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І. Вступ
Фахове випробування для вступу на освітню програму «Екуменічні науки:
християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа» передбачає
письмове тестування з релігійної культури-релігієзнавства, написання есе на
одну з запропонованих тем та співбесіду.
На основі запропонованої та попередньо опрацьованої бібліографії вступники
повинні відповісти на 20 комплексних тестових завдань з релігійної культурирелігієзнавства та написати короткий нарис (до двох сторінок тексту формату
А4) на одну з п’яти поданих тем.
Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його
письмового іспиту та мотиваційного листа, який подають у Приймальну
комісію разом з іншими документами.
У мотиваційному листі (не більше двох сторінок друкованого тексту формату
А4) абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої
очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування
отриманих знань у подальшому на практиці.
Метою співбесіди є з’ясувати рівень культури мислення, вміння творчо і точно
висловлювати та аргументувати свою думку, обізнаність абітурієнта з
сучасними суспільними і релігійними процесами, рівень його інтелектуальної
та громадянської зрілості, мотивацію вибору навчальної програми та здатність
виконувати її вимоги.
ІІ. Зміст програми
ТЕСТ З ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Біблійна частина
1. Цар Давид.
2. Десять Заповідей.
3. Перший Єрусалимський Храм.
4. П’ятикнижжя Мойсея.
5. Події Вавилонської неволі.
6. Псалми.
7. Появи Ісуса після Воскресіння.

8. Преображення Ісуса Христа.
9. Діяння Апостолів.

Літургійна частина
10. Початок літургійного церковного року у Візантійській традиції.
11. Празник Вознесіння Господнього.
12. Почитання Богородиці.
13. Празник Зіслання Святого Духа.
14. Ступені священства у православ’ї та католицизмі.
15. Таїнства християнського втаємничення у православ’ї та католицизмі.

Історична частина
16. Вселенські собори І тисячоліття.
17. Розкол між Православною та Католицькою Церквами.
18. Практика індульгенцій.
19. Флорентійська Унія.
20. Другий Ватиканський Собор.
21. Римський Престол і питання Східних обрядів на початку ХХ століття.

Екуменічна частина
22. Зародження екуменічного руху.
23. Всесвітня Рада Церков.
24. Католицька Церква та екуменічний рух
25. ІІ Ватиканський собор та східні католики
26. Види екуменізму
27. Мета екуменізму.
28. Тайна Хрещення.
29. Нікейський Символ віри.

30. Визнання перших семи Вселенських Соборів
31. Біблійний канон Старого Завіту у Протестантських Церков.
32. Септуагінта.
33. Книги Нового Завіту.
34. Поява слов’янської Біблії.
35. Боже Об’явлення
ТЕМИ ЕСЕ
1. Толерантність і міжрелігійний діалог.
2. Екуменічні ініціативи у моїй Церкві: спільні молебні, спільні Хресні дороги,
Хресні ходи, і т.д.; дійсна ситуація і можливості на майбутнє.
3. Роль мас-медіа в поглибленні міжконфесійного та міжрелігійного діалогу.
4. Моральні цінності в українському суспільстві сьогодні.
5. Які першочергові завдання, на мою думку, стоять перед екуменічним рухом
на сьогодні?

ІІІ. Критерії оцінювання
76-80 – балів
Абітурієнт виявляє особливі творчі здібності, вміє використовувати знання і
вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує
відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.
69-75 – балів
Абітурієнт вільно володіє необхідним матеріалом, вільно розв’язує вправи і задачі
у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких
незначна.
61-68 – балів
Абітурієнт вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію;
виправляє помилки, серед яких є суттєві; добирає аргументи для підтвердження
думок.
51-60 – балів
Абітурієнт відтворює значну частину необхідного матеріалу, виявляє знання і
розуміння основних положень; з допомогою може аналізувати предметний
матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
36-50 – балів

Абітурієнт володіє предметним матеріалом на рівні, вищому за початковий,
значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.
21-35 – балів
Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять
незначну частину предметного матеріалу.
1-20 – балів
Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення
окремих фактів, елементів, об’єктів.
IV. Рекомендована література
1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту
2. Ценгер, Э. Введение в Ветхий Завет. Москва: Библейско-богословский
институт св. апостола Андрея, 2008.
3. Гатри, Д. Введение в Новый Завет. Санкт-Петербург: Богомыслие; Библия
для всех, 1996.
4. Катехизм Католицької Церкви. Львів: Синод Української Греко-Католицької
Церкви, 2002.
5. Скрипт п. Василя Тучапця 3 частини:
а) Зародження та розвиток екуменічного руху в Протестанських Церквах та
Спільнотах http://kyrios.org.ua/theology/ecumenism/1757-zarodzhennja-tarozvitok-ekumenichnogo-ruhu-v-protestanskih-tserkvah-taspilnotah.html#sthash.2rEOFBA8.dpuf
б) Розвиток екуменізму в Римо-Католицькій Церкві
http://kyrios.org.ua/theology/ecumenism/1759-rozvitok-ekumenizmu-v-rimokatolitskij-tserkvi.html
в) Екуменізм – головна орієнтація II Ватиканського Собору
http://kyrios.org.ua/theology/ecumenism/1760-ekumenizm-golovna-orientatsija-iivatikanskogo-soboru.html#sthash.Z5fUiyqm.dpuf
в) Розвиток екуменічного руху в Православних Церквах
http://kyrios.org.ua/theology/ecumenism/1758-rozvitok-ekumenichnogo-ruhu-vpravoslavnih-tserkvah.html

г) Діалог любові між Римо-Католицькою та Православною Церквою.
Екуменічна діяльність Павла VI та Атанагораса І
http://kyrios.org.ua/theology/ecumenism/1762-dialog-ljubovi-mizh-rimokatolitskoju-ta-pravoslavnoju-tserkvoju-ekumenichna-dijalnist-pavla-vi-taatanagorasa-i.html#sthash.4rYevdov.dpuf
д) Види екуменізму http://kyrios.org.ua/theology/ecumenism/140-vidiekumenizmu.html
6. Рупнік, М.І. Духовне життя. Львів: ЛБА, 1999
7. Шмеман, О. За життя світу. Таїнства і Православ'я. Львів: Свічадо, 2009.
8. Життя у Христі: моральна катехиза / упорядник о. д-р Святослав Шевчук.
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2004.
9. Kaтрiй, Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік Української Католицької
Церкви (посібник). Нью-Йорк, Рим, 1982.
10. Кудасевич Йозеф. Богословсько-практичне введення до Святого Письма :
Методичний посібник
11. Вільгельм де Фріс. Православ’я і католицтво. Протистояння чи
взаємодоповнення?
12. Кардинал Вальтер Каспер. Підручник з духовного екуменізму.

