
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітню програму «Бакалавр богослов’я. Християнське керівництво» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 041 «Богослов’я» галузі знань 04 «Богослов’я», 

підготовлену кафедрою богослов’я Релігійної організації «Вищий духовний навчальний 
заклад «Таврійський християнський інститут» 

 
 

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти у сфері богослов’я є важливим завданням 
у контексті розвитку вітчизняних релігійних традицій, налагодження і розвитку 
гармонійної державно-церковної співпраці, збереження в Україні міжрелігійного миру та 
взаєморозуміння. Важливим аспектом досягнення цих цілей є підготовка кваліфікованих 
фахівців із богослов’я, здатних до компетентного здійснення своїх професійних обов’язків, 
творчого мислення та постійного саморозвитку. 

Представлена освітня програма «Бакалавр богослов’я. Християнське керівництво» 
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 041 «Богослов’я» галузі знань 04 
«Богослов’я»  спрямована на професійну підготовку бакалаврів богослов’я і включає в себе 
загально-наукові, гуманітарні та богословські компоненти. В ній розкрито вимоги до рівня 
та якісних показників засвоєння студентами необхідних теоретичних та практичних знань, 
чітко окреслено фахові компетенції, які мають набути бакалаври богослов’я, визначено 
коло завдань їх професійних обов’язків.  

Програма підготовлена на високому науковому та методичному рівні, має 
відповідне змістове наповнення, визначає обсяг знань, які студень повинен засвоїти у 
сферах біблеїстики, догматичного, практичного та історичного богослов’я, а також 
загальноосвітніх предметів. У програмі детально описані усі види аудиторної та 
самостійної роботи студентів, а також практики, визначені форми контролю якості 
засвоєння студентами освітньо-професійної програми. Програма вдало і збалансовано 
поєднує теоретичні і практичні компоненти, що особливо важливо, враховуючи, що 
випускники програми можуть не тільки продовжувати здобувати освіту на наступному 
освітньо-кваліфікаційному рівні, а й займатися своєю професійною діяльністю у церковній 
та позацерковній сфері.  

Структура програми послідовна і гармонійно, побудована у вигляді змістових 
блоків, які розкривають усі основні аспекти підготовки бакалаврів богослов’я. Вимоги до 
змісту, оновлення, реалізації компетентністного підходу освітньої програми створюють 
умови для усебічного розвитку особистості здобувача. 

Отже, рецензована освітня програма «Бакалавр богослов’я. Християнське 
керівництво» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 041 «Богослов’я» галузі знань 
04 «Богослов’я» відповідає основним критеріям якості вищої освіти, має необхідні 
структурні та змістові складові та може бути впроваджена у навчальний процес підготовки 
бакалаврів богослов’я. 

 
 
Доктор філософських наук 
професор кафедри богослов’я і релігієзнавства  
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  
Соловій Р.П. 
 
 
 


