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ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ НА 
ПРИНЦИПАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Розглядаються особливості впровадження християнських цінностей у 
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи, а саме в позаурочну 
роботу із старшими підлітками. Досліджуються форми співпраці учнів і 
вчителя, школи і батьків, освітян і представників різних християнських 
конфесій у справі духовно-морального виховання школярів на принципах 
християнської моралі. 

 

The features of introduction of christian values in the educational-educating 
process of general school are examined, namely in after lesson work with senior 
teenagers. The forms of collaboration of students and teacher are explored, schools 
and parents, teachers and representatives of different christian confessions in 
matters of spiritually-moral education of schoolboys on principles of christian 
moral. 

 

Нині в Україні чітко помітні дві головні тенденції розвитку: 
відродження національної самосвідомості та інтеграція у європейське і світове 
співтовариство із глобалізацією та інтернаціоналізацією різних сфер 
матеріального та духовного життя [5, 26; 7, 202]. Ці важливі стратегічні 
завдання здійснюються з великими труднощами. Аналітики стверджують, що 
нині в Україні панує духовно-моральна криза: зростання вандалізму, 
жорстокості, злочинності, наркоманії, алкоголізму, корупції, руйнування сім’ї, 
популяризація насилля. Поширення цих негативних явищ на дітей і молодь 



шкільного віку стає загрозою для майбутнього України. Адже, майже щороку 
серед неповнолітніх злочинність зростає на 4-5% [3, 19]. Зрозуміло, що в 
аморальному суспільстві не може бути моральною ні політика, ні економіка. 

В Україні впродовж багатьох десятиліть релігія, як складова частина 
духовного життя суспільства, була виключена із системи навчальних 
предметів і курсів загальноосвітньої школи. У її навчально-виховному процесі 
використовувалися лише окремі факти релігійного змісту, підпорядковані 
панівній атеїстичній ідеї. Сучасна українська школа відмовилася від старої 
виховної системи, але, на жаль, не виробила нової. Саме тому середня школа з 
її невизначеною теорією і практикою виховання дітей і молоді викликає багато 
нарікань і критики [9, 2]. 

Історично християнська Україна до останнього часу не здійснювала 
серйозних кроків на загальнодержавному рівні для використання виховного 
потенціалу християнства в навчальних закладах різного рівня. Все, що 
робилося в цьому напрямку, носило регіональний характер або мало 
конфесійну основу. 

Соціологічні та психологічні дослідження, проведені в 1999 році в 
Мізоцькій ЗОШ Здолбунівського району та ЗОШ № 12 м. Рівного засвідчили, 
що предмет «Християнська етика» учні вважають своїм улюбленим і 
відносять до трьох найважливіших предметів шкільного циклу. Діти 
відзначають, що християнська етика допомагає їм позбавитися багатьох 
негативних рис характеру. 75% учнів, що вивчають даний предмет, заявляють 
про зміну своїх моральних понять, а саме: в них покращилась поведінка, 
ставлення до батьків, друзів та вчителів. Ці зміни підкріплюються і 
отриманими результатами дослідження стану ворожості і агресивності за 
методикою Басса-Даркі. Опитуванням були охоплені учні 6-х класів ЗОШ 
№ 12 м. Рівного, у яких вивчається християнська етика і в яких цей предмет не 
вивчається. Результати аналізу психологічного дослідження показали, що в 
класі, де не вивчається предмет «християнська етика», лише 25% учнів 
відповідають нормі, а в 75% рівень ворожості перевищує норму. У класі, де 
вивчається предмет «християнська етика», нормі відповідає 46%, отже, 
різниця становить 21%. 

Вивчаючи ставлення дітей до вивчення предмету «Християнська етика» 
варто відзначити, що 93% учнів подобається вивчати християнську етику, 89% 
дітей бажають вивчати цей предмет і в майбутньому. Разом з тим, варто 
відзначити і те, що за результатами соціологічного дослідження з’ясувалося, 
що деякі школярі почуваються дещо дискомфортно на окремих уроках 
християнської етики, оскільки вони мають певну виражену конфесійну 



спрямованість. 

Сучасний стан українського суспільства свідчить про нагальну потребу 
в його змінах щодо моральності. Вітчизняні та зарубіжні надбання в галузі 
виховання молодого покоління на засадах християнської моралі вказують на 
необхідність запровадження у навчально-виховну систему 
загальноосвітньоосвітньої школи принципів християнської моралі та дають 
змогу це робити. Найбільш привабливою для учнів, їхніх батьків і вчителів у 
цій системі є галузь позакласної роботи, яка несе в собі навантаження як 
освітнього, так і виховного характеру. Слід наголосити, що позакласна 
виховна робота наповнює необхідним змістом дозвілля школярів. 

Християнська мораль пронизує усі сфери людського життя, тому 
позакласну виховну роботу з християнської етики не слід відривати від сім’ї, 
школи і громади. Християнське виховання повинне здійснюватися постійно і 
послідовно, починаючись у родині і продовжуючись у шкільних позакласних 
заняттях. Здійснювати його допоможуть такі науки, як педагогіка і психологія, 
які володіють широким матеріалом щодо мети, принципів та вимог до 
позакласної виховної роботи. Адже в законі України «Про освіту» йдеться про 
позаурочне виховання як невід’ємну частину системи освіти і спрямовується 
воно на розвиток здібностей учнівської та студентської молоді, задоволення її 
інтересів і духовних потреб. 

Метою позаурочної виховної роботи з християнської етики є: 
1) поглибити і розширити отримані знання; 2) формувати практичні навички і 
світоглядні переконання; 3) виробити навички поведінки, які відповідають 
нормам християнської моралі; 4) допомогти дітям усвідомити, що істинним 
прикладом для наслідування є Син Божий Ісус Христос; 5) формувати 
практичні навички самоусвідомлення, 6) насичувати всі сфери виховної 
роботи релігійним настроєм; 7) необхідно поєднувати важливе значення 
принципів християнської моралі із життєвим досвідом учнів; 8) спиратися на 
індивідуальні та вікові особливості дітей; 9) надати допомогу учням в тому, 
щоб в них дозріла внутрішня потреба здійснювати моральний вибір у бік 
абсолютного добра; 10) заповнити дозвілля дітей різноманітними формами 
організації як навчального, так і розважально-ігрового плану; 11) залучити до 
цієї роботи батьків учнів, учителів школи та представників громадськості. 

Як показує досвід, позакласна виховна робота з християнської етики дає 
можливість під час масових, групових та індивідуальних занять розширити 
знання учнів, отримані на заняттях з курсу християнської етики. Адже 
навчання і виховання має особисто зорієнтований характер, тому що воно 
включає в себе світоглядну та життєтворчу спрямованість; враховує 



індивідуальні психологічні властивості учнів; допомагає учням будувати своє 
життя відповідно до системи християнських цінностей та стати 
відповідальною особистістю, здатною до саморозвитку, самовиховання та 
самореалізації; сприяє вихованню моральної громадської позиції, враховуючи 
національний український менталітет. 

Різноманітні форми і методи позакласної виховної роботи дають змогу із 
огляду на приміщення, і кількість слухачів, часу та при широкому виборі тем 
із програмного курсу запроваджувати принципи християнської моралі у 
навчально-виховний процес. 

Загальним принципом, який характеризує специфіку занять з 
християнської етики в позакласний час, є вільний вибір виду роботи за 
бажанням або способу здобуття нових знань. Разом з іншими слухати реферат 
товариша про вплив Біблії на мистецтво, чи лекцію учителя про основу 
християнського подружжя, самостійно працювати із Біблійною 
енциклопедією, чи разом з однодумцями виступати із конкретною програмою 
до християнського свята – між цими видами роботи самостійно вибирає учень. 
А завдання вихователя полягає у тому, щоб зацікавити, захопити, допомогти 
дитині зробити цей вибір, створити умови для вільного вибору. Адже Сам 
Господь Бог нікому з людей не нав’язує віру в себе, а дарує всім і кожному 
вільну волю у виборі між добром і злом, відносною людською мораллю та 
абсолютною Божою. 

Наступний принцип християнської виховної позакласної роботи -
ініціативність, самодіяльність, опора на які дуже важлива. Якщо цей принцип 
реалізується, то будь-яка справа або захід сприймається учнями так, ніби вони 
виникли при їхній самостійній роботі, навіть якщо були підказані старшими. 
Наприклад, семикласники запропонували учителю звичайну розмову про 
прохання до Ісуса Христа замінити письмовою анонімною роботою, твором – 
роздумом «Що я попросив би при зустрічі в Ісуса Христа». Вчитель 
погодився, і при наступній зустрічі учні зафіксували на папері свої потаємні 
думки, прохання та роздуми, бажання щодо себе, батьків, друзів. Після 
підбиття усіх підсумків таким видом роботи залишилися задоволені як учні, 
так і вчитель. 

Бажано, щоб учні під час позаурочної роботи були задіяні в активну 
пошукову діяльність, пов’язану із збором необхідних матеріалів, фактів та 
знань. У процесі підготовки до учнівської конференції восьмикласники за 
бажанням вибирають для себе теми рефератів на задану загальну тему. 
Протягом тривалого часу учасники конференції збирають літературу до 
реферату, звертаючись до бібліотек, вчителів-предметників та 



використовують власні знання. Згодом під час індивідуальних консультацій з 
учителем ці учні складають план та самостійно пишуть роботи. Вони деякий 
час вчаться виступати перед аудиторією, стримано, по-християнськи 
реагувати на зауваження і вільно володіти матеріалом. Адже саме у цьому віці 
школярі, крім бажання спрямовувати свій вибір під час життєвої ситуації в бік 
добра, осмислюють особисту відповідальність за здійснений вчинок. 
Наприклад, семикласники свої розповіді про земне життя Ісуса Христа за 
власним бажанням вивчають напам’ять, щоб виступити перед учнями 
молодших класів. А восьмикласники і дев’ятикласники після виступу навіть 
обирають найкращого промовця. 

Дуже важливо, щоб позакласна робота з християнської етики не 
будувалася як розвага, але присутність елементу гри має важливе значення, 
особливо для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Перш за все, 
необхідно зрозуміти це самому вихователю та пояснити вихованцям, що ім’я 
Боже та Його мудрість не слід використовувати для розваги, намагатися не 
балансувати на межі розваги та гри при вивченні християнських принципів. 
Такі способи перевірки знань та їх виявлення і удосконалення, як брейн-ринги, 
КВН, турніри, фестивалі, конкурси юних художників та читців, перетворять 
цей вид перевірки у цікаву та захоплюючу гру. Не лише її активні учасники, 
але й глядачі збагачуються новими знаннями. Наприклад, серед учнів п’ятих 
класів можна провести конкурс на кращого знавця тексту Старого Заповіту, 
який вивчався на заняттях християнської етики. 

Успіху позакласної виховної роботи з християнської етики надає чітка 
організація та підготовка виконання заздалегідь складеного плану. Адже всі 
форми організації потребують підготовки внутрішньої і зовнішньої, тобто, 
учасників і слухачів, приміщення і наочності, часу оголошення і проведення. 
Наприклад, чітко організовані за бажанням групи учнів отримали конкретне 
завдання під час підготовки загальношкільного заходу «Світле Христове 
Воскресіння». Одні слухачі курсу християнської етики прикрашали стіни 
кінозалу, інші готували місця для глядачів, треті виготовляли оголошення та 
розповсюджували їх. Згодом учні зазначили, що підготовка до заходу була для 
них важливішою ніж його проведення. На підготовчому етапі організації 
християнських заходів вчителю необхідно звернути увагу на те, що вся робота 
здійснюється лише за бажанням дітей та з урахуванням їхніх нахилів. Не 
зайвим у процесі підготовки заходу є нагадування його учасникам про правила 
християнського спілкування, особливо про стриманість та милосердне 
ставлення до ближнього. 

Обираючи зміст і методи позакласної виховної роботи з християнської 



етики, слід дотримуватися принципу врахування вікових та індивідуальних 
особливостей учнів. Християнське виховання, як і виховання взагалі, є 
формою зовнішнього впливу на формування особистості, звичайно, при 
бажанні вихованця самоудосконалюватися. Відмінна особистість 
християнського виховання – цілеспрямованість і організованість як з боку 
вихователя, так і з боку вихованця. Але сила виховної дії та її результат багато 
в чому залежить від взаємодії із впливом спадковості та середовища. Розвиток 
людини характеризується удосконаленням як вроджених фізичних 
особливостей, так і величезної кількості набутих нових рис і якостей. 
Звичайно, виховання не може вплинути на особливості таких рис, як колір 
шкіри, очей, волосся та тілесну конституцію. Але разом з тим виховання може 
фізичними вправами сприяти загартованості організму. А моральне 
християнське виховання входить у систему формування цілісної особистості. 
У процесі такого виховання моральні норми мають перетворюватися у 
внутрішні регулятори поведінки людини. Усвідомлені та засвоєні людиною 
християнські принципи набувають нових функцій, стають основою 
самоудосконалення особистості. Зміст християнського виховання повинен 
відповідати психологічним особливостям дітей, підлітків і юнацтва. Цим 
забезпечується, по-перше, доступність і поступове ускладнення конкретного 
змісту християнських принципів поведінки; по-друге, відповідність способів 
виховного впливу віку сприяє розвитку школярів. Необхідно також мати на 
увазі, що всі сторони й елементи процесу морально-християнського виховання 
виступають у нерозривному зв’язку. 

Окрім принципів виховання, котрі виробила класична педагогіка, слід 
спиратися на спеціальні, особливі елементи християнського виховання. 
Першою з них виступає толерантність, яка полягає у шанобливому, з 
розумінням ставленні до іншої думки, навіть протилежної. Цей принцип, перш 
за все, дуже важливий для самого вчителя християнської етики, адже ми 
живемо у багаторелігійній і багатоконфесійній державі. Толерантне ставлення 
вихователя до оточуючих, в тому числі і до вихованців, їхніх почуттів, підніме 
його авторитет і закріпить його. Таке шанобливе ставлення до чужих поглядів 
і переконань зробить можливим зменшення агресивності у сучасному 
суспільстві. Адже лише християнська любов до Бога і до людини є основою 
суспільного спокою і миру, лише вона може забезпечити людині спокій життя, 
примирення із собою, ближнім і Богом. Толерантне, тобто ставлення з 
любов’ю вихователя до вихованців і у зворотному напрямку, робить виховний 
процес по-християнськи щирим. «Саме цей момент суттєво відрізняє 
превентивну модель виховання від репресивної». Наслідуючи люблячого 
вчителя, знаючи ознаки та умови толерантності, діти та молодь при свідомому 
самоудосконаленні будуватимуть своє життя за заповідями любові Ісуса 
Христа. 



Вибираючи форми, методи, а особливо зміст виховної позакласної 
роботи з християнської етики, необхідно зважати на принцип 
міжконфесійного збагачення як один із елементів толерантності. Виходячи з 
того, що робота християнського вихователя логічно продовжує, закріплює 
знання, отримані на заняттях, які своїми темами адаптовані до 
багатоконфесійності, яка не може мати заходи, що відображають суть одного з 
напрямків у християнстві, нав’язуючи це представникам іншого напряму. Але 
при толерантному ставленні, провівши попереднє роз’яснення у ненав’язливій 
тактовній формі, учитель може запросити, можливо, спочатку батьків, а 
згодом і дітей до заходу конфесійного спрямування. Наприклад, на 
святковому ранку «Великодні дзвони», який підготували учні середніх класів, 
були присутні представники і православної, і протестантської конфесій. 
Батьки-протестанти з цікавістю слухали інсценізовану розповідь про те, як у 
православній родині готуються до свята Христового Воскресіння. А на 
конкурсі читців християнської поезії батько – православний священик із 
задоволенням аплодував учням, які виступили з віршами авторів-протестантів. 
Позакласні виховні заходи такої форми та змісту взаємо забезпечують та 
примиряють представників різних конфесій. Вони дізнаються про особливості 
побуту, стилю життя один одного та знаходять спільні риси у своїй вірі. Діти 
та молодь, виховані у таких умовах, не будуть мати ворожості та неповаги у 
ставленні до представників інших конфесій. А це є одним з основних завдань 
курсу християнської етики. 

Отже, такі основні принципи позакласної виховної роботи з 
християнської етики, як воля вибору учасників, їхня ініціативність, активна 
пошукова діяльність у підготовці, ігрова форма заходів, серйозна підготовка, 
врахування особливостей розвитку дітей та нерозривний взаємозв’язок цих 
принципів будуть сприяти ефективності такої роботи. 

Із вищезгаданих принципів випливають декілька вимог до позакласної 
виховної роботи з християнської етики. По-перше, позаурочні заходи мають 
спиратися на знання, здобуті на заняття з християнської етики і поглиблювати 
та розширювати їх, адже лише на ґрунті знань формуються стійкі переконання 
і відповідні стереотипи поведінки та дій. По-друге, заходи повинні логічно 
продовжувати роботу на заняттях, мати певну систему, врахувати принцип 
послідовності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси і 
бажання. По-третє, заходи мають бути доступними, цікавими, емоційними, 
сприяти учнівській творчості, самостійній ініціативі, щоб учасники та глядачі 
отримували задоволення від участі та вміли співпереживати. 

У позакласній виховній роботі з християнської етики використовуються 
різноманітні форми організації. Єдину основу для її класифікації вибрати 
важко, адже можуть бути різні підходи. Класифікувати основні форми 
організації позакласної виховної роботи з християнської етики можна, 
враховуючи кількість присутніх учнів. Наприклад, це можуть бути форми, які 
використовуються тільки в одному класі (виховна година, евристична бесіда, 



екскурсія до духовних святинь); в декількох класах (ранки, свята, вечори, 
лекції представників усіх напрямків у християнстві, лекції із релігієзнавства, 
дискусії на моральні теми); для всієї школи (загальношкільне свято Різдва 
Господнього, фестивалі читців християнської поезії, огляди-інсценізації 
христових притч) та інші. Наймасовіші – це міжшкільні, районні, обласні, 
всеукраїнські (різноманітні огляди, ігри, конкурси, турніри тощо). 

Отже, такі заходи з християнської етики як гурток, вечір, конкурс, 
виставка стінгазет і малюнків, екскурсія, диспут та концерт, наповнені 
християнсько-моральною темою та підпорядковані християнсько-етичним 
цілям, – можуть стати основними формами організації позакласної роботи з 
даного курсу. 

А такі шляхи дослідження ефективності позакласної виховної роботи, як 
спостереження за учнями під час християнського заходу, бесіда про їхні 
особисті враження від побаченого та почутого, анонімне письмове опитування 
про це, вивчення творчих письмових робіт учнів на християнсько-етичні теми 
та їхньої документації, допоможуть правильно підібрати форми і методи 
організації позакласної виховної роботи з християнської етики. 
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