робота;  дидактичні  тестові  завдання). 

3. Методи  практичного  контролю  (перевірка  змістового  наповнення  
електронної  презентації). 

 
10. Розподіл  балів,  які  отримують  студенти 

 

Практичні  заняття Сума 

Змістовий  модуль  1 Змістовий  модуль  2  

Теми Теми  
30 15 15 

Індивідуальна  самостійна  робота Індивідуальна  самостійна   
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна  контрольна   
робота  №  1 

Модульна  контрольна   
робота  №  2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

 

Практичні  заняття Сума 

Змістовий  модуль  3 Змістовий  модуль  4  

 Тема  7 Тема  8 Тема  9   
30 

         8 11 11  

Індивідуальна  самостійна  
робота 

Індивідуальна  самостійна   
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна  контрольна   
робота  №  1 

Модульна  контрольна   
робота  №  2 

 
50 

20 30 

Всього: 100 

 

Практичні  заняття Сума 

Змістовий  модуль  5 Змістовий  модуль  6  

Тема  13 Тема  15 Тема  17 Тема  19  
30 

6 8 8 8 

Індивідуальна  самостійна  
робота 

Індивідуальна  самостійна   
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна  контрольна   
робота  №  1 

Модульна  контрольна   
робота  №  2 

 
50 

25 25 



 
 

  

Всього: 100 

 
 

Практичні  заняття Сума 

Змістовий  модуль  7 Змістовий  модуль  8  

Тема  21 Тема  23 Тема  25 
 

30 

10 10 10 
           

 

Індивідуальна  самостійна  робота Індивідуальна  самостійна   
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна  контрольна   
робота  №  1 

Модульна  контрольна   
робота  №  2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

 

Практичні  заняття Сума 

Змістовий  модуль  9 Змістовий  модуль  10  

Тема  27 Тема  30 Тема  32 Тема  35 Тема  
36 

  
30 

6 6 6 6 6  

Індивідуальна  самостійна  
робота 

Індивідуальна  самостійна   
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна  контрольна   
робота  №  1 

Модульна  контрольна   
робота  №  2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

                     
Шкала  оцінювання:  національна  та  ECTS 

Сума  балів  за  
всі  види  

навчальної  
діяльності 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка  за  національною  шкалою 

для  екзамену,  курсового  
проекту  (роботи),  
практики 

для  заліку 

90  –  100 А відмінно      
 

зараховано 
82-89 В 

добре   
74-81 С 
64-73 D 

задовільно   
60-63 Е   

35-59 FX 
незадовільно  з  

можливістю  повторного  
складання 

не  зараховано  з  
можливістю  повторного  

складання 



 
 

  

0-34 F 
незадовільно  з  

обов’язковим  повторним  
вивченням  дисципліни 

не  зараховано  з  
обов’язковим  повторним  
вивченням  дисципліни 

 
 

12.  Рекомендована  література 
 

Основна  література: 
1. Феодосій(еп.  Полоцький  і  Глубоковский).  Гомилетика:  Теорія  церк. 

Проповіді.  -Сергиев  Посад:  МДА,  1999. 
Додаткова  література: 

2. Аверкий(Таушев)  (архиеп.).  Керівництво  по  гомилетике.-М.:  Правосл.  
Св.- Тихонов.  Богосл.  Ін-т,  2001 

3. Александров  Д.Н.  Риторика  або  Російськекрасномовство:  Навчальний  
посібник. Москва,  2012  р.  [ЭБС  "Університетська  бібліотека"] 

4. Амвросій(Ключарев)  (архиеп.  Харківський.)  Мистецтво проповіді  /  сост.  
В. В.  Бурега.-М.:  Видавництво  Сретенского  монастиря,  2006.  

5. Барсів  Н.  Історія  первісної  християнської  проповіді  (до IV віки).  СПб,  
1885.  [ЭБС  "Університетська  бібліотека"] 

6. Виноградов  В.,  прот.  Статутні  читання(проповідь  книги):  Історико-
гомилетическое  дослідження.  Вып.  1:  Статутна регламентація  читань  в 

7. Грецькій  Церкві.  Том  1.  Сергиев  Посад,  1914.  [ЭБС"Університетська 
8. бібліотека"] 
9. Георгіївський  П.,  прот.  Проповіді.  Саратов,  1897.  [ЭБС "Університетська  

бібліотека"] 
10. Голуб  И.Б.,  Неклюдов  В.Д.  Російська  риторика  ікультура  мовлення  

учбовий посібник.  Москва,  2011.  [ЭБС  "Університетська  бібліотека"] 
11. Іоанн  Кронштадтський,  прот.  Просте  євангельське  словоросійському  

народу. СПб,  1902  р.  [ЭБС  "Університетська  бібліотека"] 
12. Кузнєцов  И.Н.  Риторика  або  Ораторське  мистецтво:  Учбове 

посібник.Москва,  2004.  [ЭБС  "Університетська  бібліотека"] 
13. Певницкий  В.Ф.  Св.  Григорій  Двоеслов  -  його  проповіді 

гомилетические  правила.  Київ,  1871  р.  [ЭБС "Університетська  
бібліотека"] 

 


