
Вступ до біблеїстики 

Спецкурс спрямовано на поглиблене вивчення студентами Старого 
Заповіту. Старий Заповіт – це не тільки одне з найбільш відомих та цікавих 
джерел з історії стародавнього світу, але й складова частина канонічних 
текстів деяких світових монотеїстичних релігій, одна з яких – християнство, 
впливала на розвиток цивілізації два тисячоліття. Знайомство з науковою 
критикою цього джерела дозволить студентам з’ясувати обставини 
виникнення монотеїстичної доктрини на Близькому Сході, відтворити 
історичну картину створення та редагування сакральних текстів, історичних 
хронік, що містяться в Старому Заповіті. Крім того, студенти отримають 
можливість більш ретельно розібратися в особливостях розвитку країн 
Близького Сходу ІІ -І тис. до н. е. 

Введение в библеистику 

Спецкурс направлен на углубленное изучение студентами Ветхого 
Завета. Ветхий Завет – это не только один из наиболее известных и 
интересных источников по истории древнего мира, но и составная часть 
канонических текстов некоторых мировых монотеистических религий, одна 
из которых - христианство, влияла на развитие цивилизации два тысячелетия. 
Знакомство с научной критикой этого источника позволит студентам 
выяснить обстоятельства возникновения монотеистической доктрины на 
Ближнем Востоке, воссоздать историческую картину создания и 
редактирования сакральных текстов, исторических хроник, содержащиеся в 
Ветхом Завете. Кроме того, студенты получат возможность более тщательно 
разобраться в особенностях развития стран Ближнего Востока ІІ- I тыс. до н. 
э. 

Introduction to the Bible 

Special course focused on in-depth study of the Old Testament. Old 
Testament – is not only one of the most famous and interesting sources of ancient 
history, but also part of the canonical texts of some of the world's monotheistic 
religions, one of which – Christianity, influenced the development of civilization 
two millennia. Introduction to scientific criticism of this source will allow students 
to determine the circumstances of the monotheistic doctrine in the Middle East, to 
recreate historical picture of the creation and editing of sacred texts, historical 
chronicles, contained in the Old Testament. In addition, students will be able to 
understand more thoroughly the features of the Middle East in the II–I millennium 
BC. 


