
АНОТАЦІЯ 

вибіркової навчальної дисципліни «Вступ до юдаїки» 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Форма навчання: денна/заочна 

Спеціальність: 041 «Богослов’я» 

Рік навчання: третій 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 кредити/120 годин 

Мова викладання: українська мова 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна надає початкове ознайомлення з категоріями 

єврейської історії, культури та релігії, а також із сучасним станом досліджень 

у галузі юдаїки за допомогою осмислення студентами основних термінів, 

законів та звичаїв іудаїзму; розуміння особливостей та внутрішніх протиріч 

єврейської культури; здобуття навичок роботи з науковою та традиційною  

літературою (у перекладах). 

 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 
Метою курсу є відкриття всього обширу «єврейської цивілізації»: 

історії громад у різних регіонах християнського Заходу, у Центрально-

Східній Європі, в мусульманських країн та ін. за різних часів (талмудичного 

періоду, Середньовіччя, модерної доби та новітніх часів), завдяки 

безпосередньому ознайомленню з категоріями єврейської культури в їх 

синхронічному та діахронічному аспектах, а також осмисленню основних 

питань і проблем юдео-християнського діалогу. 

 

 

Тематика лекційних занять 

 

Тема 1. Вступ: Витоки юдаїзму та термінологія 

Тема 2. Основні засади віровчення в юдаїзмі 

Тема 3. Періоди розвитку юдаїзму 

3.1. Біблійна епоха (короткий огляд) 

3.2. Талмудична епоха (короткий огляд) 

3.3. Пост-талмудична епоха 

3.3.1. Гаони. Караїмський розкол. Масорети (VIII-X ст.) 

3.3.2. Середньовічна іудейська (єврейська) філософія (Х-ХV ст.) 

3.3.3. Каббала (XI-XVI ст.) 

3.3.4. Середньовічний равінізм (Х-XVIII ст.) 
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3.3.5. Містичні рухи пізнього іудейського Середньовіччя в XVII-XIX 

ст., лжемесії та хасидизм 

3.3.6. Модерністські течії в юдаїзмі у XVIII-XX ст. 

3.3.7. Юдаїзм на територіях Центрально-Східної Європи (у тому числі в 

Україні) з найдавніших часів і до ХХ ст. 

3.3.8. Юдаїзм у сучасному світі 

Тема 4. Єврейський спосіб життя 

4.1. Шабат 

4.2. Богослужіння та молитви 

4.3. Читання Святого Письма 

4.4. Мезуза 

4.5. Кашрут 

4.6. Закони сімейної чистоти 

4.7. Виховання дітей 

4.8. Цдака 

Тема 5. Етапи життєвого шляху єврея 

5.1. Весільна церемонія 

5.2. Народження дитини 

5.3. Бар-Міцва – Бат-Міцва 

5.4. Єврейське розлучення 

5.5. Усиновлення (удочерення) та звернення до юдаїзму (гіюр) 

5.6. Смерть та жалоба 

Тема 6. Єврейський календар та єврейські свята 

6.1. Юдейський календар 

6.2. Песах, Шавуот, Суккот 

6.3. Грізні дні 

6.4. Ханука, Пурім, Тиша бе-Ав 

6.5. Напівсвята 

6.6. Пости 

Тема 7. Висновки: Юдео-християнський діалог 

 


