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Кожна країна будує своє майбутнє і турбується про  виховання  молодого  

покоління.  Від того, якими цінностями буде володіти молодь, залежатиме вектор 

розвитку суспільства, щодо України - це зміцнення її державності. Саме тому актуальною 

є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, в 

якій чітко прописано, що основними складовими національно-патріотичного виховання 

мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне 

виховання. 

На необхідність формування духовності у молодого покоління акцентується увага в 

державних нормативних документах, зокрема в Законі України «Про освіту», 

Національній програмі «Діти України», Стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. Метою національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні є: 

формування активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності, 

формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, 

збереження та розвиток духовно-моральних цінностей народу; становлення громадянина-

патріота, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних 

обов’язків, до успадкування духовних і національно-культурних надбань українського 

народу.  

Історично український народ завжди вирізнявся релігійністю і високою духовністю. 

Виховання духовності започатковується з раннього і дошкільного віку в родині та в 

дошкільному закладі. Це виховання можна проводити різними засобами та в різних 

напрямках, бо поняття «духовність» є змістовним та багатовекторним.  

Тема духовно-морального розвитку і виховання молодого покоління є провідною  у 

вітчизняній педагогіці і в працях багатьох відомих педагогів-класиків: Г. Ващенка, І. 

Огієнка, С. Русової, К. Ушинського, Г. Сковороди,  В. Сухомлинського та ін., а також у 

працях сучасних педагогів: А.Богуш, О.Вишневського, В. Жуковського, М. Євтуха, Л. 
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Москальової, Т.Саннікової, І.Сіданіч, Г. Шевченко. Принципи духовної педагогіки, які 

поєднують моральні ідеали та загальнолюдські цінності, пріоритет духовного виховання 

над  інтелектуальним, цілісність особистості, значення душі та духовного виховання  є 

особливо актуальними сьогодні в нашій державі. Необхідність у вірі, духовному 

самовдосконаленню, на переконання К. Ушинського, є вродженою і особливо виразно 

спостерігається у дітей. Саме тому ці потреби слід розвивати, наповнювати 

християнським змістом. 

У різних культурних традиціях поняття духовність тлумачиться по-різному і, в 

залежності від контексту, воно наповнюється відповідним  змістом. Наприклад, 

загальнолюдське поняття духовності найчастіше осмислюється з позиції 

загальнокультурного та інтелектуального розвитку людини. У релігійних традиціях 

поняття духовності трактується також зовсім неоднозначно, але найчастіше під цим 

терміном розуміється здатність контактувати з духовним світом і вдосконалюватися під 

впливом певних духовних посилань. 

Поняття морально-етичних норм також сприймалося людством на різних етапах 

свого становлення по-різному і відомо, що далеко не у всіх спільнотах моральність 

пов'язувалася з духовністю. Наприклад, морально-етичні системи греко-римського світу і 

його духовні практики абсолютно не були пов'язані між собою. І все ж грецька філософія, 

і насамперед стоїцизм, зробили вагомий внесок у розвиток загальнолюдських цінностей. 

Старозавітна мораль юдейської традиції дала світу обґрунтування поняття справедливості 

та рівнозначної відплати, суфійська духовність ісламу навчила переживати духовність у 

повсякденному житті, але саме християнські принципи радикальної любові до ближнього 

підняли загальнолюдську систему цінностей до сучасного рівня.  

Саме тому колектив науковців і практиків, що мають досвід духовно-морального 

виховання, уклали програму «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на 

християнських цінностях», яка призначається для факультативного використання у 

дитячих садках для дітей від 3 до 6 років. Програма отримала гриф «Рекомендовано 

Міністерством  освіти і науки України від 29.12.2015 р. №1/11-19157  для використаннях в 

дошкільних навчальних закладах». 

Над програмою працював авторський колектив під науковим керівництвом 

А.М.Богуш, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, 

завідувачки кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 

Співавторами програми є : 
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- Жуковський В.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської 

мови і літератури НаУ «Острозька академія», м. Острог; 

- Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор кафедри управління навчальним 

закладом та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології державного 

вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ; 

- Саннікова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, м. Одеса;  

- Скрипник В.В., старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти 

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; 

- Сучок В.Є., завідувачка ДНЗ №4, м. Южне, Одеська область; 

- Оборіна Т.В. вихователь-методист ДНЗ №4, м. Южне, Одеська область; 

- Біда О.М., Яременко Т.І., вихователі ДНЗ №4, м. Южне, Одеська область. 

Зазначеній програмі передувала Навчальна програма з духовно-морального 

виховання дошкільників (авторів Скрипник В.В та Сучок В.Є), яка містить чотири 

розділи. Перший з них називався «Хто я є? », тобто на перше місце було поставлено 

дитину і її самоусвідомлення. Наступні розділи «Формування особистості у природі», 

«Особистість серед людей», «Особистість у культурному середовищі» допомагають 

дитині усвідомити своє місце в навколишньому світі та світі культури.  

У 2010 році Програма та методичні рекомендації отримали гриф «Схвалено 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для 

вихователів дошкільних навчальних закладів». Для зручного використання були надані 

методичні рекомендації щодо впровадження даної програми та розроблені зразки занять 

до всіх розділів програми з духовно-морального виховання  дошкільників. До 

методичного комплекту ввійшла Хрестоматія з духовно-морального виховання 

дошкільників (укладачі: Богуш А.М., Сучок В.Є), видана НаУ «Острозька академія», 2012 

рік. 

Якщо попередня програма була розрахована для дітей старшого дошкільного віку, 

то сучасна – для всіх вікових груп. Основою навчальної програми «Духовно-моральне 

виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» є Біблія та інші 

християнські джерела, які відповідають Святому Письму. 

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом, який включає в себе 

такі складові: 

• світоглядну, що сприяє цілісному світосприйманню, визначенню вихованцем 

власної добротворчої життєвої позиції; 
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• історико-культурологічну, що спирається на високі зразки християнської духовної 

культури та традиції; 

• науково-пізнавальну, яка розширює дошкільний навчально-виховний матеріал в 

етично-естетичному просторі. 

Програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських 

цінностях» спрямована на формування характеру та світогляду дитини, що складається з 

уявлення про першопричину буття, походження природи та людини, сім’ї та суспільства 

відповідно до християнського віровчення. У ній виділено вісім тематичних розділів, які є 

загальними для  молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, але які 

доповнюють і поширюють інформацію відповідно віковим можливостям сприйняття 

матеріалу дошкільнятами.  

Кожний тематичний розділ у зазначеній програмі висвітлює окремий напрямок, а 

саме: походження природи, людини, сім’ї, суспільства, людських чеснот,  ознайомлює із 

засновником християнства – Ісусом Христом, розкриває вплив християнських свят на 

ціннісну систему дитини та виховання патріотизму на прикладах національної духовної 

культури. Наприклад, тематичний розділ «Любов – найвища заповідь Христа». У цьому 

розділі у молодшій групі пропонується вчити виявляти любов до мами, тата, сестрички, 

братика, бабусі та дідуся; в середній групі - практикувати поширення любові не лише на 

родину, а й на оточуючих людей, друзів, сусідів тощо; у старшій групі - вчити виявляти 

любов до Бога та ближніх (одиноких, сиріт, знедолених, інвалідів, безпритульних тощо). 

Тематичними  розділами  програми є наступні: 

• Світ – чудовий задум Творця; 

• Дитина – Боже творіння; 

• Любов – найвища заповідь Христа; 

• Моральні закони Святого Письма;   

• Моральні чесноти у старозавітних образах; 

• Любов і милосердя в земному житті Ісуса Христа;  

• Християнські свята в культурі українського народу; 

• Відданість Батьківщині на прикладах національної духовної культури. 

Які результати очікуються від реалізації програми? 

1. Сформованість гуманного ставлення до довкілля, працелюбності, морально-

вольових якостей, як от: чесність, скромність, відповідальність, доброзичливість тощо.  

2. Здатність розуміти іншу людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; 

вміння поважати людей, допомагати, дбати про них; обирати відповідні ситуації 
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спілкування та спільної діяльності, бути толерантними, справедливо та з повагою 

ставитися до  людей. 

3 Оволодіння етичними нормами поведінки, вміння пропонувати, надавати й 

приймати допомогу, внутрішня потреба здійснювати моральні вчинки. Розуміння емоцій 

та почуттів інших, вміння керувати своїми почуттями у процесі спілкування. 

З метою поширення інформації серед вихователів та методистів ДНЗ про духовно-

моральне виховання дошкільників на християнських цінностях 31 березня 2016 року на 

базі ООІУВ було проведено регіональний науково-методичний семінар «Духовно-

моральне виховання дошкільників: сучасні реалії та перспективи» за участю 

представників МОН України, Національної академії педагогічних наук України, 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, провідних науковців - 

освітян  та практиків з духовно-морального виховання ООІУВ, співробітників 

«Східноєвропейської гуманітарної місії».  

З вітальним словом до присутніх звернулася Задорожна Л. К., заступник директора 

з науково-методичної та навчальної роботи. Вона наголосила на важливості духовно-

морального виховання дітей дошкільного віку та нагадала про історію укладання програм 

з духовно-морального виховання науковцями ООІУВ. 

Про нормативно-правове забезпечення розвитку дошкільної освіти та необхідність 

вирішення окремих питань щодо якості підготовки і підвищення кваліфікації фахівців 

дошкільної освіти у своїй доповіді озвучила  Панасюк Т.В., начальник відділу дошкільної 

освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України. 

 Професор УМО НАПН України Сіданіч І. Л. звернула увагу на те, що система 

духовно-морального виховання в Україні поширюється у всіх ланках, починаючи з 

дошкілля і завершуючи вищими навчальними закладами, в яких готують викладачів 

предметів духовно-морального спрямування. 

З науковою доповіддю «Сучасні реалії і перспективи духовно-морального 

виховання дошкільників в Україні» виступила академік НАПН Богуш А.М.. Відома 

освітянка зробила глибокий аналіз понять духовність, духовно-моральне виховання, 

духовна вихованість. 

Безпосередньо програму «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на 

християнських цінностях» презентувала одна з її авторів Сучок В.Є. та навела приклади 

практичного впровадження духовного виховання у навчальному закладі. 

Директор фонду «Всеукраїнська гуманітарна місія» Д. Новікова розповіла про 

напрямки діяльності Східноєвропейської гуманітарної місії та співпрацю з дошкільними 

навчальними закладами України. На завершення всі слухачі семінару отримали від 
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згаданої місії додаткову методичну літературу, яку можна використовувати при підготовці 

та проведенні занять з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на 

християнських цінностях. Учасники семінару висловили щиру вдячність організаторам 

семінару та науковцям за змістовні доповіді з духовно-морального виховання і отриману 

літературу. 

Питання про актуальність і своєчасність духовно-морального виховання 

дошкільників на християнських цінностях та перспективи його впровадження в 

українському освітньому просторі було розглянуто  на засіданні «круглого столу» 

«Духовно-моральне виховання дошкільників: реалії та перспективи» МОН України, який 

відбувся 29 червня 2016 року. Головували на зустрічі: Панасюк Т.В., начальник відділу 

дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України та  

Марущенко В.С., голова Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 

організаціями при МОН України. 

На зустрічі було презентовано програму «Духовно-моральне виховання 

дошкільників на християнських цінностях», яка отримала гриф МОН України від 

29.12.2015 №1/11-10157 «Рекомендовано для використання в дошкільних навчальних 

закладах».  

Співавтор зазначеної програми Саннікова Т. В. - доцент кафедри суспільно-

гуманітарної освіти ООІУВ, к.п.н., виступила з доповіддю: «З досвіду роботи Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів щодо підготовки вихователів ДНЗ до 

проведення занять з духовно-морального виховання».  

Своїми напрацюваннями з християнського виховання поділилися завідувач ДНЗ м. 

Южного, співавтор програми Сучок В.Є. та керівники ДНЗ, в яких впроваджується дана 

програма, а саме: Томенко Л.М., м. Переяслав-Хмельницький, та Андрушків Г.Ф., ДНЗ 

№36 «Пролісок», м. Добропілля. 

Гості з різних областей України: Кіровоградської, Вінницької, Тернопільської, 

Одеської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та              м. Києва одностайно 

зійшлися на думці про важливість духовно-морального виховання дітей.  

Після засідання «круглого столу» до департаментів освіти і науки обласних 

державних адміністрацій  надійшли інструктивно-методичні рекомендації «Про 

організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному 

році» (лист МОН України від 16.06.2016 р. № 1/9-319), у яких програму «Духовно-

моральне виховання дошкільників на християнських цінностях» рекомендовано для 

впровадження в навчально-виховний простір. Сподіваємося, що ДНЗ Одеської області 

також будуть активно впроваджувати зазначену програму. Одеський обласний інститут 
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удосконалення вчителів готовий надати консультативно-методичну  допомогу 

вихователям, методистам та завідувачам ДНЗ в організації та проведенні факультативу з 

духовно-морального виховання дошкільників.  

Духовно-моральне виховання на основі християнських цінностей, на нашу думку, 

спроможне створити необхідні умови для виховання не лише освічених і свідомих, але й 

високоморальних і високодуховних молодих громадян України, сприяти пропаганді 

здорового способу життя, запобіганню впливу алкоголізму, наркоманії, насилля і 

жорстокості, що безумовно буде сприятиме духовному піднесенню і оздоровленню 

української нації. 

 

 
Література  
 
1. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 
2. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях: навч. 
прогр. та календарно-темат. план. /А.М.Богуш, І.Л.Сіданіч, В.Є.Сучок [та ін.] – К.: ВБФ 

«Східноєвропейська гуманітарна місія» 2016. – 78с.  
3. Скрипник В.В, Сучок В.Є., Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку (на 

основі християнського віровчення), – Острог: вид. НаУ «Острозька академія». 2012. – 184 
с. 
4. Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників /укладачі А.М.Богуш, 

В.Є.Сучок  – 2-ге вид. доп. і перероб. – Острог: вид. НаУ «Острозька академія». 2011. – 
234 с. 


