
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Богослов’я» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 041 «Богослов’я», 
галузь знань 04 «Богослов’я», 

кваліфікація: магістр богослов’я, богослов, 
викладач богослов’я

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ  
: t j Голова Вченої ради

7 уі" . о jQWOo>^> (о. Б. Прах) 
/л “/ г^щ|ютокол № 7 від 26 квітня 2018 р.)

! £| КА'10-"ь̂ ^ і 7іО ^ігня програма вводиться в дію
 ̂ * -  / jf  ______  2018 р року
\  ч--, •' рбктор (о. Б. Прах)

(наказ № 219-0 від 14 травня 2018 р.)

Львів 2018



Профіль освітньої програми зі спеціальності 041 «Богослов’я» 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва закладу вищої 
освіти та структурного 
підрозділу 

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет», 
філософсько-богословський факультет 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Другий (магістерський) 
Магістр богослов’я, богослов, викладач богослов’я 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Богослов’я 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 1 рік і 5 місяців 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, акредитація програми до 1 липня 2023 
року. 
Конгрегація католицької освіти (Ватикан), акредитація програми до 2020 
року. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, або спеціаліста, або магістра.  
На програму можуть вступати абітурієнти з дипломом бакалавра богослов’я, 
за умовами перехресного вступу на програму можуть також вступати 
абітурієнти з будь-яких інших спеціальностей. 

Мова(и) викладання Українська/англійська 
Термін дії освітньої 
програми 

До 2023 року 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

www.ucu.edu.ua, http://theological.ucu.edu.ua 
 

2 – Мета освітньої програми 
 Підготовка фахівців у галузі богослов’я для навчально-виховної, науково-

дослідницької та адміністративно-консультативної роботи, з глибокими 
знаннями християнського віровчення, церковно-історичних, релігійно-
суспільних процесів та явищ, і належними навичками до етичної рефлексії 
про політико-економічні та культурні явища через призму віри. 
Підготовка християнських лідерів, спроможних осмислювати роль релігії в 
суспільних трансформаціях, керувати суспільними змінами задля миру і 
суспільного поступу. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 
знань, спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Область богослов’я. Догматичне богослов’я. Літургійне богослов’я. Біблійне 
богослов’я. Патристичне богослов’я. Церковна історія. Моральне 
богослов’я.  
Східнохристиянський вимір богословських досліджень, наголос на вивченні 
актуальних богословських питань у їх суспільному значенні, дослідженні 
церковно-історичної спадщини християнства. Навчально-виховна, науково-
дослідницька, адміністративно-консультативна, просвітницька робота 
богослова скерована на пошанування гідності людської особи, визнанні прав 
особи та об’єктивних цінностей, на християнське розуміння основних 
принципів розвитку суспільства і сенсу людського існування, на сприяння 
культурі міжконфесійних та міжрелігійних відносин, мирному співжитті, 
взаємодії Церкви та держави 

Орієнтація освітньої 
програми 

Практична підготовка до навчально-виховної, науково-дослідницької та 
адміністративно-консультативної роботи. 
Організація та проведення наукових досліджень у богословській галузі та 
церковно-історичній науковій ділянці. 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Загальна підготовка у галузі богослов’я. Набуття сучасних, актуальних, 
науково-верифікованих знань. Формування у студентів цілісної системи 
богословських знань, плекання міждисциплінарних зв’язків на наявних 
кафедрах. 
Поглиблене вивчення літургійного богослов’я, патристичного богослов’я, 
історії Церкви, пасторального богослов’я. 

Особливості програми Програма містить три основних компоненти, до яких належать: 
- теоретична підготовка (викладання дисциплін гуманітарно-соціальної, 

професійної та практичної підготовки); 

http://www.ucu.edu.ua/
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- практично-професійна підготовка (педагогічна практика, викладання 
дисциплін спеціалізацій); 

- науково-дослідницька підготовка (релігійно-дослідницька практика як 
участь студентів у науково-дослідних проектах та підготовка і захист 
магістерської праці). 

Міждисциплінарний підхід. 
4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Щодо майбутнього працевлаштування, то магістри богослов’я можуть 
займати низку посад у відповідності з Класифікатором професій України 
(ДК 003:2010).  
Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери: 
керівники проектів та програм – 1238; менеджери з дослідження ринку та 
суспільної думки – 1475.3; менеджери у соціальній сфері – 1483; 
Розділ 2. Професіонали: богослов – 2310.2; викладачі університетів та вищих 
навчальних закладів – 2310; викладачі середніх навчальних закладів – 2320; 
професіонал у галузі релігії – 246; консультант із суспільно-політичних 
питань (в партіях та інших громадських організаціях) – 2443.2; редактор 
науковий – 2451.2; фахівець з релігієзнавства – 2443.2; наукові 
спiвробiтники (в iнших галузях навчання) – 2359.1 

Подальше навчання Продовжити освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти; 
продовжити навчання в навчальних закладах, які входять до мережі 
католицьких університетів Європи та світу. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Модель підготовки магістрів має такі особливості, спрямовані на підготовку 

конкурентоспроможних фахівців: 
- наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, 

більшість з якого здобула богословські наукові ступені в  провідних 
університетах Європи та світу;  

- можливість участі студентів у семестрових закордонних стажуваннях в 
партнерських університетах в рамках обміну; 

- залучення закордонних викладачів з викладанням іноземною мовою; 
- поєднання теоретичного навчання з практичним виміром богослов’я 

через участь у літургійно-молитовному житті Університету; 
- можливість участі у Літніх школах та короткотермінових навчальних 

програмах; 
- співпраця зі світовими дослідницькими та академічними центрами у у 

ділянці богослов’я, участь у спільних проектах та програмах; 
- проходження практики на базі факультетів університету, Інституту 

історії Церкви УКУ, тощо. 
Оцінювання Система оцінювання навчальних досягнень студентів програми базується на 

аналізі знань та компетенцій: 

- оцінка формується з врахуванням результатів поточного контролю 
роботи студента впродовж семестру (усне опитування, тести, контрольні 
роботи, колоквіуми, семінарські заняття, есе, реферати тощо), проміжного 
(модульного) контролю та підсумкового контролю у формі екзамену або 
заліку, підсумковий контроль може проводитись як у письмовій, так і в 
усній формі; 

- оцінка проходження практик;  

- державна атестація (захист магістерської роботи), оцінка державної 
атестації виставляється комісією, головою якої є провідний фахівець в 
галузі. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі богослов’я у 
професійній діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог. 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, бути критичним і 
самокритичним. 
Здатність вчитися і бути в курсі останніх досягнень в галузі знань. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 
свідомо.  
Володіння державною та іноземною мовами як усно, так і письмово за 



професійним спрямуванням. 
Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.  
Здатність до планування та проведення досліджень на відповідному рівні. 
Уміння шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
Здатність працювати в міжнародному контексті.  
Здатність працювати самостійно. 
Уміння мотивувати людей і рухатися в напрямку спільних цілей. 
Навички в галузі використання інформаційних та комунікаційних 
технологій. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

Поглиблене знання змісту книг Святого Письма, його контексту та 
герменевтичних методів тлумачення. 
Знання історії богословської традиції та здатність застосовувати його в 
процесі досліджень і у пошуках способів вирішення богословських питань в 
сучасному контексті. 
Розуміння інших культур і релігій з точки зору Святого Письма та 
богословської традиції. 
Вміння розробляти методологію, організовувати та проводити прості і 
комплексні дослідження у богословській сфері. 
Здатність викладати богословські предмети різним аудиторіям за допомогою 
різних методів. 
Здатність визначати взаємозв’язок між богослов’ям та іншими галузями 
знань. 
Вміння розрізняти першорядні й другорядні богословські питання у 
контексті міжконфесійного та міжпредметного діалогу. 
Здатність усвідомлювати та критично оцінювати свою національно-
культурну спадщину, її цінності та контекст з точки зору богословської 
традиції. 
Вміння оцінити свої здібності та можливості в академічній і прикладній 
діяльності в процесі застосування результатів досліджень у сфері 
практичного богослов’я, в церковному та соціальному контексті. 
Відкритість та конструктивне сприйняття критики і готовність до 
подальшого особистісного, практичного та академічного розвитку. 
Усвідомлення історичної, соціальної та культурної значущості релігійних 
традицій і ставлень до релігії. 
Уміння критично і точно читати тексти з огляду на їх первісний зміст, і з 
огляду на їх історичне і сучасне застосування. 
Чутливість до проблем релігійної мови і досвіду, а також до проблем 
численних і суперечливих інтерпретацій мови і символів, текстів і традицій. 
Здатність розуміти і оцінювати нові форми релігійної практики та віри. 
Здатність застосовувати богословські знання в професійному та суспільному 
житті, відповідно до прав людини і європейських цінностей. 
Усвідомлення ролі богослова в різних контекстах і суспільствах. 
Знання історії, а саме релігійної історії, відповідних регіонів. 
Розуміння методів і проблем в різних галузях богословських і релігійних 
досліджень. 
Здатність визначити дослідні теми, які можуть зробити відповідний внесок в 
розширення знань і дискусій в галузі богослов’я та релігієзнавства. 

7 – Програмні результати навчання 
 Відтворювати основні історичні і сучасні підходи контекстуального 

розуміння і застосування Святого Письма.  
Аналізувати і оцінювати основні етапи історії богословської традиції. 
Установлювати та співвідносити причинно-наслідковий зв’язок між 
богословськими моделями, системами, традиціями віри.  
Мати критичне розуміння сучасної богословської проблематики та методів її 
осмислення. 
Узагальнювати богословські знання на індивідуальному або суспільному 
рівні з урахуванням соціальних або етичних питань. 
Застосовувати широке знання і глибоке розуміння богословських питань у 
міждисциплінарних дослідженнях.  
Установлювати зв’язок і порівнювати результати досліджень різних 
богословських традицій. 



Володіти і застосовувати різні загальні та спеціальні методи богословського 
дослідження.  
Оцінити передбачуваний або непередбачуваний контекст чи ситуацію і 
продемонструвати вміння і застосування богословського аналізу та 
осмислення для вирішення проблемного питання. 
Ініціювати нові індивідуальні чи групові богословські дослідження. 
Передавати результати поглиблених богословських досліджень у популярній 
або науковій формі. 
Критично і системно аргументувати богословську позицію на підставі 
відповідного аналізу, оцінки і синтезу богословських знань і навичок.  
Мати навички самомотивованого пошуку і аналізу інформації та 
автономного дослідження у сфері богослов’я.  
Розвинути рівень знань і навичок, щоб навчатися на третьому освітньому 
рівні. 
Знати сучасні моделі біблійного богослов’я Старого і Нового Завітів та різні 
підходи до нього.  
Розуміти підходи до вивчення біблійного богослов’я у святоотцівськйій 
традиції, в Православних Церквах та протестантських спільнотах. 
Знати віровчительне розуміння Святого Письма в Католицькій Церкві. 
Знати головні завдання біоетики, загальні біоетичні принципи, біоетичні 
маніпуляції в царині медицини, моральне вчення Церкви стосовно 
біоетичних питань; 
Розуміти небезпеки та наслідки лобіювання нетрадиційних сексуальних 
орієнтацій, проблеми гендерного виховання в сучасному світі. 
Розуміти проблеми морального релятивізму в сучасному світі. 
Знати екологічну проблематику та мати уявлення про шляхи подолання 
різного роду особистісних залежностей. 
Знати богослов’я літургійних чинів благословень, освячень та інших 
богослужінь требника. 
Розуміти роль Святих Таїнств в екуменічній теорії та практиці. 
Уявляти сучасні тенденції в літургійних реформах часослова. 
Розуміти проблеми актуальності святоотцівського передання та критерії 
богословлення Отців Церкви. 
Уявляти «енергійну» парадигму богословлення та ісихазму. 
Знати характерні риси неопатристичного синтезу у богослов’ї та головні 
підходи софіології. 
Знати християнське вчення про людину в різних історичних періодах, 
святоотцівський антропологічний підхід;  
Розуміти важливість християнського погляду на людину як Образу та 
Подоби Божої;  
Знати про загальний поділ, історичний розиток, становлення та віровчення 
західного християнства та його місце по відношенні до східнього 
християнства, головні проблеми екуменічного діалогу; 
Знати історiю розвитку й особливостi Церков, що не приєдналися до рiшень 
Халкедонського собору, розуміти полiтичні та культурні обставини, 
розвиток їх богословських iдей та шляхи пошуку єдності між Церквами. 
Знати методологію та порядок організації наукового дослідження; знати про 
техніку письмової та усної аргументацій; 
Знати основні етапи праці із бібліографією, архівами, постановкою 
проблематики, складанням плану наукової роботи; 
Уявляти основні принципи методології викладання богословських 
дисциплін та вміти перевірити їх на практиці; 
Знати сутність процесів навчання й виховання у вищій школі та їх 
психолого-педагогічних основ, нові технології навчання та шляхи 
вдосконалення майстерності викладача. 
Володіти другою сучасною іноземною мовою (на вибір) для її використання 
у навчальній та науково-дослідній роботі. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні 
характеристики кадрового 
 забезпечення 

В рамках діючих угод з партнерськими університетами, викладання окремих 
спеціалізованих дисциплін проводиться гостьовими викладачами іноземною 
мовою. 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

 



Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення 

Система електронного навчання Університету (cms.ucu.edu.ua - електронна 
система забезпечення навчальної діяльності на платформі Moodle) 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

За умови успішного завершення державних бакалаврської та магістерської 
богословських програм філософсько-богословського факультету УКУ є 
можливість отримання випускником міжнародно визнаного диплому Sacrae 
Theologiae Baccalaureatus (S.T.B.). 
Можливість участі студентів у міжнародних стажуваннях в рамках 
укладених угод з партнерськими університетами, у тому числі в рамках 
програми Erasmus +, FUCE та ін. 
Перелік укладених угод змінний. 
Станом на 2017-2018 н. р.: 

1. Католицький університет в Ружомбероку (Словаччина); 
2. Лювенський католицький університет (Бельгія); 
3. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща); 
4. Університет Мальти (Мальта); 
5. Університет ім. кардинала Стефана Вишинського (Польща); 
6. Університет м. Тілбург (Голандія); 
7. Протестантський богословський університет (Амстердам, Голандія). 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Для іноземних студентів передбачена можливість написання магістерської 
праці іноземною мовою. 
Для іноземних студентів передбачено можливість навчання за 
індивідуальним навчальним планом. 

МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

  Навчальні дисципліни, практики (змістові модулі) Кредити 
ЄКТС 

 1. НОРМАТИВНІ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  
 1.1. Цикл загальної підготовки 

1 Педагогіка вищої школи 3 
2 Методика викладання богослов'я 3 

1.2. Цикл професійної підготовки 
3 Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів  5 
4 Сучасні питання морального богослов'я (біоетика) 5 
5 Актуальні питання літургійного богослов'я 5 
6 Вибрані питання догматики і патристики 5 
7 Конфесії західного християнства 4 
8 Богословська антропологія 4 
9 Науково-методологічний семінар 3 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Цикл загальної підготовки 

10 Вибірковий курс гуманітарного напрямку 4 
11 Вибірковий курс гуманітарного напрямку 4 

 2.2. Цикл професійної підготовки 
12 Дисципліни спеціалізації 12 
13 Вибірковий курс професійної підготовки 3 
 Практична підготовка  

14 Педагогічна практика 9 
15 Релігійно-дослідницька практика 2 

 Державна атестація  
16 Магістерська робота 19 

 
 
 

https://cms.ucu.edu.ua/


Загальні компетенції 
КОМПЕТЕНЦІЯ A Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, бути критичним і самокритичним. 
КОМПЕТЕНЦІЯ B Здатність вчитися і бути в курсі останніх досягнень в галузі знань. 
КОМПЕТЕНЦІЯ C Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо. 
КОМПЕТЕНЦІЯ D Володіння державною та іноземною мовами як усно, так і письмово за професійним спрямуванням. 
КОМПЕТЕНЦІЯ E Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.  
КОМПЕТЕНЦІЯ F Здатність до планування та проведення досліджень на відповідному рівні. 
КОМПЕТЕНЦІЯ G Уміння шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 
КОМПЕТЕНЦІЯ H Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 
КОМПЕТЕНЦІЯ I Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
КОМПЕТЕНЦІЯ J Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
КОМПЕТЕНЦІЯ K Здатність працювати в міжнародному контексті.  
КОМПЕТЕНЦІЯ L Здатність працювати самостійно. 
КОМПЕТЕНЦІЯ M Уміння мотивувати людей і рухатися в напрямку спільних цілей. 
КОМПЕТЕНЦІЯ N Навички в галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

Фахові компетенції 
КОМПЕТЕНЦІЯ O Поглиблене знання змісту книг Святого Письма, його контексту та герменевтичних методів тлумачення. 
КОМПЕТЕНЦІЯ P Знання історії богословської традиції та здатність застосовувати його в процесі досліджень і у пошуках способів вирішення богословських 

питань в сучасному контексті. 
КОМПЕТЕНЦІЯ Q Розуміння інших культур і релігій з точки зору Святого Письма та богословської традиції. 
КОМПЕТЕНЦІЯ R Вміння розробляти методологію, організовувати та проводити прості і комплексні дослідження у богословській сфері. 
КОМПЕТЕНЦІЯ S Здатність викладати богословські предмети різним аудиторіям за допомогою різних методів. 
КОМПЕТЕНЦІЯ T Здатність визначати взаємозв’язок між богослов’ям та іншими галузями знань. 
КОМПЕТЕНЦІЯ U Вміння розрізняти першорядні й другорядні богословські питання у контексті міжконфесійного та міжпредметного діалогу. 
КОМПЕТЕНЦІЯ V Здатність усвідомлювати та критично оцінювати свою національно-культурну спадщину, її цінності та контекст з точки зору богословської 

традиції. 
КОМПЕТЕНЦІЯ W Вміння оцінити свої здібності та можливості в академічній і прикладній діяльності в процесі застосування результатів досліджень у сфері 

практичного богослов’я, в церковному та соціальному контексті. 
КОМПЕТЕНЦІЯ X Відкритість та конструктивне сприйняття критики і готовність до подальшого особистісного, практичного та академічного розвитку. 
КОМПЕТЕНЦІЯ Y Усвідомлення історичної, соціальної та культурної значущості релігійних традицій і ставлень до релігії. 
КОМПЕТЕНЦІЯ Z Уміння критично і точно читати тексти з огляду на їх первісний зміст, і з огляду на їх історичне і сучасне застосування. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AB Чутливість до проблем релігійної мови і досвіду, а також до проблем численних і суперечливих інтерпретацій мови і символів, текстів і традицій. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AC Здатність розуміти і оцінювати нові форми релігійної практики та віри. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AD Здатність застосовувати богословські знання в професійному та суспільному житті, відповідно до прав людини і європейських цінностей. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AE Усвідомлення ролі богослова в різних контекстах і суспільствах. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AF Знання історії, а саме релігійної історії, відповідних регіонів. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AG Розуміння методів і проблем в різних галузях богословських і релігійних досліджень. 
КОМПЕТЕНЦІЯ AH Здатність визначити дослідні теми, які можуть зробити відповідний внесок в розширення знань і дискусій в галузі богослов’я та релігієзнавства. 
 
 



№ 
Компонент програми 

 
 

 Компетенції 
 Загальні компетенції  Фахові компетенції 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
B 

A
C 

A
D 

A
E 

A
F 

A
G 

A
H 

1 Педагогіка вищої школи Х  Х    Х  Х   Х Х Х     Х       Х        
2 Методика викладання 

богослов'я 
 Х   Х Х Х      Х Х     Х             Х  

3 Біблійне богослов’я 
Старого і Нового Завітів  

      Х        Х  Х         Х Х       

4 Сучасні питання 
морального богослов'я 
(біоетика) 

  Х             Х    Х         Х Х    

5 Актуальні питання 
літургійного богослов'я 

               Х      Х    Х Х Х      

6 Вибрані питання 
догматики і патристики 

               Х     Х    Х Х    Х    

7 Конфесії західного 
християнства 

 Х         Х     Х Х    Х   Х Х  Х Х Х Х    

8 Богословська 
антропологія 

              Х Х    Х         Х Х  Х  

9 Науково-
методологічний семінар 

Х   Х  Х Х   Х  Х  Х    Х  Х   Х Х  Х Х     Х Х 

10 Вибірковий курс 
гуманітарного 
напрямку  (з поданого 
нижче переліку) 

                                 

 Друга іноземна мова (на 
вибір: німецька, 
італійська, французька, 
польська) 

   Х       Х                       

 Дисципліна вільного 
вибору 
(міжфакультетська) 

 Х      Х                          

11 Вибірковий курс 
гуманітарного 
напрямку  (з поданого 
нижче переліку) 

                                 

 Друга іноземна мова (на 
вибір: німецька, 
італійська, французька, 
польська) 

   Х       Х                       

 Дисципліна вільного  Х      Х                          



вибору 
(міжфакультетська) 

12 Дисципліни 
спеціалізації 
4 Вибіркові дисципліни 
з загального 
богослов’я/літургіки/пат
ристики/історії 
Церкви/пасторального 
богослов’я 

              Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

13 Вибірковий курс 
професійної 
підготовки  (з поданого 
нижче переліку) 

                                 

 Церкви східного 
християнства (історія і 
сучасність) 

               Х      Х   Х   Х   Х   

 Канонічне право 
(спеціальне) 

                          Х     Х  

14 Педагогічна практика   Х    Х      Х      Х Х   Х Х   Х  Х Х    
15 Релігійно-дослідницька 

практика 
 Х   Х Х Х     Х  Х    Х    Х Х   Х Х    Х  Х 

16 Магістерська робота    Х  Х Х     Х  Х    Х  Х   Х Х  Х Х   Х  Х Х 



2.1 Цикл загальної підготовки 2.2 Цикл професійної підготовки 
Вибірковий 
курс 
гуманітарного 
напрямку 

1 Друга іноземна мова (на вибір: 
німецька, італійська, 
французька, польська) 

Вибірковий 
курс з 
дисциплін 
спеціалізацій 

1 Спецкурс з загального 
богослов’я 

2 Дисципліна вільного вибору 
(міжфакультетська) 

2 Спецкурс з патристики 

Вибірковий 
курс 
гуманітарного 
напрямку 

1 Друга іноземна мова (на вибір: 
німецька, італійська, 
французька, польська) 

3 Спецкурс з літургіки 

2 Дисципліна вільного вибору 
(міжфакультетська) 

4 Спецкурс з історії Церкви 

   5 Спецкурс з пасторального 
богослов’я 

   3 Вибіркові 
курси з 
дисциплін 
спеціалізацій 

1 3 Спецкурси з загального 
богослов’я 

   2 3 Спецкурси з патристики 
   3 3 Спецкурси з літургіки 
   4 3 Спецкурси з історії 

Церкви 
   5 3 Спецкурси з 

пасторального богослов’я 
   Вибірковий 

курс 
професійної 
підготовки 

1 Церкви східного 
християнства (історія і 
сучасність) 

   2 Канонічне право 
(спеціальне) 
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