
АНОТАЦІЯ 

вибіркової навчальної дисципліни «Книга пророка Осії» 

 

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 надає поглиблене ознайомлення з текстом книги 

пророка Осії, який не лише словами, а й усім своїм життям намагався 

донести співвітчизникам Божі слова перестороги та гостро критикував їхню 

поведінку за переступи в релігійній, політичній та соціальній сферах, 

закликав навернутися, щоб уникнути фатальних наслідків – цілковитої руїни 

держави, вигнання й асиміляції вибраного Богом народу. Однак мотив 

справедливої кари у книзі пророка повсякчас переплітається з темою 

великодушного спасіння, непроминальної батьківської турботи і 

благословення. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни є формування бачення безпосереднього зв'язку між 

діями окремої особистості та долею всієї нації, а також турботи Бога про 

справедливість та праведність у суспільстві на підставі дослідження книги 

пророка Осії. 

 

Тематика лекційних занять 

 

Змістовий модуль 1:  

Вступ до вивчення Книги пророка Осії 

 

Тема 1. Місце пророків і пророцтв у Старому Завіті 

Тема 2. Авторство та дата. Історичні особливості. Тип літератури. 

Тексти та переклади 

Тема 3. Богословські акценти. Структура книги (загальна). Покликання 

на книгу Осії в Новому Завіті 

 

Змістовий модуль 2:  

Метафора подружжя в описі стосунків між Ізраїлем і Богом 
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Тема 4. Осія і його сім’я (1 розділ) 

Тема 5. Шлюбні стосунки Осії та історія Ізраїлю (2 розділ) 

Тема 6. Примирення можливе (3 розділ) 

 

Змістовий модуль 3:  

Засуд релігійного синкретизму та недолугої політики 

 

Тема 7. Господь судитиме Ізраїль (4 розділ) 

Тема 8. Ізраїль віддаляється від Бога (5 розділ) 

Тема 9. «Бо я бажаю непохитної любові, а не жертви» (6 розділ) 

Тема 10. Ізраїль гине власними вчинками (7 розділ) 

Тема 11. Ідолопоклонство згубне (8 розділ) 

Тема 12. Господь відкинув Ізраїль (9 розділ) 

Тема 13. Неуникненність кари (10 розділ) 

Тема 14. Ізраїль ‒ плекане неслухняне дитя (11 розділ) 

 

Змістовий модуль 4:  

Засуд і надія на спасення 

 

Тема 15. Ефраїм та його злочини обернуться проти нього ж самого  

(12 розділ) 

Тема 16. Неминуча кара Ефраїму (13 розділ) 

Тема 17. «Я буду для Ізраїлю росою; він зацвіте, немов лілея»  

(14 розділ) 

 

 


