
АНОТАЦІЯ 

вибіркової навчальної дисципліни «Книга Суддів» 

 

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 «Книга Суддів» передбачає ознайомлення з 

проблематикою наявності справедливості і праведності в суспільстві, як у 

часи Суддів Ізраїлевих, так і у теперішній час; а також формує цілісне та 

неупереджене уявлення про успішне/неуспішне лідерство за допомогою 

розгляду ключових біблійних текстів «Книги Суддів», які містять у собі опис 

образів видатних лідерів того часу. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни «Книга Суддів» є формування: систематичного 

уявлення про безпосередній зв’язок між діями окремої особистості та долею 

всієї нації на підставі дослідження книги Суддів Ізраїлевих.  

 

Тематика лекційних занять 

 

Змістовий модуль 1:  

Вступ до вивчення Книги Суддів 

 

Тема 1. Назва, авторство та дата. Історичні особливості. Тип літератури. 

Тексти та переклади 

Тема 2. Богословські акценти. Структура книги (загальна) 

 

Змістовий модуль 2:  

Подвійний пролог Книги про успіхи та невдачі Ізраїлю (1:1 – 3:6) 

 

Тема 3. Спад військової активності (1:1 – 2:5) 

Тема 4. Духовний занепад (2:6 – 3:6) 

 

Змістовий модуль 3:  

Діяльність 12 суддів (3:7 – 16:31) 
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Тема 3. Гофоніїл (3:7-11), Аод (3:12-30), Самегар (3:31)  

Тема 4. Девора + Варак та Іаїль (4 – 5 розділи) 

Тема 5. Гедеон (6 – 8 розділи) 

Тема 5. Царювання Авімелеха (9 розділ) 

Тема 6. Фола (10:1-2), Іаїр (10:3-5) 

Тема 7. Єффай (10:6 – 12:7)  

Тема 8. Єсевон (12:8-10), Елон (12:11-12), Авдон (12:13-15) 

Тема 9. Самсон (13 – 16 розділи) 

 

Змістовий модуль 4:  

Подвійна розв’язка книги про хаос у народі ізраїльському (17-21 розділи) 

  

Тема 10. Релігійний хаос: Міха та його святилище (17 – 18 розділи) 

 10.1. Походження ідола Міхи (17 розділ) 

 10.2. Реакція коліна Дана (18 розділ) 

Тема 11. Моральний хаос: Левит і наложниця (19 – 21 розділи) 

 11.1. Акт насильства в Гіві Веніяминовій (19 розділ) 

 11.2. Реакція колін ізраїльських (20 – 21 розділи) 

 
 


