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Курс передбачає дещо нетрадиційний погляд на християнські богослужіння, порівняння 

різних традицій та обрядів, огляд маловідомих та спеціальних літургійних чинів у різних 

християнських традиціях, огляд історичних передумов виникнення певних літургійних 

чинів і обрядів, а також аналіз сучасних харизматичних молінь і богослужінь. Студенти 

ознайомляться з основними богослужбовими книгами, які використовуються у відправах, 

матимуть можливість переглянути ролики з цікавими відправами богослужінь, а також 

висловити свої власні думки і пропозиції стосовно деяких проблем. 

1. Вступні поняття про богослужіння. 

2. Калейдоскоп християнських традицій. 

3. Храм і ритуали як важливий вияв християнської віри. 

4. Спеціальні обряди (жертвоприношення, чин «пічного» дійства та ін.) 

5. Обрядові літургійні процесії і танці. 

6. Літургія харизматичних рухів і молодіжних груп. 

7. Біблія в Літургії. Новітні підходи до богослужбових відправ. 

8. Новітні розуміння святих таїнств і благословень. 

9. Основні поняття про різноманітність літургійного співу і музики. 

10. Літургійні особливості спеціальних святинь (монастирів та відпустових місць). 

11. Літургійний день у різних християнських традиціях. 

12. Літургійний рік у різних християнських традиціях. Церковні свята і спеціальні 

святкові дні та періоди.  

13. Проблеми календарної реформи. 

14. Літургійні книги як синтез різних традицій богослов’я, філології та текстології. 

15. Екуменічний та міжрелігійний вимір християнських богослужінь. Підсумки. 
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