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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

 

Курс "Біблія і культура" дасть можливість студентам глибше познайомитися із 

змістом геніальної пам’ятки, а головне – розкриє особливості осмислення представниками 

різних видів мистецтва процесу трансформації біблійних сюжетів, образів, ідей і жанрів за 

понад двотисячолітній період, певною мірою відкриє роль і значення християнства в історії 

світової культури.  

Крім того, вивчення дисципліни сприятиме вдосконаленню умінь і навиків студентів 

щодо організації і провадження науково-дослідної роботи, підвищення її якості й 

ефективності. Курс поглиблює обізнаність студентів із сучасною методологією 

літературознавчих досліджень, зокрема в її компаративістичному аспекті, що дасть змогу 

краще пізнати історію національної літератури в широкому світовому контексті, осмислити 

окремі літературні явища різних культурно-історичних періодів, по-новому прочитати 

творчість того чи того письменника.    

2. Мета навчальної дисципліни полягає у розгляді закономірностей і своєрідності 

рецепції біблійних ідей і образів українською та світовою культурою. Курс покликаний 

навчити студентів:  

• розуміти специфіку Біблії як геніальної пам’ятки світової культури;  
• сприймати пізнавальну й естетичну природу Біблії як літературно-мистецьке 

явище;  
• визначати особливості взаємодії Біблії і літературно-мистецького твору;  

• встановлювати історико-культурну й мистецьку цінність пам’яток, створених 

на біблійній основі;  

• характеризувати вплив християнства на розвиток українського художнього 

слова;  

• встановлювати зв’язок Біблії з розвитком українського і світового 

письменства;  

• розкривати місце і роль Біблії у розвитку сучасної земної цивілізації.  
3. Пререквізити. "Історія української літератури", "Історія зарубіжної літератури", 

"Теорія літератури", "Методологія та організація наукових (літературознавчих) досліджень". 

4. Результати навчання.  

Внаслідок вивчення курсу "Біблія і культура" студенти пізнають кращі світові зразки 

в обробці традиційних структур і водночас збагнуть своєрідність національних здобутків в 

осягненні біблійного сюжетно-образного матеріалу.  

Вивчення курсу дає можливість студентам прилучитися до самостійного аналізу 

текстів різних культурно-історичних періодів, написаних на основі біблійного сюжетно-

образного матеріалу, простежити той чи той художній твір у його синхронії та діахронії із 

національною і світовою літературою. При цьому студенти поглиблюють свої знання і 

навики в застосуванні різних методів і методик літературознавчого аналізу. 

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими компетентностями: 

Загальні: 

ЗК-3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

Фахові: 

ФК-2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях 

розвитку вітчизняного і світового літературознавства. 

ФК-3 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. творчість культурного середовища та суспільних процесів. 

 

Програмними результатами навчання є: 

ПР-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 

конкретній філологічній галузі.  



ПР-4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

ПР-9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття 

тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.  

ПР-10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).  

ПР-20 Оцінювати історію літературного життя на Буковині у зв’язках з народною творчістю, 

культурою українців та інших етносів, книговидавничою і журналістською справою; 

розуміти міжмистецьку взаємодію Біблії і культури, письменства і кіно, аналізувати 

взаємозв'язки явищ і фактів української літератури з відповідними явищами і фактами 

літератури національних спільнот України. 

 

Студент повинен знати: 

• історію постання біблійного канону та його роль у культурі земної цивілізації; 

• основний зміст біблійних книг Старого та Нового завітів, їх зв'язок із літературою та 

мистецтвом;  

• історію перекладів Біблії; 

• переклади Біблії українською мовою; 

• основні старозаповітні образи та своєрідність їх трансформації в літературі й мистецтві; 

• основні новозаповітні образи та своєрідність їх трансформації в літературі й мистецтві; 

• жанрову специфіку біблійного тексту та її вплив на літературу й мистецтво; 

• зміст основних творів української та світової літератури, написаних на основі біблійного 

тексту; 

• основні живописні, скульптурні, музичні та інші твори, що постали на ґрунті  біблійних 

оповідей; 

• основні крилаті вислови біблійного походження. 

 

Студент повинен уміти:  

• сприймати Біблію як геніальну пам’ятку світової культури;  

• правильно інтерпретувати основні біблійні оповіді; 

• аналізувати літературні твори, написані на основі біблійного сюжетно-образного 

матеріалу; 

• характеризувати основні біблійні жанри; 

• аналізувати мистецькі твори на біблійні сюжети;  

• аргументувати теоретичні міркування переконливими прикладами; 

• аналізувати художні особливості окремого твору на біблійну тему; 

• виконувати творчі завдання, пов’язані з дописуванням і продовженням біблійних колізій; 

• самостійно готуватися до практичних занять.  

  



 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1.  

СТАРОЗАПОВІТНИЙ СЮЖЕТНО-ОБРАЗНИЙ МАТЕРІАЛ У 

СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ (1) 

Тема 1. Вступ. Мета 

і завдання курсу. 

Біблія як пам’ятка 

світової культури. 

Біблія та українське 

письменство: 

літературознавчий 

дискурс. 
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2    4 7 1    6 

Тема 2. Особливості 

християнського 

мистецтва та його 

вплив на світову 

культуру.  
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Тема 3. Образи 

П’ятикнижжя Мой-

сеєвого та  їдеї книг 

пророків в українсь-

кій і світовій культу-

рі. Мотив Каїна. 
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Тема 4. Образ Мой-

сея в українській 

літературі. 

 

 

8 

 

  

 

 

2   6 9     9 

Разом за  ЗМ 1 32 6 4   22 34 2 1   31 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. 

СТАРОЗАПОВІТНИЙ СЮЖЕТНО-ОБРАЗНИЙ МАТЕРІАЛ У 

СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ (2) 



Тема 1. Повчально-

поетичні книги та їх 

відгомін в українсь-

кій і світовій культу-

рі. 
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Тема 2. Псалом в 

українській 

літературі. 

 

 

10  

 

 

4   6 7 1    6 

Тема 3. Мотиви 

Пісні пісень в укра-

їнській літературі. 

 

 

8 

 

  

 

 

2   6 9     9 

Разом за ЗМ 2 28 4 6   18 25 1 1   23 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 3. 

ІДЕЇ ТА ОБРАЗИ НОВОГО ЗАПОВІТУ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ.  
Тема 1. Сюжети і 

образи Нового Запо-

віту та їх трансфор-

мація у світовій 

культурі. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2 2   6 11 1 1   9 

Тема 2. "Комплекс 

Юди Іскаріота". 6  2   4 6     6 

Тема 3. "Комплекс 

Понтія Пілата".  8  2   6 6     6 

Тема 4. Підсумки 

курсу. 6 2    4 8  1   9 

Разом за ЗМ 3 30 4 6   20 31 1 2   26 

Усього годин 90 14 16   60 90 4 4   82 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

1.  Псалом у "Повісті временних літ". 

2. Образ Божої Матері в давній українській літературі. 

3. Біблійна основа художньої творчості Григорія Сковороди. 

4. Молитовні інтонації у творчості Тараса Шевченка. 

5. Роль біблійних епіграфів у поезії Тараса Шевченка. 

6. Своєрідність трансформації біблійного матеріалу в циклі Тараса Шевченка "Давидові 

псалми". 

7. Трансформація книг пророків у творчості Тараса Шевченка. 

8. Образ Божої Матері у творчості Тараса Шевченка. 

9. Своєрідність трансформації образу Мойсея у творчості Івана Франка. 

10. Поема Івана Франка "Смерть Каїна" в контексті української літератури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.  

11. Біблійні мотиви в поезії Лесі Українки. 

12. Біблійно-християнський контекст драматичної поеми Лесі Українки "Одержима". 

13. Євангельська основа драматичної поеми Лесі Українки "Руфін і Прісцілла". 

14. Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" і проблема зради в українській 

літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 



15. Старозавітні мотиви в драматичних поемах Лесі Українки. 

16. Біблійні мотиви в поезії Павла Тичини. 

17. Біблійні поеми Володимира Сосюри. 

18. "Останній пророк" Леоніда Мосендза як біблійний роман. 

19. Образ євангельського зрадника у творчості Романа Іваничука. 

20. Євангельська основа роману Романа Іваничука "Євангеліє від Томи". 

21. Християнська традиція в оповіданнях Наталени Королевої. 

22. Біблійні мотиви в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський". 

23. Жанр псалма в поезії Дмитра Павличка. 

24. Біблійні мотиви в сучасній українській літературі. 

25. Біблійно-християнський контекст прози Марії Матіос. 

26. Образ Ісуса Христа в українській літературі ХХ ст. 

27. Образ Божої Матері українській літературі ХХ ст. 

28. Образ Іоана Хрестителя українській літературі ХХ ст. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є письмова (есе, реферат, творча робота) відповідь 

студента.  

Формами підсумкового контролю є залік.  
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Оцінка А (90 – 100 балів) або "зараховано" виставляється за відповідь, яка містить 

вичерпне за сумою поданих знань розкриття усіх запитань, розгорнуту аргументацію 

кожного з положень, побудована логічно й послідовно, розкриває питання від його нижчих 

до вищих рівнів, а також містить приклади, які дозволяють судити про повно ту уявлень 

студента з поставленого питання. Відповідь повинна бути викладена гарною, багатою 

мовою, відзначатися точним вживанням термінів, містити посилання на засвоєну навчальну 

літературу. 

 Оцінка В (80 – 89 балів) або "зараховано" виставляється за відповідь, яка містить 

повне, але не вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань, що містяться в 

білеті, скорочену аргументацію головних положень, допущено порушення логіки й 

послідовності викладу матеріалу, а розуміння теоретичних питань не підкріплено 

ілюстраціями. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів, 

довільне витлумачення фактів. 

 Оцінка С (70 – 79 балів) або "зараховано" виставляється за відповідь, яка містить 

недостатньо вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення питань, що містяться в білеті, 

відсутня аргументація головних положень, допущено порушення логіки й послідовності 

викладу матеріалу, а наведені приклади з практики не відповідають теоретичним моментам 

даного курсу. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів, 

довільне витлумачення фактів. Крім того, таким балом може бути оцінений студент, який 

протягом семестру не виявляв відповідних знань з даного курсу, але на заліку успішно 

відповів на поставлені теоретичні та практичні завдання.  

 Оцінка D (60 – 69 балів) або "зараховано" виставляється за відповідь, яка містить 

неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх питань, поверхово аргументує 

положення, у викладі допускає композиційні диспропорції, порушення логіки й 

послідовності викладу матеріалу, не ілюструє теоретичні положення прикладами. Мова 

відповіді рясніє помилками, наявне неправильне слово- й терміновживання.  

Оцінка E (50 – 59 балів) або "зараховано" виставляється за відповідь, яка містить 

неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх питань або за незнання окремого 

питання із загальної кількості поставлених. У викладі студента допущені композиційні 

диспропорції, порушення логіки й послідовності викладу матеріалу. Студент не може 

відтворити основні теоретичні положення, але наводить окремі приклади з історико-



літературного матеріалу. Мова відповіді рясніє помилками, наявне неправильне слово- й 

терміновживання, немає розуміння окремих літературознавчих термінів. 

 Оцінка FX (35 – 49 балів) або "незараховано" виставляється у разі, коли студентом 

протягом навчального семестру набрано недостатню кількість балів за змістові модулі, він не 

може бути допущеним до складання заліку. У випадку, якщо студент допущений, але його 

відповідь на заліку містить неправильне висвітлення питань, помилкову аргументацію, 

допускаються помилкові умовиводи, неправильне посилання на факти та їхнє витлумачення, 

мова близька до суржику, він також може бути оцінений незадовільно. 

 Оцінка F (1 – 34 балів) або "незараховано" виставляється у разі, коли студентом 

протягом навчального семестру набрано недостатню кількість балів за змістові модулі, він не 

може бути допущеним до складання заліку. У випадку, якщо студент допущений, але 

відповісти на поставлені запитання на заліку він не може або відповідає неправильно, а 

також не може дати відповідь на жодне із поставлених додаткових запитань, така відповідь 

оцінюється незадовільно.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 

робота) 
Кількість балів 

(залік) 
Сумарна  
к-ть балів Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 
Змістовий модуль 3 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т1  Т2 Т3 Т4 

 40 100 
5  5  5  5 6 6   6 6  5 6 5 
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