
АНОТАЦІЯ 

вибіркової навчальної дисципліни «Богослов’я та практика поклоніння» 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

Форма навчання: денна/заочна  

Спеціальність: 041 «Богослов’я»  

Рік навчання: четвертий  

Кількість кредитів ЄКТС: 4 кредити/120 годин  

Мова викладання: українська мова  

Форма підсумкового контролю: залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна спрямована на глибоке вивчення та ґрунтовне дослідження 

здобувачами освіти сутності поклоніння, причин його виникнення, шляху розвитку та 

реалізації поклоніння в сучасному контексті як помісної церкви, так і індивідуального 

життя.  Процес дослідження відбуватиметься через вивчення біблійного, богословського, 

історичного та культурного аналізу. Крім цього, матеріал який розглядатиметься в лекціях 

допоможе побачити поклоніння у його різноманітності у контексті історії людства. Як 

поклоніння залишалося істинним і актуальним у різні періоди (іудейська традиція, 

ранньохристиянська практика, поклоніння в період реформації та практика сучасних 

християн). 

В зв’язку тим, що навчальна дисципліна має тісний зв’язок з практичним 

християнським життям, будуть розглянуті питання особистої та суспільної практики 

поклоніння в сім'ях та помісних церквах, форми поклоніння та методи реалізації якісного 

поклоніння в контексті сучасної культури.  

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Богослов’я та практика поклоніння» є 

усвідомлення важливості поклоніння як в контексті життя помісної церкви, так і в 

контексті сімейного та особистого поклоніння  здобувача освіти. Навчитися розуміти та 

цінувати форми так стилі поклоніння у різних церковних традиціях. Розуміти як 

планувати недільне служіння відповідно до змісту, структури та стилю поклоніння в 

конкретному культурному середовищу. Практикувати поклоніння Богу в своєму 

повсякденному житті.  

 

Тематика лекційних занять 

 

Модуль I. Богослов'я поклоніння 

 

Тема 1. Біблійна основа поклоніння 

Тема 2. Значення поклоніння 

Тема 3. Богослов’я поклоніння 

 

Модуль II. Історія розвитку поклоніння 

 

Тема 4. Поклоніння у Старому Заповіті 

4.1. Поклоніння від Буття до Виходу 

4.2. Поклоніння у період Виходу 

4.3. Жертвопринесення як прообрази 

4.4. Богослов'я Псалмів 
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4.5. Поклоніння першого храму 

4.6. Синагогальне поклоніння 

Тема 5. Поклоніння у Новому Завіті 

5.1. Поклоніння Ісуса Христа 

5.2. Іудео-християнське поклоніння 

Тема 6. Раннє і середньовічне поклоніння 

6.1. Літургія Слова 

6.2. Поклоніння як таїнство 

6.3. Поклоніння як посвята (монашество) 

Тема 7. Реформація та поклоніння 

7.1. Загальні тенденції реформаторського поклоніння 

7.2. Богослужіння у Вільній Церкві 

Тема 8. Оновлення поклоніння у ХХ столітті 

8.1. Реформа літургії в ортодоксальній церкві  

8.2. Реформа богослужіння в протестанській церкві 

8.3. Рух хвали та поклоніння 

8.4. Злиття традицій Богослужіння 

 

Модуль III. Практика поклоніння 

 

Тема . Поклоніння в дусі та істині 

Тема 10. Зміст, структура та стиль поклоніння 

Тема 11. Елементи суспільного поклоніння 

11.1. Читання Писання (Проповідь) 

11.2. Пісня спів 

11.3. Молитва 

11.4. Євхаристія 

Тема 12. Сімейне поклоніння 

Тема 13.10 цінностей служіння поклоніння 


