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                                                      І. ВСТУП 

Фахове вступне випробування на програму підготовки бакалавра богослов’я 

відбувається у формі письмової роботи (тесту) на знання Біблії, під час якого 

абітурієнт   має продемонструвати відповідний рівень знань книг Біблії. 

Питання сформовані наступним чином:  

 вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів; 

 дати визначення; 

 вставити пропущені слова; 

 з’єднати особи з відповідними характеристиками тощо. 

Фахове вступне випробування покликане виявити обізнаність абітурієнта із 

текстом усіх книг Біблії, іменами, географічними назвами, хронологією 

подій, атрибутами Бога, єврейськими та християнськими основними святами, 

пророцтвами тощо. 

                                                ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

                              Загальні відомості про Біблію та її зміст 

1. Кількість і назви частин Біблії. 

2. Кількість і назви книг  Біблії. 

3. Хронологічна послідовність біблійних подій. 

4. Імена біблійних персонажів та рід їх занять. 

5. Єврейські та християнські основні свята. 

6. Основні біблійні поняття. 

 

                                             Старий Заповіт 

1. Географічні назви. 

2. Імена патріархів, суддів, царів, пророків.  

3. Єврейські свята. 

4. Атрибути Бога. 

5. Пророцтва. 

6. Біблійні слова та поняття. 

 

                                          Новий Заповіт 

1. Географічні назви. 

2. Імена апостолів. 

3. Біблійні слова та поняття. 

4. Висловлювання Ісуса. 
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5. Зміст Проповіді на горі. 

6. Зміст та значення притч Ісуса. 

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

(90 -100 балів) – «відмінно» 

(80 – 89 балів) – «добре» 

(70 – 79 балів) – «задовільно» 

(69 – 1 балів) – «незадовільно» 

 

Кожне питання тесту оцінюється певною кількістю балів, яка подається 

у ключі до вступного випробування (тесту). Відповідно до написання 

абітурієнтом правильної відповіді, виставляється певна кількість балів 

за кожне питання. Усі отримані абітурієнтом бали підраховуються й 

виводиться загальна кількість балів за 100 бальною шкалою. Згідно з 

загальною кількістю балів ставиться оцінка за увесь тест. 

         У зв’язку з тим, що у Положенні про Фахову атестаційну комісію ТХІ, 

загальна кількість балів становить 200 балів, то рахувати треба помножуючи 

цифри на 2 рази, тобто наступним чином:  

100 балів за тест = 200 балам загальної оцінки. 

Відповідно, 1 бал = 2 балам 

                      2 бали = 4 балам 

                      3 бали = 6 балам тощо. 

 

 

ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту у 

перекладі проф. Івана Огієнка 

 


