
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.2 «Християнська філософія та теологія» 

Рівень BO Магістр 

Назва спеціальності 

/ освітньо-

професійної 

програми 

Філософія / Філософія, суспільна аналітика 

Релігієзнавство  / Релігієзнавство, Міжконфесійні відносини 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

1-й курс, 2-й семестр, один семестр 

Семестровий 

контроль 

залік 

Обсяг годин 

(усього, з них: 

лекції / практичні) 

усього 120 год., з них: 

лекції – 20 год. / практичні – 20 год. 

4 кредити 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

кафедра всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Гудзенко Олена Георгіївна, кандидат філософських наук, доцент 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Необхідною навчальною базою перед початком вивчення дисципліни є 

володіння знаннями з соціальних дисциплін,  історії світової та української 

культури. 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичного 

матеріалу, усвідомлення основних положень дисципліни «Християнська 

філософія та теологія», правильне застосування отриманих теоретичних 

знань на практиці. 

Чому це цікаво / 

треба вивчати 

Курс «Християнська філософія і теологія» є одним з основних у підготовці 

висококваліфікованого фахівця в галузі релігієзнавства, оскільки сприяє 

закріпленню навичок коректного оперування богословською термінологією, 

надає необхідний науковий інструментарій для участі у міжконфесійних діалогах, 

істотно підвищує загальний рівень знань про християнство в цілому, розгортає 

максимально широку панораму теоретичних поглядів теологів минулого і 

сучасності. В умовах переважання на території нинішньої України християнських 

конфесій вивчення саме їх догматичних особливостей має особливе значення.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Результатами навчання є формування навичок роботи з текстами першоджерел 

з теології; засвоєння методів аналізу текстів першоджерел з теології,  

ознайомлення з понятійним апаратом християнського богослов'я (теології), в тому 

числі таких його фундаментальних дисциплін, як догматична теологія, 

христологія, патристика, Патрологія, літургіка, а також – із широким спектром 

існуючих (і тих, що існували) конфесійних, – як релігійно-філософських, так і 

теологічних, – поглядів, доктрин і концепцій. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

й уміннями 

(компетентності) 

Студент повинен знати: основні проблеми християнської антропології;  
антропологічну сутність християнської догматики і апологетики; філософські 
аспекти релігійного бачення світу.  

Студент повинен вміти: орієнтуватись у головних напрямках і історії 

розвитку релігійних антропологічних вчень; аналізувати проблеми 

теодицеї і антроподицеї. 
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