Богослов’я визнано окремим напрямом підготовки бакалаврів, але з конфесійним поділом
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У вишах України будуть готувати бакалаврів богослов'я

КИЇВ – Богослов’я (теологія) отримало статус окремого напряму у галузі знань
«Гуманітарні науки», за яким в Україні здійснюється підготовка бакалаврів у вищих
навчальних закладах.
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №267 від 17 березня 2011 року,
опублікованою на Урядовому порталі, повідомляє Інститут релігійної свободи .
Цією постановою Уряд також запровадив розмежування богословів за конфесійним
ознакою, в тому числі серед спеціалістів і магістрів.
Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12.2006
року, якою затверджено перелік напрямків з підготовки бакалаврів, та до постанови №
787 від 27.08.2010 року, відповідно до якої готуються спеціалісти та магістри.
Уряд також розширив можливості напрямку богослов’я. Згідно постанови, здобуття
диплому бакалавра за напрямом богослов’я (теологія) дозволяє у подальшому отримати
фах за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра з присвоєнням
кваліфікації вчителя. Умовою для цього є виконання психолого-педагогічної, методичної
та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної
освіти.
Нагадаємо, що раніше богослов’я (теологія) вже знаходилось у переліку спеціальностей,

1/2

Богослов’я визнано окремим напрямом підготовки бакалаврів, але з конфесійним поділом
22.03.2011 14:05

за якими в Україні можна було здобути освіту бакалавра.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 363 від 16.06.2005 року
бакалаври, спеціалісти та магістри за спеціальністю богослов’я (теологія) готувались у
межах напряму підготовки «Філософія» на підставі постанови Кабінету Міністрів України
№ 507 від 24.05.1997 року.
Пізніше, згідно урядової постанови № 1719 від 13.12.2006 року ця спеціальність була
виключена з переліку напрямків підготовки бакалаврів. Відтоді та до теперішніх змін
спеціалісти та магістри богослов’я (теології) готувались в Україні на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра філософії.
У минулому розі відповідно до постанови № 787 від 27.12.2010 року Уряд залишив
богослов’я (теологія) у переліку спеціальностей
, за якими в Україні здійснюється підготовка спеціалістів і магістрів в рамках галузі знань
«Гуманітарні науки».
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