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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ХРИСТИЯНСЬКА ДУХОВНІСТЬ”

Враховуючи потребу духовного відродження України та зміцнення 
моральності у суспільстві, вищі навчальні заклади покликані забезпечити 
наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, який би 
допомагав педагогам виховувати найкращі духовні якості, чесні і сильні 
характери, формувати сумління і громадянські чесноти: працьовитість, 
самопожертву, пошану до старших — і спонукав би студентів бути нині і в 
подальшому корисними своєму народові.

Сьогодні зростаюча роль релігії у духовному відродженні не викликає 
сумнівів. Викладання дисципліни “Християнська духовність” у закладах вищої 
освіти не суперечить їх світському характеру і розглядається як складова 
національного виховання в цілому. Адже духовність породжує шляхетність, 
допомагає кожній людині стати людиною, а нації — нацією. У християнській 
моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації. Це дає 
можливість християнським аргументам залишатися найвагомішими. Отже, щоб 
виховати здорову, культурну спільноту людей, необхідні знання принципів 
християнської моралі. Імперативом нашого часу все ширше стає релігійне 
виховання, яке спроможне повернути нашому народові справжні ідеали. 
Зважаючи на те, що студенти можуть належати до будь-якої конфесії, 
дисципліна “ Християнська духовність ” не нав’язує своєї точки зору, а 
ознайомлює з закладинами православної християнської моралі, що є 
традиційною в Україні.

Християнська мораль — це виховний процес, який є дією виховних 
чинників, в ній людина, спасенна Христовою благодаттю, прямує до повноти 
особи і осягає її, згідно з Божим покликанням. Необхідно сприяти можливості 
побачити всю красу людськості і нею керуватися. Дисципліна показує хибність 
релятивістської моралі, яка залежно від поточних потреб ті ж самі дії одного 
часу схвалює, а іншого — засуджує. Моральністю повинна правити правда: 
щоб добро називалось добром, а зло — злом.

Ця дисципліна не буде суто релігійною, такою, в якій йдеться 
безпосередньо і передусім про Бога і яка виходить тільки з Одкровення. Тут 
буде говоритися про добро і зло моральне, а обґрунтування пропонованих тез 
відбуватиметься також зі звертанням до розуму і доступного усім досвіду. 
Ретельна і глибинна рефлексія над цариною добра і зла буде підводити нас до 
того, що знаходимо в Євангелії і загалом християнському Одкровенні, — і в 
цьому сенсі в дисципліні дотримуватиметься дух християнської філософії. З її 
елементами варто познайомитись передусім з огляду на те, що вона відкриває 
важливі істини про людину та її покликання. Варто також і з тієї причини, що 
ця філософія закладена в основи вибудовуваної протягом двох тисячоліть 
культури. Вивчення дисципліни “ Християнська духовність” покликане 
внутрішньо збагатити студентів і сприяти кращому розумінню тих моральних і
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духовних засад, на яких будувався менталітет українців і які й досі є сутнісно 
впливовими в їх повсякденному житті.

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
________ дисципліни________

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ECTS-  3

Загальна кількість 
годин -  120

Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:
011 Освітні педагогічні науки

Спеціалізація:
Християнська педагогіка»

Освітньо-професійна
програма

«Християнська педагогіка»

За вибором здобувача освіти

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Рік підготовки
1-й

Семестр

1-ий 2-ий

Лекції
6
Практичні заняття

8
Самостійна робота

106
Вид контролю -  залік

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 становлення нового, гуманістичного 
мислення, яке є умовою творення будь-якої культури; формування у здобувачів 
освіти нових знань про історико-культурний та соціальний напрями 
християнської духовності, умінь та навичок виділити цінності християнської 
духовності та інтегрувати їх у процес навчання і виховання.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
Подальший розвиток загальних світоглядної, функціонально-поведінкової, 

культурологічної, комунікативної, дослідницької компетентностей здобувачів 
вищої освіти, які сприятимуть особистісному зростанню майбутніх педагогів, 
формуванню внутрішньої системи, активізації процесу самоідентифікації с 
певними аксіологічними орієнтаціями.

Подальший розвиток професійних компетентностей майбтуніх вчителів
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предметів морально-духовного спрямування: здатність застосовувати 
відповідні методи, форми і засоби християнського 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 Біблію, історичні джерела з історії Церкви та 
християнської етики, сучасні дослідження та методичні розробки для 
формування змісту дисципліни; здатність проводити лекційні, практичні, 
семінарські, лабораторні заняття з християнської педагогіки на високому 
професійному рівні.

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 засади і 

сутність християнської доктрини, оперувати і володіти її понятійно-категорійним апаратом; 
вміти виокремлювати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти 
християнської доктрини, усвідомлювати їхню роль та функції в суспільному й приватному 
житті людини; мати навички застосування набутих теоретичних знань у процесі 
практичної діяльності.

4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 
Змістовий модуль 1: Зміст християнської духовності

Тема 1. Сутність і зміст християнської моралі як системи знань
Зміст морального знання як системи ціннісного ставлення особистості до Бога, 

людей, світу і до самої себе. Благо як зміст морального буття.
Об’єктивна змістовність морального світу. Загальність моральної 

проблематики. Зв’язок та ієрархія моральних цінностей. Поняття про моральний 
закон, його зміст, джерела, імперативність і внутрішню єдність.

Природний моральний закон і Божественне Одкровення. Закон і моральні 
ідеали. Поняття про правду, право і справедливість. Фундаментальні моральні 
категорії: критерії й орієнтири морального буття. Зв’язок особистості і суспільства в 
контексті морального буття. Місце християнської моралі в курсі наук про людину. 
Божественне Одкровення як джерело знання про мораль.

Література [2; 10; 12; 23; 28]

Тема 2. Система знання про мораль і практика морального життя
Особисте блаженство в аспекті морального переживання.
Суб’єктивність особистого морального переживання і засвоєння особистістю 
моральних установок. Законницьке й анархічно-сентиментальне ставлення до 
морального змісту життя. Емоційне забарвлення морального переживання. 
Мотиви і поводження людини при здійсненні ціннісного вибору. Моральне 
творення і деградація особистості. Взаємозв’язок між ідеалом, моральною 
нормою і дійсністю в особистій самосвідомості. Невідповідність між теорією і
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практикою в конкретності особистого буття. Воля і моральне самовизначення. 
Моральний пошук правди і добра та достоїнство особистості. Знівеченість 
морального буття.
Література [5; 14; 18; 24]

Тема 3. Зміст перекрученої моральної дійсності
Створення людини за образом і подобою Божою. Богообразність і краса 

цільної особистості. Спотворення особистісного буття в гріхопадінні. 
Пошкодження розумових, вольових і емоційних здібностей у гріхопадінні. 
Зміна особистісного морального змісту і реальність громадського життя. 
Сплутаність і невизначеність добра і зла в особистій і суспільній свідомості і 
бутті. Просторість і роздробленість гріховного змісту життя. Взаємодія гріхів у 
занепалій дійсності. Основні особливості ушкодженого гріхом буття. Свавілля 
як перекручення волі. Неправда, раціоналізм, безсистемність, скептицизм, 
байдужість до істини. Байдужість до духовного життя і захопленість порожніми 
цінностями світу.

Безсилля в боротьбі з гріхом. Перекрученість ціннісного світу. 
Екстатичність і мрійність. Непомірність і гріхи плоті. Гріховні радості й 
уболівання. Гріховні помисли, спокуси, пристрасті. Скривлення людських 
взаємин. Відраза до добра, прагнення до зла, неприйняття моральної боротьби. 
Пристрасна природа людини. Пристрасті; обжерливість, блуд, сріблолюбство, 
гнів, зневіра, сум, марнославство. Гордість як фундаментальна пристрасть. 
Душевні хвороби як вияв гріховного буття. Вплив світу, диявола і плоті на 
розвиток гріховної реальності. Безсутністність сатанізму. Автономний розвиток 
людства. Моральний аспект автономної творчості. Прагнення до розумової, 
духовної і політичної влади.
Особливості пристрасної природи сучасної людини. Старозавітна моральність. 
Декалог. Безсилля закону в моральній перебудові особистості.
Література [15; 27; 30; 40]

Тема 4. Наміри Творця щодо людини — природа людської особистості
Людина — істота духовно-фізична. Особливе місце людини в світі живих 

істот: єдине створіння, яке Бог створив для неї самої; єдине створіння, яке має 
природу як матеріальну (тіло), так і духовну (душа) (на грані світів духу і 
матерії). Безсумнівна гідність кожної людини (плід трьохсторонньої любові: 
Бога, чоловіка і жінки): від походження людини (цієї гідності людину ніхто не 
може позбавити, навіть вона сама); повна гідність хворої людини (психічно, 
фізично, душевно); потреба прийняти (полюбити) самого себе. Права людської 
особи: на зачаття в акті любові батьків, які є подружньою парою; на життя 
(безумовно — без огляду на здоров’я, фізичне або психічне, вік, колір шкіри, 
стать..., корисність для суспільства і навіть власні твердження — людина не є 
власником свого життя, людське життя і здоров’я не може бути предметом 
експериментів навіть для так званого добра цілого людства); на розвиток (як 
фізичний, так і духовний).

7



Література [7; 20; 32; 38]

Тема 5. Основи християнської моралі
Взаємовідношення старозавітної етики і благодатного змісту 

християнського морального світу. Нескінченна досконалість, моральне 
переродження і синовня любов до Небесного Отця — основні вимоги 
новозавітної моралі. Божественна любов і її переживання в Новому Завіті. Нова 
заповідь любові — головний зміст морального вчення Христа. Любов до Бога і 
до ближнього в їхній взаємодії. Викривлене розуміння любові.
Властивості особистості, обновленої дією Духа Святого. Віра як релігійна 
інтуїція. Віра як прагнення до єднання людської особистості з особистістю 
Божественною. Практичне добродіяння як вираз життєвої рятівної віри. 
Правильна градація моральних цінностей. Співвідношення євангельського 
ціннісного знання і людських етико-психологічних переваг. Необхідність 
ієрархії особистісних і суспільних моральних цінностей як вираження 
об’єктивних рангових категорій. Особисті і суспільні типи ціннісної ієрархії. 
Поклоніння, прославляння, сповідання Бога, слідування за Ним як точна 
підстава особистого морального устрою.

Одвічний конфлікт “бути чи мати” (дух чи матерія): туга людини за 
трансцендентністю; тяжіння культури до здобутків матеріальних. Культурні 
взірці (пропоновані цінності, пропаговані позиції, що націлені проти природи 
людини, проти подружжя і родини). Три моральні способи опанування світом: 
через духовну причинність; через служіння своєму єству; через богоборство. 
Неприйняття сенсу самовиховання і недостатність пропагування зрілої постави 
і відповідальності як важливої мети в житті.
Література [1; 3; 6; 1317; 19; 26; 31]

Тема 6. Зміст і значення Євангельських заповідей
Смиренність як фундамент духовного життя і відновлення внутрішнього 

світу, миру з Богом і миру з ближніми. Боротьба з гордістю за обновлений 
особистісний світ. Смиренномудріє блаженного плачу. Лагідність — образ 
майбутнього віку. Пошук релігійної істини, правди життя і моральної 
праведності. Милосердя людське — вираження подоби Божественної милості. 
Практика любові. Радість серця, сповненого милості. Миротворництво як 
типологія діяльності “нового творіння”. Радість гнаних за правду Божу. Золоте 
правило моральності (“як хочете, щоб з вами поводилися, поводьтеся і ви так з 
іншими”). Зміст заповіді як вираз духовно-моральних ідеалів. Нескінченність 
євангельського морального змісту. Принципова новизна Євангельського 
закону. Заповіді як орієнтири морального життя. Основні категорії 
євангельського морального досвіду. Моральний світ Апостольських послань. 
Священне Передання і його зміст у контексті морального досвіду. Значення 
Особистості Христа для розкриття особистісної етичної свідомості і практики. 
Виконання закону Ісусом Христом. Служіння Христа як образ служіння Його 
послідовників. Благодать і моральне переживання християнського життя.
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Змістовий модуль 2: Формування християнської духовності

Тема 7. Практика новозавітного морального життя
Покаяння як початок нового життя. Зміна розуму і серця. Плоди 

покаяння. Відродження “нового творіння” і основні духовно-моральні плоди 
нового життя. Відновлення цілісності і гармонії особистості. Свідомість 
внутрішнього світу особистості, оновленого Христом і християнством. 
Аскетична творчість і боротьба з гріхом: розкриття особистісних якостей, що 
відповідають християнським принципам. Прагнення до пошуку волі Божої і 
виконання її. Почуття духовного рангу і слухняність. Значення 
облагодатствованого розуму і почуттів у творенні оновленого морального 
життя. Використання досвіду Церкви в практиці протистояння злу. 
Самовідданість як необхідна умова і практика слідування за Христом. 
Прагнення до духовного блаженства в його моральних змістах і формах. 
Прагнення до святості як головний напрям практичного морального діяння. 
Види і форми святості.
Література [4; 8; 25; 29]

Тема 8-10. Пошук євангельського змісту в людських відносинах і в 
суспільному житті

Гуманізм. Зародження гуманізму. Гуманізм християнський і секулярний. 
Гуманізм у сучасному світі. Плюралізм. Моральний релятивізм. По той бік 
добра і зла. Проблема зла і страждання. У пошуках трансцендентного. 
Література [22; 33; 42; 43]

Прагнення до неупередженості, чистоти і змістовності в людських 
стосунках. Пошук і творіння добра людям. Неосуд особистості і творення 
внутрішнього світу. Прийняття ближніх по образу Христа (“у славу Божу”). 
Самовіддане служіння ближнім заради їхнього спасіння. Умови морального 
діяння, що творять єдність між людьми. Виявлення морального змісту в 
людських відносинах. Сімейна етика; взаємини подружжя.

Сімейна етика; взаємини батьків і дітей. Родина як мала церква. Церква як 
вияв духовно-моральної єдності. Мораль суспільного служіння. Моральні 
змісти взаємодії в малих групах. Розкриття морального змісту у великих 
групах. Взаємодія особистості з загальнонаціональною моральною свідомістю. 
Виявлення етичного змісту життя в контексті загальноцерковної моральності. 
Церква і громадське життя.
Література [11; 34; 35; 37; 41]

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

Література [9; 16; 35; 36]
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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 курсу

Ф
ор

ма
Н

ав
ча

нн
я

К
ур

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 6 106 0,25 год. на 

студента
іспит

7. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

№
п/п Назва теми

Кількість годин

ле
кц

ії юо
а

%
ев
О

ус
ьо

го

М
од

ул
ьн

ий
ко

нт
ро

ль

Змістовий модуль 1
1 Сутність і зміст християнської моралі як системи знань 1 10,2 11,2 0,25 год. 

на студ.
2 Система знання про мораль і практика морального життя 1 10,2 11,2
3 Зміст перекрученої моральної дійсності 10,2 11,2

4 Наміри Творця щодо людини — природа людської 
особистості

1 10,2 11,2

5 Основи християнської моралі
6 Зміст і значення Євангельських заповідей

1 10,2 11,2 
10,2 10,2

Разом за змістовим модулем 1: 4 6 1 ,2 65,2
Змістовий модуль 2
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7 Практика новозавітного морального життя 1 10,2 11,2

8-10 Пошук євангельського змісту в людських відносинах 1 34,6 35,6
і в суспільному житті

Разом за змістовим модулем 2: 2 40,8 44,8
Всього: 6 106 110 10

8. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Теми індивідуального науково-дослідного завдання для поточного контролю

(за вибором)

№
п/п

Назва тем курсу
еЗ §■
®  й  «  
О  Он щ

£  а ЙнГ О ев

Змістовий модуль 1
1 Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання). 5,8

Що ми називаємо Божим Об’явленням? Де зберігається Боже 
Об’явлення?
Що таке Святе Передання? Де переховується Святе Передання? 
Хто стоїть на сторожі Святого Передання? Що говорить про Святе 
Передання Святе Писання чи Біблія?

1, 2, 5, 
8

2 Старий Завіт. 5,8
Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство 
Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія 
Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято 
Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, 
пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 3, 
5, 8

3 Новий Завіт. 5,8
Вчення Христа і його учнів. Чудеса Христові. Вчення про Заповіді 
Блаженства. Вчення про силу молитви. Про значення суботи. 
Вороги Христа. Таємна вечеря. Страждання і смерть Ісуса Христа. 
Притча про сівача. Притча про блудного сина. Притча про 
милосердного самарянина. Благословення дітей.

1, 3, 4, 
5, 8, 10

4 Віра християнська. 5,8
Заповіді любові. Як розуміти вислів: “Бог є любов”? В чому су 
законів любові? Хто є нашим ближнім? На яких цінностях базуєть« 
християнська мораль?

1, 2, 6, 7

5 Життя християнське. 5,8
Що таке людяність і милосердя? Чи є прощення виявом 
милосердя? Сім проявів милосердя щодо тіла. Притча про любов 
до ближнього. Милосердя і спонсорство, чи це одне і теж?

1, 3, 4, 
6, 8

6 Філософські проблеми доказів буття Бога. 5,8
Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди? Що є найголовнішим 
з того всього, що Бог сотворив? Що то є ангели? Що то є людина? 
Первородний гріх людини.

1, 2, 5, 8

7 Християнський гуманізм та освіта. 5,8
Що значить слово Біблія. Коли книги Святого Письма чи Біблія 
були написані?

1, 2, 3, 
9, 10

8 Етичні виміри сучасних релігій. 5,8
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Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. 
Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 3, 
6, 8

9 Православ’я у світовій культурі. 5,8
Різдво Івана Хрестителя. Різдво Пресвятої Богородиці. 
Воздвиження Хреста Господнього. Покрова Пресвятої Богородиці. 
Введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Ісуса Христа. 
Хрещення Ісуса Христа. Стрітення Господнє. Вхід Господній в 
Єрусалим. Пасха або Великдень. Вознесіння Г осподнє. 
П’ятидесятниця або Трійця. Петра і Павла. Преображення 
Господнє або Спас. Успіння Пресвятої Богородиці.

1, 3, 4, 
5, 8, 10

Змістовий модуль 2
10 Відношення до природи в релігійному досвіді людства. 5,8

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство 
Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія 
Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято 
Кущів. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, 
пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 5, 
8, 9

11 Морально-етична категорія християнства. 5,8
Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу? 
Де були об’явлені Заповіді Божі? До якого закону відносяться 
Заповіді Божі? Чому потрібно було давати людям Заповіді Божі? 
Чому християни зобов’язані виконувати їх? Як діляться Заповіді 
Божі?

1, 2, 3, 
4, 7, 9, 

10

12 Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену 
глобалізації світу.

5,8 1, 2, 5, 
8, 9

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. 
Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 4, 
6, 9

13 Християнські чесноти і мораль. 5,8
Людина на землі, хто вона? Якою Бог створив людину на землі? 
Совість людини(сумління)? Що означає власна воля людини? 
Наші обов’язки по відношенню до Бога.

1,2, 4, 5, 
7

14 Людина між добром і злом. 5,8
Звідки взялося зло на землі? Чим вмотивоване право людини вибор 
добра або зла? Чи можна досягти добра через зло? Чому у сві 
живуть добрі і злі люди? Що таке злі вчинки? Чому Бог не карає зли 
людей?

1, 2, 3, 
4, 7, 9, 

10

15 Таланти і професія. 5,8
Зміст слів “талановита людина”. Як Господь розділив таланти між 
людьми? Що таке духовний капітал людини? Як розуміти 
біблійний вислів: “Не закопуйте свій талант”? Як християнство 
ставиться до професії? Як оцінює християнство діяльність людини 
за мотивами праці?

1, 2, 5, 
8, 9

16 Здоровий спосіб життя. 5,8
Що є основою суспільного спокою і миру? Що нині спричиняє 
процес деградації молоді? Коріння росту наркоманії, алкоголізму 
та аморальності в суспільстві. Де слід шукати вихід з цієї 
страхітливої тьми?

1, 2, 3, 
9, 10

17 Шлюб і подружжя. 5,8
Що є нормою християнського життя? Яким повинен бути шлюб за 
християнським вченням? Чому виникають певні труднощі і 
непорозуміння після одруження? Як уникнути конфліктів у сім’ї?

1, 3, 4, 
5, 8, 10
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Яке значення має християнська шлюбна традиція?
18 Сенс життя людини на Землі. 5,8

Що є найвищою метою християнства? Якими критеріями 
вимірюється велич людини і цінність її життя, згідно з 
християнською мораллю? Чим обмежується свобода людини на 
землі? “Найстрашніша людина - це байдужа людина.” Як ви 
розумієте ці слова?

1, 2, 3, 
4, 7, 9, 

10

Всього: 106

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

1. Презентація предмету «Християнська духовність» на засіданні 
педагогічної ради закладу освіти.

2. Презентація предмету «Християнська духовність» на батьківських 
зборах.

3. Презентація предмету «Християнська духовність» для мешканців 
територіальної громади.

4. Презентація предмету «Християнська духовність» на курсах підвищення 
кваліфікації працівників освіти.

5. Презентація вступного уроку предмету «Християнська духовність» для 
учнів середніх класів.

6. Презентація вступного уроку предмету «Християнська духовність» для 
учнів старших класів.

7. Презентація вступного уроку предмету «Християнська духовність» для 
студентів коледжу.

9. ПИТАННЯ ДО УСНОГО ЗАЛІКУ

1. Зміст морального знання як системи ціннісного ставлення особистості до 
Бога, людей, світу і до самої себе.

2. Благо як зміст морального буття.
3. О б’єктивна змістовність морального світу.
4. Загальність моральної проблематики.
5. Зв’язок та ієрархія моральних цінностей.
6. Поняття про моральний закон, його зміст, джерела, імперативність і 
внутрішню єдність.
7. Зв’язок особистості і суспільства в контексті морального буття.
8. М ісце християнської моралі в курсі наук про людину.
9. Божественне Одкровення як джерело знання про мораль.
10. С уб’єктивність особистого морального переживання і засвоєння 
особистістю моральних установок.
11. М оральне творення і руйнування особистості.
12. Невідповідність між теорією і практикою в конкретності особистого буття.
13. Воля і моральне самовизначення.
14. М оральний пош ук правди і добра та достоїнство особистості.
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15. Перекрученість морального буття.
16. Богообразність і краса цілісної особистості.
17. Пошкодження розумових, вольових і емоційних здібностей у гріхопадінні.
18. Сплутаність і невизначеність добра і зла в особистій і суспільній 
свідомості і бутті.
19. Просторість і роздробленість гріховного змісту життя. Взаємодія 
гріхів у занепалій дійсності.
20. Основні ^особливості ушкодженого гріхом буття.
21. Свавілля як перекручення волі.
22. Байдужість до духовного життя і захопленість порожніми цінностями світу.
23. Безсилля в боротьбі з гріхом.
24. Перекрученість ціннісного світу.
25. Відраза до добра, прагнення до зла, неприйняття моральної боротьби.
26. Пристрасна природа людини.
27. Гордість як фундаментальна пристрасть.
28. Душевні хвороби як вияв гріховного буття.
29. Безсутнісність сатанізму.
30. Прагнення до розумової, духовної і політичної влади.
31. Старозавітна моральність.
32. Декалог.
33. Особливе місце людини у світі живих істот.
34. Нова заповідь любові — головний зміст морального вчення Христа.
35. Віра як релігійна інтуїція.
36. Віра як прагнення до єднання людської особистості з особистістю 
Божественною.
37. Правильна градація моральних цінностей.
38. Необхідність ієрархії особистісних і суспільних моральних цінностей як 

вираження об’єктивних рангових категорій. Особисті і суспільні типи ціннісної 
ієрархії.

39. Одвічний конфлікт “бути чи мати” (дух чи матерія): туга людини за 
трансцендентністю; замах на життя людини в його різновидах.
40. Неприйняття сенсу самовиховання і недостатність пропагування 
зрілої постави і відповідальності як важливої мети в житті.
41. Смиренність як фундамент духовного життя і відновлення внутрішнього 

світу, світу з Богом і світу з ближніми.
42. Милосердя людське — вираження подоби Божественної милості.
43. Миротворництво як типологія діяльності “нового творіння”.
44. Золоте правило моральності (”як хочете, щоб з вами поводилися, 
поводьтеся і ви так з іншими”).
45. Зміст заповіді як вираз духовно-моральних ідеалів.
46. Основні категорії євангельського морального досвіду.
47. Відродження “нового творіння” і основні духовно-моральні плоди 
нового життя.
48. Відновлення цілісності і гармонії особистості.
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49. Використання досвіду Церкви в практиці протистояння злу.
50. Прагнення до духовного блаженства в його моральних змістах і формах.
51. Прагнення до святості як головний напрям практичного морального діяння. 

Види і форми святості.
52. Гуманізм.
53. Гуманізм християнський і секулярний.
54. Гуманізм у сучасному світі.
55. Моральний релятивізм.
56. Неосуд особистості і творення внутрішнього світу.
57. Виявлення морального змісту в людських стосунках.
58. Сімейна етика; взаємини батьків і дітей.
59. Церква як вияв духовно-моральної єдності.
60. Мораль суспільного служіння.
61. Розкриття морального змісту у великих групах.
62. Взаємодія особистості з загальнонаціональною моральною свідомістю.
63. Вияв етичного змісту життя в контексті загальноцерковної моральності.
64. Церква і громадське життя.

ЗНЛИТИ В БІБЛІЇ

1. Що ми називаємо Божим Об’явленням?
2. Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди?
3. Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив?
4. Християнське трактування ангелів.
5. Християнське трактування людини.
6. Первородний гріх людини.
7. Що значить слово Біблія?
8. Коли книги Святого Письма чи Біблія були написані?
9. Життя Адама і Єви.
10. Потоп.
11. Сімейство Ноя.
12. Вавилонська вежа.
13. Ідолопоклонство.
14. Авраам та Ісаак.
15. Християнське трактування шлюбу.
16. Пророк Мойсей.
17. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха).
18. Християнське трактування гідності людей.
19. Християнські засади виховання дітей.
20. Поділ Ізраїльського царства.
21. Перші царі та пророки.
22. Очікування Спасителя.
23. Вчення Христа і його учнів.
24. Чудеса Христові.

15



25. Вчення про Заповіді Блаженства.
26. Вчення про силу молитви.
27. Про значення суботи.
28. Вороги Христа.
29. Таємна вечеря.
30. Страждання і смерть Ісуса Христа.
31. Притча про сівача.
32. Притча про блудного сина.
33. Притча про милосердного самарянина.
34. Благословення дітей.
35. Сутність християнства.
36. Християнство -  релігія любові.
36. Християнство та інші релігії..
37. Актуальність Заповідей Божих у ХХІ столітті.
38. Нетрадиційні релігійні об’єднання.
39. Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу?
40. Як діляться Заповіді Божі?
41. Різдво Івана Хрестителя.
42. Різдво Пресвятої Богородиці.
43. Воздвиження Хреста Господнього.
44. Покрова Пресвятої Богородиці.
45. Введення в храм Пресвятої Богородиці.
46. Різдво Ісуса Христа.
47. Хрещення Ісуса Христа. Богоявлення.
48. Стрітення Господнє.
49. Вхід Господній в Єрусалим.
50. Пасха або Великдень.
51. Вознесіння Господнє.
52. П’ятидесятниця або Трійця.
53. Первоверховні апостоли Петро і Павло.
54. Преображення Господнє або Спас.
55. Успіння Пресвятої Богородиці.
56. Що значить слово Євангелія?
57. Як діляться книги Святого Письма Нового Заповіту?
58. Взірцева молитва “Отче наш”.
59. Яка книга нового Заповіту є пророчою?
60. Символ віри.

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

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

Модульний
контроль

Загальна сума 
балів

І 20 30 50

П 20 30 50

Всього 40 60 100

11. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Основними критеріями, що характеризують достатній рівень 

сформованності знань, умінь та навичок здобувача освіти при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Теорія християнського навчання і виховання», 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.
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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

£CTSЕкзамени 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

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.
модуля).

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

№ Назва бібліографічного джерела Кількість Назва
п/п примірників бібліотеки

у бібліотеці

Основна
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
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5. Сіданіч І.Л. Християнська педагогіка. -  Київ, 2018. 2 УМО

Додаткова
6. Протоієрей Серафим Слобідський. Закон Божий. Підручник 

для сім’ї та школи. -  К., 2008.
2 УМО

7. Огірко О. Християнська етика. - ’’Свічадо”. - Львів, 1999. 2 УМО
8. Янчук В. Основи християнської етики та моралі. -  

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. -  
Луцьк, 2006.

2 УМО

9. Осипов А. Онтологія духовності. -  У 2 томах. -  Миколаїв, 
2008.

2 УМО

10. Огірко О. Принципи морального життя. -  Львів, 1997. 2 УМО

ДОДАТКОВА

1. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. Полтава, Україна: Полтавський вісник, 1994, 191 с.
2. Ушинський К. Д. Про народність у  громадському вихованні. Київ, Україна: Радянська 
школа, 1983, Т. 1, с. 43 -  104.
3. Юркевич П. Д. «Серце і його значення в духовному житті людини», Львів, Україна: 
Основа, №3, с.163-164, 1993.
4. Огієнко І. І. (Іларіон), Українська культура і наша церква. Вінніпег, Канада: Накладом 
товариства “Волинь”, 1991. 84 с.
5. Зязюн І. А. та Сагач С. М. Краса педагогічної дії. Київ, Україна: УФІМБ, 1997, 302 с.
6. Сіданіч І.Л. Моральні та життєві дороговкази для людини. Християнська етика в
українській культурі : навч. посіб. для учнів 8-го класу / Ірина Сіданіч, Галина Красікова, 
Наталія Красікова. -  Коломия : ВПТ «Вік», 2019. -  218 с.
7. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної 
школи: монографія / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко — К. : Дорадо-Друк, 2012. — 496 с.
8. Сіданіч І. Л. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання: підручник / І. Л. 
Сіданіч, Я. Я. Черненький, В. Ю. Лешан ; за ред. Я. Я. Черненького. — Л. : НЄДУАД, 2012. 
— 528 с.
9. Невмержицька О. В. «Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування»,
Людинознавчі студії. Педагогіка, Вип. 31, с. 219-230, 2015.
10. Кулішенко Л. А. «Ідеал національного виховання: сучасне бачення проблеми»,
Світогляд, Філософія, Вип. 2, с. 236-243, 2012.
11. Вишневський О. І. Український виховний ідеал і національний характер (витоки, 
деформації і сучасні виклики). Дрогобич, Україна: Видавець Святослав Сурма, 2010, 160 с.
12. Педагогический энциклопедический словарь. Под ред. Б. Бим-Бад. Москва, Россия: 
Большая российская энциклопедия, 2003, 527 с.
13. Олійник О.В. Школа подружнього життя: метод.посібник для вчителів 9-11 класів / 
О.В.Олійник // Наук. редактор Сіданіч І.Л. -  Дніпро, 2018. -  92 с.
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