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Анотація 
Цей курс призначений для студентів бакалаврату, щоб сформувати у здобувачів 

першого ступеня вищої богословської освіти цілісне уявлення про статус, походження, зміст 
та інтерпретацію тексту книг священного писання старого завіту, а також про ряд 
найважливіших тем і проблем, пов'язаних з біблійною ісагогікою (авторство і походження 
біблійних книг), екзегетикою (тлумачення біблійних книг) і біблійним богослів'ям загалом. 
Саме тому основна увага під час навчання зосереджуватиметься на роботі з 
першоджерелами (книги священного писання Старого і Нового Завіту, твори пов’язані зі 
священною біблійною історією, твори святих отців церкви.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть 
знати: 

історію виникнення, основні етапи формування та структуру книг священного 
писання Старого Завіту в його історичному, соціальному, філологічному, 
канонічному і культурному контексті. 
знати основні періоди, напрями, ідеї і представників церковної писемності, а 
також їх творчу спадщину, специфіку рукописної традиції святоотцівських 
творів та комплексу питань щодо їх автентичності. 
знати особливості процесу друкованого видання першоджерел, їх перекладів та  

Після успішного закінчення курсу студенти будуть вміти: 
- опрацювати, аналізувати, критичного осмислювати інформацію з різних джерел з 

використанням інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення 
стандартних завдань професійної діяльності; 

- застосовувати набуті знання в галузі при вирішенні професійних завдань; 
- здійснювати науковий аналіз текстів святого письма та богословської літератури із 

застосуванням методів богослов’я та інших суміжних наук; 
- мати уявлення про єдність біблійних книг, об'єднаних однією темою - спасіння 

людства від зла шляхом пришестя в світ боголюдини Ісуса Христа та розуміти актуальність 
біблійних розповідей і оповідань в житті сучасної християнської церкви; 

- здійснювати наукове опрацювання та дослідження творів святооцівської спадщини 
та іншої церковної літератури. 
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Форми і методи навчання 
Курс буде викладений у формі лекцій та практичних занять, організації 

самостійної роботи студентів в бібліотеках та комп’ютерних мережах (235 год.). 

Викладач використовуватиме проблемні та інтерактивні методи навчання, усне 

опитування, контрольне прослуховування, консультації. 

 

−  

3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітня 

програма, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
Денна форма 

навчання 
Заочна 
форма 
навчан

ня 

Кількість кредитів - 12 Галузь знань 04 
Богослов’я 

Нормативна 

Загальна кількість годин 
360 

 

Спеціальність 
041 Богослов’я 

Рік підготовки 

 
Бакалавр богослов’я. 

 

2 

Лекції 

Тижневих аудиторних 
годин для денної форми 

навчання – 4/6  

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

104  

Практичні 

40  

Самостійна робота 

216  

Вид контролю: залік 
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ЛОГІКО-ЗМІСТОВНА СХЕМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ п/п   

Назви змістовних модулів 
Аудиторні (68 год.) Поза-аудиторні  

(40 год.) 
 
Примітки 

 лк п/з сам. інд. 
МОДУЛЬ І: ВИНИКНЕННЯ ТА ЗНИКНЕННЯ ПЕРШОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЗГІДНО СВЯТОГО ПИСЬМА 
1.  Канон Святого Письма Старого Заповіту. 4 2 8  

 
20 

 
2.  Причини виникнення Святого Письма 

Старого Заповіту. 
4  8  

3.  Сім періодів творіння світу. 6  8  
4.  Сотворіння людини. 6 6 8  
5.  Таємниці райського саду, гріхопадіння 

Адама та Єви. 
4 6 8  

6.  Прокляття Боже, вигнання перших людей з 

райського саду. 
4 6 10  

7.  Каїн і Авель, перше у світі вбивство. 6  10  
8.  Каяніти і Сіфіти. Гріх Ламеха, потомка 

Каїна. Єнох – пророк першої цивілізації, 

потомок Сифа. 

6  8  

9.  Нечестя людей, Ной та його ковчег. 6  8  
10.  Великий потоп. Перший Заповіт. 6  10 МК1 
 РАЗОМ 52 20 108 ЗАЛІК 

МОДУЛЬ ІІ: ПОЧАТОК ТА ІСТОРІЯ ДРУГОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ОПИСАНІ В СВЯТОМУ ПИСЬМІ 
11.  Виникнення вина, батьківське прокляття. 4 4 6  

 
20 

 
12.  Вавилонська вежа. 4  6  
13.  Історія страждальця Іова. 2  8  
14.  Авраам, покликання Боже, перебування у 

Єгипті. 
4  6  

15.  Авраам та Лот. 4  6  
16.  Завіт Божий з Авраамом, народження 

Ізмаїла. 
4  6  

17.  Обрізання Авраама, загибель городів 

Содома і Гомори. 
4 4 6  

18.  Народження Ісаака, вигнання Ізмаїла, 

випробування віри Авраама. 
4 4 8  

19.  Історія Іакова, Іосиф у Єгипті. 4  6  
20.  Мойсей, кари на Єгипет. 4 4 6  
21.  Мойсей з народом у пустелі, Іісус Навин, 

земля обіщана. 
4  6  

22.  Історія Давида, боротьба з ісполіном, 

покликання на царство. 
4  6  

23.  Премудрий Соломон, історія життя. 4 4 6  
24.  Пророк Ілля, характер служіння Богу. 4  6  
 РАЗОМ 52 20 108 МК 
      ІСПИТ 
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МОДУЛЬ І  
ВИНИКНЕННЯ ТА ЗНИКНЕННЯ ПЕРШОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЗГІДНО СВЯТОГО 

ПИСЬМА  
 

          ТЕМА 1. Канон Святого Письма Старого Заповіту. 
          Кількість книг у Святому Письмі Старого Заповіту сягає цифри п’ятдесят. Існують 
законотворчі, історичні, повчальні та пророчі книги Святого Письма Старого Заповіту. 
          Законотворчі – це Буття, Вихід, Левит, Числа, Второзаконня. 
          Історичні – Книга Іісуса Навина, Книга Суддів Ізраїлевих, Руф, чотири книги 
Царств, дві книги Паралепоменон, перша книга Єздри, книга Неємії, друга книга Єздри. 
          Повчальні – книга Товита, книга Іудиф, книга Єсфир, книга Іова, Псалтир, Притчі 
Соломона, Еклезіаст, Пісня Пісень, Премудрості Соломона, Премудрості Іісуса сина 
Сірахова. 
          Пророчі – книга пророка Ісаії, книга пророка Ієремії, Плач Ієремії, Послання 
Ієремії, книга пророка Варуха, Ієзекіїль, книга Даніїла, книги дванадцяти малих 
пророків, три книги Маковія, третя книга Єздри. 
          Канонічні та неканонічні книги у Старому Заповіті. Канонічних – 39 книг. 
Неканонічних – 11 книг.  
          Неканонічні – книга Товита, книга Іудиф, Премудрості Соломона, Премудрості 
Іісуса сина Сірахова, друга і третя книги Єздри, три книги Макавейські. 
 
 
          ТЕМА 2. Причини виникнення Святого Письма Старого Заповіту. 
          Божественний та людський фактори у написанні Святого Письма. Святе Письмо 
боголюдське у своїй основі. Бо Божі істини викладені людською мовою. 
          Основна причина виникнення Святого Письма Старого Заповіту. Основною 
причиною є безперечно перше пришестя Господа нашого Іісуса Христа, тобто, очікування 
Месії. У такому разі основною задачею Святого Письма Старого Заповіту була підготовка 
людей до прийняття їх Спасителя. 
          Христоцентричність Святого Письма. Святе Письмо з самих перших слів і до кінця 
говорить про Христа. 
          Історія світу, викладена у Святому Письмі, в порівнянні з аналогіями міфів народів 
світу. Порівнюючи таким чином різні історії, можна дійти до єдино висновку, помітити 
деяку примітивність історій народів світу у порівнянні з багатогранними історіями 
Святого Письма, що безперечно говорить про реальність, історичність Святого Письма. 
 
 
          ТЕМА 3. Сім періодів творіння світу. 
          Причини створення світу. Усе Бог створив по своїй любові. 
          Духовний та матеріальний світ, їх єдність та сутнісна різниця. Єдність духовного та 
матеріального світу вбачається сутнісна і антропологічна. 
          Сутнісна – і духовний і матеріальний світи є творінням Бога та мають свій початок в 
існуванні. 
          Антропологічна – людина, завдяки властивостям своєї природи, у собі поєднує 
матеріальний та духовний світи. 
          Сім днів, чи періодів творіння світу. Перший – світло; другий – небо; третій – суша 
та рослини; четвертий – сонце, місяць, планети, зорі та інші об’єкти всесвіту; п’ятий – все 
що живе у воді та птиці; шостий – все що живе на суші та людину; сьомий – Бог почив 
маючи кому гріхи відпускати. 
          Іудейське та християнське розуміння «Спочатку сотворив Бог небо і землю». 
Християнський погляд – під небом розуміється світ духовний, під землею – первоматерія, 
з якої Бог потім формував матеріальний світ. Іудейський погляд – спочатку в двох словах 
про те що створив Бог, а потім більш розширено проте як саме Він це створив. 
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          ТЕМА 4. Сотворіння людини. 
          Причина сотворіння людини такою, якою вона є, її призначення у Божому замислі. 
Причиною сотворіння людини, такою якою вона є, було бажання Бога поєднати з Собою 
матеріальний світ, а для цієї задачі мав бути створений хтось такий, хто зміг би жити у 
матеріальному світі і одночасно пізнавати Бога – а такою істотою є безперечно лише 
людина. Історія сотворіння людини розглядається  у двох етапах, саме створення та подих 
Творця, яким Він дав людині «життя». Під «життям» розуміється властивість пізнавати 
свого Творця. Людина та навколишній світ гармонійно поєднані, але не в тому ця єдність, 
щоб людина жила як тварина, а у тому, що як людина страждає так і навколишній світ, бо 
є залежний від неї, видозмінюється, чи-то під тиском людського розуму, чи-то – 
Божественного прокляття, чи благословення. 
 
 
          ТЕМА 5. Таємниці райського саду, гріхопадіння Адама та Єви. 
          Дерево життя та дерево пізнання добра і зла. Самі у собі не мали ніякої сили. Ці 
дерева є особливими лише тому, що на них вказав Бог. Їх зробив об’єктами Своїх 
благословень та проклять. Одне – дерево життя – було прообразом Хресного дерева 
життя Іісуса Христа, бо Він і є життя. Інше – дерево пізнання добра і зла – інструментом 
Божої заповіді, і навіть з порушення її Бог виростив благі плоди – Христову Церкву. 
Історія гріхопадіння Адама та Єви починається з розмови змія з Євою. Вона невимушено 
та непомітно для себе виказала брехню про слова Бога та натякнула на невдоволення 
ними, і тоді змій прямо каже, що Бог їм збрехав. Як тільки Єва прийняла цю думку, вона 
відкусила від забороненого плоду, дала й Адаму і він їв. 
 
 
          ТЕМА 6. Прокляття Боже, вигнання перших людей з райського саду. 
          Бог дає Адаму три шанси покаятись, тобто відновити своє слухання волі Божої. 
Перший – коли проходив Бог по саду, то почув це Адам і злякався. Другий – коли Бог 
спитав: «Адаме! Де ти?». Третій – коли Бог прямо сказав: «Чи не їв ти з дерева, з якого Я 
заборонив тобі їсти». 
          І коли ці три спроби було сплюндровано людиною Бог виказує прокляття, спочатку 
на змія, потім на Єву і нарешті на Адама. Прокляття на змія вважається праєвангелієм. 
 
 
          ТЕМА 7. Каїн і Авель, перше у світі вбивство. 
          Жертва Каїна не була прийнята Богом, а Авеля жертву Бог прийняв. З цього 
почалася заздрість у душі Каїна до Авеля. Бог звернувся до Каїна з порадою панувати над 
гріхом, але Каїн вирішив йти легшим шляхом, усуненням об’єкту своєї заздрості – Авеля. 
Він вирішив вбити його. Коли зробив задумане Бог знову звернувся до нього і так само як 
із Адамом давав йому шанс покаятись спитавши: «Де брат твій, Авель?». Але він, як і 
Адам, не скористався цим. За що і був проклятий Богом. 
 
 
          ТЕМА 8. Каїніти і Сіфіти. Гріх Ламеха, потомка Каїна. Єнох – пророк 
першої цивілізації, потомок Сифа. 
          Адам та Єва втратили одразу двох синів. Один вбитий, другий втік з дому назавжди, 
бо вбив свого брата. У них народився третій син, якого вони назвали Сиф. Від Сифа пішов 
рід, який називається сіфіти, по імені свого праотця. Від Каїна – каїніти. Як ці та і інші 
унаслідували властивості своїх предків і якщо сифіти жили благочестиво, з Богом, то 
каїніти навпаки – безбожно. 
          Гріх Ламеха полягав у тому, що він помилково вбив свого предка Каїна, а 
розгнівавшись на юнака, бо юнак мав у цьому теж вину, вбив і його. Після чого ще 
похвалявсь своїм двом жінкам у тому, що прокляття Боже Каїна тепер на ньому. 
          Пророк Єнох проповідував Бога серед сифітів, але не дуже довго по тим міркам часу, 
бо був забраний Богом чому і не помер. 
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          ТЕМА 9. Нечестя людей, Ной та його ковчег. 
          Мужчини з роду сифітів брали заміж жінок з роду каїнітів. Ці жінки мало по малу 
стали відвертати думки сифітів від Бога. Дійшло до того, що ніхто на землі, окрім Ноя та 
його сім’ї не молився Богу. 
          Бог дав термін в 120-ть років для покаяння, навернення людей до нього, а Ною 
повелів будувати ковчег та проповідувати кінець світу. Ніхто з людей не розкаявся і в 
один момент було припинено життя людей на землі окрім Ноя та його сім’ї. 
 
 
          ТЕМА 10. Великий потоп. Перший Заповіт. 
          Як тільки ступила нога Ноя в ковчег Бог відкрив джерела небесні та почалася злива 
на сорок днів і сорок ночей, повінь продовжувалася 150-ть днів. Тільки коли все 
заспокоїлося Ной почав відкривати кришу ковчега. Випускав ворона, а потім голуба. 
Коли зрозумів що вода вже відступає причалив до гори Арарат, де і по нині залишається 
ковчег. Цілий рік Ной з сім’єю та тваринами плавав по водам і нарешті ступив ногою на 
землю. 
          Ной приніс жертву, після чого Бог перший раз благословив землю і дав тварин в їжу 
людині, обмеживши заповіддю не пити тваринну кров. Уклав перший заповіт з людьми, 
про те, що не буде більше їх карати великим потопом і в знак цього поклав веселку. 
 
 

МОДУЛЬ ІІ  
ПОЧАТОК ТА ІСТОРІЯ ДРУГОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ОПИСАНІ В СВЯТОМУ ПИСЬМІ  

 
          ТЕМА 11. Виникнення вина, батьківське прокляття. 
          Ной навчився робити вино, для цього виростив цілий виноградний сад, але не 
знаючи властивостей цього напитку забагато його випив. Після чого лежав без пам’яті у 
себе в саду та без одежі. Його побачив Ханаан, внук, і сказав своєму батькові Хаму. Хам, 
замість того щоб напутити сина та покарати за те, що посміявся зі свого діда, сам пішов, 
подивився та посміявся зі свого батька. Ще й братам сказав щоб і вони насміхалися. Сім 
та Іафет виявилися більш благочестиві, сходили і прикрили батька покривалом. 
          Коли Ной взнав все, що відбулося, то прокляв Ханаана, свого внука, а Хам був 
покараний вже одним тим, що його син проклятий його батьком, Ноєм. Прокляв Ной не 
тільки самого Ханаана, але й всіх потомків його. 
 
          ТЕМА 12. Вавілонська вежа. 
          На землі була одна мова, адже всі люди були потомками одного Ноя. Коли ж їх стало 
так багато, що вони вже не вміщалися на тій території, то стали шукати просторої 
рівнини. Коли знайшли, заснували там город і схотіли зробити собі ім’я на віки для 
потомків. Побудувати велику вежу, до небес, щоб всі бачачи потім дивувались з великого 
народу, що зміг таке збудувати. 
          Іншою причиною будівництва такої вежі було богоборчество Неврода, їх лідера. Він 
вважав що за допомогою цієї вежі можливо захиститись від Бога, що карає водою, а 
вийшовши на верхній поверх дістати до Бога зброєю та вбити Його. 
 
          ТЕМА 13. Історія страждальця Іова. 
          Бог клав праведного Іова у приклад праведності людей, коли розмовляв із сатаною. 
Але сатана відповідав Богу, що Іов не дарма служить Богу, він одарений і дітьми і 
багатством. Бог дозволяє сатані забрати все це. 
          Бог знову кладе Іова у приклад праведності людей. Злий сатана знову відповідає, що 
ще не все від Іова забрано, він має ще здоров’я. Бог дозволяє сатані забрати здоров’я від 
Іова і останній сильно захворів. 
          Стерпівши все це, і докори від жінки, яка схиляла його до гріха проклясти Бога, і 
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повчання власних учнів у тому, що він чимось сильно згрішив перед Богом, Іов все одно 
не став хулителем Бога, а казав: «Бог дав – Бог взяв, нехай буде Ім’я Господнє 
благословенно на віки». 
 
          ТЕМА 14. Авраам, покликання Боже, перебування у Єгипті. 
          Аврааму почав являтися Дух Божий та кликати його вийти зі стану свого племені. 
Він не міг перевірити, чи той Дух, що являється йому, насправді є Богом, але серцем 
Авраам відчував – це не брехня. Бо відчути правду можна тільки серцем. 
          Авраам повірив Богу і вийшов із свого племені. У той час це означало, що кожен, хто 
виявиться сильнішим за нього може вбити його, а з супутників його зробить рабів. 
Авраам йшов на неабиякий ризик виходячи зі свого племені та полишаючи себе захисту. 
          Щоб вижити Аврааму прийшлося піти у Єгипет, адже на землі тоді стався голод. У 
Єгипті він боявся, що як тільки єгиптяни побачать яка красива у нього жінка, то вб’ють 
його, а жінку заберуть. Він просить Сарру сказати що вона його сестра. 
          Коли дійшов слух до фараона, що Сарра дуже красива, то фараон запросив її до себе 
і хотів навіть одружитися з нею. Фараону явився у вісні Бог та пригрозив прокляттям на 
весь рід, якщо не відпустить жінки Авраама. 
 
          ТЕМА 15.  Авраам та Лот. 
          З Авраамом мандрував також його племінник Лот. Майно Лота було окремо від 
майна Авраама. Коли ж їх отари настільки збільшилися, що вони вже не могли бути 
разом на одній території Авраам запропонував Лоту розділитись. Лот пішов у одну 
сторону а Авраам у іншу. 
          У тих землях відбулась війна між царями. Лот був захоплений разом із своїм майном 
одним із царів. Авраам збирає три сотні своїх слуг та йде відвоювати свого родича. 
Набагато меншими силами разом із Лотом відбиває і майно царя Мелсихедека, яке й 
повертає власнику. 
 
 
          ТЕМА 16. Завіт Божий з Авраамом, народження Ізмаїла. 
          Бог обіцяє, що потомство Авраама буде як пісок морський. Показує йому землю яку 
дасть його потомству. Не маючи дітей у похилому віці Авраам все ж таки вірить Богу. 
          Сарра не мала такої віри у Божі обітниці, тому вирішила все взяти у свої руки. Вона 
запропонувала Аврааму оженитись на її служанці, яка б і народила від нього дитину. 
Народжується син, його назвали Ізмаїл. 
          Авгарь, мати Ізмаїла, зверхньо ставиться до Сарри через те що остання не може 
народити сина Аврааму. 
 
          ТЕМА 17. Обрізання Авраама, загибель городів Содома і Гомори. 
          У підтвердження завіту з Авраамом Бог наказує йому обрізатись. Цей знак має 
перейти на всі покоління. 
          Під дубом Мамврійським Аврааму являється Бог у вигляді трьох мандрівників і 
передбачає про народження сина від Сарри. Сарра не вірить і подумки сміється. 
          Бог відкриває Аврааму про знищення п’яти городів, бо гріхи їх вже дійшли до неба. 
Аврам заступається за них, просить не знищувати городи якщо та Бог знайде бодай десять 
праведників. Бог обіцяє Аврааму, що не знищить за ради десяти праведників.  
 
          ТЕМА 18. Народження Ісаака, вигнання Ізмаїла, випробування віри 
Авраама. 
          Обіцянка Бога справдилася, у Авраама народжується син від Сарри – Ісаак. Ізмаїл 
будучи старшим знущається над Ісааком. 
          Сарра просить Авраама прогнати Авгарь з Ізмаїлом. Авраам не хоче цього робити. 
Йому у вісні являється Бог та наказує послухатись голосу жінки своєї. Авраам проганяє 
Авгарь та Ізмаїла. 
Бог наказує Аврааму принести в жертву найдорожче що у нього є, його сина. Авраам 
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погоджується і йде з сином на гору до жертовника. У той момент коли батько вже заніс 
руку щоб заколоти сина янгол зупиняє йому руку. 
 
 
          ТЕМА 19. Історія Іакова, Іосиф у Єгипті. 
          У Ісаака було двоє синів, старший Ісав та Іаков. Старший син по звичаю мав 
отримати від батька первородне благословення. Іаков отримує його. Після чого мусить 
тікати у інші землі від гніву Ісава. 
          У чужих землях він тяжко працює 14-ть років і Бог благословляє всі його діла. 
Повертається на рідну землю вже маючи великі стада. 
          Іосиф, один із синів Іакова, через свою відкритість до братів був ними покараний. 
Вони продали його до Єгипту в раби. У Єгипті Іосиф спочатку як раб, а потім сидить за 
ґратами. Бог виводить його прямо до фараона, де він тлумачить фараону сон. Після цього 
фараон назначає його другою людиною у Єгипті після себе. 
          Брати Іосифа йдуть до Єгипту де зустрічаються з ним. Іаков переїжджає до Єгипту, 
де згодом його потомство розростається в ізраїльський народ. 
 
          ТЕМА 20. Мойсей, кари на Єгипет. 
          Мойсей народився тоді, коли фараон замислив перебити всіх єврейських хлопчиків. 
Мати Мойсея поклала його до корзини та щоб зберегти йому життя пустила корзину по 
течії залишивши на волю Божу. 
          Сестра Мойсея слідкувала за тим куди попливе корзина. Коли ж побачила що 
корзину підібрала фараонова донька, то підійшла ближче і фараонова донька її побачила 
прикликавши попросила знайти жінку із єврейок яка б викормила для неї це єврейське 
дитя.  Та привела його матір. 
          Як син фараонової доньки він навчався у єгипетській школі.  Як виріс, то полюбляв 
ходити у райони де живуть євреї. Заступившись за єврея вбив солдата єгипетської армії, 
після чого був змушений тікати. 
          Одружився на доньці мадіамського священика, він звичайне життя поки Бог його не 
покликав на велике служіння. Через Мойсея Бог карає Єгипет. Після десятої кари, яка 
пов’язана з святкуванням Пасхи, фараон відпускає євреїв до пустелі помолитися своєму 
Богу. 
 
          ТЕМА 21. Мойсей з народом у пустелі, Іісус Навин, земля обіщана. 
          Мойсей з народом виходять із Єгипту. Фараон не вірить, що вони повернуться і 
вирішує знищити їх у пустелі. Збирає усю свою армію та скаче у слід євреям. 
          Мойсей, по повелінню Бога, переводить народ через море. Бог затримує туманом 
армію фараона, коли ж переходять останні з народу через море, Бог розвіює туман і 
фараон стрімко женеться за євреями. Коли армія опиняється у морі Бог обрушує на 
фараона та його людей воду, яка знищує їх, поховавши на дні. 
          На горі Сіон, Бог дає Мойсею написані десять заповідей. Крім цього Мойсей 
проводить з Богом 40-к днів та ночей, під час яких Господь пояснює йому як влаштувати 
Скінію та закон соціального життя єврейського народу. 
          40-к років Мойсей водить народ по пустелі по повелінню Божому. До часів землі 
обіцяної Мойсей не доживає, тільки бачить її здалеку. Народ Божий вводить у землю 
молока та меду ученик Мойсея Іісус Навин. 
 
          ТЕМА 22. Історія Давида, боротьба з ісполіном, покликання на царство. 
          Пророка Самуїла веде Бог до хати де живе Давид. Коли пророк побачив 
низькорослого Давида, то не думав що через цю людину Бог його привів, але Господ 
сказав Самуїлу: «Цей чоловік по серцю моєму». Тобто, благочестивий чоловік. По 
повелінню Божому Самуїл помазує Давида на царство. 
          Царя Саула починає мучити біс і цар, щоб якось притишити свої страждання 
прикликає Давида, бо чув, що останній чудесно грає на музичних інструментах. Це 
завжди втішало царя і тому Саул держав Давида коло себе. 
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          Голіаф, гордий ісполин сміявся над низькорослими іудеями та вихвалявся у своїй 
силі. Ніхто з іудеїв не рішався вийти з ним на поєдинок. Викликався Давид і вийшов 
проти нього без зброї, тільки з пращею та камінням. Голіаф сміявся і над Давидом, який 
був ще менший на зріст. Гордий ісполин сказав йому: «Що ти вийшов проти мене як 
проти пса, з камінням і палицею». Коли розпочався бій Давид влучив каменем Голіафу у 
голову і поки той був непритомний відсік йому голову його же великим мечем. Після 
цього народ Божий став голосити: «Саул переміг тисячі, а Давид – десятки тисяч». Від 
цього цар Саул розгорівся гнівом на Давида і останній був змушений стати втікачем. 
          Нарешті і сам Давид стає царем після смерті Саула. Коли він сильно згрішив перед 
Богом до нього приходить пророк Нафан. Давид розкаюється у своєму гріху. Терпить 
незручності вигнання навіть будучи царем, адже проти нього встає один з його синів і 
об’являє себе царем. Господь знову дарує Давиду царство. 
 
          ТЕМА 23. Премудрий Соломон, історія життя. 
          Премудрий Соломон, син Давида, дістає царство через наслідування після батька. 
Коли Бог запитує його, чого би йому хотілося мати, Соломон відповів, що хотів би 
мудрості, щоб правильно судити народ Божий. Сподобалося це Богу і Він відповів 
Соломону: «За те що ти не просив багато років життя, чи великі багатства, Я сповна 
виконаю твоє бажання, рівного тобі у мудрості не буде ні зараз, ні потім». 
          До царя Соломона прийшли дві блудниці, що не поділили дитя. Одне дитя померло 
вночі, одне ні, і казали вони одна одній: «Це твоє дитя померло, а моє ні». Соломон 
вирішив цю проблему наступним чином, повелів розділити живе дитя навпіл мечем, одну 
половину дати одній жінці, а іншу – іншій. Солдати вже хотіли виконати наказ, але одна з 
жінок стала зупиняти їх і казала нехай не буде моє дитя, але хай живе. Соломон тоді 
вирішив дати дитину цій жінці, бо побачив що вона його любить як мати. 
          За те що цар Соломон потурав своїй жінці, іновірці, та розпорядився збудувати храм 
для її божества Бог карає Соломона тим, що царство його розділиться навпіл, але за ради 
батька його Давида, цього не станеться за його життя. Бог вказав що розділить царство за 
його гріх від час царювання його сина. 
     
      ТЕМА 24. Пророк Ілля, характер служіння Богу. 
          Пророк Ілля служив Богу з дуже великою ревністю. Коли Іудеї відпали від істинного 
Бога тоді він умолив Господа закрити небесні води, не давати на землю води, аж поки він 
не попросить. Пророк Ілля настільки ревнував за славу Божу, що був готовий і сам 
померти від голоду та спраги. Бог щоб зберегти йому життя надсилав ворона кормити 
пророка, ворон носив йому їжу, а неподалік від місця перебування пророка Іллі забило 
джерело води. І навіть коли вже і Бог казав Іллі, що треба би вже відкрити небо, пророк 
відмовлявся, бо люди ще не розкаялись. 
          Вже й Бог жалів непокірних людей, але Сам казав: «Не порушу прохання свого 
пророка, щоб не сказав хтось, що пророк Божий збрехав». 
          І навіть джерело скоро пересохло, щоб пророк Ілля побув без води і зжалився над 
народом, але воля пророка була так тверда, що він терпів до смерті. Бог не допустив 
померти своєму пророку і відправив його до вдови, де через чудо кормив і його і вдову і її 
сина. Як пройшло три роки і люди почали розкаюватись пророк помолився Богу і дав Бог 
на землю довгоочікувану воду. 
          Не боявся пророк виступати і проти царів за їх безчестя і безбожність. Коли ж на 
нього йшли з силою солдат пророк Ілля кликав від Бога вогонь з неба і Бог завжди слухав 
Свого пророка. 
          Цей славний пророк був задраний Богом на небо живим вогняною колісницею. Він і 
по цей день не побачив смерті. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

ТЕМА 1. Причини виникнення Святого Письма Старого Заповіту. 
 
ТЕМА 2. Сотворіння людини. 
 
ТЕМА 3. Таємниці райського саду, гріхопадіння Адама та Єви. 
 
ТЕМА 4. Прокляття Боже, вигнання перших людей з райського саду.  
ТЕМА 5. Виникнення вина, батьківське прокляття. 
 
ТЕМА 6. Обрізання Авраама, загибель городів Содома і Гомори. 
 
ТЕМА 7. Народження Ісаака, вигнання Ізмаїла, випробування віри Авраама. 
 
ТЕМА 8. Мойсей, кари на Єгипет. 
 
ТЕМА 9. Премудрий Соломон, історія життя.  
 
 
 

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

ТЕМА 1. Канон Святого Письма Старого Заповіту. 
 
ТЕМА 2. Сім періодів творіння світу. 
 
ТЕМА 3. Каїн і Авель, перше у світі вбивство. 
 
ТЕМА 4. Каяніти і Сіфіти. Гріх Ламеха, потомка Каїна. Єнох – пророк першої цивілізації, 
потомок Сифа. 
 
ТЕМА 5. Нечестя людей, Ной та його ковчег. 
 
ТЕМА 6. Великий потоп. Перший Заповіт. 
 
ТЕМА 7. Вавілонська вежа. 
 
ТЕМА 8. Історія страждальця Іова. 
 
ТЕМА 9. Авраам, покликання Боже, перебування у Єгипті. 
 
ТЕМА 10. Авраам та Лот. 
ТЕМА 11. Завіт Божий з Авраамом, народження Ізмаїла. 
 
ТЕМА 12. Історія Іакова, Іосиф у Єгипті. 
 
ТЕМА 13. Мойсей з народом у пустелі, Іісус Навин, земля обіщана. 
 
ТЕМА 14. Історія Давида, боротьба з ісполіном, покликання на царство. 
 
ТЕМА 15. Пророк Ілля, характер служіння Богу. 
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ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1  
 

Питання 1. Яка причина виникнення Святого Письма Старого Заповіту? 
Варіанти відповідей: 
1) Бог хотів розповісти людям історію створення світу, історію давніх людей. 
2) Святе Письмо виникло у результаті створення Богом іудейської релігії очікування 
Месії, що спасе людство. 
3) Хтось схотів їсти задарма та створив іудейську релігію і сам вигадав Святе Письмо. 
4) Давні люди просто записували моменти з життя, про які вважали за потрібне 
залишити інформацію для нащадків. 
 
 
Питання 2. У який день творіння Бог створив небо? 
 
Варіанти відповідей: 
1) У перший день. 
2) У третій день. 
3) У четвертий день. 
4) У другий день. 
Питання 3. Чому Бог сотворив людину? 
 
Варіанти відповідей: 
1) Бог сотворив людину для того щоб вона Його любила. 
2) Бог сотворив людину, бо Він любить її. 
3) Бог сотворив людину за ради Себе. 
4) Бог сотворив людину через те що Йому було самотньо. 
 
 
Питання 4. Яке призначення людини у світі? 
 
Варіанти відповідей: 
1) Через людину Божа благодать повідомляється у матеріальному світі. 
2) Людина повинна остаточно зруйнувати матерію для звільнення духу. 
3) Призначення людини своєю праведністю знищити зло. 
4) Призначення людини любити Бога. 
 
 
Питання 5. За що Бог вигнав Адама та Єву з райського саду? 
 
Варіанти відповідей: 
1) За те, що вони їли заборонений плід. 
2) За те, що вони не хотіли слухатись Бога. 
3) За те, що Адам звинуватив Бога у своєму гріху. 
4) За те, що вони не покаялись.  
 
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 
 
Питання 1. На кого виказав Ной прокляття? 
 
Варіанти відповідей: 
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1) На Хама. 
2) На Іафета. 
3) На Сима. 
4) На Ханаана. 
 
 
Питання 2. Чому Бог прогнівався на друзів Іова? 
 
Варіанти відповідей: 
1) Тому що вони неправильно думали про Бога. 
2) Тому що вони вимагали у Іова покаяння. 
3) Тому що вони прийшли до Іова запізно. 
4) Тому що вони не поділились своїм майном з Іовом. 
 
 
Питання 3. Чому Бог вимагав, щоб Авраам приніс у жертву Йому свого єдиного сина 
Ісаака? 
 
Варіанти відповідей: 
1) Щоб Авраам випробуванням віри твердо стояв у вірі в Бога. 
2) Бог хотів перевірити наскільки сильна віра у Авраама. 
3) Щоб освятити Ісаака на жертовнику. 
4) Бо у Авраама закінчились вівці для жертвоприношення. 
 
 
 
Питання 4. За що Іосифа продали брати у Єгипет в рабство? 
 
Варіанти відповідей: 
1) За те, що розповів їм свій віщий сон. 
2) За те, що пересварився з ними. 
3) За те, що батько любив його більше них. 
4) За те, що братам Іосифа не вистачало грошей. 
 
 
Питання 5. З якою зброєю Давид вийшов проти Голіафа? 
 
Варіанти відповідей: 
1) З каменем. 
2) З мечем. 
3) З пращею та камінням. 
4)  З луком та стрілами. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   
“Святе Письмо Старого Заповіту”  

 
1. Чим відрізняються канонічні книги Святого Письма Старого Заповіту від 

неканонічних? 
2. Які книги Святого Письма Старого Заповіту є канонічними, а які – неканонічними? 
3. Яка сама древня книга Святого Письма Старого Заповіту? 
4. Які причини виникнення Святого Письма Старого Заповіту? 
5. Що було створено Богом у перші три дні? 
6. Четвертий та п’ятий дні творіння. 
7. Що відбулося на шостий день творіння? 
8. Про що нам говорить сьомий день, у який Бог почив? 
9. Що собою представляє дерево пізнання добра і зла та дерево життя? 
10. По якій причині Єва повірила брехні древнього змія? 
11. Що робив Бог для того, щоб дати Адаму і Єві можливість покаятись? 
12. Яке прокляття виказав Бог змію, Адаму, Єві? 
13. У проклятті змія які слова Бога вважаються Праєвангелієм? 
14. Які жертви приносили Богу Каїн і Авель? 
15. Чому Бог не прийняв жертви Каїна? 
16. Яке було прокляття Боже на Каїна і за що? 
17. Якщо у Адама та Єви були лише три сини: Каїн, Авель, Сиф, то звідки могли 

виникнути народи згідно Святого Письма? 
18. Каїніти і Сифіти, звідки походять та чим відрізняються? 
19. Що сталося з Єнохом? 
20. Якою була кончина Каїна? 
21. Як вихвалявся Ламех з роду каїнітів перед своїми жінками і про що? 
22. Чому Бог вирішив знищити першу цивілізацію? 
23. Який термін дав Бог людству першої цивілізації для покаяння та що повелів Ною? 
24. Хто зміг вижити після великого потопу і як? 
25. Скільки часу тривав великий потоп, скільки днів лився на землю дощ, скільки 

тривала повінь? 
26. Який був перший заповіт? 
27. Як звали синів Ноя? 
28. Яка була історія Ноя з вином? 
29. По якій причині будувалася вавилонська вежа? 
30. Який був соціальний стан суспільства у часи багатостраждального Іова? 
31. Чому Бог дозволив дияволу мучити свого праведника Іова? 
32. Хто радив Іову проклясти Бога і чому? 
33. Чим закінчилася історія страждань праведного Іова? 
34. Чому Авраам бреше, що Сарра йому не жінка, а сестра? 
35. Чому розійшлися Авраам та Лот? 
36. Що обіцяв Бог Аврааму? 
37. Історія народження Ізмаїла. 
38. Для чого Господь наказує Аврааму обрізатись? 
39. Явлення Бога Аврааму у дуба Мамврійського. 
40.Чому Бог знищує Содом і Гомору? 
41. Як Авраам заступається за безчесні міста Содом і Гомору і що обіцяє йому Бог? 
42. Кого і як вивів Бог із міста Содом перед знищенням? 
43. Чому після народження Ісаака Авраам виганяє Авгарь та її сина Ізмаїла? 
44. Найдорожче попросив Бог у Авраама у жертву, що саме? 
45. Чому Бог повелів Аврааму, а потім відмінив, приносити у жертву найдорожче? 
46. Скільки синів було у Ісаака? 
47. Скільки дітей було у Іакова? 
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48. Чому Іаков мав двох жінок? 
49. Хто і чому нарікає Іакова Ізраїлем? 
50. Чому Іосифа не любили його рідні брати? 
51. Як Іосиф опиняється у Єгипті? 
52. За що Іосиф сидить за гратами? 
53. Яким чином Іосиф стає другою людиною у Єгипті після фараона? 
54. По якій причині народ ізраїльський виникає у Єгипті? 
55. Чому єврейська дитина названа єгипетським ім’ям – Мойсей? 
56. Яке дитинство Мойсея? 
57. Чому Мойсей втікає із Єгипту? 
58. Як Бог призвав Мойсея на велике служіння? 
59. По якій причині Аарон допомагав Мойсею у служінні Богу? 
60.У чому полягало призначення Мойсея? 
61. Як саме Бог карав єгиптян через руку Мойсея? 
62. Чому фараон погнався за євреями у пустелю? 
63. Як Мойсей перевів народ Божий через море? 
64. Що відбулося на горі Синай? 
65. Які заповіді Бог дав Своєму народу? 
66. Чому єврейський народ ходив по пустелі сорок років? 
67. Яким чином Мойсей кормив народ у пустелі? 
68. Чому Мойсей не увійшов у землю обіцяну Богом? 
69. Хто і як завершує мандрівку євреїв до обіцяної землі? 
70. Чому пророк Самуїл помазує Давида на царство? 
71. Як Давид опиняється при царському дворі? 
72. Чому Голіаф сміється над євреями? 
73. Як саме Давид переміг Голіафа? 
74. Чому цар Саул злиться на Давида? 
75. Як Давид стає царем? 
76. По якому поводу Давид написав п’ятдесятий псалом? 
77. Чому пророк Нафан приходить до царя Давида? 
78. Що цар Соломон просить у Бога? 
79. Як Соломон розсудив двох блудниць з дитиною? 
80. Чим Соломон згрішив перед Богом та як Бог його покарав? 
81. Пророк Ілля, історія з дощем. 
82. Чому і на кого пророк Ілля посилав з неба вогонь? 
83. Як пророк Ілля відвернув народ від ідолів та ідольських жерців? 
84. Історія про вогняну колісницю. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
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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 FX 1 – 32 Студент не знає основних персоналій та періодів в Святому 
Письмі Старого Заповіту, не відповідає на питання викладача, 
не орієнтується у термінології та не має жодних практичних 
навичок щодо роз’ясненя тих чи інших історичних подій. Не 
володіє матеріалом, допускає грубі помилки. Не вміє 
користуватися історичною літературою. 

F 33 – 49 Студент виконує завдання менше як наполовину, не 
відповідає на запитання, не розуміє сутності завдань, допускає 
грубі помилки, не володіє основними історичними датами.  
Погано користується історичною літературою та має дуже 
слабкі навички щодо коментуванні конкретних релігійних 
подій. 
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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 релігійних 
подій та конкретних особистостей, 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 Святого Письма Старого 
Заповіту, плутає персоналії,  особливості тих чи інших подій, їх 
характер і зміст, не володіє визначеннями.   
         Погано орієнтується у матеріалі. 
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C 75 – 82           Студент чітко володіє поняттями Святого Письма Старого 
Заповіту, 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, однак дає правильний 
аналіз перебігу подій, особистостей та конкретних релігійних 
ситуацій, їх трактування з точки зору Православної Церкви.  
            Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на 
кінцевий результат відповіді. 

Б
а

зо
в

и
й

 
(д

у
ж

е 
д

о
б

р
е)

 –
 

“
д

о
б

р
е

”
 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. 

В
и

со
к

и
й

 –
 

“
в

ід
м

ін
н

о
 

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. Студент впевнено розрізняє 
релігійні постаті, події, особливості тих чи інших ідей. При 
розв’язанні ситуативних та практичних завдань усвідомлює 
суть питання та швидко дає відповідь.  

Здатен використовувати одержані знання у своїй 
практичній діяльності. 

 
 
 

 


