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2. Анотація дисципліни 
Вивчення дисципліни «Вступ до богослов’я» спрямоване на знайомство студентів 3і 

спеціальністю,  навчальним процесом, системою оцінки та контролю та оволодінню ними 
знаннями, вміннями та навичками, необхідними для успішного досягнення цілей навчання за 
спеціальністю «Богослов’я».  

Завдання: 

− розкрити місце, дисциплінарну специфіку спеціальності у системі сучасного 
світогляду; 

− дати початковий набір компетенцій у контексті вивчення дисциплін 
спеціальності як складової богословських знань та духовно-моральних 
цінностей; 

− вказати на структурну специфіку спеціальності, методологічне підґрунтя та її 
змістовне наповнення; 

− виробити вміння аналізувати і здатність критично працювати з богословськими 
джерелами та літературою, познайомити з основами наукових досліджень по 
спеціальності; 

− окреслити орієнтири та постулати християнської віри; 

− висвітлити і обґрунтувати ключові розділи фундаментального (теоретичного) 
богослов’я; 

− поетапно розкрити тематичні блоки курсу,  з орієнтацією на наступні навчальні 
дисципліни; 

− сформувати початкові навички практичного поєднання основ християнського 
віровчення з текстом (цитатами) Священного Писання. 

Програмні результати навчання після засвоєння: 

− розуміти сутність і продемонструвати розуміння «богослов’я» як академічної і 
практичної дисципліни в історичному і сучасному контексті; 

− відтворювати і аналізувати основні етапи історії богословської традиції; 

− оперувати загальними і спеціальними джерелами богословських традицій; 

− визначати взаємозв’язки між різними богословськими дисциплінами. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетентностей: 
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Знати: специфіку навчальної дисципліни, основні поняття, категорії, конкретно 
зорієнтовані джерела богослов’я, методологію у вивченні та підходи у освоєнні курсу,ключові 
питання з основ християнської віри: уявлення про Божественне Одкровення,загальний нарис 
Вселенських соборів, зміст та історію формування Символу віри,розуміння про таїнства, 
Блаженства, Декалог, молитву, структуру Священного Передання і Писання. 

Вміти: порівнювати, узагальнювати, працювати з навчально-методичною літературою 
і критично аналізувати богословські джерела, використовувати отримані теоретичні знання у 
контексті висвітлення богословських суджень і практичному житті,витлумачити ключові 
постулати християнської віри із застосуванням вивчених біблійних цитат, здійснити 
компаративний аналіз доктринальних засад православ’я з іншими християнськими течіями, 
вміло володіти предметною термінологією та богословською лексикою. 

− Розуміти: природу православного богослов’я, відмінність Божественних істин 
від псевдовчень, необхідність знання віроповчальних істин для кожного християнина, 
природний і надприродний шляхи богопізнання, універсальність і повноту Новозавітного 
Одкровення, богонатхненність та істинність Священного Писання, змістове наповнення 
Символу віри, важливість Закону Божого (Декалогу), значущість молитви, визначальну роль 
християнського віровчення у формуванні засадничих духовно-моральних принципів людства. 
 

3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень вищої 
освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчанн
я 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 04 Богослов’я 

Нормативна 

Загальна кількість годин 
90 - д.в. 
75 - з.в. 

Спеціальність 
041 Богослов’я 

Рік підготовки 

 
Бакалавр богослов’я. 

 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих аудиторних годин для 
денної форми навчання - 3 год 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

30 6 

Практичні 

12 2 

Самостійна робота 

48 82 

Вид контролю: залік 
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ЛОГІКО-ЗМІСТОВНА СХЕМАНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ВСТУП ДО БОГОСЛОВ’Я" 
 

№ 

п/п 
Теми та змістові модулі  Години 

денне заочне 
лк пз с/і лк пз с/і 

МОДУЛЬ І: ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.  Поняття про релігію і її походження 1  1  

 
 
2 

- 2 
2.  Поняття про Бога. Єдинство і Троїчність. 

Доказ буття Божого 
1  1 - 2 

3.  Поняття про Божественне Одкровення. 

Священне Передання та Святе Письмо 
1 1 1 - 4 

4.  Число і дати перших 2-х Вселенських 

Соборів 
1  1 - 4 

5.  Друга Іпостась Пресвятої Тройці. 

Хрещення Христа Спасителя 
1  1  

 
2 

- 4 

6.  Вчення про особисту властивість Святого 

Духа 
1 1 1 - 4 

7.  Вчення про Пресвяту Діву Марію. «Сім’я 

жени сотре главу змія...» 
1 1 1 - 4 

8.  Світ невидимий: Ангели і злі духи 1 1 2 4 - 4 
  МК1 

МОДУЛЬ ІІ:  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
 
9.  Символ віри 1 1 2  

 
 
 
 
 
 
2 

- 4 
10.  Перший член Символу Віри 1  1 - 4 
11.  Третій член Символу віри 1  1 - 4 
12.  П’ятий член Символу віри 1  1 - 4 
13.  Дев’ятий член Символу віри 1  1 - 4 
14.  Десятий член Символу віри 1  1 - 4 
15.  Одинадцятий член Символу віри 1  2 - 2 
16.  Молитва Господня 1 1 2 - 4 
17.  Заповіді блаженства 1 1 2 - 4 
18.  Заповіді Божі 1 1 2 - 4 
19.  П’ята заповідь Закону Божого 1  1 - 4 
20.  Поняття про Єдину, святу, Соборну і 

Апостольську Церкву 
1  2 - 4 

  МК2 
МОДУЛЬ ІІІ. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

21.  Наука як сфера людської діяльності 2 1   
 
 
2 

 
 
 
2 

2 
22.  Історія та сучасний стан досліджень 

богословської науки в Україні  
2 1  2 

23.  Загальна методологія наукової 
творчості 

2 1  2 

24.  Наукові праці та вимоги до них 2 1  2 
 Разом 30 12 48 6 2 82 
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Зміст занять за темами 
 

МОДУЛЬ І 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

 
ТЕМА 1. Поняття про релігію і її походження. Поняття про богослов’я: етимологічні 
підходи. 2. Православний катехизис та основні форми вживаності терміну «Катехизис» у 
християнській традиції. 3. Мета, завдання, предмет дисципліни та її методологічне підґрунтя. 
4. Історичні тенденції формування катехизичної літератури. 
 
ТЕМА 2. Поняття про Бога. Єдинство і троїчність. Доказ буття Божого. 
ТЕМА 3. Поняття про Божественне Одкровення.Одкровення: поняття, призначення і 
способи сповіщення. 1.1. Природний і надприродний шляхи богопізнання. 1.2. Провісники 
Божественного Одкровення. 1.3. Розпізнавальні ознаки Одкровення. 2. Способи поширення і 
збереження Одкровення. 2.1.  Священне Передання: багатовіковий досвід життя Церкви. 2.2. 
Священне Писання: значущість та богонатхненність. 2.3. Універсальність і повнота 
Новозавітного Одкровення та його завершення в Ісусі Христі. 
ТЕМА 4. Число і дати перших 2-х Вселенських Соборів. Поняття про Собор та його 
основні 
функції. 2. Передумови скликання історично значущих християнських соборів: богословські 
принципи і характеристика прийнятих положень. 2.1. І Вселенський собор (Нікейський) 325 р. 
2.2. ІІ Вселенський собор  
(Константинопольський) 381 р. 2.3. ІІІ Вселенський собор (Ефеський) 431 р. 2.4. ІV 
Вселенський собор (Халкидонський) 451 р.  2.5. V Вселенський собор (Константинопольський) 
553 р. 2.6. VІ Вселенський собор (Константинопольський) 680 р. 2.7. V Вселенський собор 
(Нікейський) 787 р 
ТЕМА 5. Друга Іпостать Пресвятої Троїці. Хрещення Христа Спасителя в ріці 
Йордан. Учасники хрещення. 
 
ТЕМА 6. Вчення про особисту властивість Святого Духа. Дія Святого Духа – 
руководити Церквою. В яких видах показався Святий Дух людині? 
 
ТЕМА 7. Вчення про Пресвяту Діву Марію. «Сім’я жени сотре главу змія...» «Величають 
всі роди», “Соєдинила небо із  землею. Мати всіх земноводних”. 
 
ТЕМА 8. Світ невидимий: Ангели і злі духи. Що означає ім’я “Ангел”? Провозвісники 
волі Божої. Ангел-хранитель. 
 
 

МОДУЛЬ ІІ 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

 
ТЕМА 9. Символ віри. Поняття про Символ віри, його походження. Дати Вселенських 
Соборів. Короткий зміст Символу віри. 
 
ТЕМА 10. Перший член Символу віри. Поняття про віру в Бога. Необхідність віри. 
Сповідання її. Особлива присутність Божа в храмі. Зміст слів: «Вірую в єлиного Бога Отца». 
Бог – Творець світу. Створення людини. Рай і древо життя. Ціль створення  Єви із ребра Адама. 
Віра в Бога та її сповідування. 2. Поняття про сутність природи та властивостей Божих. 3. 
Вчення про Троїчність Бога. 4. Бог як Творець. 4.1. Створення невидимого (духовного) світу: 
поняття про природу і властивості ангелів. 4.2. Створення видимого (матеріального) світу і 
людини. 4.3. Образ і подоба Божа в людині та її призначення. 4.4. Вчення про Помисел Божий. 
 
ТЕМА 11. Третій член Символу віри. Зішестя із небес Сина Божого, ціль і значимість. 
Джерело гріха. Історія гріхопадіння перших людей. Наслідок гріха: прокляття та смерть. 
Перехід першородного гріха  на все людство. Обітування про Спасителя. Образ поєднання в 
Іісусі Христі двох природ. Вчення про Боговтілення. 1.1. Ісус Христос як істинний Месія і 
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Спаситель світу.  1.2. Надприродне народження Христа. 
1.3. Природа і властивості Сина Божого. 2. Поняття про гріх та гріхопадіння прабатьків. 3. 
Православне вчення про Богоматір 
 
ТЕМА 12. П’ятий член Символу віри. Значення воскресіння Христового. Перебування 
Спасителя на землі після воскресіння. Як довідалися, що Іісус Христос воскрес? Мета явлінь 
воскреслого Христа. 
  
ТЕМА 13. Дев’ятий член Символу віри. Поняття про Церкву та віру в неї. Церква земна та 
небесна. Іїсус Христос – Єдина Глава її. Постійне перебування благодаті Божої в Церкві. 
Узгодження єдності та існування різних Помісних Церков. Значення святих мощей. Святість 
Церкви. 
 
ТЕМА 14. Десятий член Символу віри. Значення таїнств. Число та порядок таїнств. 
Таїнство Хрещення, хрещення младенців. Восприємники і їхні обов’язки. Заклинання, ходіння 
навколо купелі. Освячення святого мира. Хрещення людини тільки одне. 
 
ТЕМА 15. Одинадцятий член Символу віри. Поняття про воскресіння мертвих. 
Загальність воскресіння і зміни живих. Час воскресіння. Молитва за усопших. 
 
ТЕМА 16. Молитва Господня. Чому є Бог Отцем? Святість імені Божого. Значення слів: 
«Да будет воля твоя». Насущний хліб і хліб для душі. Боржники. Умови одержання від Бога 
прощення гріхів. Джерело спокус: «Не введи нас во іскушеніє...» «Амінь». 
 
ТЕМА 17. Заповіді блаженства. Необхідність подвигу для досягнення надії на спасіння. 
Убогість духовна і матеріальне багатство. Нагорода нищим духом. Нагорода плачущим і 
кротким. «Жаждущим правди». Чистота серця і інші чесноти. 
 
ТЕМА 18. Заповіді Божі. Заповіді на двох скрижалях. Наші ближні. Немає заповіді про 
любов до самого себе. Види любові. «Аз єсмь Господь Бог Твій». Шанування святих ікон. 
Шанування сьомого дня т.е. недільний. Пости. 
 
ТЕМА 19. П’ята заповідь Закону Божого. Гріх не шанування батьків і довголіття за 
виконання цієї заповіді. Обов’язки батьків до дітей. 
 
ТЕМА 20. Поняття про Єдину, святу, Соборну і Апостольську Церкву. Свойства 
Церкви, що  вона єдина заснована Іїсусом Христом, а далі свою місію виконали святі апостоли. 
 

МОДУЛЬ ІІІ. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
ТЕМА 21. Наука як сфера людської діяльності. Поняття про науку. Наукова 
комунікація. Наукова школа. Науково-дослідницька діяльність 
ТЕМА 22. Загальна методологія наукової творчості. Методологія та методи 
наукового дослідження.  Методологія дослідження.  Фундаментальна, або філософська, 
методологія.  Загальнонаукова методологія.  Конкретнонаукова методологія.  Методи і техніка 
дослідження. Використовування методів наукового пізнання.  Методи, що застосовуються на 
емпіричному та теоретичному рівнях досліджень.  Методи теоретичних досліджень. 
Застосування логічних законів і правил.  Академічна доброчесність. 
ТЕМА 23. Історія та сучасний стан богословської науки в Україні. 
ТЕМА 20. Наукові праці та вимоги до них. Курсова, дипломна, магістерська роботи: 
написання, оформлення, захист. Етапи досліджень. Наукові праці та вимоги до них. Курсова, 
дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження.  Курсова (дипломна) робота: 
загальна характеристика. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи.   
Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою.  Робота над текстом курсової 
(дипломної) роботи.  Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою.  Підготовка 
до захисту та захист курсової (дипломної) роботи.  Керівництво курсовою (дипломною) 
роботою та її рецензування.  Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження. пошук, 
накопичення та обробка наукової інформації.  Підсистема інформації про об'єкт дослідження. 
Пошук вторинної документної інформації з теми.  Аналіз наукової літератури з теми. 
Отримання та аналіз первинної інформації.  Посилання. Використані джерела. Додатки.  
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Контрольні питання для заліку з дисципліни «Вступ до богослов’я» 
1. Шляхи Богопізнання. Природний і надприродний шляху Богопізнання. Поняття про 

священному писанні і Священному Переданні. Святе Передання.  
2. Про Священному писанні особливо.  
3. Ставлення Священного писання до Священного переказу.  
4. Божественне Одкровення і Церква. Що значить вивчати переказ.  
5. Вчення про суть Божому. Про єдність істоти Божого. Про можливості пізнання істоти 

Божого.  
6. Властивості єства Божого.  
7. Критерії Правильного розуміння і тлумачення Святого Письма.  
8. Про Перший член Символу віри. «Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця 

неба і землі, всього видимого і невидимого.» Розкрити цю тему через Святе Письмо і 
Передання.  

9. Що означає Вірити в Бога?  
10. Бог-Вчення про суть Божому. Про єдність істоти Божого. Про можливості пізнання 

істоти Божого. Властивості єства Божого.  
11. Святе Письмо і Святе Передання про дні творіння.  
12. Святе Письмо і Святе Передання про світ ангельський.  
13. Догмат про Пресвяту Трійцю. 
14. Бог як Творець і промислитель Миру.  
15. Вчення про Особі Господа Ісуса Христа.  
16. Створення людини. Образ і Подоба. Дихотомія і Трихотомія, Святоотеческое вчення 

про людину.  
17. Вчення про Гріхопадіння прабатьків. Поняття Гріха.  
18. Святоотеческое вчення про гріх.  
19. Православне вчення про Особі Господа Ісуса Христа. 
20. Про особу Пресвятої Діви Марії, що послужила таїнству втілення Сина Божого.  
21. Поняття «порятунку» і «спокутування», мета спокути і його необхідність. 

 
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання  
Мультимедійний проектор; офісні програми призначені для основної маси користувачів: 

текстові і табличні процесори, графічні редактори, засоби презентацій, системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані пакети (Microsoft Word, Microsoft Excel, LotusSmartSuite, Open Office, Libre 
Office); вільний доступ до мережі Internet. 

Рекомендована література 
Основна 1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Заві-ту в українському 

перекладі з паралельними місцями та до-датками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : 
Вида-ничий відділ Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
2007. – 1415 с. 2. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. ПравославныйКатихизис / еп. Александр 
(Семенов-Тянь-Шанский). – К. : ТипографияКиево-ПечерскойЛавры, 2012. – 150 с. 3. Вепрук В., прот. 
Догматичне богослів’я : Підручник / прот. В. Вепрук. – Чернівці : Рута, 2002. – 543 с. 4. Давыденко О., 
иерей. Катехизис. Введение в Догматическоебогословие / иерей О. Давыденко. – М. : Издательство 
Православного Свято-ТихоновскогоБогословскогоИнститута, 2010. – 232 с. 5. Калліст (Уер)., митр. 
Православна Церква / КаллістУер. – Пер. з анг. – К. : Дух і літера, 2009. – 384 с. 6. Левшенко Б., иерей. 
Катехизис: курс лекций / иерей Б. Левшенко .– М. : ПСТБИ, 2000. – 324 с. 7. Лосский В. 
ОчеркмистическогобогословияВосточной Церкви. Догматическоебогословие / В. Лосский.. – М., 1991. – 
288 с. 8. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческоебогословие / прот. И. Мейендорф. Пер. с англ. 
Л. Волохонской. Изд. 4-е, испр. и доп. – К.: храм прп. АгапитаПечерского, 2002. – 360 с. 9. Михаїл 
(Хороший), митр. Поширений катехизис Православної Церкви Христової / митр. Михаїл (Хороший). – 
К. : Вид. «Воскресіння», 1992. – 176 с. 10. Православний катехізис. Основи християнського віровчення. – 
К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. – 334 с. 11. Преп. ІоанДамаскін. Точний 
виклад Православної віри / пер. На укр.. мову аспірантів Київської православної богословської академії; 
під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [автор вступ. ст. прот. Микола 
Щербань]. – К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського 
Патріархату, 2010. – 294 с. 12. Слобідський Серафим, прот. Закон Божий : Підручник для сім’ї та школи 
/ прот. Серафим Слобідський [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К.: Видання Київської Патріархії 
Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2005. – 655 с. 13. Филарет (Дроздов), митр. 
Православныйкатехизис / митр. Филарет (Дроздов). – М. : Изд. Сретенскогомонастыря, – 2003. – 224 с. 
14. Хопко Ф., прот. Основыправославия / прот. О. Хопко. – Минск: ТПЦ Поли-факт, 1991. – 344 с. 15. 
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Чернышев В. Катехизис : курс лекций по православному катехизису для духовныхшкол / В. Чернышев. 
– К. : Мужскоймонастырь «Свято-ПокровскаяГолосеевскаяпустынь», 2014. – 480 с.  

 
Допоміжна 1. Григорій Ниський, свт. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під. ред. 

Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Київської православної 
богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського 
Патріархату, 2011. – Т. 3. – 618 с. 2. ДеяниеВселенскихСоборов. Т. 1 – 2. – Спб. : Свято-ТроицкаяСергеева 
Лавра, 2008. – 597 с. 3. Канонічне право : навч. посібник / укл. свящ. М. Лагодич. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. 4. Керров В. Вселенскыесоборы і разделениеЦерквей : Лекции / 
В. Керров. – М. : Российскийуниверситет дружби народов, 1998. – 125 с. 5. Книга правил святих 
апостолів, Вселенських Соборів, і святих отців. – К. : Видання Київської Патріархії Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, 2008. – 368 с. 6. Марусяк М., прот. Червероєвангеліє / 
прот. М. Марусяк. – Вид. 2-ге, переробл. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 428 с. 7. 
Мейендорф И., протопрес. Иисус Христос в восточнохристианскомбогословии / протопрес. И. 
Мейендорф. М., 2000. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/iisus-hristos-v-vostochnom-pravoslavnompredanii/ 8. 
Настольная книга священнослужителя. – Издание Свято-УспенскойПочаевской Лаври, 2007. – Т. 1. – 
784 с. 9. Настольная книга священнослужителя. – Издание Свято-УспенскойПочаевской Лаври, 2008. – 
Т. 4. – 860 с. 10. Повне зібрання творінь святителя ІоанаЗолотоустого ; під ред. Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. прот. Михайла Марусяка]. – К. : Видання Київської 
Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – Том 1. Книга 1. – 512 с. 11. 
Петр (Люилье), архим. Замечания о символе веры. Никео-Цареградский символ веры / архим. Петр 
(Люилье) // ЖМП. – 1969. – № 1. – С. 75-79. 12. Спасский А. Историядогматическихдвижений в епоху 
Вселенскихсоборов / А. Спасский. – М. : Новая книга, 1995. – 648 с. 13. Федорів Ю. Пояснення 
Церковних Богослужінь і Святих Тайн / о.-д. Юрій Федорів. – Львів : Свічадо, 2004. – 160 с. 14. 
Христианство : энциклоп. словарь : в 3-х т. Т. 2 : Л–М / [гл. ред. С. Аверинцев]. – М.: 
БольшаяРоссийскаяЭнциклопедия, 1995. – 671 с. 15. Энциклопедическийсловарь. – Изд. Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ). И. А. Е фронъ (СанктПетербургъ), 1904 – Т. 66. – 963 с.Справочник студента: 1000 советов 
на все случаижизни от первого появлення в аудитории до защитьі диплома. М.: И. Астрель, АСТ., 2000. 

 
Інформаційні ресурси 
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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. 
 

  

Р
ів

н
і зн

ан
ь Система 

оцінювання 
 

Вимоги до знань та навичок студента 
ECTS бали 

П
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 –

 
“

н
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а
д

о
в

іл
ь

н

о
”

 

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

F 33 – 49 Студент виконує завдання менше як наполовину, не відповідає 
на запитання, не розуміє сутності завдань, допускає грубі помилки, 
не володіє спеціальною термінологією. Погано користується 
довідковою літературою. 
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E 50 – 64 Студент не чітко володіє термінологією, допускає змішування 
понять, не правильно виконує практичні завдання. Студент 
відчуває труднощі при характеристиці термінів та понять 
богослов’я, визначення особливостей поняття божественного,  має 
слабкі практичні навички. Припускається значної кількості 
змістовних помилок, неточностей.  

С
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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 богослов’я, не володіє визначеннями. 
 Погано орієнтується у матеріалі.  

Б
аз

о
в
и
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“
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 C 75 – 82 Студент чітко володіє поняттями богослов’я, термінологією, 

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

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

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

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

В
и
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й
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“
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A 90 – 100 Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує теоретичні 
завдання, знаходить основне у матеріалі, грамотно і послідовно 
виконує практичні завдання. При розв’язанні ситуативних та 
практичних завдань усвідомлює суть питання та швидко дає 
відповідь.  

Здатен використовувати одержані знання у своїй практичній 
діяльності.  

 
 

 


