
https://bohdan-books.com/catalog/book/99061/


3

слово до читача
Ширше розкривайте очі, глибше
дивіться в кожну людську душу,
впізнавайте, любіть її, любіть як самого
себе, бо більшого й кращого від людини
ви нічого й ніде не побачите на Землі.

Давид Тіній

Ми живемо в епоху великих змін. Терплять крах різні ідеології, 
виникають нові конфлікти, війни, розмежування, кордони. Спостері-
гаючи за довкіллям, ми часто відчуваємо стурбованість наших дітей. 
У них виникає безліч «чому?», «за що?», «для чого?», вони шукають 
відповіді на запитання: як жити? як любити? як молитися?

Формування духовного світу особистості – це велике і складне 
завдання, що потребує комплексного та багаторівневого розв’язання. 
Сьогодні в Україні по-різному тлумачать поняття духовності, роз-
роблено різні підходи до її формування, які часто заперечують одне 
одного. Бажання допомогти молодій людині спонукає вести діалог, 
звертатися до витоків духовності, що лежать у багатстві людської іс-
торії, культури, релігії. 

В останнє десятиліття дедалі більше політичних і культурних 
дія чів, вчителів і батьків звертаються до християнських моральних 
цінностей як найбільш стійких, універсальних, непідвладних часові 
норм.

Починаючи з перших релігійних книг («Нового Заповіту», «Біб-
лії»), відбувалося становлення основоположних християнських цін-
ностей – загальних чеснот: розсудливості, поміркованості, справед-
ливості, стійкості, вірності слову; теологічних чеснот: віри, надії, 
любові, милосердя. Сталими моральними взірцями є також десять 
християнських заповідей. Усі ці постулати стали основою розвитку 
всієї культури, інтегрувалися з іншими моральними цінностями, зви-
чаями, традиціями, вибудували ціннісний світ сім’ї, стосунків дітей і  
батьків. 
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Вплив дорослих змінює не тільки поведінку дитини, але і її внут-
рішній світ. Дуже важливо те, що лежить в основі стосунків батьків і 
дітей. Довіра, доброзичливість створюють сприятливі умови для ви-
користання батьками свого сильного характеру, авторитету, досвіду, 
знань у формуванні духовності дитини. 

У проекті «Національної програми виховання дітей та учнівської 
молоді в Україні» (2004-2013 рр.) зазначено, що «сім’я виховує дітей 
і учнівську молодь на релігійних цінностях, які є універсальними мо-
ральними орієнтирами, невід’ємною частиною культури української 
сім’ї; тими гуманістичними засадами, значення і сутність яких роз-
кривається завдяки виховному впливу батьків на духовний світ дити-
ни через її почуттєво-емоційну сферу». 

Вагомим кроком в освіті стало введення в шкільну програму фа-
культативного курсу  з християнської етики. Це дало змогу не лише 
поглибити знання дітей про Бога, ознайомитися з біблійним вченням, 
але й підтримати  і піднести роль сімейного релігійного виховання. 

Батьки для своїх дітей – це Божі заступники. Саме так тлумачить 
роль батьків християнська мораль. Сам Бог поручив нас нашим бать-
кам, у їхні  руки вложив наше життя і наше виховання.

Уже традицією стало у ЗОШ с. Мильного Зборівського р-ну 
проводити свято-зустріч  учнів-третьокласників з їхніми хресними 
батьками. Адже вони в однаковій мірі з рідними батьками несуть 
відповідальність за дитину і беруть на себе певні обов’язки. Такі 
заходи спрямовані на наближення дитини до Бога, на об’єднання 
та зближення родин.

Немає ціни вдало завершеним справам, проектам, задумам. 
Адже кожен крок назустріч, який навчив, об’єднав, зміцнив, є 
невід’ємною частинкою успіху, а це так важливо для вчителя і 
батьків.
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Божу іскру — в дитячі серця
Спільний родинний проект

Мета проекту:
 формувати духовну, творчу, гармонійно розвинену особис-

тість на основі християнського вчення, утвердженого на сто-
рінках Біблії;

 виховувати в дітей шанобливе ставлення до батьків, свого   
дому, віросповідання, звичаїв і традицій;

 глибше вивчити інтереси і потреби сім’ї, її роль у духовному 
становленню особистості, зміцнити взаємодію сім’ї і школи;

 покращувати міжособистісне спілкування батьків і дітей в 
сім’ї на основі здобутків християнської педагогіки;

 впроваджувати в систему шкільної освіти традиційні для 
України цінності: істину, благочестя, добро, милосердя, гід-
ність, совість і честь.

Завдання проекту:
 залучити батьків до участі у виховному процесі школи;
	організувати вивчення і поширення кращого досвіду сімей-

ного виховання;
 провести заходи з участю батьків з питань розвитку і зміц-

нення духовного здоров’я дітей;
 розробити рекомендації спільних дій школи і сім’ї у станов-

ленні особистості дитини;
 утвердити в особистості пріоритет духовних цінностей;
 продовжувати традицію проведення родинних зустрічей з  

хресними батьками з метою забезпечення духовної єдності 
поколінь;

 провести діагностику з метою вивчення ставлення батьків до 
духовних цінностей і традицій в сім’ї.

Учасники проекту: 
учні 3-го класу, класовод, катехит, батьки, хресні батьки, вчи-

телі, священик.
Термін виконання: 
протягом року.
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Родина – найперша і найпереконливіша школа релігійного 
виховання. Ще свого часу А. Шептицький писав: «Пам’ятайте 
про те, що ваша хата є першою і найважливішою школою, в 
якій ваші діти мають навчитися любити Бога і людей». Вчителі 
у тісній співпраці з батьками формують духовно багату особис-
тість з кращими моральними та людськими якостями. 

Таку співпрацю розпочинаємо з вивчення сім’ї. Якою ж є 
сім’я дитини, чим вона живе, які традиції і святині береже? 
Цьому сприяють розмови за круглим столом з батьками, дис-
пути, обговорення цікавих публікацій чи кінофільмів.  

Коли і як треба вчити дитину молитися? Як правильно по-
яснити їй слова молитви? Коли вперше вести дитину до церкви? 
Такі питання обговорювались у колі класної родини з участю 
вчителя-катехита, священика. Батьки висловлювали різні точки 
зору, але завжди приходили до спільної думки, погоджувалися  
з більш переконливими твердженнями. Для таких зустрічей не- 
одноразово були підготовлені та вручені батькам пам’ятки. 

Важливу роль у вивченні дитячих родин було відведено ан-
кетуванню серед батьків. За що ви найбільше вдячні Богу? Яке 
значення має для вас Свята Літургія? Що означає бути христия-
нином? Відповіді дорослих вражали відвертістю, щирими зізна-
ннями у своїх слабкостях. 

Така робота з батьками надихнула нас на більш об’ємну 
і ефективну працю. В задумі став спільний родинний проект, 
спрямований на підготовку дитини до однієї з найважливіших 
подій її життя – прийняття першого урочистого Святого Причас-
тя. Однак це вже було кінцевим етапом проекту, а цьому переду-
вала велика спільна праця сім’ї і школи. Проект мав назву «Божу 
іскру – в дитячі серця», тому завдання першого етапу вимагало 
глибшого вивчення родинних стосунків: з чого починається та 
«Божа іскра» в кожній сім’ї? Учасниками проекту були не лише 
вчителі, діти, батьки, а також священик, хресні батьки дітей. 

Діти малювали свої щасливі родини, писали твори на тему: 
«Хресні батьки у моєму житті»; батьки відповідали на запитання 
анкет, творчо співпрацювали з нами, вчителями. 

Другий етап проекту «Нехай святиться ім’я Твоє…» мав за 
мету зібрати воєдино сім’ї, поділитися досвідом релігійного ви-
ховання і разом у спільній молитві возвеличити Бога, віддати 
Йому шану і скласти подяку за дар життя. 
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 Де згода в сімействі, там мир і тишина,
 Щасливі там люди, блаженна сторона.
 Їм Бог допомагає, добро їм посилає,
 І з ними ввік живе.    (Двічі)

 Де згоди немає, там мир не царить,
 Там Бог не вітає, добро їм не дарить.
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Руйнуються пожитки, добро їх, їхні дітки,
Все марно пропаде...    (Двічі)

Пошли нам, Боже, згоду, і мира Твій покров,
Щоб жити в Твоїй волі, і щиру дай любов!
Пошли нам щастя й долю, щоб жити в Твоїй волі,
Ти нас благослови!     (Двічі)
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