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Анотація 
 

Актуальністю вивчення дисципліни "Місіологія" є визначення змісту та 
поняття місії Церкви, богословське обгрунтування та осмислення місії, в її різних 
аспектах. А також історичні умови розповсюдження місії Церкви серед різних народів, 
історичні форми провадження місії, та принципи православної місії сьогодні. 
Предметом вивчення дисципліни "Місіологія" є надання необхідних знань про поняття 
і розуміння терміну «місія», особливості провадження православної місії у сучасних 
історичних формах життя Церкви, а також вивчення історії місії Церкви на протязі її 
існування у світі.  

Метою навчального курсу "Місіологія" є розкриття та обґрунтування істин 
християнської віри з ціллю переконання тих хто шукає істини, і ще не ствердився у вірі, 
а також позитивне висвітлення і спростування неправдивих релігійних, філософських і 
різних світоглядних систем які протистоять християнству. Знання, отримані при 
вивченні даного курсу, є базою для формування вміння використовувати свої знання 
для провадження місіонерської роботи серед різних верств населення, та для більш 
повного і глибокого розуміння і місця Церкви в житті людей. 

        Завданнями навчальної дисципліни "Місіологія" є:  
- навчити студентів правильно розуміти суть і значення Церкви в житті кожної 

людини зокрема і людства взагалі, а також дати ґрунтовне пояснення і 
богословське розуміння місії Церкви,  

- навчити принципам і методам ведення православної місії серед сьогочасного 
суспільства в умовах поліконфесійності; 

- робити узагальнення й складати звіти, аналітичні довідки й доповіді про стан 
місіонерської роботи та можливості провадження, способи і характер 
православної місії.  
 
Студент повинен знати:  Правильне вчення Православної Церкви в контексті 

викладу його з позицій місіонера, а також місце і історичні умови розвитку місії 
Церкви;  

 
Студент повинен вміти: вільно володіти набутими знаннями в контексті 

вивчення дисципліни з практичним застосуванням у майбутній пастирській діяльності. 
 

       Міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни "Місіологія": Місіологія  
тісно пов’язана, в першу чергу з догматикою, Священним Письмом Нового та 
Старого Завітів, Історією Церкви, церковною патристикою, аскетикою, моральним 
Богослов’ям та  ін. 



 
 

  

       
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 
 Нормативна 

  
Галузь знань 04 

Богослов’я 
 

спеціальність 041 
Богослов’я 

 
 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 3 - 

Загальна кількість 
годин -  90 

Лекції 

Тижневих годин 2 
 

20 - 

Практичні, семінарські 

30 - 

Самостійна, 
індивідуальна робота 

60 - 
 

Вид контролю: залік (7-й семестр)  
 

 
1. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль І. Предмет та задачі православної місії. Історія місії 

 
Тема 1. Предмет та задачі православної місіології. Місце місіології у системі 
богословських та давньо - історичних дисциплін. Богословське розуміння місії Церкви. 
Екклезіологічне обґрунтування православної місії. 
 
Тема 2. Потрійне служіння Церкви. Благовістя, тайно ведення та духовне 
керівництво. Межі Церкви. Наслідки Боговтілення та П’ятидесятниці, їх відношення до 
церковного простору. Місія Христа і місія Церкви. 
 
Тема 3. Політеїзм в контексті місії апостолів. Політеїстичний характер 
язичеської культури. Світоглядні, релігійні та моральні орієнтири у змісті 
апостольської проповіді. Етнос і місія Церкви. Принцип рецепції культури етносу. 
 
Тема 4. Божественна благодать, як фактор успіху місії. Первосвященницька 
молитва Христа. Молитва апостолів. Місія святих апостолів. Вивчення місії апостолів з 
допомогою пам’ятників ранньохристиянської писемності. 
 
Тема 5. Місія святого апостола Павла. Місія мужів апостольських. 
Християнські апологети та місіонерський аспект християнської апологетики. 
Місіонерська діяльність Церкви в епоху гонінь з боку Римської імперії. Релігійні та 
моральні причини успіху Церкви в Римській до Константина Великого. 
 



 
 

  

Тема 6. Місія Церкви в християнській Римській імперії. Боротьба Церкви з 
язичеством і єресями. Місія Церкви серед язичеських народів за межами Римської 
імперії в першому  тисячолітті по Р.Х. Місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія 
та переклад Святого Письма і богослужбових текстів на слов’янську мову. 
 
Тема 7. Хрещення Русі та його історичне значення. Поширення християнства у 
Київській Русі в до монгольський період. Духовна просвіта та культура у Київській Русі, 
періоду її становлення та розвитку. 
 
Тема 8. Загальна характеристика місіонерської діяльності Російської 
Православної Церкви в Синодальний період. Внутрішня і зовнішня місія 
Церкви. Утворення Палестинського Православного товариства. Оформлення 
паломників з країн слов’янського регіону і місія серед арабів в Святій Землі. Святитель 
Миколай Японський – засновник Японської Православної Церкви. Історія місії у 
Японії. 
 

Модуль ІІ. Богослов’я місії та практична робота місіонера 
 
Тема 9. Організація місіонерської роботи на рівні приходу. Духовний образ 
проповідника Євангелія. Пастир – місіонер на приході. Участь мирян – прихожан в 
місіонерській роботі, основні аспекти їх діяльності. 
 
Тема 10. Приходська школа та її місіонерська діяльність. Організація 
приходських шкіл н рівні парафії. Залучення мирян до процесу виховання дітей. 
Участь недільних шкіл у житті громадськості та ін. Видавнича діяльність як засіб 
місіонерської роботи. ЗМІ – як вид діяльності місіонерів. 
 
Тема 11. Соціальне служіння Церкви. Місіонерське значення соціального 
служіння та благодійності Церкви, робота з одинокими, престарілими, хворими та 
ув’язненими. Місіонерська діяльність у збройних силах 
 
Тема 12. Православна концепція освіти та виховання. Організація «Основ 
Православ’я» на рівні шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ, технікумів, інститутів. 
Проведення бесід з викладачами. Позакласна робота з учнями та студентами. 
Геополітичний погляд на місію Церкви. 
 
Тема 13. Буддизм та його сутність – місіонерська робота серед буддистів. 
Поняття та історія буддизму. Суть вчення та ідеологія буддизму. Місія Церкви серед 
буддистів. Індуїзм і Кришнаїзм –  їх містичне життя та вчення. Шляхи реабілітації 
жертв індуїзму. 
 
Тема 14. Іслам як образ життя. Культура, цивілізація та психологія ісламу. Місія 
серед мусульман. Сутність відхилень католицизму та протестантизму їх експансія на 
православ’я, задачі православної місії в цьому середовищі. 
 
Тема 15. Психологія сектантства і методи реабілітації жертв сектантської 
пропаганди. Поява і вплив сектантства на історію народів та сучасний стан 
сектантства. Поділ сектантства, і його суть. Методи реабілітації жертв сектантської 
пропаганди. 



 
 

  

 
3.Структура навчальної дисципліни  

 
№ 
п/п 

Назви там та змістовних модулів аудиторні  

 
позааудиторн

і 

 

Ф/к 

лекц
ії 

семін. 
зан. 

сам. 
роб. 

інд 
роб. 

 

Модуль І. Предмет та задачі православної місії. Історія місії  
1 Предмет та задачі православної місіології. Місце 

місіології у системі богословських та давньо - 
історичних дисциплін. Богословське розуміння місії 
Церкви. Екклезіологічне обґрунтування православної 
місії. 

 
1 

 
4 

 
2 

 
4 

 

2 Потрійне служіння Церкви: благовістя, тайно ведення 
та духовне керівництво. Межі Церкви. Наслідки 
Боговтілення та П’ятидесятниці, їх відношення до 
церковного простору. Місія Христа і місія Церкви. 

1   
4 

4  

3 Політеїзм в контексті місії апостолів. Політеїстичний 
характер язичеської культури. Світоглядні, релігійні та 
моральні орієнтири у змісті апостольської проповіді. 
Етнос і місія Церкви. Принцип рецепції культури 
етносу. 

2   
4 

4  

4 Божественна благодать, як фактор успіху місії. 
Первосвященницька молитва Христа. Молитва 
апостолів. Місія святих апостолів. Вивчення місії 
апостолів з допомогою пам’ятників 
ранньохристиянської писемності. 

1   
4 

4 
 

 

5 Місія святого апостола Павла. Місія мужів 
апостольських Християнські апологети та 
місіонерський аспект християнської апологетики. 
Місіонерська діяльність Церкви в епоху гонінь з боку 
Римської імперії. Релігійні та моральні причини успіху 
Церкви в Римській до Константина Великого. 

1   
4 

4 
 

 

6 Місія Церкви в християнській Римській імперії, та 
боротьба Церкви з язичеством і єресями. Місія Церкви 
серед язичеських народів за межами Римської імперії в 
першому  тисячолітті по Р.Х. Місії святих 
рівноапостольних Кирила і Мефодія та переклад 
Святого Письма і богослужбових текстів на слов’янську 
мову. 

2   
4 

4 
 

 

7 Хрещення Русі та його історичне значення. Поширення 
християнства у Київській Русі в до монгольський період. 
Духовна просвіта та культура у Київській Русі, періоду її 
становлення та розвитку. 

2 2  
4 

4  

8 Загальна характеристика місіонерської діяльності 
Руської Церкви в Синодальний період. Внутрішня і 
зовнішня місія Церкви. Утворення Палестинського 
Православного товариства. Оформлення паломників з 
країн слов’янського регіону і місія серед арабів в Святій 
Землі. Святитель Миколай Японський – засновник 
Японської Православної Церкви. Історія місії у Японії. 

1   
 
 

4 

 
4 

 

 МК: 1 

Модуль ІІ. Богослов’я місії та практична робота місіонера 
9 Духовний образ проповідника Євангелія. Організація 

місіонерської роботи на рівні приходу. Пастир – 
місіонер на приході. Участь мирян – прихожан в 
місіонерській роботі, основні аспекти їх діяльності. 

1   
4 

 
4 

 

10 Приходська школа та її місіонерська діяльність. 
Видавнича діяльність як засіб місіонерської роботи. 
ЗМІ – як вид діяльності місіонерів. 

1  
 

 
4 

4  



 
 

  

11 Місіонерське значення соціального служіння та 
благодійності Церкви, робота з одинокими, 
престарілими, хворими та ув’язненими. Місіонерська 
діяльність у збройних силах. 

2  
2 

 
4 

 
4 

 

12 Православна концепція освіти та виховання. 
Геополітичний погляд на місію Церкви. 

1 2  
2 

3 
 

 

13 Буддизм та його сутність – місіонерська робота серед 
буддистів. Індуїзм і Кришнаїзм –  їх містичне життя та 
вчення. Шляхи реабілітації жертв індуїзму. 

2   
2 

3  

14 Іслам як образ життя. Культура, цивілізація та 
психологія ісламу. Місія серед мусульман. Сутність 
відхилень католицизму та протестантизму їх експансія 
на православ’я, задачі православної місії в цьому 
середовищі. 
 

1   
2 

3 
 

 

15 Психологія сектантства і методи реабілітації жертв 
сектантської пропаганди. Проблема розколу та місія 
Церкви серед цих угруповань.  
 

1   
2 

 
3 

 

16 Підсумкове заняття.   2 3  

 МК : 2 

      

РАЗОМ 20 10 60  

 
5. Теми практичних занять (денна форма) 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Екклезіологічне обґрунтування православної місії. 2 

2. Місіонерська діяльність Церкви в епоху гонінь з боку 
Римської імперії 

2 

3. Поширення християнства у Київській Русі в до 
монгольський період 

2 

4. Сутність відхилень католицизму та протестантизму 2 

5. Проблема розколу та місія Церкви серед цих угруповань 2 

Разом: 10 

 
 

6. Самостійна робота (денна форма) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Місійна природа Церкви 2 

2. Тринітарний вимір місії 3 

3. Христологічний аспект місії 2 

4. Пневматологічний аспект місії 2 



 
 

  

5. Екклезіологічний вимір місії 3 

6. Есхатологічне розуміння місії. 2 

7. Космічне спрямування місії. 3 

8. Обоження як мета місії. 3 

9. Євхаристичний аспект місії 3 

10. Форми місійного служіння: благовістя, оглашення, воцерковлення, 
виховання, апологія, таїнства 

3 

11. Напрямки місії: завнішній та внутрішній 2 

12. Рівні місіонерського служіння: парафіяльний, єпархіальний 
загальноцерковний 

2 

13. Принципи місії: всезагальність, універсальність, свобода во Христі, 
канонічна основа, безкорисливість, творення в любові, історичність 

2 

14. Методи місії: використання різних мов, залучення до священства 
місцевих жителів, розумна співпраця з державною владою, 
православна присутність 

2 

15. Екуменізм у місійному вимірі 2 

16. Церква і нація. 2 

17. Церква, держава і політика 2 

18. Етика і право 2 

19. Власність. 2 

20. Війна і мир 2 

21. Злочин, покарання і виправлення 2 

22. Особиста, сімейна і суспільна мораль 2 

23. Здоров’я особистості і народу 2 

     24. Питання біоетики 2 

25. Проблеми екології 2 

26. Світські науки, культура і освіта. 2 

27. Традиціоналізм, консерватизм, фундаменталізм. 2 

28. Глобалізація і секуляризм. 2 

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. Предмет та задачі православної місіології.  
2. Богословське розуміння місії Церкви. 
3. Екклезіологічне обґрунтування православної місії. 
4. Світ, як присутність Царства божого в місії Церкви. 



 
 

  

5. Світ, як середовище місії благовістя Церкви. 
6. Світ, як сфера освячуючої місії Церкви. 
7. Потрійне служіння Церкви: благовістя, тайно ведення та духовне керівництво. 
8. Межі Церкви. Наслідки Боговтілення та П’ятидесятниці, їх відношення до 

церковного простору. 
9. Місія Христа і місія Церкви. 
10. Сакральний характер іудейської культури в контексті місії Іісуса Христа 

(полеміка з книжниками та законниками, фарисеями та садукеями). 
11. Політеїзм в контексті місії апостолів. Політеїстичний характер язичеської 

культури. 
12. Світоглядні, релігійні та моральні орієнтири у змісті апостольської проповіді. 
13. Етнос і місія Церкви. 
14. Принцип рецепції культури етносу. 
15. Есхатологізм в місії благовістя апостолів. 
16. Божественна благодать, як фактор успіху місії. 
17. Первосвященницька молитва Христа. Молитва апостолів. Молитва місіонера. 
18. Місія святих апостолів. 
19. Вивчення місії апостолів з допомогою пам’ятників ранньохристиянської 

писемності. 
20. Місія святого апостола Павла. 
21. Місія мужів апостольських 
22. Християнські апологети та місіонерський аспект християнської апологетики. 
23. Місіонерська діяльність Церкви в епоху гонінь з боку Римської імперії. 
24. Релігійні та моральні причини успіху Церкви в Римській до Константина 

Великого. 
25. Місія Церкви в християнській Римській імперії, та боротьба Церкви з язичеством 

і єресями. 
26. Місія Церкви серед язичеських народів за межами Римської імперії в першому  

тисячолітті по Р.Х. 
27. Місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія та переклад Святого Письма і 

богослужбових текстів на слов’янську мову. 
28. Хрещення Русі та його історичне значення. 
29. Поширення християнства у Київській Русі в до монгольський період. 
30. Духовна просвіта та культура у Київській Русі, періоду її становлення та розвитку. 
31. Перші руські місіонери. 
32. Загальна характеристика місіонерської діяльності Руської Церкви в Синодальний 

період. Внутрішня і зовнішня місія Церкви. 
33. Утворення Палестинського Православного товариства. Оформлення паломників 

з країн слов’янського регіону і місія серед арабів в Святій Землі. 
34. Святитель Миколай Японський – засновник Японської Православної Церкви. 

Історія місії у Японії. 
35. Духовний образ проповідника Євангелія. 
36. Організація місіонерської роботи на рівні приходу. Пастир – місіонер на приході. 
37. Участь мирян – прихожан в місіонерській роботі, основні аспекти їх діяльності. 
38. Приходська школа та її місіонерська діяльність. 
39. Видавнича діяльність як засіб місіонерської роботи. 
40.ЗМІ – як вид діяльності місіонерів. 
41. Місіонерське значення соціального служіння та благодійності Церкви, робота з 

одинокими, престарілими, хворими та ув’язненими. 
42. Місіонерська діяльність у збройних силах. 
43. Православна концепція освіти та виховання. 
44. Геополітичний погляд на місію Церкви. 
45. Буддизм та його сутність – місіонерська робота серед буддистів. 



 
 

  

46. Індуїзм і Кришнаїзм –  їх містичне життя та вчення. Шляхи реабілітації жертв 
індуїзму. 

47. Іслам як образ життя. Культура, цивілізація та психологія ісламу. Місія серед 
мусульман. 

48. Сутність відхилень католицизму та протестантизму їх експансія на православ’я, 
задачі православної місії в цьому середовищі. 

49. Психологія сектантства і методи реабілітації жертв сектантської пропаганди. 
Проблема розколу та місія Церкви серед цих угруповань 

 
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. 

 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «МІСІОЛОГІЯ» 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 «МІСІОЛОГІЯ»: 
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  

                                        Тема 2 Тема 6  



 
 

  

15 15 30 

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 

 
11. Методичне забезпечення 

 



 
 

  

1. МІСІОЛОГІЯ: Навчальна програма дисципліни. Для студентів напряму 6.020301 

«Філософія» / Підготував проф., архім. Василій (Садварій) – Ужгород: 
Інформаційно-видавничий відділ УУБА–КаУ, 2014. –  12 с. 

 
12. Рекомендована література 

 
1. Августин (Никитан), архим. Первая миссия. М., 1994. 
2. Барсов Н. И. История первобытной христианской проповеди. Спб., 1885. 
3. Беляев И. проф. Русские миссии на окраинах. М., 1900. 
4. Болотов В. В. проф. Лекции по истории Древней Церкви Т. 1-4. Спб. 1910. 
5. Голубинский Е. Е. Святые Константин и Мефодий – апостолы славянские. М., 

1985. 
6. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Н. 

Новгород., 2005. 
7. Дворкин А. Л. Типология сектанства и методы антисектанской деятельности 

РПЦ. Белгород. 1996. 
8. Ельчанинов А. свящ. Записки. М., 1992. 
9. Ефимов А. Б. Мисионерство и роль Церкви в колонизации территорий. Конспект 

Св.Т.Б.И. 
10. Ефимов А. Б. Некоторые проблемы православного мисионерства и заветы 

святителя Иннокентия Вениаминова. М., 1998. 
11. Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Указание пути в Царствие Небесное. 

Св.Т.С.Л. 1990. 
12. Иоанн (Попов), еп. Белгородский. Мисия Церкви в православном понимании: 

екклизиологические и канонические обоснования. 1995. 
13. Кассиан (Безобразов), еп. Христос Ипервое христианское поколение.Полтава. 

2001. 
14. Конспект лекций по миссиологии. Белгородская Духовная Семинария. 

Белгород., 2010. 
15. Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-

римском мире. Спб., 1904. 
16. Лепковец В. свящ. Содержание и форма христианской проповеди первых 3-х 

веков христианства. Загорск. 1951. 
17. Православная мисия сегодня. Сборник текстов по курсу «мисиология». СПб., 

1999. 
18. Православная Церковь в современном мире. Спб., 1992. 
19. Свеницкая И.О. Раннее христианство. М., 1988. 
20. Скворцов В.М. Миссионерский посох. СПб., 1912. 
21. Смирнов Е., прот. Очерк исторического развития и современного состояния 

русской православной миссии. СПб., 1904. 
22. Современные секты в России. М., 1995. 
23. Социальная концепция УПЦ. К., 2004. 
24. Струве Никита. Православие и культура. М., 1992. 
25. Феодосий (Дикун М.). Отношение греко-римского мира к христианству по 

трудам апологетов 2-3 х веков. Загорск. 1995. 
26. Шмеман А., протопр. Церковь, мир, миссия. Мысли о православии на Западе. М., 

1996. 
27. Ян Зозулек., прот.Катехитическая миссия Церкви. Пряшевский Б. И. 

Протестантська література: 
1. Девид Бош. «Преобразование мисионерства». СПб., Изд. СПб- ий христианский 

университет. 1997. 
2. Джейм Д. Дан. «Единство и многообразие в Новом Завете». Исследование 

природы первоначального христианства. М., 1997. 



 
 

  

3. Чацкий А., Овертон Д. «Миссиология: библейский, исторический, культурный, 
стратегический аспекты.». (Учебное пособие). Ассоциация «Духовное 
возрождение». М., 2001. 

 
 

 
 


