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Анотація 
 

Предметом вивчення дисципліни «Основне богослов’я»: є надання 
необхідних знань про поняття і розуміння апологетики, особливості її застосування з 
точки зору Церкви.  

Головною метою навчального курсу «Основне богослов’я» 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. А 
також: 

1) оволодіння критичним аналізом різних атеїстичних гіпотез 
походження релігії; 
2) богословське осмислення і оцінка багатьох питань онтології, 
гносеології, антропології, есхатології; 
3) створення у слухачів цілісного уявлення про християнське богослов'я і 
його значення для життя людини. 

        Завданнями навчальної дисципліни «Основне богослов’я» є:  
навчити студентів правильно розуміти суть і значення апологетики та захисту 
християнства, а також дати ґрунтовне пояснення і богословське розуміння таких понять 
як буття Бога, походження та місце релігії в суспільстві взагалі та для кожної людини 
зокрема та ін. 

У зв'язку з цим важливими завданнями науки «Основного богослов'я», що 
стоять перед слухачами, є: 

1) розгляд і аналіз найголовніших християнських істин віри і життя з 
позиції інтелектуальних, моральних, культурних і інших 
загальновизнаних норм і критеріїв; 
2) розкриття християнських істин малоцерковним і невіруючим 
людям з метою створення сприятливої можливості для прийняття цих 
істин як основоположних світоглядних принципів; 
3) засвоєння необхідної богословської бази для подальшого захисту 
християнської системи цінностей перед лицем критики; 
4) забезпечення конструктивного діалогу з іншими релігійними системами. 
 

       Міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни «Основне богослов’я»: тісно пов’язане, в 
першу чергу з догматикою, Священним Письмом Нового та Старого Завітів, церковною 
патристикою, аскетикою, моральним богослов’ям і є джерелом для церковної історії, 
екзегетики, та  ін. 
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Змістовні модулі 

 
МОДУЛЬ І. РЕЛІГІЯ, ЇЇ СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ, БУТТЯ БОГА, НАУКА ТА РЕЛІГІЯ. 
МОДУЛЬ ІІ. ВИДИ ОДКРОВЕННЯ. ЯЗИЧНИЦТВО. СТАРОЗАВІТНА РЕЛІГІЯ ТА ХРИСТИЯНСТВО. 

ПОХОДЖЕННЯ СВІТУ. 



 
 

   Зміст дисципліни за модулями 
 

МОДУЛЬ І 
РЕЛІГІЯ, ЇЇ СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ. БУТТЯ БОГА.  

НАУКА ТА РЕЛІГІЯ. 
 
Тема 1. Вступ в Основне богослов'я. Загальне поняття про богослов'я.  Поняття про 
науку «Основне богослов'я». 
Тема 2. Релігія, її суть і походження. 
Тема 3. Позахристиянське розуміння суті і походження релігії. Негативні гіпотези 
походження релігії 
Тема 4. Християнське розуміння суті і походження релігії. Характер первинної релігії 
Тема 5. Псевдорелігійні системи думки. Погляди окремих філософів на релігію 
Тема 6. Буття Бога: аргументи «за і проти». Докази буття Божого. Поняття про 
«Доказ».  Контраргументи буття Божого 
Тема 7. Докази буття Божого: космологічний,  телеологічний, онтологічний, 
психологічний, історичний, моральний, релігійно – досвідчений аргументи. 
Тема 8. Релігія, наука, філософія. Поняття, сенс і походження науки. Постулати і 
методи науки. 
Тема 9. Достовірності наукового знання і критерії в науці. Наука і світогляд. Наука і 
релігія. 
Тема 10. Віра і знання в релігії і науці. Мета і значення філософії в житті людини. 

 
МОДУЛЬ ІІ 

ВИДИ ОДКРОВЕННЯ. ЯЗИЧНИЦТВО. СТАРОЗАВІТНЯ РЕЛІГІЯ ТА 
ХРИСТИЯНСТВО. ПОХОДЖЕННЯ СВІТУ. 

 
Тема 11. Одкровення. Поняття про Божественне Одкровення. Види Одкровення. 
Загальне Одкровення і його ознаки. 
Тема 12. Індивідуальне Одкровення і його ознаки. Поняття єкзорцизму. Природне 
богопізнання і його оцінка. 
Тема 13. Язичество. Походження, суть  і значення язичества в людській історії. 
Тема 14. Магізм. Оцінка язичества. 
Тема 15. Старозавітна релігія. Вчення і значення Старозавітної релігії. Старозавітна 
релігія і християнство. 
Тема 16. Християнство. Священне Передання і Священне Писання. Основи 
духовного життя в християнстві. 
Тема 17. Віра в Христа і пізнання себе. Християнська свобода. Правильна молитва і 
стан прелесті. Католицизм. 
Тема 18. Святість в Православній традиції. Священне Писання і Церква. 
Тема 19. Походження світу. Дві нехристиянські точки зору на світ: дуалістична і 
пантеїстична. Християнське розуміння світу. Християнська екологія. 
Тема 20. Гіпотеза антисвіту. Творіння або еволюція 

 
 



IV. План лекцій 
 

МОДУЛЬ І 
РЕЛІГІЯ, ЇЇ СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ. БУТТЯ БОГА.  

НАУКА ТА РЕЛІГІЯ. 
 

Тема 1. Вступ в Основне богослов'я. Загальне поняття про богослов'я.  
Поняття про науку «Основне богослов'я». 

Відновлення цілісної істини як головне завдання основного богослів'я. Зв'язок 
з природними і гуманітарними науками, з одного боку, і з богословськими 
дисциплінами – з іншого. Огляд основних джерел і засобів. 
 

Тема 2. Релігія, її суть і походження. 
           Уявлення стародавніх мислителів про суть і походження релігії. Основні істини 
релігії.Необхідність рішення питання про суть релігії. Етимологія слова «релігія», 
різні гіпотези: Цицерон,  Арнобій, Лактанцій, блаж. Августин, сучасні концепції. 
Нерелігійні і християнські концепції розуміння суті релігії. Проблема визначення 
релігії. 
 

Тема 3. Позахристиянське розуміння суті і  
походження релігії. Негативні гіпотези походження релігії 

           Необхідні елементи релігії: віра в особового Бога і в надчуттєвий світ, 
необхідність Одкровення, віра в безсмертя душі, зв'язок релігії з моральністю, 
необхідність Церкви і релігійного культу. Види релігій: теїзм, дєїзм і пантеїзм; 
монотеїзм і політеїзм, світові і племінні релігії, язичество. 
 

Тема 4. Християнське розуміння суті і походження релігії. Характер 
первинної релігії 

Важливість правильного рішення питання про початковий характер релігії. 
Критичний огляд різних атеїстичних теорій про походження релігії.Християнське 
вчення про вродженість релігії в людському роді. Прамонотєїзм і виникнення 
політеїзму в результаті гріхопадіння. Докази на користь первинності монотеїзму. 
 

Тема 5. Псевдорелігійні системи думки. Погляди окремих філософів на 
релігію 

Критичний огляд різних атеїстичних теорій про походження релігії: а) релігія 
– вигадка жерців, б) страх як причина виникнення релігії, в) евгемерізм 
(обожнювання великих людей), г) просвітницька концепція (неуцтво як причина 
релігії), д) учення Фейєрбаха, е) марксистська концепція (класове коріння релігії), 
же) анімістична теорія, з) теорії про особливий психічний орган релігійної 
свідомості (Якобі), і) фрейдизм. 

 
 

Тема 6. Буття Бога: аргументи «за і проти». Докази буття Божого. Поняття 
про «Доказ».  

Контраргументи буття Божого 
Питання про докази буття Бога. Суть проблеми, її складність, суперечність і 

актуальність. ОтціЦеркви про можливість і специфіку доказів буття Бога: свв. 
Афанасій Александрійський, Григорій Богослов, Іоанн Дамаскін. Суть фрази «доказ 
буття Бога». Класифікація відомих доказів буття Бога по двох групах: апріорні і 
апостеріорні. 
 
 



Тема 7. Докази буття Божого: космологічний,  телеологічний, 
онтологічний, психологічний, історичний, моральний, релігійно – 

досвідчений аргументи. 
Апріорні докази. Онтологічний аргумент: Етимологія назви. Розробка даного 

аргументу архієп. Ансельмом Кентерберійським. Логічна суть аргументу: поняття 
про Вседосконале («То, більше чого не можна помислити») і твердження про Його 
нереальність логічно несумісні. Бонавентура («Якщо Бог є Бог, то Він є»). 
Формулювання онтологічного аргументу Декартом. Неможливість людині самій 
виробити ідею про Того, Хто вищий за її розум. СпоСуперечки навколо 
онтологічного аргументу. Критика онтологічного доказу Фомою Аквінським і 
Кантом. Критика Гегелем кантівських спростувань. Апостеріорні докази. 
Космологічний аргумент: Історія розробки: Арістотель, ОтціЦеркви, Фома 
Аквінський, Лейбніц. Логічні підстави аргументу: закон причинності і закон 
достатньої підстави. Факт буття світу вимагає визнання всемогутньої творчої 
причини. Ідея створення світу з нічого і космологічний аргумент. Критика 
космологічного доказу Юмом, Кантом і Штраусом.  
 

Тема 8. Релігія, наука, філософія. Поняття, сенс і походження науки. 
Постулати і методи науки 

Виникнення сучасної науки в XVI-XVII стт. з християнських і філософських 
положень. Віра в Бога – Творця і Законодавця світу як необхідна передумова 
виникнення науки. Інші постулати, лежачі в основі сучасної науки: вчення про 
людину як образ Божий, Боговтілення як освячення світу, математизація 
природознавства, його теоретичність.  
 

Тема 9. Достовірності наукового знання і критерії в науці. Наука і 
світогляд. Наука і релігія 

 
Антиєретична і антиокультна спрямованість науки в XVII столітті. Окультизм і 

ненауковість вчення Джордано Бруно. Суд над Галілео Галілеєм. Відношення 
католицької церкви і науки в XVII-XIX стт. Відсутність конфлікту з наукою в 
Православ'ї. Особливість релігійності учених: Кеплер, Декарт, Ньютон, Паскаль, 
Лейбніц, Коші, Мендель, Ейнштейн, Гейзенберг і ін. Причини відходу деяких учених 
від Церкви. 
 
Тема 10. Віра і знання в релігії і науці. Мета і значення філософії в житті 

людини 
 
Філософська апологетика: основні проблеми, методи їх рішення. Філософія і 

християнство. Відношення Отців Церкви до філософії. «Філософія – служниця 
богослів'я» (Климент Александрійський). Можливість використання різних 
філософських систем для потреб християнської апологетики. Віра і розум. 
Необхідність вирішення проблеми віри і розуму для обгрунтування існування 
християнської апологетики. Історичний огляд різних способів вирішення проблеми 
відношення віри і розуму: блаж. Августин («вірую, щоб розуміти»), Тертулліан 
(«вірую, бо абсурдно»), Пьер Абеляр («розумію, щоб вірити»), Сигер Брабантський 
(вчення про дві істини). Достоїнства і недоліки кожного рішення. «Віра не 
протирозумна а надрозумна». Психологічне і онтологічне розуміння віри. Віра як 
онтологічна властивість цнотливої душі. Про можливість і обмеженість 
використання раціональних доказів релігійних істин. 
 



 
МОДУЛЬ ІІ 

ВИДИ ОДКРОВЕННЯ. ЯЗИЧНИЦТВО. СТАРОЗАВІТНЯ РЕЛІГІЯ ТА 
ХРИСТИЯНСТВО. ПОХОДЖЕННЯ СВІТУ. 

 
Тема 11. Одкровення. Поняття про Божественне Одкровення. Види 

Одкровення.  
Загальне Одкровення і його ознаки 

Поняття про одкровення і його головні види. Визначення. Розділення на 
надприродне і природне, безпосереднє і опосередковане, зовнішнє і внутрішнє. 
Помилкові поняття про одкровення: раціоналістичне, помилково-містичне, 
одностороннє натуалістичне. Умови можливості надприродного одкровення: 
існування надприродного взагалі і відсутність підстав для сзатвердження його 
неможливості: метафізичних (логічна мислимість), фізичних (непротиріччя законам 
природи), дінамістичних (сила божественної всемогутності) і моральних (здатність 
людини свідомо і вільно сприймати надприродне одкровення). Ознаки 
надприродного одкровення: чудеса і пророцтва. 
 
 

Тема 12. Індивідуальне Одкровення і його ознаки. Поняття єкзорцизму. 
Природне богопізнання і його оцінка 

Що являється необхідним для признання індивідуального одкровення. 
Поняття покаяння в Церкві. Вчення Отців Церкви про індивідуальне одкровення. 
Види Одкровень. Природа суть та духовна сторона екзорцизму. Природній спосіб 
богопізнання, його можливості і недостатки. 
 

Тема 13. Язичество. Походження, суть  і значення язичества в людській 
історії. 

Походження язичництва. Натуралізм – як життєвий принцип людей 
задовольняючих тільки низменні страсті. Ідолопоклонство. Містицизм. Магія , 
сатанізм, спіритизм, теософія, антропософія та ін.. 
 

Тема 14. Магізм. Оцінка язичества 
Магізм як віра у можливість оволодіння людиною за допомогою заклинань і 

символічних дій надприродніми силами. Магізм, як стан свідомості. Що породило і 
продовжує породжувати язичництво в людях і суспільстві. В якому напрямку йде 
загальна спрямованість язичництва. Язичництво в історії. 
 

Тема 15. Старозавітна релігія. Вчення і значення Старозавітної релігії. 
Старозавітна релігія і християнство 

Унікальність Біблії. Доказ історичності старозавітних подій: археологічні дані, 
кумранські рукописи, ретельна методика переписування Старого Завіту в давнину як 
гарантія достовірності тексту.Пророцтва і чудеса в Біблії. Неповнота старозавітного 
одкровення і його підготовче значення до явища повного одкровення в християнстві.  
 

Тема 16. Християнство. Священне Передання і Священне Писання. 
Основи духовного життя в християнстві 

Історичність євангельських подій. Свідоцтва нецерковних істориків про Христа 
(Йосип Флавій, Тацит, Пліній Молодший, Светоній). Надійність Евангелій як 
історичних документів. Мучеництво апостолів як свідоцтво істинності Евангелій. 
Критика вчень про «природність» воскресіння Христа (непритомність і т.п.). 
«Турінська плащаниця». Про Божественне походження християнської релігії. Про 
Божественну гідність Засновника християнської релігії. Основи духовного життя в 



християнстві. 
 
Тема 17. Віра в Христа і пізнання себе. Християнська свобода. Правильна 

молитва і стан прелесті. Католицизм 
Віра в Христа як основа спасіння. Необхідність пізнання свого духовного світу. 

Свобода людини — і всемогутність Бога і Його промисел. Християнське вчення про 
людину як образ Божий як основа вирішення проблеми свободи. Свобода і 
гріхопадіння. Вчення преп. Максима Ісповідника про дві свобідні волі в людині: 
природною і гріховну, гномічну. Свобода як вибір і свобода як незалежність. Що 
означає вираз «раб Божий»? Сенс чернечої обітниці послуху як відмови від своєї 
свободи. Свобода і пізнання істини. Свобода і необхідність. Критика 
нехристиянських вчень про свободу людини.Основи правильної молитви по вченню 
святих Отців. Оцінка католицизму як духовному явищу. 
 

Тема 18. Святість в Православній традиції. Священне Писання і Церква 
Святість як ознака приналежності Христу. Різні види святості. Святість як 

стяжання благодаті Святого Духа. Основи духовного життя в Православній традиції. 
Необхідність, важливість та значення Священного Письма для Церкви. 
 

Тема 19. Походження світу. Дві нехристиянські точки зору на світ: 
дуалістична і пантеїстична. Християнське розуміння світу. Християнська 

екологія 
Історична унікальність біблейського опису створення світу. Відповідність 

«шестоднева» положенням сучасних наук: фізики, геології, біології. Креационізм і 
еволюціонізм в розумінні створення і розвитку світу. Християнство і 
природничінауки: фізика, математика, геологія, біологія, антропологія. Антропний 
принцип.  
 

Тема 20. Гіпотеза антисвіту. Творіння або еволюція 
Проблема виникнення життя, відношення до еволюції, походження людини і 

світу. 
 

 
 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Уявлення стародавніх мислителів про суть і походження релігії. 
 

Необхідність рішення питання про суть релігії. Етимологія слова «релігія», різні 
гіпотези: Цицерон,  Орнобій, Лактанцій, блаж. Августин, сучасні концепції. 
Нерелігійні і християнські концепції розуміння суті релігії. Проблема визначення 
релігії. Необхідні елементи релігії: віра в особового Бога і в надчуттєвий світ, 
необхідність Одкровення, віра в безсмертя душі, зв'язок релігії з моральністю, 
необхідність Церкви і релігійного культу. 

 
Тема 2. Погляди окремих філософів на релігію 

 
Критичний огляд різних атеїстичних теорій про походження релігії: а) релігія – 

вигадка жерців, б) страх як причина виникнення релігії, в) евгемерізм (обожнювання 
великих людей), г) просвітницька концепція (неуцтво як причина релігії), д) учення 
Фейєрбаха, е) марксистська концепція (класове коріння релігії), же) анімістична 
теорія, з) теорії про особливий психічний орган релігійної свідомості (Якобі), і) 
фрейдизм. 



 
Тема 3. Докази буття Божого: космологічний,  моральний 

 
Космологічний аргумент: Історія розробки: Арістотель, ОтціЦеркви, Фома 

Аквінський, Лейбніц. Логічні підстави аргументу: закон причинності і закон достатньої 
підстави. Факт буття світу вимагає визнання всемогутньої творчої причини. Ідея 
створення світу з нічого і космологічний аргумент. Критика космологічного доказу 
Юмом, Кантом і Штраусом. Моральний аргумент. Докантовське формулювання: 
висновок від властивого нам морального закону до буття верховного Законодавця. 
Моральний закон в людині. Різні гіпотези про моральний закон (біологічна, соціальна, 
автономна). Свв. Отціпро його суть і походження. Поняття про совість. Універсальний 
загальнолюдський характер морального закону. Кантівська розробка морального 
аргументу: буття Бога і безсмертя душі як постулати практичного розуму. Критика 
морального доказу з боку Фіхте, Шеллінга, Гегеля і їх неспроможність. 

 
Тема 4. Мета і значення філософії в житті людини 

  
Історія та суть філософії. Філософська апологетика: основні проблеми, методи їх 

рішення. Філософія і християнство. Відношення Отців Церкви до філософії. 
«Філософія – служниця богослов'я» (Климент Александрійський). Можливість 
використання різних філософських систем для потреб християнської апологетики. 
Віра і розум. Необхідність вирішення проблеми віри і розуму для обгрунтування 
існування християнської апологетики. 
 

Тема 5. Оцінка язичества 
 

Походження язичництва. Натуралізм – як життєвий принцип людей 
задовольняючих тільки низменні страсті. Ідолопоклонство. Містицизм. Магія, 
сатанізм, спіритизм, теософія, антропософія та ін. Характер та прояви язичництва в 
наші дні та його оцінка. 

 
Тема 6. Основи духовного життя в християнстві 

 
      Про Божественне походження християнської релігії. Про Божественну гідність 
Засновника християнської релігії. Основи духовного життя в християнстві. 
 

Тема 7. Християнська свобода. 
 

Суть свободи як явища. Свобода людини — і всемогутність Бога і Його промисел. 
Християнське вчення про людину як образ Божий як основа вирішення проблеми 
свободи. Свобода і гріхопадіння. Вчення преп. Максима Ісповідника про дві свобідні 
волі в людині: природною і гріховну, гномічну. Свобода як вибір і свобода як 
незалежність. Сенс чернечої обітниці послуху як відмови від своєї свободи. Свобода і 
пізнання істини. Свобода і необхідність. Критика нехристиянських вчень про свободу 
людини. 

 
Тема 8. Християнське розуміння світу. 

 
Історична унікальність біблейського опису створення світу. Відповідність 

«шестоднева» положенням сучасних наук: фізики, геології, біології. Креационізм і 
еволюціонізм в розумінні створення і розвитку світу. Християнство і природничінауки: 
фізика, математика, геологія, біологія, антропологія. Антропний принцип.  

 



Структура навчальної дисципліни 
 

№ 
п/
п 

     
 
            Назва розділів і тематика 

Аудиторні 
(140) 

Позаау
диторні 

(130) 

Форма 
контр
олю 

 Лекц
ії 
 

Семі
нарсь

кі  

Сам., 
інд. 

робота 
Змістовий модуль № 1 

1 Вступ до Основного богослов'я. Загальне 
поняття про богослов'я. Поняття про науку 
«Основне богослов'я» 

 
6 

 4 У 

2  
 Релігія, її суть і походження. Уявлення 
стародавніх мислителів про суть і походження 
релігії. Основні істини релігії. 

6  2 У  

3 Позахристиянське розуміння суті і походження 
релігії. Негативні гіпотези походження релігії 

4  4 У 

4 Християнське розуміння суті і походження 
релігії. Характер первинної релігії 

4   
4 

ПК 

5 Псевдорелігійні системи думок. Погляди 
окремих філософів на релігію 

6  4 Т 

6 Розділ 2. Буття Бога: аргументи «за і проти». 
Докази буття Божого. Поняття про «Доказ». 
Контраргументи буття Божого 

4   
8 

У 

7 Докази буття Божого: космологічний,  
телеологічний, онтологічний, психологічний, 
історичний, моральний, релігійно – 
досвідчений аргументи. 

4 10 8 У 

Змістовий модуль № 2 

8 Розділ 3. Релігія, наука, філософія. Поняття, 
сенс і походження науки. Постулати і методи 
науки 

6   
8 

У 

9 Достовірності наукового знання і критерії в 
науці. Наука і світогляд. Наука і релігія. 

6  12 У 

10 Віра і знання в релігії і науці. Мета і значення 
філософії в житті людини 

4  8 
 

МК-1 

11 Розділ 4. Одкровення. Поняття про 
Божественне Одкровення. Види Одкровення. 
Загальне Одкровення і його ознаки 

6  10 У 

12 Індивідуальне Одкровення і його ознаки. 
Поняття єкзорцизму. Природне богопізнання і 
його оцінка 

4  4 Т 

13 Розділ 5. Язичество. Походження, суть  і 
значення язичества в людській історії 

6 10  
10 

У 

 Змістовий модуль № 3     
14 Магізм. Оцінка язичества 4  10  
15 Розділ 6. Старозавітна релігія. Вчення і 

значення Старозавітної релігії. Старозавітна 
релігія і християнство 

6  4 У 



16 Розділ 7. Християнство. Священне Передання і 
Священне Писання. Основи духовного життя в 
християнстві 

4  2 У 

17 Віра в Христа і пізнання себе. Християнська 
свобода. Правильна молитва і стан прєлєсті. 
Католицизм 

4 8 2 ПК 

 Змістовий модуль № 4     

18 Святість в Православній традиції. Священне 
Писання і Церква. 

4   
                 
4 

У 

19 Розділ 8. Походження світу. Дві нехристиянські 
точки зору на світ: дуалістична і пантеїстична. 
Християнське розуміння світу. Християнська 
екологія. 

4   
5 

    У 

20 Гіпотеза антисвіту. Творіння або еволюція. 2    8 10 МК-2 
 ВСЬОГО 84   5 132  

Атестація рівня 
засвоєння програми 

             
                  4 семестр – залік; 5 семестр – екзамен 

 
 
Форми контролю: усне опитування – У 
                               контрольні роботи – КР 
                               перевірка конспектів – ПК 
                               тестування – Т 
                               інші - _______ 
 
 



 
Теми практичних занять (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Аргументи в користь існування Бога 4 

2. Біблійне розуміння язичництва 4 

3. Погляд на правильність молитви в Православній і Католицькій 
Церкві 

4 

4. Біблія і наука про створення світу 
 

4 

5. Християнське розуміння суті і походження релігії 4 

6. Онтологічний аргумент доказу Буття Божого 4 

7. Негативні гіпотези походження релігії 4 

8. Наука і світогляд 4 

9. Наука і релігія 4 

10. Натуралізм, ідолопоклонництво, містицизм і магізм 4 

11. Моральний аргумент доказу Буття Божого 4 

12. Мета і значення філософії в житті людини 4 

13. Космологічний аргумент доказу Буття Божого 2 

Разом: 50 

 
 
 

Самостійна робота (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Вчення про релігію Канта. Моралістичний погляд на суть релігії. 8 

2. Гіпотеза антисвіту 8 

3. Дві нехристиянські точки зору на світ: дуалістична і пантеїстична 8 

4. Докази буття Божого. Поняття про «Доказ» 8 

5. Достовірності наукового знання і критерії в науці 10 

6. Загальне Одкровення і його ознаки 10 

7. Загальне поняття про богослов'я. 10 

8. Індивідуальне Одкровення і його ознаки 12 

9. Історичний аргумент доказу Буття Божого 12 

10. Католицизм 14 

11. Контраргументи буття Божого 4 

12. Мета і значення філософії в житті людини 10 



13. Моральний аргумент доказу Буття Божого 4 

14. Натуралізм, ідолопоклонництво, містицизм і магізм 4 

15. Наука і релігія 4 

16. Наука і світогляд 4 

Разом: 180 

 
 

 
Методи навчання 

 
У процесі викладання навчальної дисципліни «Основне Богослов’я» 

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). 

                                           
8. Методи контролю 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 
вивчають навчальну дисципліну «Основне Богослов’я»: 

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). 

 
 

 
 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

                                        Тема 7 Тема 13  
30 

15 15 

Індивідуальна самостійна робота Індивідуальна самостійна  
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна контрольна  Модульна контрольна   



робота № 1 робота № 2 50 

25 25 

Всього: 100 

 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  

 Тема 17 Тема 20 Тема 20   
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 

 
 
 
           
 
 

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 

 
9. Методичне забезпечення 

 
1. Основне Богослов'я: Навчальна програма дисципліни. Для студентів напряму 

6.020301 «Філософія» / Підготував В.В. Біксей. – Ужгород: Інформаційно-
видавничий відділ УУБА–КаУ, 2014. –  22 с. 

 



 
Рекомендована література 

 
Святе Письмо 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Свято-Успенская 
Почаевская Лавра, 2001. 

2. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Українське біблійне 
товариство, переклад проф. Івана Огієнка, 2002. 

3. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Українське біблійне 
товариство, 1991. 

4. Новий Завіт Господа нашого Іісуса Христа. Видання Волинської єпархії  УПЦ. 
Луцьк, 2005. 

5. Новий Завіт і Псалми. З коментарями. Львів, переклад о. І. Хоменка, 2009. 
Базова 

6. Августин, архим. (Гуланицкий). Руководство к Основному богословию. Изд. 
10-е. М., 1914. 

7. Айвазов И.Г. Критический обзор материологических теорий против 
субстанциональности души. М., 1912. 

8. Аквилонов Е., проф., прот. О физико-телеологическом доказательстве бытия 
Божия, 2-е изд. СПб., 1905. 

9. Баженов В.Б., протопресв. О религии... 3 изд. СПб., 1905. 
10. Барбур И. Религия и наука: история и современность. М., 2000. 
11. Богородский Я.А. Начало истории мира и человека по первым страницам 

Библии, 2-е изд. Казань, 1909. 
12. Борис (Плотников), архим. О начале мира. Апологетическое исследование, 

Киев, 1891. 
13. Бурдо Л. Вопрос о смерти, его различные решения, пер. с франц. СПб., 1911. 
14. Буткевич Т.И., прот. Религия, ее сущность и происхождение, в двух книгах. 

Харьков, 1902-1904. 
Допоміжна 

15. Василий (Родзянко), еп. Теория распада вселенной и вера отцов. 
Каппадокийское богословие - ключ к апологетике нашего времени 
(Апологетика XXI века). М., 1996. 

16. Введенский А. Вера в Бога, ее происхождение и основание. М., 1891. 
17. Введенский А. Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории 

естественных религий. М., 1902. 
18. Владимир (Богоявленский), свщмч. Доказательства бытия Божия. М., 1912. 
19. Гаврилов М.Н. Туринская плащаница. Описание и научное объяснение. Тула, 

1992. 
20. Глаголев С. О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого. 

М., 1984. 
21. Глаголев С. Очерки по истории религий, ч. 1. Сергиев Посад. Св. Троице -

Сергиева Лавра, 1902. 
22. Глаголев С. Сверхъестественное Откровение и естественное богопознание вне 

истинной Церкви. Исследование. Харьков, 1900. 
23. Глаголев С., проф. Из чтений о религии. Религия как основа жизни. Религия в 

ее исторических формах... Св. Троице-Сергиева Лавра, 1905. 
24. Глаголев С.С. Естественнонаучные вопросы в их отношении к христианскому 

миропониманию. Сергиев Посад, 1914. 
25. Голубев В. Бог как первая причина бытия, с философской и 

естественнонаучной точки зрения. Харьков, 1905. 
26. Голубинский Ф., прот. Умозрительное богословие. М., 1884. 
27. Добротворский В.Н. Основное и догматическое богословие. Харьков, 1888. 



28. Зеньковский В.В. Апологетика // Зеньковский В.В. Основы христианской 
философии. М., 1997. 

29. Израиль (Лукин), архим. Обозрение ложных религий: языческой, 
новоиудейской и магометанской. Харьков, 1849. 

30. Иисус Христос в документах истории. 
 


