
Спецификација предмета

Студијски програм Богословско-катихетски / богословско-пастирски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета ОПШТА ИСТОРИЈА ЦРКВЕ
Наставник (за предавања) проф. др Радомир Поповић; др Ивица Чаировић 
Наставник/сарадник (за вежбе)         проф. др Радомир Поповић; др Ивица Чаировић
Наставник/сарадник (за ДОН)             проф. др Радомир Поповић; др Ивица Чаировић
Број ЕСПБ 5Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни предмет 
Услов Уписан трећи семестар

Садржај предмета

Литература
1
2
3
4
5

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1

вербално-текстуалне и илустративно-демонстартивне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

10 писмени испит
практична настава 20 усмени испит 70
колоквијуми
семинари

Циљ
предмета

Стицање теоријског знања о главним токовима живота Хришћанске Цркве током првог 
хиљадугодишта хришћанске историје. Овладавање умењима анализе изворних докумената из 
наведене епохе.

Исход
предмета

Поседовање базичних теоријско-методолошких академских компетенција у домену историје 
Хришћанске Цркве и пратећих апликативних способности непосредне анализе 
црквеноисторијских процеса на конкретном изворном материјалу уз помоћ објективних 
истраживачких метода и техника.

Теоријска
настава

Библијско-откровењско поимање историје као и саме Цркве као предмета проучавања. Осврт на 
изворе и преглед историографије, како на Истоку тако и на Западу, укључујући и домаћу 
историографију. Праћење живота и постојања Цркве у првих једанаест векова, до Западног 
раскола (1054). 

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

Исте тематске целине у апликативном аспекту, са инсистирањем на умењима компетентне 
анализе релевантних изворних текстова. Због специфичне природе Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду у систему наставе на истом заступљени су и посебни 
облици наставе (пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса).

А.Шмеман, Историјски пут православља, Цетиње 1992.
Р.Поповић, Извори за црквену историју, Београд 2006.
А. В. Карташов, Васеленски сабори, Београд 2009. 
Р.Поповић, Васељенски сабори - одабрана документа 1-2, Београд 2011-2012. 
Р. Поповић, Појмовник црквене историје, Београд 2011.

Методе
извођења
наставе

активност у току 
предавања


