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16 різäво Хрèстове 1 45

17 Піäсумковèй урок із темè «Мораëьíі ціííості Святоãо 
Пèсьма»
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18 віра та äовіра 1 51

19 Муäрість як Божèй äар 1 54

20 Сëужіííя як віäповіäь íа покëèкаííя 1 58

21 Сумëіííя — ãоëос Божèй у äуші ëюäèíè 1 61

22 о÷ікуваííя Месії 1 64

23 Бëаãовіщеííя Пре÷èстої Дівè Марії 1 67

24 Дèтèíство Ісуса Хрèста 1 70

25 Сëужіííя Ісуса Хрèста 1 73

26 Дві ãоëовíі заповіäі ëюбові 1 77

27 Піäсумковèй урок із темè «Зíа÷еííя прèхоäу в світ Ісуса 
Хрèста»

1 81

28-29 Стражäаííя Ісуса Хрèста 2 83

30 воскресіííя Хрèстове 1 87

31-32 Ісус Хрèстос — Спасèтеëь äуші і тіëа 2 90

33 Піäсумковèй урок за рік 1 93
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Урок 1 
Тема. вступ. Хрèстèяíська етèка — íаука про хрèстèяíську 

мораëь.

мета. озíайомèтè у÷íів зі змістом поíять «етèка», «мораëь».
Допомоãтè усвіäомèтè переваãу хрèстèяíськèх мораëь-
íèх ціííостей — íаукè Ісуса Хрèста. розвèватè бажаííя 
жèтè зãіäíо íаукè Госпоäíьої заäëя ві÷íоãо жèття у íебі. 
вèховуватè покору і ëаãіäíість.

Хід уроку

І. Вступна частина.

1. Християнське привітання.

2. Спільна молитва (за усвідомлення важливості Божої науки для 
кожного з нас).

3. Повідомлення теми і мети уроку.
Íа сьоãоäíішíьому уроці мè поãоворèмо про мораëь, мораëьíі 

ціííості, проповіäуваíі Госпоäом íашèм Ісусом Хрèстом.

ІІ. основна частина. 

1. розповідь учителя про призначення людини.
Боã створèв íас, ëюäей, за образом і поäобою Своєю, äав íам 

розум, воëю і безсмертíу äушу äëя тоãо, щоб, пізíаю÷è Боãа й 
упоäібíюю÷èсь Йому, мè ставаëè усе кращèмè і äобрішèмè, все 
біëьше уäоскоíаëюваëèся й успаäкуваëè ві÷íе бëажеííе жèття з Боãом. 
тому ісíуваííя ëюäèíè íа земëі має ãëèбокèй сеíс, веëèке 
прèзíа÷еííя і вèсоку мету.

У Божій світобуäові íемає і íе може бутè ÷оãось безãëузäоãо. 
І якщо ëюäèíа жèве без вірè у Боãа, íе за заповіäямè Божèмè, 
íе äëя майбутíьоãо ві÷íоãо жèття, то й ісíуваííя такої ëюäèíè 
íа земëі втра÷ає сеíс. люäям, які жèвуть без Боãа, жèття зäається 
íезрозуміëèм і вèпаäковèм, а саме такі ëюäè ÷асто бувають ãрішíіші 
за звірів. Щоб вèкоíатè своє прèзíа÷еííя íа земëі й зäобутè ві÷íе 
спасіííя, кожíій ëюäèíі íеобхіäíо: по-перше, пізíатè істèííоãо Боãа 
і правèëьíо віруватè у Íьоãо, тобто матè істèííу віру, і, по-äруãе, 
жèтè за цією вірою, тобто ëюбèтè Боãа, ëюäей і ÷èíèтè äобрі справè.

2. робота над біблійним віршем (Хрестоматія, с. 3).

 y читання вірша мовчки.

 y Пояснення і аналіз прочитаного.

— коãо проваäèть Госпоäь? (Покірних у правді.)
— якèх ëюäей íазèвають покірíèмè?
— як вè äумаєте, що ÷екає íепокірíèх?
якщо ëюäè, сім’ї та ціëі íароäè втра÷ають віру в Боãа, íе 

äотрèмуються заповіäей Госпоäíіх, ãрішать сëовамè і äіëамè, творять 
беззакоííя, íе äопомаãають оäèí оäíому, скрèвäжують бëèжíіх та 
вороãів своїх, íе прощають, вороãують, íе моëяться й íе просëавëяють 
Боãа, то з íèмè трапëяються íещастя, біäè і хворобè, воíè потерпають 
віä стèхійíèх ëèх і катастроф.

— коãо Госпоäь íав÷ає äороãè своєї? (Лагідних.)

3. робота над завданнями №1 і 2 у зошиті (с. 3).
Жèття Ісуса Хрèста зäійсíèëо ãраíäіозíèй впëèв íа всю історію 

ëюäства. воíо спрямовує усіх ëюäей äо Боãа, äо спасіííя, äобра, 
вірè, íаäії, ëюбові, ÷èстотè, муäрості, справеäëèвості, мужíості, 
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зè÷ëèвості, стрèмаíості, помірковаíості, поряäíості, моëèтвè, 
посту, щеäрості, мèëостèíі, покорè, закоíопосëушíості, мèëосерäя, 
ëаãіäíості. Жèття Ісуса Хрèста, Йоãо смерть íа хресті, воскресіííя, 
возíесіííя íа íебо і повторíèй прèхіä íа земëю є взірцем тоãо, що 
кожíа ëюäèíа має шаíс прощеííя своїх ãріхів ÷ерез єäíаííя з Боãом, 
якèй рятує äушу і äає жèття ві÷íе.

4. робота над віршем «отче наш» (Хрестоматія, с. 3).

5. робота над завданням №3 у зошиті (с. 3).
(Учні записують свої плани на майбутнє.)

6. робота над притчею «А що потім» Поля Дж. Вортона (Хресто-
матія, с. 4).

 y читання притчі мовчки.

 y Аналіз прочитаного.

— які пëаíè íа майбутíє буäував äëя себе моëоäèй юíак?
— чому хëопець вèрішèв зміíèтè ці пëаíè?
— як вè äумаєте, що саме зміíèв у своїх пëаíах юíак?
— чè íе вèíèкëо й у вас бажаííя що-íебуäь зміíèтè у вëасíèх 

пëаíах пісëя про÷èтаíоãо?

7. робота над оповіданням «Мотузка для повітряного змія» 
зі зб. «Таємниця твоєї душі» В. Семчука (Хрестоматія, с. 4–6).

 y читання вголос окремими учнями.

 y Аналіз прослуханого.

— Хто зробèв повітряíоãо змія?
— Хто управëяє íèм?
— Що стаëося зі змієм пісëя втратè зв’язку зі своїм ãоспоäарем?
— Що стається з ëюäèíою пісëя втратè зв’язку з Боãом?

8. робота над віршем «Подай мені, Господи, руку Свою» (Хресто
матія, с. 6).

9. робота над завданням №4 у зошиті (с. 4). 
(Учні розшифровують вислів із Біблії: «Бога бійся, і чини Його за-

повіді, бо належить це кожній людині!» (Екл. 12, 13).

10. опрацювання тексту «Мудрець Солон» зі зб. «Таємниця твоєї 
душі» В. Самчука (Хрестоматія, с. 6–8).

ІІІ. Підсумкова частина.

1. Висновок.
Завäякè реëіãії ëюäèíа отрèмує коíкретíі, правèëьíі, ãумаíістè÷íі 

орієíтèрè, правèëа і íормè жèття за заповіäямè Божèмè. І це робèть 
суспіëьство äуховíішèм, вèховаíішèм, ãумаííішèм, поëіпшує йоãо 
ісíуваííя.

2. Спільна молитва (подяка Богові за можливість вивчати Його 
святу науку).
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Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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Урок 17
Тема. Піäсумковèй урок із темè «Мораëьíі ціííості Святоãо 

Пèсьма».

мета. Піäсумуватè і узаãаëьíèтè зíаííя у÷íів із темè: «Мораëьíі 
ціííості Святоãо Пèсьма». Провестè тематè÷íе оціíюваííя з 
äопомоãою тестів.

Хід уроку

І. Вступна частина.

1. Християнське привітання.

2. Спільна молитва (за вміння підтримати потребуючих).

3. Повторення вивченого матеріалу.

4. Повідомлення теми і мети уроку.
Íа сьоãоäíішíьому уроці мè провеäемо тематè÷íе оціíюваííя 

íа осíові тестів, поäаíèх у зошèті.

ІІ. основна частина.

1. Актуалізація опорних знань учнів із вивченої теми.

2. Тематичне оцінювання.

1 варіант

1. По÷аток ãорäості є:
А) марíосëавство;
Б) віäкèíеííя Божої помо÷і;
в) прèíèжеííя бëèжíьоãо.

2.  Побуäуватè місто і в íьому вежу вèсотою аж äо íебес заäумаëè 
íащаäкè:
А) Сèма;
Б) Хама;
в) яфета.

3.  коëè Боã явèвся авраамові у вèãëяäі трьох поäорожíіх, йому 
буëо:
А) 79 років;
Б) 89 років;
в) 99 років.

4. За ÷асів Староãо Завіту ëюäè жèëè:
А) у шатрах;
Б) піä віäкрèтèм íебом;
в) у пе÷ерах.

5. Закіí÷è ре÷еííя:
«Ісус Хрèстос є зразком ëюбові äо бëèжíіх, аäже віí … 
(Відповідь: переніс терпіння на хресті задля відпущення наших гріхів.)

6. Давèä воював із:
А) ціëèм військом;
Б) оäíією ëюäèíою;
в) ãрупою з äекіëькох осіб.

7.  Цар íаказав кèíутè у воãíеííу пі÷ äрузів пророка Даíèїëа ÷ерез 
те, що воíè:
А) íе покëоíèëèся іäоëу;
Б) íе покëоíèëèся цареві;
в) íе покëоíèëèся зíатíèм ëюäям вавèëоíськоãо царства.
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8. Про íароäжеííя Сèíа Божоãо сповістèв Діві Марії аíãеë íа ім’я:
А) Мèхаїë;
Б) Гаврèїë;

9. Хто першèм äізíався про íароäжеííя Божоãо Сèíа?
А) Муäреці;
Б) перехожі;
в) пастухè.

2 варіант

1. Сереäèíою ãорäості є:
А) íеíавèсть äо звèíува÷еíь;
Б) марíосëавство;
в) віäкèíеííя Божої помо÷і.

2. Буäівеëьíèкè кèíуëè розпо÷ату буäову вавèëоíської вежі ÷ерез:
А) брак буäівеëьíоãо матеріаëу;
Б) втому;
в) змішаííя мов.

3.  коëè Боã явèвся авраамові у вèãëяäі трьох поäорожíіх, йоãо 
äружèíі Саррі буëо:
А) 89 років;
Б) 99 років;
в) 69 років.

4. За ÷асів Íовоãо Завіту ëюäè жèëè:
А) у шатрах;
Б) у буäèíках;
в) у пе÷ерах.

5.  Закіí÷è ре÷еííя: «Ісус Хрèстос є зразком ëюбові äо Боãа, аäже 
віí …
(Відповідь: щиро виконував волю Небесного Отця.)

6. Що äопомоãëо Давèäові перемоãтè веëетíя Гоëіафа?
А) Спрèтíість;
Б) Божа äопомоãа;
в) вміííя воюватè.

7. Друзів пророка Даíèїëа зваëè:
А) азарія, Єзекèїëь, аíаíія;
Б) Мèсаїë, Соëомоí, азарія;
в) аíаíія, азарія, Мèсаїë.

8. Ісус Хрèстос íароäèвся у місті:
А) вèфëеєм;
Б) Íазарет;

9. Ісус Хрèстос íароäèвся:
А) у ясëах;
Б) у ãотеëі;
в) у буäèíку зíайомèх.

3. Доопрацювання текстів із Хрестоматії.

ІІІ. Підсумкова частина.

1. Узагальнення вивченого.

2. Спільна молитва (з наміренням, вказаним учителем).



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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Урок 33
Тема. Піäсумковèй урок за рік.

мета. Піäсумуватè й узаãаëьíèтè зíаííя у÷íів, зäобуті протя-
ãом року, оціíèтè зäобуті зíаííя за äопомоãою тематè÷-
íої атестації.

Хід уроку

І. Вступна частина.

1. Християнське привітання.

2. Спільна молитва (з наміренням, вказаним учителем).

3. Повторення вивченого.

4. Повідомлення теми і мети уроку.
Íа сьоãоäíішíьому уроці мè оціíèмо та піäсумуємо зíаííя, 

зäобуті протяãом року.

1 варіант

1. Бëаãовіщеííя Пре÷èстої Дівè Марії святкують:
А) 7 квітíя;
Б) 28 серпíя;
в) 21 вересíя.

2. Ісус заãубèвся у храмі, коëè йому вèповíèëося:
А) 8 років;
Б) 12 років;
в) 10 років.

3. Іваí Хрестèтеëь, жèву÷è у пустеëі, íосèв оäяã із:
А) ëьоíу;
Б) вербëюжоãо воëосу;
в) шкірè тварèí.

4. Гоëос Божèй у äуші — це:
А) покора;
Б) мèëосерäя;
в) совість.

5. Муäрість у äуховíому зíа÷еííі — це:
А) страх Госпоäíій;
Б) веëèкèй баãаж зíаíь;
в) äоскоíаëе зíаííя Бібëії.

6. До äруãої заповіäі ëюбові віäíосяться:
А) 6 Божèх заповіäей;
Б) 4 Божèх заповіäі;
в) 5 Божèх заповіäей.

7. Піä ÷ас стражäаíь Спасèтеëя íа Гоëãофі стаëося веëèке зíамеííя:
А) буревій;
Б) бëèскавка;
в) темрява.

8. Íестè хрест Ісусові äопоміã:
А) Сèмеоí;
Б) яків;
в) Сèмоí.

9. Ісуса розіп’яëè íа ãорі:
А) оëèвíій;
Б) Гоëãофі;
в) Сіíай.
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10. каміíь віä ãробу Спасèтеëя віäваëèв:
А) аíãеë;
Б) сторожа;
в) жіíкè-мèроíосèці.

2 варіант

1. разом із бëаãою звісткою архаíãеë Гаврèїë прèíіс Марії квітку:
А) маãíоëію;
Б) трояíäу;
в) ëіëію.

2. Ім’я еммаíуїë (Гебрейське ім’я Ісуса) озíа÷ає:
А) Спасèтеëь світу;
Б) з íамè Боã;
в) віäкупèтеëь.

3. Іваí Преäте÷а закëèкав ëюäей зміíèтèся і змèтè свої ãріхè:
А) моëèтвою;
Б) воäою;
в) покаяííям.

4. Íайбіëьшèм äаром Божèм äëя ëюäèíè є:
А) жèття;
Б) зäоров’я;
в) бëаãопоëу÷÷я.

5. розум у äуховíому зíа÷еííі — це:
А) розумові заäаткè ëюäèíè;
Б) віäступ віä зëоãо;
в) íаявíість äоброї пам’яті.

6. До першої заповіäі ëюбові віäíосяться:
А) 4 Божèх заповіäі;
Б) 6 Божèх заповіäей;
в) 5 Божèх заповіäей.

7. Страäаю÷оãо Ісуса воякè íапоїëè:
А) воäою;
Б) оцтом;
в) вèíом.

8. Скіëькè суäів буëо íаä Ісусом:
А) 9;
Б) 5;
в) 6.

9. Спасèтеëя поховаëè у саäу:
А) Йосèфа;
Б) Íèкоäèма;
в) якова.

10. опіку íаä Своєю Матір’ю Ісус äору÷èв у÷íеві íа ім’я:
А) Іоаí;
Б) аíäрій;
в) Петро.

ІІІ. Підсумкова частина.

Спільна молитва (за щасливий відпочинок під час літніх канікул).
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