
Вступ до біблійних наук і історія спасіння
1. Опишіть структуру, зміст та історію виникнення канону Старого Завіту.
2. Назвіть основні текстуальні джерела для текстів Старого і Нового Завітів.
3. Назвіть основні документи Католицької Церкви про Святе Письмо.

П’ятикнижжя та історичні книги Старого Завіту
1. Окресліть структуру, проаналізуйте зміст книг Буття і Виходу.
2. Запропонуйте екзегетичне тлумачення розповідей про сотворення світу (Бут. 1,1-2,4а;
2,4б-2,25) та гріхопадіння людини (Бут. 3,1-24);
3. Охарактеризуйте роль пророків в ізраїльському суспільстві часів монархії згідно з 1-2 кн.
Самуїла та 1-2кн. Царів.
4. Поясніть значення виразу «Девтерономна історія». Перечисліть книги, головні події,
охарактеризуйте головних персонажів Девтерономної історії.

Псалми і поетичні книги Старого Завіту
5. Поясніть специфіку літератури мудрості Старого Завіту: окресліть її спільні риси та
представте основні ідеї.
6. Висвітліть тему «страждання праведника» на основі книги Йова. Проаналізуйте різні думки з
приводу «причини страждання» (думки: Еліфаза, Цофара, Білдада, Елігу, автора книги).
7. Охарактеризуйте риси Божої Премудрості у мудрісній літературі Старого Завіту на основі
вибраних уривків (Йов 28; Прип. 1:20-33; 8-9; Сир. 24; Вар. 3:9-4:4; Муд. 7-9).

Пророчі книги Старого Завіту
8. Поясніть, як тема соціальної справедливості представлена в книзі пророка Амоса. Опишіть та
охарактеризуйте реакцію пророка на соціокультурні та економічні й політичні виклики
суспільства давнього Ізраїля.
9. Розкрийте зміст і значення метафорики шлюбу у представленні стосунків між Богом та
Ізраїлем в текстах пророків Осії, Єремії та Єзекиїла.
10. Опишіть, який зміст вкладається у тему стосунків Бога зі своїм народом в пророчій
літературі періоду вавилонського вигнання: охарактеризуйте поняття «новий союз» (Єремія) та
«нове серце і новий дух» (Єзекиїл).
11. Поясніть історичний контекст та розкрийте зміст богословської думки пророків: Аггея,
Захарії і Тріто-Ісаї.

Синоптичні Євангелія та Діяння Апостолів
12. Поясніть зміст і специфіку теорії двох джерел як одного з можливих пояснень походження
синоптичних Євангелій.
13. Окресліть та проаналізуйте навчальні та діяльні частини в Євангелії від Матея.
14. Представте основні елементи структури Євангелія від Марка.
15. Поясніть суть універсального виміру спасіння в Євангелії від Луки.
16. Поясніть зміст географічних даних у Ді. 1,8 як важливого елементу побудови розповіді у
книзі Діянь.

Павлівський корпус і Соборні Послання
17. Окресліть та проаналізуйте богослов’я і проблематику Таїнства Євхаристії у 1 Кор. 11,17-34.
18. Опишіть автобіографічні дані апостола Павла згідно з даними його листів та Діянь
Апостолів.



19. Розкрийте зміст есхатологічного вчення 1 і 2 листів апостола Павла до Солунян.
20. Поясніть суть і специфіку богослов’я оправдання вірою у листах апостола Павла.

Йоанівський корпус
21. Опишіть загальну структуру Книги Одкровення. Охарактеризуйте значення основних
символів.
22. Проаналізуйте поняття «знаків» в Євангелії від Івана. Опишіть богословське значення
«знаків» в Четвертому Євангелії та охарактеризуйте основні підходи до їх тлумачення.
23. Поясніть, як євангелист Іван інтерпретує старозавітні свята через призму Христової місії у
Йо. 5-10.

Вступ до богослов’я
24. Визначте і розкрийте головні характеристики Божественного Об’явлення, подайте і
охарактеризуйте головні богословські моделі та типи Божественного Об’явлення.
25. Визначте та проаналізуйте головні характеристики та виміри Святого Передання.
26. Розкрийте природу догмату Церкви та його властивості. Дайте визначення понять
«теологумен», «єресь» та «керигма».

Христологія
27. Поясніть історію формування і основні аспекти вчення Церкви про божественну природу
Ісуса Христа. Розкрийте переваги і небезпеки антропологічного мінімалізму у цьому питанні на
конкретних прикладах з історії формування християнської доктрини;
28. Поясніть історію формування і основні аспекти вчення Церкви про людську природу Ісуса
Христа. Розкрийте переваги і небезпеки антропологічного максималізму у цьому питанні на
конкретних прикладах з історії формування християнської доктрини.
29. Представте та поясніть зв’язок між христологією, маріологією і антропологією на основі
догм Церкви про Христа і Марію.

Сотеріологія
30. Розкрийте головні сотеріологічні теми Нового Завіту та поясніть їхній вплив на розвиток
святоотцівської сотеріології.
31. Проаналізуйте історично-богословські аспекти головних сотеріологічних теорій.
32. Розкрийте головні поняття, теми та виміри історії спасіння.

Моральне богослов’я (спеціальна етика)
33. Розкрийте особливості вчення св. ап. Павла щодо подружнього життя та його вплив на
подальшу дискусію про вищість стану дівицтва.
34. Відмінності між католицизмом та православ’ям у розумінні подружжя.
35. Проаналізуйте моральну оцінку засобів контрацепції у католицькому та православному
вченні.

Моральне богослов’я (основи)
36. Представте основні критерії моральної оцінки людського вчинку. На конкретних прикладах
розкрийте суть і застосування принципів подвійного наслідку та меншого зла.
37. Розкрийте значення морального закону та його видів, а також співвідношення морального
закону з людською свободою.
38. Поясніть розуміння гріха у східній та західній християнській традиції.

Патристика



39. Окресліть літературні жанри ранньохристиянської писемності І-ІІ століття та розкрийте її
головні ідеї на прикладах творчості Апостольських Отців (Дідахе, Климент Римський, Ігнатій
Антіохійський, Пастир Герми) та ранніх апологетів (Юстин Мученик, Теофіл Антіохійський,
Татіян Сирієць).
40. Проаналізуйте особливості розвитку богослов’я у християнських авторів ІІ-ІІІ століття та
визначте подібності та відмінності між ними, звертаючись до праць Іринея Ліонського,
Тертуліана, Климент Олександрійського та Орігена.
41. Проаналізуйте тріадологічне та христологічне богослов’я св. Августина та поясніть його
термінологічні особливості.
42. Опишіть олександрійський та антіохійський підходи до екзегези Святого Письма та визначте
подібності та відмінності між ними, звертаючись до праць Климента Олександрійського,
Орігена, Діодора Тарсійського, Теодора Мопсуестійського;
43. Розкрийте зміст богословського вчення Максима Ісповідника.

Еклезіологія
44. Проаналізуйте еклезіологічні підходи католицької, православної та протестантських
традицій
45. Представте еклезіологію документів ІІ Ватиканського собору.
46. Представте роль і місію східних католицьких Церков.
47. Порівняйте розуміння примату римського архиєрея І та ІІ Ватиканських соборів.

Тринітарне богослов’я (і Пневматологія)
48. Розкрийте новозавітні основи вчення про Пресвяту Трійцю.
49. Проаналізуйте головні положення Нікейського Символу віри (325 р.),
Константинопольського Символу віри (381 р.) та внесок кападокійських Отців у формування
вчення Церкви про Бога єдиного і троїчного.
50. Поясніть особливості дискусії про Filioque між Сходом і Заходом в історії і сьогоденні.

Есхатологія
51. Розкрийте головні аспекти розуміння Царства Божого у синоптичних Євангеліях.
52. Проаналізуйте визначення Вселенських соборів і Римських понтифіків denovissimis з XII до
XVI ст.
53. Поясніть зміст есхатологічного повороту ХХ ст. та окресліть актуальні питання есхатології.
.

Вступ до літургійних наук
54. Проаналізуйте поняття «літургія» з огляду на богослов’я сучасних католицьких Церков.
55. Розкрийте зміст поняття «храм» у контексті християнського богослов’я і опишіть структуру
храму на прикладі церков візантійського обряду.
56. Окресліть основні кола літургійної молитви Церкви і вкажіть їхні особливості у Церквах
візантійського обряду.

Літургійний день
57. Представте та розтлумачте вчення християнських Церков про щоденну молитву Церкви.
58. Опишіть «класичне» коло богослужень християнської античності та вкажіть, яке значення у
ньому мають вечірнє та ранкове богослуження.
59. Окресліть поняття «малі часи» і вкажіть, як сучасний християнин може використати їх для
молитви.



Літургійний рік
60. Розкрийте зміст свята Богоявлення Господнього в історичній та богословській перспективі.
61. Розкрийте зміст свята Воскресення Господнього в історичній та богословській перспективі.
62. Розкрийте зміст свята Успення Пресвятої Богородиці в історичній та богословській
перспективі.

Святі таїнства
63. Окресліть основні історичні етапи формування таїнства покаяння та його богословське
розуміння у Церквах візантійської традиції;
64. Опишіть основні етапи історії формування та розвитку богослов’я таїнства єлеопомазання.
65. Поясніть, чому Вінчання належить до таїнств Церкви, і розкрийте особливості історичного
розвитку чину та його богословські аспекти у традиції Церков візантійського обряду.
66. Поясніть значення таїнства Євхаристії у контексті Тайної Вечері, використовуючи його
біблійні описи.
67. Окресліть основні богословські аспекти та обрядові дії при звершенні ранньохристиянської
Євхаристії на прикладі писань св. Юстина Мученика.
68. Розкрийте основні богословські аспекти сучасного євхаристійного жертвоприношення, на
прикладі текстів та обрядів Божественних Літургій Церков візантійського обряду;

Історія сакрального мистецтва
69. Поясніть поняття «ікона» у богословській традиції Церков візантійського обряду.
70. Назвіть та розкрийте богословські особливості основних типів іконографічних зображень
Ісуса Христа у Церквах візантійської традиції.

Пасторальне богослов’я і соціальне служіння
71. Опишіть історичний розвиток пасторального богослов’я як наукової дисципліни.
72. Поясніть, який вплив мав ІІ Ватиканський Собор на оновлення концепції пасторального
богослов’я.
73. Запропонуйте характеристику основних сучасних напрямів у пасторальному богослов’ї.

Місіологія
74. Представте богословські основи місій, окресліть їхні христологічні, пневматологічні,
еклезіологічні та сотеріологічні аспекти.
75. Назвіть і поясніть три основні площини місійної діяльності згідно з енциклікою
«Redemptoris Missio» (§33);
76. Запропонуйте визначення понять: євангелізація, інкультурація, екуменізм та міжрелігійний
діалог.

Християнська духовність
77. Поясніть, яке значення мають духовні вправи для розвитку духовного життя. Окресліть
природу євангельської духовності, її ціль та метод втілення у життя.
78. Поясніть, що таке позитивний та негативний праксис та яке його значення у співпраці
людини з Богом.

Методика викладання християнської етики
79. Поясніть особливості християнської етики як дисципліни духовно-морального спрямування.
Розкрийте специфіку навчання та опишіть нормативно-правову базу і джерела християнської
етики.



80. Поясніть зміст таких спеціальних принципів у викладанні християнської етики в школі як
теоцентризм, біблійні основи навчання, міжконфесійність, толерантність до релігійних
відмінностей і особливостей, а також їхнє значення у методиці викладання християнської етики.

Канонічне право
81. Перелічіть джерела права Київської Церкви і проаналізуйте їхню роль в нинішньому
законотворенні.
82. Розтлумачте зміст термінів, що визначають рівень завершеності організаційної структури
Церкви: автокефалія, автономія, патріархат, помісність, своєправність.
83. Поясніть, в чому полягає неоднозначність юридичних визначень термінів: Церква, обряд,
традиція.
84. Опишіть Кодекс канонів східних Церков і поясніть його початкові канони. Порівняйте
зв’язок ККСЦ із Канонами Партикулярного права УГКЦ.

Історія християнства в Україні
85. Охарактеризуйте процес утвердження та особливості християнства в Київській Русі.
86. Проаналізуйте головні передумови укладання Берестейської унії.
87. Опишіть та проаналізуйте передумови, перебіг та основні рішення Замойського собору 1720
р.
88. Комплексно проаналізуйте австрійські реформи в сфері освіти, церковного життя та
відновлення Галицької митрополії Греко-Католицької Церкви.
89. Проаналізуйте головні напрямки діяльності митрополита Андрея Шептицького (1901-1944).
90. Проаналізуйте процес ліквідації Греко-Католицької Церкви радянською владою в Галичині
після Другої світової війни.


