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У старшій школі чинними залишаються програми «Людина і світ. 11 

клас», «Філософія. 10-11 класи», (К.: Поліграфкнига, 2010).  

В контексті російської інформаційної агресії  особливе місце в нашому 

суспільстві посідає медіа грамотність, що є  життєво необхідною навичкою. 

Інформаційно-пропагандистська війна Росії проти України вже внесла істотні 

зміни до мотивації та змісту медіа освіти, з фокусом на формуванні навичок 

критичного мислення та імунітету до маніпуляцій громадською свідомістю та 

пропаганди. Українське суспільство потребує ширшого вироблення навичок 

формування медійної громадською свідомістю та пропаганди. Освітні заклади 

— це саме ті інституції, що мають усі можливості для того, щоб долучитися до 

формування медіаграмотного споживача. Як для вчителів, так і для учнів 

важливо стати інформаційно та медійно грамотним, набути певних навичок, 

пов’язаних з роботою в інформаційному та медіапросторі. 

У 2016 році вийшов друком посібник «Медіаграмотність на уроках 

суспільних дисциплін». Це перша спроба в Україні інтеграції медіаграмотності 

у викладання суспільних дисциплін. З електронним варіантом посібника можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf 

Одним з важливих напрямів освіти є розвиток толерантності й 

порозуміння в Україні через міжкультурну освіту, запровадження інноваційних 

практик роботи з формування соціальної компетентності дитини починаючи з 

дошкільних навчальних закладів, в початковій школі та під час виховних 

годинах в середній та старшій школі.  Рекомендуємо  інтегровану програму з 

міжкультурної освіти «Культура добросусідства».   

 

Курси морально-духовного спрямування 

  Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи 

курсів духовно-морального спрямування (додаток 13 до наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.05. 2014 № 664) у 2016 -2017 

навчальному році в 5-6 класах продовжується вивчення предмета «Етика» або 

курсів духовно-морального спрямування.  Для шкіл, що користуються іншими 

Типовими планами, ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної 

складової. Натепер Міністерством рекомендовано  декілька  програм: «Етика» 

(Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика в українській культурі» (вид –во 

«Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид –во 

http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf


«АСМІ», Полтава,2011), «Основи християнської етики» (вид –во «Літера ЛТД», 

2011). Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-

морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається 

за умови письмової згоди батьків та за наявності  підготовленого вчителя.   

Для належного підвищення кваліфікації вчителів  етики та інших  курсів 

духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості 

викладання  можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання 

вчителів, творчі групи, кабінети тощо. 

  Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає 

катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних 

поглядів у ставленні до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час 

уроків, відвідування церковних служб тощо. 

  Предмети духовно-морального спрямування  слід викладати  в 

тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про 

особливості християнської етики, давати їм  можливість  відвідувати уроки і 

позакласні заходи з предмета.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


