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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
В програмі визначені основні питання теорії, методології та методики загального
курсу богослов’я як науки і навчальної дисципліни, який спрямований на розширення та
поглиблення знань абітурієнтів щодо основних положень теорії вивчення богословських
питань, специфіки богословських досліджень, та основних богословських підходів. З цією
метою акцентується увага на основних питаннях, що входять до екзаменаційних білетів з
богослов’я у контексті богословського знання, а також на розроблених критеріях оцінки
знань абітурієнтів, виявлених під час екзамену. Таким чином, в програмі представлений
широкий обсяг матеріалу як в філософському, історичному й культурологічному плані,
так і розглядаються особливості богословського підходу в дослідженні релігійних явищ;
його відмінність від релігієзнавчого вивчення релігій; структурний поділ богослов’я;
загальна характеристика його дисциплінарних утворень.
У абітурієнтів мають бути сформовані наступні практичні навички:
- вони повинні оволодіти спеціальною богословською термінологією,
категоріально-понятійним апаратом;
- опанувати методику прочитання спеціальної богословської літератури,
священних текстів;
- засвоїти вміння вести богословський та міжрелігійний діалог в цілому;
- осягнути потребу в реалізації філософської культури, принципів
толерантності в процесі професійної діяльності.
При цьому абітурієнти мають знати наступне:
- об’єкт, предмет, методи та наукові завдання богослов’я;
- основні положення богословських теорій;
- особливості сприйняття та розуміння найбільш репрезентативних
богословських традицій, акцентуючи при цьому на виявленні їх впливу на
формування віровчення віроповчального, культового та інституціонального
компонентів;
- основні історичні етапи та теоретичні рівні розвитку богослов’я;
- сучасні тенденції у розвитку світової богословської думки думки;
- основні богословські концепцій і теорії.
На основі цих знань у абітурієнтів повинні бути сформовані наступні вміння:
- виокремлювати особливості та характерні риси богослов’я як науки і
навчальної дисципліни;
- дефініювати основні поняття та підходи богословської науки;
- осмислювати та розрізняти богословську проблематику основних етапів
розвитку богословської думки;
- аналізувати різні богословські системи;
- характеризувати першоджерела та провідні праці в тематиці богослов’я;
- опанувати знання про основні богословські концепції і теорії, проводити між
ними розрізнення і зв’язки;
2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ
ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)
За шкалою Визначення
Характеристика відповідей абітурієнта
університет
на питання теоретичного змісту
У
100-123
Низький
Абітурієнти, які виявили прогалини в знаннях основного
бали
програмного матеріалу, припустилися принципових
помилок у виконанні завдань, передбачених програмою. Як
правило, оцінка “незадовільно” виставляється слухачам,
які не здатні продовжувати навчання або розпочати
професійну діяльність по закінченні навчання без
додаткових занять за відповідною програмою.
124-149
Задовільний
балів
Абітурієнти, які виявили знання основного програмного
матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і
професійної роботи, здатні виконувати завдання
навчальної програми і знайомі з основною літературою, що
рекомендована
програмою.
Як
правило,
оцінка
“задовільно” виставляється слухачам, які допустили
незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при
виконанні екзаменаційних завдань, але мають необхідні
знання і спроможні з допомогою викладача виправити
допущені помилки. Оцінка «задовільно» виставляється
студентам, які за умов ознайомлення із загальними
положеннями дисципліни допускають логічні помилки у
висвітленні її проблемних аспектів, але при цьому
виявляють здатність виправляти допущені помилки за
допомогою викладача.
150-174
Достатній
балів
Абітурієнти виявляють повне знання програмного
матеріалу, успішно виконують завдання навчальної
програми, засвоїли зміст основної рекомендованої
літератури.
Абітурієнти
виявляють
систематичний
характер знань з теми іспиту, здатен самостійно їх
поповнювати та оновлювати в процесі подальшої
навчальної роботи та професійної діяльності, це
абітурієнти які в повному обсязі оволоділи навчальним
матеріалом бакалаврату з відповідних програмних блоків,
здатні вільно оперувати базовими поняттями та
категоріями, здійснювати порівняльну характеристику
основних концепцій та методологічних напрямів, але при
цьому відчувають труднощі в творчому переосмисленні
засвоєних знань, синтезуванні повних самостійних
висновків та узагальнень.

175-200
балів

Тривалість підготовки до усної відповіді на фаховому випробуванні може
становити 30-40 хвилин.
Максимальна кількість набраних балів при фаховому випробуванні та
правильних відповідях на всі завдання - 200.
Студентам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться екзамен,
після 30 хвилин з початку його проведення. Студентам не дозволяється залишати
екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони
завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл
екзаменатора.
Студентам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки,
зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери
можуть знаходитися.
Будь-який студент, який здійснив:
а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими
матеріалами під час іспиту
б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого
слухача, або допомогти іншому студентові буде позбавлений права складати іспит.
На вимогу екзаменатора студент повинен терміново залишити екзаменаційну
аудиторію.
Під час проведення іспиту студентам забороняється спілкуватися одним з
одним. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної
комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня
знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих
оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування
виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у
випробуванні після закінчення іспиту.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ
Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й
колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не
рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди з мови (української,
російської).
3.

4.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Богослов’я як наука. Основні завдання богослов’я, її дисциплінарна структура.
Джерела богословського знання згідно із православною, католицькою, протестантською
богослов’ям. Природна або філософська богослов’я, її апологетичне і наукове значення.
Біблія та її роль в богослов’я. Твори святих отців та їх роль у богослов’я. Вчення церков
і богослов’я. Соціальне вчення церков: минуле і сучасність. Біблеїстика як наука.
Сучасний стан бібілеїстики. Історія біблеїстики. Патристика як наука. Докази існування
Бога. Христианський персоналізм у вченні про Бога, людину, спасіння. Богослов’я і
філософія. Богослов’я і природничі науки. Богослов’я і гуманітарні науки. Богословське
осмислення історії. Богослов’я про природу релігії та специфіку Одкровення.
Богословські вчення про Церкву: історія і сучасність. Богословські вчення про спасіння.
Богослов’я про співвідношення віри і розуму. Богослов’я про людину, її природу та
призначення. Богословські ідеї Пятикнижжя Моїсея. Богословські ідеї книг Пророчих.
Теолонічні ідеї книг Повчальних. Богословські ідеї Історичних книг Біблії. Богословські
ідеї книги Псалмів. Богословські ідеї синоптичних Євангелій. Богослов’я Євангелія від
Івана. Богословські ідеї книги Діянь Апостолів. Богослов’я апостола Павла. Богослов’я
книги Одкровення ап. Івана. Богослов’я донікейської патристики: Іустин Філософ,
Татіан, Клімент Олександрійський, Тертуліан. Богослов’я донікейської патристики:
Іриней Ліонійський. Богослов’я донікейської патристики: Ориген. Богослов’я Афанасія
Великого. Богослов’я каппадокійців. Богослов’я Йоанна Золотоустого. Богослов’я
Августина. Богослов’я Ареопагітик. Богослов’я Максима Сповідника. Богослов’я
Йоанна
Дамаскіна.
Богослов’я
Григорія
Великого.
Богослов’я
ранньої
схоластики.Богослов’я Томи Аквіната: співвідношення віри та розуму.Богослов’я Томи
Аквіната:
вчення
про
Бога.Богослов’я
Томи
Аквіната:
загальна
характеристика.Богослов’я Вільяма Оккама.Богослов’я Мартіна Лютера.Богослов’я
Реформації
та
Контреформації.
Богослов’я
Григорія
Палами.Богослов’я
Ф.Шлейермахера.
Ліберальна
протестантська
богослов’я:
загальна
характеристика.Неотомізм. Богослов’я С.Кіркегора.Богослов’я Карла Барта. «Нова
богослов’я» в католицизмі. А.де Любак, К.Раннер, Г.У. фон Бальтазар. Академічна
православна богослов’я до 1917 року. Богослов’я і російська релігійна філософія.
Богослов’я Г.В. Флоровського і ідея неопатристичного синтезу. Богослов’я
В.Н.Лоського, Х.Янараса, І.Зізілуласа. Сучасний стан православної богослов’я.
Сучасний стан католицької богослов’я. Сучасний стан протестантського богослов’я.
Історія та сучасний стан філософської богослов’я. Історія та сучасний стан літургійного
богослов'я. Історія Церкви як наукова дисципліна: проблематика, розвиток, сучасний
стан. Значення канонічного права в традиційній та сучасній богослов’я. Сучасні дискусії
про природу Церкви та її відношення до світу. Християнська богослов’я в часи
постмодернізму. Перспективи християнської богослов’я в третьому тисячолітті. Сучасна
богослов’я про екуменізм та його перспективи. Сучасна філософська методологія в
богослов’я: екзистенціалізм.Сучасна філософська методологія в богослов’я:
феноменологія. Сучасна філософська методологія в богослов’я: герменевтика.
5. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні
випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в

НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням
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Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних
випробувань.
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