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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 

Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, 
суспільством і медіа 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

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

Наявність акредитації Проходження процесу акредитації освітньої програми заплановане на 2019 
рік. 

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

Передумови Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, або магістра.  
На програму можуть вступати абітурієнти з дипломом бакалавра, магістра 
богослов’я.  
Перехресний вступ дає можливість вступати на освітню програму на основі 
ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  

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

Магістерська освітня програма проходитиме акредитацію у 2019 році. 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

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

2 – Мета освітньої програми 
 Підготовка фахівців для практичної та науково-дослідницької роботи у 

сфері екуменічних наук, з глибокими знаннями християнського віровчення 
та належними навичками у галузі міжконфесійного та міжрелігійного 
діалогу, релігійної комунікації та християнського суспільного вчення. 

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

Область богослов’я. Основи догматичного богослов’я. Церковна історія. 
Моральне богослов’я. Біблійні науки. Екуменізм.  
Напрям екуменічних наук. Навчально-виховна, дослідницька, аналітична, 
організаційна, комунікативна, просвітницька робота богослова з питань 
міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, взаємодії Церкви та 
суспільства. 
Спеціалізації:  

- міжрелігійний діалог  
- соціальне вчення Церкви  
- релігійна комунікація  

Орієнтація освітньої 
програми 

Практична підготовка до провадження діяльності з метою сприяння 
міжконфесійному та міжрелігійному діалогу. 
Організація та проведення наукових досліджень з питань міжконфесійного 
та міжрелігійного діалогу. 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Загальна підготовка у сфері екуменічних наук. Набуття сучасних, 
актуальних, науково-практичних знань. 
Спеціалізація у міжконфесійному та міжрелігійному діалозі, релігійній 
комунікації, суспільному вченні Церкви. Поглиблення знань про віровчення 
основних світових релігій і розуміння релігійної ситуації в Україні та світі. 
Поглиблення знань про християнське віровчення. Поглиблення знань про 
соціальне вчення Церкви та вивчення основ менеджменту. 

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

гуманітарного та професійного циклів); 
- практично-професійна підготовка (педагогічна практика, стажування в 

ЗМІ, неурядових організаціях та участь у реалізації соціальних проектів 
(з захистом проектів); 

- науково-дослідницька підготовка (релігійно-дослідницька практика як 
участь студентів у науково-дослідницьких проектах та підготовка і 

http://www.ucu.edu.ua/
http://theological.ucu.edu.ua/
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/


захист магістерського дослідження). 
Міждисциплінарний екуменічний 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: Асистент богослова – 3340; богослов – 2310.2; 
викладач вищого навчального закладу – 2310.2; вчитель середнього 
навчально-виховного закладу – 2331; консультант із суспільно-політичних 
питань – 2443.2; журналіст – 2451.2; редактор науковий – 2451.2; фахівець з 
релігієзнавства – 2443.2; фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – 
2419.2.  

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; 
- активне залучення студентів до практичного стажування на базі 

Інституту екуменічних студій, Центру міжконфесійного та 
міжрелігійного діалогу «Лібертас»; 

- проходження практики на базі регіональних ЗМІ, неурядових, 
громадських організацій, харитативних церковних організацій 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 і синтезу. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 
свідомо.  
Володіння державною та іноземною мовами як усно, так і письмово за 
професійним спрямуванням. 
Здатність до оволодіння сучасними науково-обґрунтованими знаннями. 
Здатність до планування та проведення наукових досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх 



походження, конфесійної чи релігійної приналежності, особливостей.  
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  
Здатність працювати в міжнародному контексті.  
Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

Здобуття необхідної педагогічної, методології та практичної підготовки. 
Критичне та вичерпне розуміння предметної області. Глибокі теоретичні 
богословські знання та у суміжних областях.  
Достатнє знання біблійних, богословських і літургійних основ 
християнської віри в екуменічній перспективі та здатність застосовувати 
його в процесі досліджень і в пошуках способів вирішення богословських 
питань в сучасному контексті. 
Здатність викладати богословські предмети різним аудиторіям за 
допомогою різних методів.  
Розуміння інших культур і релігій з точки зору Святого Письма та 
богословської традиції.  
Компетентне володіння знаннями про релігійну ситуацію в Україні та світі, 
про міжконфесійні відносини трьох гілок християнства та нехристиянських 
релігій.  
Вміння розрізняти першорядні й другорядні богословські питання у 
контексті міжконфесійного та міжрелігійного діалогу.  
Вміння застосовувати професійно-профільні знання, уміння та навички у 
навчально-виховній, науково-дослідницькій, культурно-масовій та 
адміністративно-консультативній роботі. 
 

7 – Програмні результати навчання 
 Знати педагогічні закономірності й засоби організації та здійснення 

освітнього процесу (самоосвіти), навчання, виховання (самовиховання), 
розвитку (саморозвитку) і професійної підготовки студентів (слухачів) до 
певного виду діяльності й суспільного життя  
Знати основні принципи та методи, найновіші моделі викладання богослов’я 
в екуменічній перспективі  
Знати сутність процесів навчання й виховання у вищій школі та їх 
психолого-педагогічних основ, нові технології навчання та шляхи 
вдосконалення майстерності викладача 
Знати історію становлення світових релігій 
Знати історію виникнення, зміст та інтерпретацію священних текстів 
християнства та інших світових релігій  
Вміти самостійно вибрати і застосувати певний метод екзегези відповідно до 
літературного жанру тексту  
Знати доктринальні положення та засадничі практики світових релігій  
Знати основні принципи вчення про Святі Тайни у різних традиціях і 
конфесіях  
Вміти аналізувати основні документи, присвячені темі Святих Тайн  
Вміти аналізувати концептуальні відмінності у сакраментології різних 
конфесій, літургійно-доктринальні відмінності  
Знати головні завдання біоетики, загальні біоетичні принципи, біоетичні 
маніпуляції в царині медицини, моральне вчення Церкви стосовно 
біоетичних питань 
Мати критичне розуміння сучасної богословської проблематики та методів її 
осмислення  
Знати досягнення локальних та міжнародних богословських діалогів 
Знати християнське вчення про людину в різних історичних періодах, 
святоотцівський антропологічний підхід  
Розуміти важливість християнського погляду на людину як Образ та Подобу 
Божу  
Знати методологію та порядок організації наукового дослідження  
Знати техніку письмової та усної аргументацій  
Знати основні етапи праці із джерелами та вторинною літературою, 
архівами, складанням плану наукової роботи  
Знати основні категорії християнської етики, аксіологічну систему 
християнства, прикладні проблеми християнської етики  
Знати історію розвитку християнського образу  
Знати найважливіші богословські пояснення ікони та основні символи й 
типи східнохристиянської ікони  

Спілкуватися та опрацьовувати літературу за фахом іноземною мовою  
Вміти провести порівняльний аналіз ключових релігійних понять у різних 



релігійних парадигмах 
Знати про образ Ісуса в сучасному сприйнятті представників різних 
нехристиянських релігій 
Знати найважливіші документи й ініціативи міжрелігійного діалогу 
Знати історію виникнення, проходження конфліктів у релігійній сфері, а 
також пропонувати можливі вирішення конфліктних ситуацій 
Знати основи правового регулювання релігійної свободи: в історії, в світі та 
в Україні Розуміти поняття, зміст, суб’єкти, форми здійснення, межі та 
захист релігійної свободи  
Знати позицію найбільших світових релігій стосовно найбільш актуальних 
морально-етичних питань сьогодення, в чому вони збігаються, а в чому існує 
відмінність  
Знати основні принципи соціального вчення християнських Церков 
(Католицької, Православної, Протестантської)  
Вміти критично оцінювати соціальні проблеми та дати їм оцінку у світлі 
соціального вчення  
Вміти працювати з інструментами (соціально-зорієнтованими документами) 
Знати окремі положення, терміни і поняття, вміти їх синтезувати і 
застосовувати до конкретних ситуацій  
Знати теоретичні основи, головні поняття та категорії, методи, технології та 
функції менеджменту, особливості та основні підходи до прийняття 
управлінських рішень 
Вміти охарактеризувати організацію як об’єкт управління  
Розуміти сутність мотивації  
Знати шляхи забезпечення ефективного менеджменту 
Вміти визначити характеристики керівництва та лідерства  
Знати методи і техніки управління поведінкою персоналу  
Вміти використовувати методи формування стабільного кваліфікованого 
персоналу  
Вміти оцінювати персонал, мотивувати кадри  
Знати принципи, процеси та особливості управління проектами та 
програмами  
Знати основні методи проектного аналізу, організаційної структури команди 
проекту  
Знати технології та інструменти управління проектами, принципи та методи 
оцінювання проектної діяльності  
Вміти використовувати  методи спостереження, опису, ідентифікації, 
класифікації проектів та програм  
Сформувати навички в галузі проектного менеджменту  
Вміти планувати, здійснювати контроль та коригування проектів та програм  
Вміти формувати та здійснювати відбір проектних альтернатив  
Знати традицію віддзеркалення релігійної проблематики у світовому та 
українському інформаційному просторі, теоретичні та практичні аспекти 
релігійної журналістики  
Розуміти проблематику, пов’язану із відповідальністю журналістської 
професії, потребою робити моральний вибір і дбати про суспільний інтерес 
Знати основні релігійні стереотипи у засобах масової інформації України та 
здійснювати пошук шляхів об’єктивного висвітлення релігійного життя 
через світські та конфесійні ЗМІ 
Знати основні моделі впливу мас-медіа на суспільство  
Вміти використовувати PR-інструменти  
Сформувати навички організації роботи церковної прес-служби та PR-
служби  
Створювати методичну розробку лекційного і практичного (семінарського) 
заняття; готувати текст лекції і складати план-конспект практичного 
(семінарського) заняття  
Враховувати психолого-вікові особливості студентів при плануванні та 
проведенні занять  
Використовувати знання за фахом для проведення лекційних і практичних 
(семінарських) занять  
Формувати культуру релігійної толерантності й екуменічного діалогу, 
повагу до релігійної свободи і прав людини  
Застосовувати широке знання і глибоке розуміння богословських питань у 
міждисциплінарних дослідженнях  
Вміти застосовувати професійно-профільні знання, уміння та навички у 



навчально-виховній, науково-дослідницькій, культурно-масовій та 
адміністративно-консультативній роботі 
Вміти використовувати професійні знання та навички для планування й 
обґрунтування дослідження, проведення та представлення результатів 
наукових досліджень  
Вміти передавати результати богословських досліджень у популярній або 
науковій формі 

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 

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 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних громадян 
відповідають загальним засадам освітнього процесу, визначеним правилами 
МОН. 

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 Екуменічне богослов’я  5 
4 Богословська антропологія  4 
5 Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів  5 
6 Сакраментологія  4 
7 Вступ до православних і орієнтальних дохалкидонських Церков 5 
8 Сучасні питання морального богослов'я (біоетика) 5 
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  

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


14 Педагогічна практика 9 
15 Релігійно-дослідницька практика 2 

 Державна атестація  
16 Магістерська робота 19 

 
 
 



Загальні компетенції 
ЦІЯ A Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЦІЯ B Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.  
ЦІЯ C Володіння державною та іноземною мовами як усно, так і письмово за професійним спрямуванням. 
ЦІЯ D Здатність до оволодіння сучасними науково-обґрунтованими знаннями.  
ЦІЯ E Здатність до планування та проведення наукових досліджень на відповідному рівні. 
ЦІЯ F Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження, конфесійної чи релігійної приналеж   
ЦІЯ G Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЦІЯ H Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЦІЯ I Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетенції 
ЦІЯ J Здобуття необхідної педагогічної, методологічної та практичної підготовки. 
ЦІЯ K Критичне та вичерпне розуміння предметної області. Глибокі теоретичні богословські знання та у суміжних областях.  
ЦІЯ L Достатнє знання біблійних, богословських і літургійних основ християнської віри в екуменічній перспективі та здатність за    

процесі досліджень і в пошуках способів вирішення богословських питань в сучасному контексті. 
ЦІЯ M Здатність викладати богословські предмети різним аудиторіям за допомогою різних методів.  
ЦІЯ N Розуміння інших культур і релігій з точки зору Святого Письма та богословської традиції.  
ЦІЯ O Компетентне володіння знаннями про релігійну ситуацію в Україні та світі, про міжконфесійні відносини трьох гілок христ   

нехристиянських релігій.  
ЦІЯ P Вміння розрізняти першорядні й другорядні богословські питання у контексті міжконфесійного та міжрелігійного діалогу.  
ЦІЯ Q Вміння застосовувати професійно-профільні знання, уміння та навички у навчально-виховній, науково-дослідницькій, куль   

адміністративно-консультативній роботі. 
 
 

№ 
Компонент програми 

 
 

 Компетенції 
 Загальні компетенції  Фахові компетенції 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
1 Педагогіка вищої школи Х Х     Х   Х   Х     
2 Методика викладання 

богослов'я 
   Х Х  Х   Х   Х    Х 

3 Екуменічне богослов’я         Х   Х    Х Х  
4 Богословська 

антропологія  
     Х      Х      

5 Біблійне богослов’я 
Старого і Нового Завітів  

           Х  Х    

6 Сакраментологія             Х  Х Х   
7 Вступ до православних і 

орієнтальних 
дохалкидонських 
Церков 

       Х      Х Х   

8 Сучасні питання 
морального богослов'я 
(біоетика) 

 Х    Х      Х      

9 Науково-
методологічний семінар 

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 
вибору 
(міжфакультетська) 

   Х   Х           

12 Дисципліни 
спеціалізації 
(4 вибіркові 
дисципліни з поданого 
нижче переліку) 

                 

 Сучасний стан релігій у 
світі та міжрелігійний 
діалог  

     Х  Х  Х Х    Х   

 Соціальне вчення 
Церкви 

 Х    Х   Х Х Х       

 PR для Церков та 
релігійних організацій  

     Х Х   Х Х       

 Конфліктологія і 
релігійний контекст  

 Х    Х  Х        Х Х 

 Правові основи щодо 
свободи совісті та 
релігійної свободи  

 Х    Х   Х        Х 

 Порівняльне богослов’я       Х  Х      Х Х Х  
 Експерти командної 

роботи  
 Х    Х Х Х         Х 

 Developing 
Entrepreneurial Mindset  

 Х    Х  Х         Х 

 Управління проектами – 
від плану до 
впровадження  

     Х   Х        Х 

 Вплив мас-медіа на 
формування суспільних 
і релігійних цінностей  

 Х     Х          Х 

 Соціальні медіа: 
інформаційно-
комунікаційні 
технології у добу 
глобалізації  

 Х     Х Х         Х 

 Релігія і мас-медіа       Х         Х Х 
13 Вибірковий курс 

професійної 
підготовки  (з поданого 
нижче переліку) 

                 

 Сакральне мистецтво і 
богослов'я ікони 

           Х  Х    

 Канонічне право 
(спеціальне) 

           Х      

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

практика 
   Х Х Х Х        Х  Х 

16 Магістерська робота   Х  Х Х Х          Х 
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