1

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2020 РОКУ!
Волинська духовна семінарія – вищий духовний навчальний заклад, що здійснює
підготовку кандидатів для пастирського служіння та богословів згідно з Церковним
освітнім стандартом базової вищої духовної освіти.
Основним завданням системи освітнього процесу у Волинській духовній семінарії є
забезпечення необхідного рівня підготовки кандидатів для пастирського служіння,
богословів та фахівців інших форм церковного служіння.
Семінарія має статус юридичної особи, здійснює свою діяльність у відповідності до
Статуту і є учбовим закладом Української Православної Церкви згідно з реєстраційним
свідоцтвом Ради у справах релігії при Кабінеті Міністрів України за № 422 від 16.03.1994
р.
У духовній семінарії існують наступні форми навчання: стаціонарна і заочна.
Нормативний термін засвоєння програми для стаціонарної форми навчання – 4 роки.
Студентам стаціонарної форми навчання надається безкоштовний гуртожиток і
харчування.
Підготовка кандидатів для пастирського служіння здійснюється через засвоєння ними
православного віровчення, основ духовного життя та пастирського служіння,
християнських норм моральності, а також через прищеплення любові до православного
богослужіння.
Після закінчення семінарії студенти здають випускні екзамени та захищають
випускну кваліфікаційну роботу. Випускнику видається диплом про базову духовну вищу
освіту з присвоєнням кваліфікації в галузі православного богослов’я.
При ВДС також функціонують дворічні курси регентів-псаломщиків і заочний сектор
для священнослужителів.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА СТАЦІОНАРНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
На стаціонарне відділення Волинської духовної семінарії приймаються особи
чоловічої статі віруючі Української Православної Церкви віком від 18 до 35 років, які
мають середню або вищу освіту, не одружені або одружені першим шлюбом.
УВАГА! Цьогоріч у зв’язку з карантином абітурієнтам необхідно надіслати на
електронну скриньку ВДС (vdseminary@gmail.com) відскановані документи або ж
подати їх в канцелярію семінарії особисто:
– прохання на ім’я ректора семінарії (посилання на документ див. нижче);
– рекомендацію парафіяльного священика, завірену керуючим архієреєм;
– анкету (посилання на документ див. нижче);
– чотири фотокартки розміром 3х4 см;
– автобіографію;
– свідоцтво про народження (оригінал);
– документ про освіту (оригінал);
– довідку про склад сім’ї;
– довідку про стан здоров’я;
– довідку (а не свідоцтво) про хрещення;
– довідку про вінчання (для одружених).

2

При подачі документів особисто в канцелярію (всі вони мають бути вкладені в папку)
з собою мати паспорт і військовий квиток (приписне свідоцтво).
Прийом документів проводиться ДО 22 СЕРПНЯ 2020 року.
Дата складання вступних іспитів: 25-26 СЕРПНЯ 2020 року.
Абітурієнти допускаються до екзаменів при наявності всіх документів.
Студентам надається гуртожиток і харчування.
Початок навчання – 1 ВЕРЕСНЯ.
Абітурієнти повинні пройти співбесіду та скласти наступні екзаменаційні
іспити:
1. Письмова робота.
2. Священна історія Старого і Нового Завітів (усно).
3. Церковно-слов’янська мова (читання).
4. Церковний спів.
ВІД АБІТУРІЄНТІВ ВИМАГАЄТЬСЯ УСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ НАПАМ’ЯТЬ
МОЛИТОВ:
Початкових: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый
Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите поклонимся».
Ранішніх: «От сна востав», «Боже, очисти мя, грешнаго», «Святый Ангеле,
предстояй окаянней моей души».
Вечірніх: «Боже Вечный», «Вседержителю Слово Отче», «Благаго Царя Благая
Мати», «Ангеле Христов, хранителю мой».
Божій Матері: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе»,
«Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».
А також: Символ віри, молитва прп. Єфрема Сиріна, молитва перед св. Причастям,
Десять заповідей Закону Божого, Заповіді блаженств, тропарі Дванадесятих свят, тропар
своєму святому, псалми 50-й і 90-й.
ПРОГРАМА З БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ВОЛИНСЬКОЇ
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
Священна історія Старого Завіту
1.Історія створення Богом світу. Дні творіння.
2.Історія гріхопадіння у раю прабатьків і його наслідки.
3.Вигнання з раю Адама і Єви.
4.Відомості про дітей Адама і Єви – Каїна та Авеля.
5.Сиф і нове благочестиве покоління.
6.Праведний Ной і побудова ковчега.
7.Причини всесвітнього потопу.
8.Всесвітній потоп.
9.Спасіння людей від потопу та життя сім'ї Ноя після потопу.
10.Благословення синів Ноя.
11.Причини, історія та наслідки побудови Вавилонської вежі.
12.Поява ідолопоклонства.
13.Покликання Аврама і переселення його в Обітовану Землю.
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14.Аврам в Єгипті.
15.Аврам і Лот.
16.Зустріч Аврама з Мелхіседеком.
17.Богоявлення Аврааму.
18.Сара і Агар, народження Ізмаїла.
19.Явлення Бога Аврааму біля дуба Мамрійского.
20.Загибель нечестивих міст Содому і Гоморри.
21.Народження Ісаака і вигнання Агарі з Ізмаїлом.
22.Принесення Ісаака в жертву Богу.
23.Смерть Сарри та одруження Ісаака на Ревеці.
24.Продаж первородства Ісава Якову.
25.Благословення Якова Ісааком.
26.Втеча Якова від Ісава.
27.Видіння ліствиці Якова.
28.Зустріч Якова з Рахіллю.
29.Служба Якова у Лавана.
30.Хитрість Якова, його відхід від Лавана.
31.Боротьба Якова з таємничим Противником. Зустріч Якова з Ісавом.
32.Історія патріарха Йосифа.
33.Продаж братами Йосифа ізмаїльтянам.
34.Йосиф у будинку Потіфара.
35.Йосиф у в'язниці.
36.Тлумачення Йосифом снів фараона.
37.Зустріч Йосифа з братами. Йосиф відкривається братам.
38.Стан євреїв в Єгипті після смерті Йосифа.
39.Життя Мойсея в Єгипті та покликання на пророче служіння.
40.10 єгипетських кар і встановлення свята Пасхи.
41.Втеча з Єгипту, чудесний перехід євреїв через Червоне море.
42.Заключення Завіту, Синайське законодавство і його значення.
43.Побудова похідного храму і його устрій.
44.Старозавітне священство.
45.Історія 12-ти розвідників Землі Обітованої, їх повернення. Покарання народу.
46.Бунт Корея, Дафана й Авірона.
47.Смерть Аарона, мідний змій.
48.Історія Валаама і Валака. Месіанське пророцтво.
49.Ісус Навин – вождь єврейського народу.
50.Шпигуни в Єрихоні, чудесний перехід Йордану, взяття Гая.
51.Хитрість жителів Гаваона, битва біля Гаваона, подальше завоювання і поділ
Землі Обітованої.
52.Політичний і релігійний стан Ізраїлю після смерті Ісуса Навина.
53.Пророчиця Девора і суддя Варак.
54.Суддя Гедеон.
55.Суддя Ієффай і його обітниця.
56.Суддя Самсон.
57.Історія Руфи.
58.Первосвященик і суддя Ілій.
59.Сини Ілія: Офні та Фінієс.
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60.Самуїл – пророк і суддя.
61.Сходження на престол Саула. Кіс і його сини. Пропажа ослиць.
62.Помазання Саула на царство.
63.Обрання царя народом за жеребом у Массифі.
64.Перемога Саула над аммонитянами.
65.Царювання Саула і його непослух.
66.Помазання Давида, юний Давид при дворі Саула.
67.Голіаф і Давид. Слава Давида і заздрість Саула.
68.Сходження на престол Давида у Хевроні над Іудою.
69.Історія Ієвосфея – сина Саула, семирічна громадянська війна.
70.Загальне визнання Давида царем, взяття Давидом Єрусалиму, перенесення
Ковчега.
71.Війни Давида. Одкровення Нафану. Моральне падіння царя Давида.
72.Бунт Авесалома. Сходження на престол Соломона, Адонія, смерть Давида.
73.Царювання Соломона. Чудесне сновидіння в Гаваоні.
74.Одруження Соломона на дочці фараона, внутрішня і зовнішня політика
Соломона.
75.Побудова першого Єрусалимського храму, його устрій і освячення.
76.Багатство Соломона і його моральне падіння, останні роки царювання.
77.Ровоам – наступник Соломона, відпадіння десяти колін, поділ єврейського
народу.
78.Короткий огляд історії Ізраїльського царства, цар Ієровоам.
79.Встановлення нового культу поклоніння золотому теляті в Дані і у Вефилі.
80.Історія безбожного Ахава і Єзавелі.
81.Короткий огляд історії Іудейського царства.
82.Нашестя Навуходоносора і початок сімдесятирічного вавилонського полону.
83.Пророки Старого Завіту та їх служіння.
84.Місце і час служіння пророка Іллі, викриття Ізраїльського царя Ахава і
пророкування про посуху.
85.Життя пророка Ілії біля потоку Хораф і у Сарептської вдови. Гора Карміл.
Єзавель. Ілля на Синаї.
86.Єлисей – наступник пророка Іллі, взяття Іллі на небо.
87.Пророк Єлисей: місце і час служіння, покликання і перші чудеса, зцілення
Неємана, посмертне чудо.
88.Чудесна історія пророка Іони.
89.Життя іудеїв у вавилонському полоні.
90.Пророк Даниїл і його друзі.
91.Сон Навуходоносора, сповідування Навуходоносором Бога Ізраїля, а також
його указ.
92.Цар Кір і його наступ на Вавилон. Облога Вавилона. Бенкет Валтасара.
93.Пророк Даниїл і Дарій Мідянин. Пророк Даниїл у лев’ячому рову.
94.Подальше життя пророка Даниїла в Вавилоні, одкровення йому седмиць
пророцтво про час пришестя Месії, звільнення з полону.
95.Історія Есфір.
96.Повернення іудеїв з вавилонського полону.
Священна історія Нового Завіту
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1.Благовіщеня Пресвятої Діви Марії
2.Відвідування Богородицею праведної Єлизавети.
3.Народження Іоанна Предтечі.
4.Одкровення праведному Йосифу про Боговтілення.
5.Різдво Христове.
6.Поклоніння пастухів.
7.Обрізання і Стрітення Богонемовляти Іісуса.
8.Поклоніння волхвів.
9.Втеча в Єгипет і вбивство вифлеємських немовлят.
10.Смерть Ірода і повернення святого сімейства у Назарет.
11.Дванадцятирічний Іісус в Єрусалимському храмі.
12.Іоанн Хреститель, його життя і проповідь.
13.Вихід Господа Іісуса Христа на суспільне служіння: явління Іісуса Христа
народу, хрещення на Йордані, свідоцтво про Нього Предтечі.
14.Історія покликання перших учнів.
15.Сорокаденний піст та спокуси Іісуса Христа.
16.Повернення Господа в Галілею і перше чудо в Кані Галілейській.
17.Христос в Єрусалимі на святі Пасхи.
18.Бесіда Іісуса Христа з Никодимом.
19.Бесіда Іісуса Христа з самарянкою.
20.Заочне зцілення сина царедворця в Капернаумі.
21.Проповідь Іісуса Христа в Назаретській синагозі.
22.Чудесний лов риби і покликання перших учнів.
23.Зцілення біснуватого в Капернаумській синагозі.
24.Зцілення тещі Петра і багатьох хворих в Капернаумі.
25.Зцілення розслабленого в Капернаумі.
26.Покликання Левія-Матфея до апостольського служіння.
27.Іісус Христос в Єрусалимі на другій Пасці.
28.Зцілення розслабленого при овечій купелі.
29.Зривання учнями Христа колосків і суперечка про суботу.
30.Зцілення сухорукого.
31.Повернення Іісуса в Галілею і обрання дванадцяти апостолів.
32.Нагірна проповідь: заповіді блаженства.
33.Нагірна проповідь: вчення про вбивство, перелюб, розлучення, клятву і
помсту.
34.Нагірна проповідь: вчення про любов до ближніх, милостиню, молитву, піст,
безкорисливість.
35.Зцілення слуги Капернаумського сотника.
36.Воскрешення Христом сина наїнської вдови.
37.Посольство Іоанна Хрестителя до Іісуса Христа.
38.Прощення грішниці в домі Симона фарисея.
39.Зцілення Іісусом біснуватого і богохульство фарисеїв.
40.Запроторення у темницю Іоанна Предтечі і його смерть.
41.Чудесне насичення народу п'ятьма хлібами і двома рибами.
42.Буря на озері і ходіння Спасителя по водам.
43.Притча про сіяча.
44.Притча про зерно гірчичне.
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45.Притча про закваску.
46.Притча про скарб на полі і купця, що шукає дорогоцінну перлину.
47.Притча про пшеницю і кукіль (плевел).
48.Приборкання бурі на Генісаретському озері.
49.Зцілення біснуватого в країні Гадаринській.
50.Зцілення кровоточивої жінки і воскрешення Іісусом дочки начальника
синагоги Іаіра.
51.Зцілення біснуватої дочки хананеянки.
52.Насичення чотирьох тисяч чоловік.
53.Думка іудейського народу про Іісуса Христа, сповідання апостола Петра,
нерозумна ревність Петра.
54.Преображення Іісуса Христа.
55.Зцілення біснуватого отрока.
56.Жінка, взята в перелюбстві, перед судом Спасителя.
57.Зцілення сліпонародженого.
58.Притча про доброго пастиря.
59.Притча про зниклу вівцю.
60.Притча про втрачену драхму.
61.Притча про блудного сина.
62.Притча про милосердного самарянина.
63.Притча про митаря і фарисея.
64.Притча про неправедного суддю.
65.Бесіда Христа з багатим юнаком про багатство.
66.Притча про багача і злиденного Лазаря.
67.Зцілення десяти прокажених.
68.Вчення Христа про шлюб та безшлюбніть, благословення дітей.
69.Притча про виноградарів, які були покликані на роботу в різний час дня.
70.Воскрешення Лазаря чотириденного.
71.Прохання Соломії, матері синів Зеведеєвих за своїх дітей.
72.Зцілення сліпого у ієрихонських воріт, навернення Закхея.
73.Христос у Віфанії за шість днів до Пасхи, вечеря в домі Симона прокаженого.
74.Вхід Господній у Єрусалим.
75.Великий Понеділок: прокляття Іісусом безплідної смоковниці, друге вигнання
торговців із Храму.
76.Великий Вівторок: останнє відвідування Іісусом Храму і повний розрив з
духовними керівниками народу, притча про двох синів, притча про злих
виноградарів.
77.Великий Вівторок: питання фарисеїв про податок кесарю, питання садукеїв
про воскресіння померлих, питання книжника про найбільшу заповідь у законі.
78.Великий Вівторок: притча про десять дів, притча про таланти.
79.Великий Вівторок: бесіда про Страшний Суд.
80.Велика Середа: Христос у Віфанії, збори Синедріону і рішення про взяття
Христа хитрістю, зрада Іуди.
81.Великий Четвер: Таємна вечеря, Іуда покидає пасхальну трапезу,
встановлення Таїнства Євхаристії, прощальна бесіда з учнями.
82.Великий Четвер: Гефсиманське моління, зрадницький поцілунок Іуди.
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83.Великий Четвер: на допиті у первосвященика Анни, зречення і каяття Петра.
Суд Синедріону. Смерть зрадника Іуди.
84.Велика П'ятниця: Христос і Пілат.
85.Велика П'ятниця: шлях Іісуса на Голгофу.
86.Велика П'ятниця: розп'яття, хресна смерть і поховання Іісуса.
87.Велика Субота: поставлення варти до гробу, зішестя Іісуса в пекло.
88.Воскресіння Христове: воїни біля гробу, мироносиці біля гробу, несподіване
явління Ангела і радісна звістка,
89.Воскресіння Христове: апостоли Петро та Іоанн біля гробу, смертельний
переляк воїнів, їх «благовістя» первосвященикам, реакція Синедріону.
90.Явління Воскреслого Господа.
91.Вознесіння Господнє.
92.Зішестя Святого Духа на апостолів – народження Церкви Христової.
Рекомендована література:
1. Біблія.
2. Прот. Серафим Слободський. «Закон Божий».
3. Прот. Петро Влодек. «Закон Божий».
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА РЕГЕНТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ
ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
Регентське відділення Волинської духовної семінарії готує регентів-псаломщиків
церковних хорів Української Православної Церкви.
Термін навчання складає 2 роки.
На регентські курси приймаються особи чоловічої і жіночої статі.
До вступників ставляться ті ж вимоги, що й до абітурієнтів на стаціонар ВДС.
Студенти регентського відділення гуртожитком не забезпечуються.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА ЗАОЧНИЙ СЕКТОР ВОЛИНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ
СЕМІНАРІЇ
На заочний сектор Волинської духовної семінарії приймаються клірики Української
Православної Церкви віком до 50 років, які перебувають на парафіяльній службі.
Зарахування на заочний сектор відбувається згідно з рекомендацією керуючого
архієрея без вступних іспитів.
Вступникам необхідно подати ДО 1 ВЕРЕСНЯ в канцелярію семінарії наступні
документи:
– прохання на ім’я ректора (на місці);
– благословення правлячого архієрея;
– анкету (на місці);
– автобіографію;
– документ про освіту (копія);
– посвідчення (копія) про хіротонію (у сан диякона, у сан священика);
– указ про призначення на парафіяльне служіння (копія);
– дві фотокартки 6х8.
– копія паспорта.
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– копія свідоцтва про народження.

