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У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах
України.
Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність,
цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання,
вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування.
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів
відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети
духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх,
хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді.

© Жуковський В. М., Москальова Л. Ю.

ПЕРЕДМОВА

М

айбутнє України головним чином залежить від духовноморальних цінностей, які сьогодні закладаються в душі
молодому поколінню. Але навіть побіжний аналіз стану духовноморальної сфери юних громадян України викликає занепокоєння.
За даними вітчизняних та міжнародних досліджень, молодь
України є одним зі світових лідерів із вживання алкоголю, наркотиків, інфікованості вірусом імунодефіциту людини, проституції, злочинності тощо. Ці серйозні проблеми у молодіжному середовищі
призводить до деградації як особистості, так і суспільства в цілому.
Причиною такого невтішного стану сучасного молодого
покоління нашої держави є те, що її основні суспільні виховні
інституції – сім’я, школа, церква та громада – не виконують належним чином. покладених на них завдань
Українська сім’я сьогодні мало схожа на звичне для багатьох поколінь українців місце становлення й захисту молодої
людини. Батьки більше хвилюються за фізичне виживання своїх дітей, а не за їх духовний рівень, тому й розкидані по світах у
пошуках заробітку. Вони все частіше споєні алкоголем, отруєні
наркотиками, а нерідко просто безпорадні і некомпетентні у вихованні молодого покоління.
Вітчизняна державна школа потерпає від матеріальної скрути,
відчуває брак відданих і кваліфікованих учителів, не має ефективної виховної ідеології, гостро потребує виховних ідеалів і цінностей.
Українське християнство розділено за конфесійними ознаками, знекровлене міжконфесійною боротьбою, і як наслідок –
занедбує виховання молодого покоління, недостатньо виконує
високу місію прищеплення молоді духовних цінностей.
Українська громада слабко організована, доволі пасивна,
мало цікавиться духовним станом дітей та молоді, активізується лише під час чергових виборів.
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Духовно-моральна криза пов’язана зі станом екологічного
середовища нашої країни. Занедбане довкілля негативно впливає на фізичне здоров’я та світогляд майбутніх поколінь. Ліси
вирубуються, річки замулюються, водоймища отруюються.
Проблемою стає якісна питна вода, адже її все частіше замінюють шкідливими сурогатними напоями. У країні з найбільшими
площами чорнозему все важче придбати якісну їжу природного походження, тому що її замінюють модифіковані продукти.
У відповідь на нехтування об’єктивними законами співжиття
природа відгукується спекою, засухами, повенями, а людський
організм – тяжкими хворобами, причому особливо болісно такий стан переживають діти й люди похилого віку.
Відверто негативний вплив на молоде покоління чинять засоби масової інформації, Інтернет, комп’ютерні ігри. У згоді з
виробниками алкоголю та тютюну, індустрією розваг вони щоденно отруюють свідомість юних українців, тим самим перетворюючи молоде покоління на споживачів тютюнової, алкогольної та порнографічної продукції.
Дорослі втрачають почуття відповідальності за дітей як
майбутнє України. Хто вимкне телевізор із бойовиком, музичну попсу, забере цигарку, пляшку з пивом, шприц із рук молодої людини, настановить її на путь істинний добрим словом?
Ці серйозні проблеми, які мають місце сьогодні в молодіжній
політиці і навчально-виховному процесі і творяться на наших
очах, підривають віру в майбутнє.
Після сімдесяти років духовного терору радянської влади
проти власного народу, після здобуття політичної незалежності українське суспільство поволі повертається до перевірених
тривалим історичним світовим та вітчизняним досвідом християнських моральних цінностей. Вони доводили свій позитивний вплив на духовний розвиток особистості на багатьох поколіннях людей в Україні та за далеко за її межами.
Особливістю історичного моменту сучасної незалежної
України є те, що за умови кризи сучасної сім’ї, недостатньої виховної діяльності церкви й пасивності громади саме державна
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школа має взяти на себе важливу функцію духовно-морального
виховання молодого покоління. В цьому полягає її історична
місія на сучасному етапі. А вчитель предметів духовно-морального виховання покликаний компенсувати своєю педагогічною
діяльністю виховні функції сім’ї, церкви та громади.
З перших років незалежності в загальноосвітніх школах України розпочалося викладання факультативних курсів духовноморального спрямування. Це «Основи «Християнської етики»,
«Етика: духовні засади», «Християнська етика» в українській
культурі», потім «Біблійна історія і християнська етика» тощо.
Спочатку ці предмети викладалися в школах Львівської, ІваноФранківської та Тернопільської областей, а згодом поширилися
на всю Україну, в тому числі й на автономну республіку Крим.
Для викладання курсів духовно-морального спрямування бу
ло укладено відповідні навчальні програми, написано підручники, частина з яких отримала гриф МОН України, підготовлено
вчительські кадри в Українському католицькому університеті,
Національному університеті «Острозька академія», Київському
міському університеті ім. Бориса Грінченка, а також у низці обласних інститутів підготовки педагогічних к адрів.
Проведені в різних областях України соціологічні дослідження засвідчили високий виховний потенціал предметів духовно-морального спрямування. Після вивчення відповідних
дисциплін у школярів поліпшується поведінка, взаємини з друзями, батьками, вчителями. Учні називають предмет «Основи
«Християнської етики»» найбільш важливим і найулюбленішим із усього шкільного курсу.
Сьогодні в Україні бракує навчально-методичної літератури
для підготовки вчителів із предметів духовно-морального спрямування. З метою компенсації цієї нестачі нами пропонується
посібник для вчителів, який уміщує теорію й методику викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх
загальноосвітніх навчальних закладах.
Василь Жуковський
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