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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ”

Українська держава, обираючи вектор подальшої розбудови та зміцнення 
громадянського суспільства, у своєї внутрішній політиці робить пріоритетними 
соціальну та гуманістичну складові виховання та освіти своїх громадян.

Серед ціннісних орієнтирів, які проголошені у Концепції Нової 
української школи, окреме місце відведено морально-етичним цінностям 
(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та 
інших людей). Враховуючи актуальність та життєву необхідність формування 
та зміцнення вищезазначених цінностей на особистісному рівні молодих 
українців, система освіти вдосконалює та осучаснює традиційні моделі 
навчання і виховання, оптимізує технології та методи формування та розвитку 
морально-етичних якостей здобувачів освіти, оновлює науково-методологічні 
підходи до організації процесу моральної соціалізації молоді. Одним із дієвих 
засобів морально-етичного розвитку підростаючого покоління, гуманізації та 
соціалізації способів життя та поведінки українців є їх ознайомлення із 
морально-етичним складником християнського віровчення. Включення в 
перелік освітньо-професійних програм вивчення християнської етики і моралі 
забезпечить історичну, культурну спадкоємність сучасної освітньої системи 
змісту української національної парадигми, в основі якої лежать волелюбність, 
поступ до правди, висока духовність. Також слід зазначити, що християнська 
аксіологія на відміну від інших релігійних та філософських систем є найбільше 
антропоцентричною («Логос став Тілом») та гуманістичною («люби ближнього 
як самого себе»). Таким чином цінності християнської етики вигідно 
доповнюють національну виховну мету.

Вивчення понятійного апарату дисципліни, ознайомлення із 
методологічними підходами до розвитку морально-етичних якостей молодих 
українців, осмислення християнських цінностей на особистісному рівні 
сприятиме формуванню здорового професійного усвідомлення ролі релігійних 
організацій, зокрема християнських громад, місій та інших організацій у 
процесі духовно-морального виховання українців. Це сприятиме вирішенню 
поширеного у суспільстві, зокрема серед освітянського корпусу, протиріччя 
між притаманною українцям релігійністю та високим рівнем довіри до 
інституту церкви загалом та низьким ступенем обізнаності щодо соціальної 
корисності та безпечності більшості українських християнських конфесій.

Компетентнісний підхід до вивчення морально-етичного складника 
християнської духовності забезпечить його вичленення з ряду догматичного, 
конфесійного, літургічного складників в майбутній освітній діяльності, що 
сприятиме позаконфесійності процесу викладення християнської етики і моралі 
в закладах освіти.

Безумовно вивчення основ християнської етики і моралі сприятиме 
розвитку толерантного відношення здобувачів вищої освіти до свободи совісті 
та віровчення в Україні.
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Найменування Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

показників заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS-  3

Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка За вибором здобувача освіти

Спеціальність:
011 Освітні педагогічні науки

Рік підготовки
1-й

Семестр

Спеціалізація:
Християнська педагогіка»

Освітньо-професійна
1-ий 2-ий

Загальна кількість 
годин -  120

програма
«Християнська педагогіка»

Лекції
8

Рівень вищої освіти: Практичні заняття
другий (магістерський) 10

Самостійна робота
102

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання -  11% : 89%.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є подальше формування аксіологічних 
основ світогляду майбутніх магістрів; особистісних морально-етичних на 
основі ціннісної моделі християнства; фахового відношення до історичної 
культурної та освітньої ролі християнського віровчення; стимулювання 
подальшого особистісного та фахового зростання на засадах духовних 
цінностей.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
■ Подальший розвиток загальних компетентностей здобувачів вищої
освіти: світоглядна (усвідомлення здобувачами освіти про зміст поняття 
«духовність» та роль етичного складника у навчанні і вихованні особистості та у 
суспільному поступі); функціонально-поведінкова (власне сприйняття цінностей 
християнської етики і уміння їх дотримуватися у професійній діяльності та 
повсякденному житті); культурологічна (формування уявлень про базові 
біблійні, зокрема християнські аксіологеми та їх місце у вимірах світової та 
національної історії); комунікативна (розвиток базових знань про суспільну роль
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християнських конфесій та підвищення рівня готовності до освітньої співпраці із 
фаховими церковними служителями) дослідницька (ознайомлення з основними 
категоріями, поняттями та методами подальшого наукового дослідження 
процесів формування ціннісних орієнтації здобувачів освіти на засадах 
християнської етики і моралі).
■ Розвиток професійних компетентностей магістрантів: здатність 
застосовувати відповідні методи, форми і засоби навчання і виховання у 
закладах освіти; формування досвіду власної презентації здобутих знань під час 
викладання християнської етики і моралі відповідних до чинних вимог; 
здатність використовувати Святе Письмо, джерела з ранньої історії Церкви, 
сучасні наукові дослідження та методичні розробки для формування змістових 
модулів дисципліни; здатність організовувати та проводити лекційні, 
практичні, семінарські, лабораторні заняття з християнської педагогіки на 
високому сучасному професійному рівні; здатність до налагодження 
професійно-педагогічної та корекційно-педагогічної взаємодії із здобувачами 
освіти на особистісному рівні; здатність моделювання і корегування власної 
професійної діяльності як викладачів предметів духовно-морального напряму; 
здатність до аналізу особистісних та соціально значущих проблем для генерації 
нових педагогічних і корекційних ідей на основі цінностей християнської етики.

Предметом навчальної дисципліни є науково-методичне та практичне 
забезпечення процесу викладання предметів духовно-морального циклу.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

В результаті вивчення дисципліни здобувач освіти має: знати: теоретичні 
засади та зміст понять «етика», «мораль», «християнська етика», «моральний 
закон», «християнська аксіологія» тощо; зміст поняття «духовність», його 
складові частини; уміти: виокремлювати етичний складник духовності у 
контексті викладання християнської етики; розрізняти аксіологію 
християнської етики із іншими ціннісними системами; організовувати та 
проводити заняття з християнської педагогіки у закладах освіти; створювати 
високий рівень довіри, рівноправ’я, психологічного комфорту під час 
викладання предметів морально-духовного напряму; інтегрувати цінності 
християнської етики і моралі у процес навчання і виховання підростаючого 
покоління; набути навичок: практичного застосування цінностей 
християнської аксіології у процесі педагогічного впливу на здобувачів освіти; 
презентації предметів морально-духовного спрямування для освітян, батьків та 
дітей; використання інноваційних освітніх технологій у процесі викладання 
християнської етики і моралі; наукового дослідження, аналізу, узагальнення 
отриманих результатів та підведення підсумків для подальшого підвищення 
власної професійної компетентності та удосконалення процесу викладання 
християнської педагогіки.
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4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 
Змістовий модуль 1: Зміст християнської аксіології

Тема 1. Сутність і зміст загальних понять «етика» і «мораль»
Етика - загальна наука про мораль. В її змісті осмислення, узагальнення, 

систематизація: історії і розвитку етичних теорій і концепцій; природи, 
специфіки, функцій моралі, закономірностей її розвитку і функціонування; 
взаємозв'язку з іншими формами життя людини.
Пізніше поняття “етики” та “моралі” почали розрізняти. Етика -  філософська 
наука (практична філософія) - відповідає на питання “як потрібно правильно 
жити?” (І.Кант “що потрібно робити?”). Її основний предмет вивчення - мораль. 
Мораль - реальні явища (звичаї суспільства, норми поведінки, система 
цінностей). Мораль стає предметом вивчення Етики. Мораль це: форма 
духовного життя людини; соціальний регулятор (від держави - це закон); 
критерій оцінювання діяльності; форма суспільної свідомості (імператив - 
обов'язкова норма); спосіб комунікації у суспільстві.
Мораль складається з низки складників: біологічний (ти мені - я тобі); 
психологічний (мотивація на мораль: робити добро це приємно); соціологічний 
(що треба суспільству? що воно чекає?); особистісний (мій характер або “Я- 
ідеальний”); філософський (в чому сенс мого життя, моєї діяльності?).
Моральна свідомість особистості складається з: уявлення, поняття, знання (что 
такое хорошо, что такое плохо - Моральний Закон); моральні переконання 
(світогляд); моральний мотив і моральне відношення (поведінка); моральні 
почуття (емоції).

Тема 2. Розвиток християнської етики і моралі
Моральний закон - історично обумовлена система вимог, що панує у 

суспільстві і визначає відношення людини до навколишнього світу, оточуючого 
її суспільства та до самої себе.

Ethos (Гомер, “Іліада”) - місцеперебування, спільне житло. Арістотель - 
(“характер, темперамент”) формулює прикметник “етичний” - особливість 
доброчинності людського характеру (мужність, мудрість, помірність, 
справедливість).

Латинське “mos” або “moris” - крій одягу, мода, звичай, порядок. Цицерон 
- сформулював прикметник “moralis” - характер, звичаї.

Значний вклад в розвиток “етики чеснот” (християнська етика) останнім 
часом зроблений завдяки працям Алсдаїра Маклнтире та Стенлі Мартіна 
Хорвуса.

Тема 3. Місце християнської етики серед аксіологічних систем 
людства

Сучасні етичні системи: Моральний плюралізм. Розвиток систем окремих 
кодексів (корпоративний, професійний, субкультурний). Зближення моралі і 
права. Інституціоналізація моралі. Система жорстких санкцій (благонадійний
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громадянин у Китаї). Стандартизація моральних цінностей. Небезпека участі в 
цьому процесі людей далеких від моральності. Колективізм (конформізм). 
Консеквенціалізм (мета виправдовує засоби): гедонізм (тілесні задоволення), 
утилітаризм (корисність), розумний егоїзм (свої інтереси), обрання найменшого 
зла. Сибаритство (самовдоволене життя у розкоші).

Тема 4. Психологічні основи християнської етики
Філософія моралі В. Соловйова. У людини з самого початку розвинені: 

почуття сорому (відрізняє людину від всього тваринного світу, бо у тварин 
почуття сорому не розвинені); почуття жалості (здатність відчути чужі 
страждання). Є прояви в тваринному світі. Почуття страху перед тим, що 
соромитися не може, та жаліти не в змозі - перед Божественним. Вони є 
підґрунтям до розвитку в майбутньому: аскетизму - панування над 
матеріальною чуттєвістю (здатність сказати: “Ні” - розвиток аскетизму); 
альтруїзму - солідарність з іншими живими істотами, розвитку почуттів 
справедливості та альтруїзму; благоговіння перед Вищою Силою - добровільне 
підпорядкування.
Психологічне підґрунтя до розвитку релігійності (за В. Соловйовим): Приклад 
відносини батьків та дитини. Три складові почуттів дитини до батьків: 
визнання ПЕРЕВАГИ над собою та своєї ЗАЛЕЖНОСТІ від них; ПОСЛУХ 
(повага, страх). Все це вказує на НЕРІВНІСТЬ між дитиною та батьками. У 
відношенні батьків до дитини прослідковується таж НЕРІВНІСТЬ тільки в бік 
дитини. Їх почуття складаються із: ЖАЛОСТІ (вони знають, що дитина 
голодна, або їй холодно). Для цього батьки або зрівнюють дитину із собою, 
або самі відчувають себе на її місці. Далі жалість обумовлює почуття 
СОЛІДАРНОСТІ батьків із своїми дітьми. На цих відносинах ґрунтується 
майбутня релігійність людини. З давних часів людина починала вшановувати 
своїх померлих батьків та їх батьків у природному світі (дід-дідько (леший), 
дід-домовик). Пізніше люди зробили спробу осягнути те, що їм було не 
підвладним (смерть), і те натуральне, від чого вони залежали (гроза, пори року, 
повінь, хвороба та інше). Так почалося розвиватися язичництво. Язичництво - 
це тільки одна із спроб людини задовольнити свої релігійні почуття та осягнути 
свою духовну природу.

Тема 5. Християнська етика як складник духовності
Дефініція поняття «духовність» говорить про метафізичний вектор його 

розвитку; існує теорія, за якою духовністю вважають обізнаність в мистецтві, 
любов до культури, відповідність певному “високому” ідеалу («інтеліджент» - 
розумова сфера); духовність в контексті Богоподібності (П. Юркевич), 
духовність як активна дія духа що інспірована Божественним (С. Ярмусь), 
духовність не обмежується словами і висловлюваннями та навчає схилятися 
перед Богом (І. Ільїн); духовність як зосередженість на моральній культурі 
людства і перебуває в людині через прийняття Христа (І. Бех); духовність це 
вимір, в якому вирішуються відносини людини і Бога (Б. Братусь); складові
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духовності: релігійність (відношення людини до певного релігійного 
світосприйняття: християнство, іслам, буддизм та ін.), конфесійність 
(належність особистості до певної релігійної інституції: православ’я, 
католицизм, протестантизм), літургійність (духовна практика відносин із 
Божественним), догматичність (система віровчень, трактування релігійних 
текстів та ін.) та етичність (комплекс моральних особистісних та суспільних 
цінностей, які ґрунтуються на священних текстах).

Тема 6. Зміст християнської аксіології
Гуманність - любов до ближнього; соціальна справедливість - Якова 2:2 

“Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем, у шаті 
блискучій, увійде й бідар у вбогім вбранні”; соціальна захищеність вразливих 
верств населення - Якова 1:27 “Чиста й непорочна побожність перед Богом і 
Отцем оця: зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти 
чистим від світу”; милосердя без кордонів - Добрий самаритянин; 
родиноцентричність - вірність у шлюбі (до Євреїв 13:4 Нехай буде в усіх 
чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог.); 
послух батькам (до Єфесян 6:1 Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це 
справедливе!); повага до дітей (до Колосян 3:21 Батьки, не дратуйте дітей своїх, 
щоб на дусі не впали вони!); святість дошлюбних стосунків - Перше до 
Коринтян 7:9 “Коли ж не втримаються, нехай одружуються, бо краще 
женитися, ніж розпалятися”; чесність і добропорядність у відносинах на роботі 
- до Эфесян 6:5 “Раби, слухайтеся тілесних панів зо страхом і тремтінням у 
простоті серця вашого, як Христа!”; до Колосян 4:1”Пани, виявляйте до рабів 
справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь!”; 
працелюбність - Друге до Солунян 3:10 “Бо коли ми в вас перебували, то це вам 
наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть!”; повага до закону 
і законності - До Римлян 13:4 “бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як 
чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо Божий слуга, месник 
у гніві злочинцеві!”; Перше до Тимофія 2:2 “за царів та за всіх, хто при владі, 
щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості”; 
прощення - Євангеліє від Луки 6:37 “Також не судіть, щоб не суджено й вас; і 
не осуджуйте, щоб і вас не осуджено; прощайте, то простять і вам”

Змістовий модуль 2: інформаційні джерела християнської аксіології
Тема 7. Інформаційні джерела християнської етики
Святе Письмо (Біблія) - виникло протягом І тис. до н. е. та І ст. н. е. 

шляхом відбору, редагування та канонізації текстів, які юдаїстська, а пізніше 
християнська традиції визнали богонатхненними (писались внаслідок 
Божественного впливу); структура Святого Письма. Біблія поділяється на дві 
частини -  Старий Заповіт і Новий Заповіт. Старий Заповіт -  історія відносин 
Бога із юдеями; Новий Заповіт -  Євангелія Ісуса Христа та початок Церкви; 
визнання книг Старого Заповіту: у православних -  77 книг (50 -  Старий 
Заповіт; 27 -  Новий Заповіт); у католиків -  72 книги (45 -  Старий Заповіт; 27 -
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Новий Заповіт); у протестантів -  66 книг (39 -  Старий Заповіт; 27 -  Новий 
Заповіт). Зміст: старий Заповіт: П’ятикнижжя Мойсеєве (книги Буття, Вихід, 
Левіт, Числа та Повторення Закону (Второзаконня); книги історичні; книги 
пророчі; книги мудрості, або поетичні. Новий Заповіт включає 27 книг: чотири 
Євангелія (від Матвія, Марка, Луки та Івана ); одна історична книга -  Діяння 
Святих Апостолів; 21 книга -  Послання Святих Апостолів; одна книга -  
Апокаліпсис (Одкровення).
Історичні книги (наприклад Дідахе, історія церкви Євсевія);
Святий переказ, або Святе передання - історичні коментарі, тлумачення певних 
вчень церкви, приписи;
Патерики;
Три останні не визнаються протестантськими церквами за Божественне 
одкровення та вважаються продуктом людської творчості.

Тема 8. Моральні приклади біблійної історії. Ціннісний зміст 
євангельських заповідей

Старий Заповіт: Авраам (віра, довіра), Йов (витривалість), Йосип 
(прощення), Мойсей (посвячення), Ісус Навин (дисциплінованість), Рут 
(милосердя, працелюбність), Давид (мужність), Йонатан (дружність), Соломон 
(освіченість), Ілля (принциповість), Естер (вірність своєму народу), Неємія 
(цілеспрямованість) та ін.

Новий Заповіт: Ісус Христос (любов), Марія (чистота), Петро (завзятість у 
справі), Павло (вірність, освіченість), Филимон (щедрість), Тавіфа (милосердя), 
Тимофій (чесність) та інші.

Тема 9. Християнська антропологія та омартіологія. Людська 
совість та право вибору

Людина створена Богом та має подібність до Нього: “Створімо людину за 
образом Нашим, за подобою ношою, і хай панують над морською рибою, і над 
птаством небесним, і над худобою, і над усею землею. І над усім плазуючим, 
що плазує по землі”(Бут. 1: 26-27). «Після того, як Бог створив світ ангельський 
і світ речовинний, Він вирішив створити людину, тому що ще не було змішення 
розуму і відчуття, поєднання протилежностей цього досвіду вищої Премудрості 
— і це ще не все багатство Благості Божої було знайдене» (Свт. Григорій 
Богослов). Тіло - матеріальна природа, дух - духовність, душа - психологічна та 
вольова складова. Розум - це володарюючий початок людини. Розум це 
інструмент пізнання навколишнього світу, це спосіб управління своєю істотою. 
Розум генерує мету та прокладає шлях до її досягнення. Ум человеческий не 
одно и то же с телесными чувствами, а потому, как нечто иное (высшее), 
бывает судией самых чувств; и если чувства чем предзаняты, то ум обсуживает 
и припоминает это и указывает чувствам лучшее. Дело глаз — видеть только, 
ушей — слышать, уст — вкушать, ноздрей — принимать в себя запах, рук— 
касаться; но рассудить, что должно видеть и слышать, до чего должно касаться,
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что вкушать и обонять, — не дело уже чувств; судят же о сем душа и ум ее» 
(святий Апанас Великий). Серце - джерело відчуттів душі і тіла. Бо чим серце 
наповнене, те говорять уста. (Мф.12:34). Дух - це “орган богоспілкування, 
Богопізнання, Богошукання і Божою силою, що живе. Істотні риси його — 
свідомість і свобода, рушійні його начала, суть віра в Бога, відчуття 
всесторонньої залежності від Нього і упевненість в Ньому. Прояви життя його і 
суть -  це страх Божий, дії совісті і жадання спілкування з Богом. Це і є те 
дихання життя богоподібного, яке вдихнув Бог при створенні перществореного 
Адама” (св. Феофан).

Воля це здатність людини розумно вибирати корисну і потрібну справу; 
це діяльна здатність людини не сліпо наслідувати і обирати безгрішне, але 
робити це своїм власним самоцінним вчинком. Свобода це один із 
найвеличніших дарів Божих людині. Це спроможність самій особистості
обирати свій шлях, обирати між добрим та поганим: “Бо Бог приведе кожну
справу на суд, і все потаємне, - чи добре воно, чи лихе!"” (Екл. 12: 14). «У ній (у
людині), як в гирло, стікається все створене Богом і в ній з різних природ, як з 
різних звуків, складається в єдину гармонію» (Прп. Максим Сповідник).

Гріх (гр. “омартія”) - буквально означає не попасти у ціль. В християнстві 
таким словом позначаються всі дії людини, які порушують норму життя або 
поведінки. гріх руйнує особистість (неадекватна самооцінка, комплекси, фобії, 
невігластво); гріх руйнує тіло (залежності, неправильне харчування, 
самолікування); гріх руйнує інститут сім'ї (гендерна політика, громадянський 
шлюб, сирітство); гріх руйнує громадянськість (бунтарство, конформізм, 
абсентеїзм, аномія); гріх руйнує суспільство (ненависть, злочини проти 
особистості, черствість до потреб інших, аборти); гріх руйнує економіку; гріх 
руйнує навколишнє середовище.

Тема 10. Християнська сатеріологія
За гріх кожна людина має нести відповідальність: юридичну та моральну; 

юридична відповідальність обіймає сферу відносин людини із Богом (замісна 
жертва, спокутування, народження згори, богоподібність, вічне життя або вічне 
покарання); моральна відповідальність стосується земного життя людини та 
знаходиться в площині її взаємовідносин із оточенням та самою собою (війни, 
ворожнеча, злочини, непрощення, самогубство); Ісус Христос взяв нашу 
юридичну відповідальність (став нашею замісною жертвою за гріх, відновивши 
взаємини з Богом) та моральну відповідальність (приніс закон Любові і 
відновлення взаємин із собою й оточенням).

5. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ
Матеріал дисципліни “Основи християнської етики і моралі” 

викладається у циклі професійної підготовки фахівців рівня «магістр» і 
пов’язаний з таким дисциплінам як «Історія світової культури», «Соціальна
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філософія», «Релігієзнавство», «Теорія і методика викладання предметів 
духовного спрямування» тощо.

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни

Модулі Інші види робіт

Зм
іс

т 
та

 
ст

ру
кт

ур
а 

за
лі

ко
во

го
 к

ре
ди

ту

Модуль 1 Аудиторна та
самостійна
робота

Складається з 
декількох 
змістових модулів 
ЗМ1+ЗМ2

Лекції, консультації, 
контрольні заходи 
(модульний контроль, 
контрольна робота, залік)

Модуль 2 Аудиторна та
самостійна
робота

ЗМ1 Робота в інформаційних 
мережах

ЗМ2 Опрацювання додаткової 
літератури

Таблиця структури дисципліни

Ф
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Н
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я

К
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с

Се
ме

ст
р

Нормативні дані (к-сть годин) Контроль навчальної 
роботи

Всього Аудиторні
заняття

Самостійна
робота МК

Модульний
контроль

ПК
Підсумковий

контроль
Лекції Підготовка

до
аудиторних

занять
Заочна 1 І / ІІ 120 8 102 0,25 год. на 

студента
іспит

7. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№
п/п Назва теми

Кількість годин

ле
кц

ії юоа
2сйо ус

ьо
го

М
од

ул
ьн

ий
ко

нт
ро

ль

Змістовий модуль 1
1 Сутність і зміст загальних понять «етика» і «мораль» 1 10,2 11,2 0,25 год. 

на студ.
2 Розвиток християнської етики і моралі 1 10,2 11,2
3 Місце християнської етики серед аксіологічних систем 

людства
1 10,2 11,2

4 Психологічні основи християнської етики 1 10,2 11,2
5 Християнська етика як складник духовності
6 Зміст християнської аксіології

1 10,2 11,2 
10,2

Разом за змістовим модулем 1: 5 6 1 ,2 56
Змістовий модуль 2
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7 Інформаційні джерела християнської етики
8 Моральні приклади біблійної історії. Ціннісний зміст 

євангельських заповідей

1 10,2 11,2 
10,2

9 Християнська антропологія та омартіологія. Людська 
совість та право вибору

1 10,2 11,2

10 Християнська сатеріологія 1 10,2 11,2
Разом за змістовим модулем 2: 3 40,8 33,6

Всього: 8 102 110 10

8. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Теми індивідуального науково-дослідного завдання для поточного контролю 
_____________________________ (за вибором)_____________________ ________

№
п/п

Назва тем курсу КсЗ«
X я- —
о о, § 
Еґ о х чЬ

1 Сутність і зміст загальних понять «етика» і «мораль» 10,2
1. Історичні передумови виникнення етики і моралі у суспільстві
2. Етика -  релятивізм чи абсолютизм у світових вимірах?

2 Розвиток християнської етики і моралі 10,2
1. Історичні епохи формування та розвитку християнської етики
2. Християнська етика у вимірах новітнього часу: виклики та 
перспективи

3 Місце християнської етики серед аксіологічних систем людства 10,2
1. Християнська етика та виклики руху за гендерну рівність
2. Християнська етика: лібералізм та консерватизм у лоні Церкви

4 Психологічні основи християнської етики 10,2
1. Почуття провини у світлі християнського життя: вирок чи мотивація'
2. Психологічні засади формування почуття милосердя

5 Християнська етика як складник духовності 10,2
1. Місце етичного складника у змісті християнської духовності
2. Урок, лекція, проповідь -  зміст, час та місце форм викладання 
матеріалу

6 Зміст християнської аксіології 10,2
1. Соціальні цінності християнської етики
2. Духовно-моральні цінності в різних аспектах життя

7 Джерела християнської етики як системи 10,2
1. Біблія -  стара книга чи стара книга про сучасне?
2. Принципи відповідності християнської аксіології текстам Нового 
Заповіту?

8 Моральні приклади біблійної історії. Ціннісний зміст 
євангельських заповідей

10,2

1. Найвідоміші чоловіки у біблійній історії
2. Найвідоміші жінки у біблійній історії

9 Християнська антропологія та омартіологія. Людська совість та 
право вибору

10,2

1. Феномен свободи у християнській релігії: вільні діти чи раби Божі?
2. Гріх: суспільна норма чи соціальний рудимент?

10 Християнська сатеріологія 10,2
1. Християнське вчення про благодать в світі людських уявлень про
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справедливість
2. Продовження спасіння: від хрещення до усвідомлення особистісної 
місії
Всього: 102

Теми індивідуального науково-дослідного завдання для підсумкового контролю
(за вибором)

1. Презентація предмету «Основи християнської етики і моралі» на 
засіданні педагогічної ради закладу освіти.

2. Презентація предмету «Основи християнської етики і моралі» на 
батьківських зборах.

3. Презентація предмету «Основи християнської етики і моралі» для 
мешканців територіальної громади.

4. Презентація предмету «Основи християнської етики і моралі» на курсах 
підвищення кваліфікації працівників освіти.

5. Презентація вступного уроку предмету «Основи християнської етики і 
моралі» для учнів середніх класів.

6. Презентація вступного уроку предмету «Основи християнської етики і 
моралі» для учнів старших класів.

7. Презентація вступного уроку предмету «Основи християнської етики і 
моралі» для студентів коледжу.

9. ПИТАННЯ ДО УСНОГО ІСПИТУ

1. Понятійний апарат дисципліни «Основи християнської етики і моралі».
2. Передумови виникнення та розвитку науки про мораль.
3. Зміст християнської аксіології.
4. Християнська духовність та її складники.
5. Християнська етика як наука про виховання, освіту і навчання 

особистості.
6. Соціальні і гуманістичні функції християнської етики.
7. Християнська етика у співвідношенні з іншими аксіологічними 

системами.
8. Зв'язок християнської етики з іншими науками.
9. Джерела пізнання християнської моралі.
10. Право вибору у житті особистості.
11. Передумови морального формування особистості.
12. Християнське бачення гріха та святості.
13. Божественне як ціннісний орієнтир та норма.
14. М оральна цілісність особистості.
15. Г ерої Святого П исьма -  приклади наслідків особистісного вибору.
16. Роль християнської етики в сімейному житті.
17. Роль духовних цінностей у вихованні дітей.
18. Роль християнської моралі в розбудові правової держави.
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19. Сучасні вади суспільства (різні залежності, аборти, низька культура 
сімейних відносин, гейпропаганда, корупція, аномізм, сепаратизм тощо) 
та їх критичний вплив на розвиток української держави.

20. Ц ілісна краса особистості.
21. М ісце християнської етики в процесі соціально-педагогічного впливу на 

підростаюче покоління.
22. М ісце предметів духовно-морального спрямування у виховній діяльності 

закладу освіти
23. Концепти християнської аксіології в житті територіальної громади.
24. Релігія та духовність.
25. Співвідношення етики з іншими складниками духовності.
26. Християнська мораль та милосердя до нужденних.
27. Християнська сатеріологія та відновлення цілісності особистості.
28. Секулярний та християнський гуманізм.
29. Роль Церкви в розповсюдженні цінностей християнської етики.
30. Ш лях популяризації християнських чеснот у суспільстві.
31. Етика і мораль у часи античності.
32. Поняття про етику і моралі у часи Середньовіччя.
33. Сучасні погляди на етику і мораль.
34. Інтеграція християнських цінностей у в процес початкової освіти.
35. Інтеграція християнських цінностей в процес середньої освіти.
36. Інтеграція цінностей християнської етики в процес професійної освіти.
37. Інтеграція цінностей християнської етики в процес вищої освіти.
38. Роль християнської етики і моралі в процесі розвитку територіальної 

громади.
39. Роль християнських цінностей в секулярному суспільстві.
40. Цінності християнської етики в епоху постсекуляризму.
41. Етична складова духовності.
42. Культурний код Святого Письма.
43. Святе Письмо у світі історичного розвитку суспільства.
44. Декалог як фундамент виникнення а розвитку християнської етики.
45. Ш ляхи виріш ення проблем конфесійного забарвлення викладання 

предметів духовно-морального спрямування.
46. Професійні компетентності майбутнього викладача християнської етики.
47. Особливості викладання християнської етики.
48. Цінності християнської етики в сучасній політиці.
49. Особливості викладання християнської етики серед молоді.
50. Особливості викладання християнської етики в під час реабілітації особи 

від наркотичної та алкогольної залежності.
51. М ісце цінностей християнської етики і моралі у роботі пенітенціарної 

системи.
52. Християнська етика та ресоціалізація особистості.
53. Християнська етика в системі виховання військовослужбовців.
54. Роль християнських цінностей в роботі капеланів.
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55. Цінності християнської етики в роботі паліативної медицини.
56. Християнська етика у вирішенні сімейних конфліктів.
57. Християнська етика на сторожі унікальності та святості людського життя.
58. Роль релігійних організацій в процесі викладання предметів морально

духовного спрямування.
59. Синергія освіти і духовності: точки взаємовпливу та взаємодії.
60. Роль оточення в процесі розвитку особистісної моралі.
61. Нормативно-правова база для викладання в Україні предметів морально

духовного спрямування.
62. Навчально-методична база викладання в Україні предметів морально

духовного спрямування.
63. Зарубіжний досвід впровадження християнських цінностей в освітній 

процес.
64. М атеріалістичне та ідеалістичне в особистості у вченні Нового Заповіту.
65. Вчення Ісуса Христа та Апостолів як основа аксіологічної системи 

християнства.
66. Християнська етика у вимірах православного богослов’я.
67. Християнські цінності в католицизмі.
68. Християнська мораль в теології протестантизму.
69. Християнська етика та соціальна справедливість.
70. Християнська етика та проблема теодицеї.
71. Консерватизм та лібералізм у поглядах на християнську етику.
72. Внутріш ній моральний закон і норми суспільного оточення.
73. Роль цінностей християнської етики в особистісному та національному 

поступі.
74. Християнська етика у порівнянні з етичними системами інших релігій.
75. М етодологічні підходи до організації викладання предметів духовно

морального спрямування.

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні магістрантами дисципліни передбачається 2 види контролю -  поточний 
та підсумковий.

Поточний контроль здійснюється після завершення кожного тематичного розділу у 
вигляді тестового завдання, або участі в усній дискусії, або у разі підготовки та захисту 
здобувачем освіти наукової доповіді за обраною темою в рамках самостійної роботи.

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться за умовою проходження студентом 
всіх етапів поточного контролю у вигляді (за вибором здобувача освіти): усної відповіді на 
запитання, або захисту презентації за запропонованою темою.

Змістовий модуль Поточний
контроль

Підсумковий
контроль

Загальна сума 
балів

І 20 30 50

П 20 30 50

Всього 40 60 100
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11. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Основними критеріями, що характеризують достатній рівень 

сформованості знань, умінь та навичок здобувача освіти при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Основи християнської етики і моралі», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній

шкалі (табл. 11.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за 
критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Таблиця 11.1
Шкала оцінювання еСя з національною системою оцінювання в україні та запропонованих

За 100- 
бальною 
шкалою 

університету

За державною (національною) шкалою За
шкалою

ЕСТSЕкзамени Заліки

90-100 балів Відмінно Зараховано A
82-89 балів Добре B
74-81 балів Добре C
64-73 балів Задовільно D
60-63 балів Задовільно E
35-59 балів Незадовільно (з можливістю повторного екзамену) Не

зараховано
FX

0-34 балів Незадовільно (з наступним відрахуванням після 
основної екзаменаційної сесії)

F
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12.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Опорний конспект лекцій; нормативні документи: закон України про 

вищу освіту; методичні матеріали дисциплін духовно-морального 
спрямування; навчальні плани.

13. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Лекції, практичні, семінарські заняття, індивідуальна робота з 

документацією, робота в мережі Інтернет, розв’язання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, POWER POINT презентації.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА

№
п/п

Назва бібліографічного джерела Кількість 
примірників 

у бібліотеці

Назва
бібліотеки

1 Біблія. 2 УМО
2. Євтодюк А.В. «Основи християнської етики і 

моралі. Конспект лекцій для студентів усіх 
напрямів денної форми навчання». -  Луцьк, 2011.

2 УМО

3. Мудрий С. Основи християнської моралі. -  Івано- 
Франківськ, 1996.

2 УМО

4. Євтодюк А.В. «Основи християнської етики і 
моралі. Конспект лекцій для студентів усіх 
напрямів заочної форми навчання». -  Луцьк, 2008.

2 УМО

5. Сіданіч І.Л. Християнська педагогіка. -  Київ, 
2018.

2 УМО

6. Протоієрей Серафим Слобідський. Закон Божий. 
Підручник для сім’ї та школи. -  К., 2008.
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