
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско-катихетски програм 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Увод у богословље 
Наставник (за предавања) др Предраг Петровић 
Наставник/сарадник (за вежбе) др Предраг Петровић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 10 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов Уписана прва година студија 

Циљ 
предмета 

Наставни програм предмета Увод у богословље има за циљ упознавање студената са основним 
истинама Православне хришћанске вере које се тичу односа Бога и човека (света). Студенти се на 
предавањима сусрећу са богооткривеним начином постојања Цркве препознајући у њему 
озбиљност изазова које носи конкретна промена не само њиховог досадашњег начина 
размишљања, већ и начина постојања. 

Исход 
предмета 

Предавања из Увода у богословље имају за циљ да студентима пруже што целовитије објашњење 
основних егзистенцијалних проблема постојања како би у том правцу и сами били у стању да 
истражују тајне црквеног начина постојања. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Први семестар:1. Богословље - појам и значај 
2. Богословље и језик у контексту истинитих исказа 
3. Богословски језик у контексту потврдних и одречних богословских исказа 
4. Богословље и језик у контексту односа божанског откривења и богопознања 
5. Учење Православне Цркве о вери (први део) 
6. Учење Православне Цркве о вери (други део) 
7. Основе Православне Еклисиологије (први део) 
8. Основе Православне Еклисиологије (други део) 
9. Основе Православне Еклисиологије (трећи део) 
10. Основни аспекти Тријадологије (први део) 
11. Основни аспекти Тријадологије (други део) 
12. Основни аспекти Тријадологије (трећи део) 
13. Основни аспекти Христологије (први део) 
14. Основни аспекти Христологије (други део) 
15. Основни аспекти Христологије (трећи део)  
Други семестар: 
1. Христолошке димензије богословских проблематика Васељенских Сабора (први део) 
2. Христолошке димензије богословских проблематика Васељенских Сабора (други део) 
3. Христолошке димензије богословских проблематика Васељенских Сабора (трећи део) 
4. Учење православне Цркве о стварању света (први део)  
5. Учење православне Цркве о стварању света (други део) 
6. Учење православне Цркве о стварању човека (први део) 
7. Учење православне Цркве о стварању човека (други део) 
8. Учење православне Цркве о првородном греху (први део) 
9. Учење православне Цркве о првородном греху (други део) 
10. Основни аспекти Есхатологије (први део) 
11. Основни аспекти Есхатологије (други део) 
12. Основни аспекти Есхатологије (трећи део) 
13. Основни аспекти Сотириологије Православне Цркве (први део) 
14. Основни аспекти Сотириологије Православне Цркве (други део) 
15. Основни аспекти Сотириологије Православне Цркве (трећи део) 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Теме вежби прате тематику сваког предавања из Увода у богословље. Вежбе подразумевају 
писмене презентације радова на одговарајуће теме наставних јединица, као и дискусије и 
коментаре пређеног наставног градива. Вежбе представљају студентима и својеврстан увод у 
богословско-научни начин истраживања и изражавања. 

Литература 
1 ЛитератураТекстови Св. Литургија Св. Јована Хризостома и Св. Василија Великог  

(штампане и електронске верзије текстова на српском језику) 
2 Игнатије Мидић, Проблем смрти у хришћанској онтологији,  

Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске, Пожаревац, 2012. 
3 Предраг Петровић, Богословље божанских имена,  

Институт за теолошка истраживања ПБФ, Београд, 2018. 
4 Предраг Петровић, Приврженост света Узроку постојања, Досије Студио, Београд, 2019. 
5 Предраг Петровић, Символ и Спасење (Савремени егзистенцијални одрази сотириолошких начела 

древне Цркве), Институт за теолошка истраживања ПБФ, Београд, 2010.1.    Стилијанос 
Пападопулос, Теологија и језик, Хришћанска мисао књ. 8, Београд 1998.„ Сотириолошки аспекти 
језика богословља“, у: Видјехом свјет истиниј : зборник радова (Научни богословски скуп Исихазам 
у животу Цркве Српских и поморских земаља, Манастир Тумане, 14. септембар 2019. године), ур. 
Златко Матић, Београд : Институт за Систематско богословље Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду ; Пожаревац : Одбор за просвету и културу Епархије 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
2 1       

Методе 
извођења 
наставе 

ПетровићПредавања, дијалог, дискусија; Вежбе, презентација писменог рада, питања професора, 
разјашњења, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 35 
практична настава 15 усмени испит 35 
колоквијуми      
семинари       

 


