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Передмова

Батьки можуть бути абсолютно спокійні за свою ста-
рість, якщо виховають чуйних, дбайливих і добрих серцем 
дітей, а держава матиме світле майбутнє, якщо докладе 
всіх зусиль, щоб сформувати високоморальну та патріо-
тично налаштовану молодь. 

На жаль, теперішні реалії, пов’язані з вихованням мо-
лодого покоління у світі, Європі і в нашій країні, не все-
ляють особливого оптимізму, а швидше викликають 
тривогу. Слабкий виховний потенціал сім’ї, державних 
навчальних інституцій і церкви, з одного боку, і небаче-
ний раніше деструктивний вплив телебачення, Інтерне-
ту та комп’ютерних ігор, з іншого, негативно впливають 
на виховання сучасної молоді. Все більшого поширення у 
молодіжному середовищі набуває тютюнопаління, вжи-
вання алкоголю, наркотиків, захворювання на СНІД. 

У цих умовах все більше державних діячів, учених, 
педагогів-практиків, батьків набуває переконання, що 
перевірені міжнародним та вітчизняним досвідом хрис-
тиянські моральні цінності, які позитивно впливають на 
формування духовності й моралі юних громадян, поряту-
ють нашу молодь. Сьогодні в Україні складається систе-
ма духовно-морального виховання молодого покоління. 
Активну участь у цьому процесі бере Міністерство освіти, 
науки, молоді і спорту, Національний університет «Ост-
розька академія», Український католицький університет, 
Київський університет ім.Б.Грінченка, обласні інститути 
післядипломної педагогічної освіти, дошкільні, середні та 
вищі навчальні заклади. За даними Міністерства освіти, 
науки, молоді й спорту України, предмети духовно-мо-
рального спрямування у 2011-2012 н.р. викладаються у 
40% середніх шкіл України за участю близько 10 тисяч 
учителів. 
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Приємно, що все більше дітей дошкільних закладів має 
змогу виховуватися на християнських моральних цін-
ностях. І це надзвичайно важливо, адже, за результатами 
психологічних досліджень, людина найбільш інтенсивно 
формується саме в перші шість років свого життя. Ось 
чому перші роки людини є найбільш відповідальними у 
процесі становлення її особистості. 

Батьки та вихователі повинні всіляко дбати не лише 
про фізичний і психічний розвиток, а й передусім про ду-
ховно-моральний розвиток дошкільників, пам’ятаючи Бі-
блійну істину про те, що дуже важливо навчити юнака на 
початку його шляху, бо коли він виросте, то не зверне з 
нього. Як тут не згадати мудрі слова Ісуса Христа, сказані 
апостолам: «Пустіть дітей приходити до Мене й не пере-
шкоджайте їм, бо таких є Царство Боже!».

У світлі сказаного заслуговує всілякої підтримки 
 нав чально-методичний комплект із духовно-морально го ви-
ховання дошкільників, укладений В. В. Скрипник та В. Є. Су-
чок. Це вже друге видання цього комплекту. Пер ше успішно  
ро зійшлося по Україні та здійснює  свою добру  справу в дош-
кільних  закладах нашої держави. Друге ви дання – удоскона-
лене, виправлене,  вклю чає програму, навчальний посібник 
для вихователів та хрестоматію. Цей комплект – результат  
багато річної праці педагогічного колективу дошкільного за-
кладу № 4 м. Южного Одеської області. 

Звичайно, заняття з духовно-морального виховання 
дошкільнят проходять факультативно, за дозволом бать-
ків, у другій половині дня. Сподіваємося, що підготовані 
навчально-методичні матеріали знадобляться виховате-
лям дошкільних закладів, батькам, а також усім, хто ціка-
виться та вболіває за духовність і мораль нашої молоді та 
за майбутнє нашої держави.

ЖУКОВСЬКИЙ В. М.,  
доктор педагогічних наук, 

професор, декан гуманітарного факультету
Національного університету «Острозька академія».



ЗАНЯТТЯ З ДУХОВНО-
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
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Методичні рекомендації щодо використання  
навчально-методичного посібника  

«Заняття з духовно-морального виховання  
у дошкільному закладі»

Бо один у вас Учитель – Христос
Матвія 23:8

Навчально-методичний посібник має на меті показа-
ти вихователю, як у доступній формі ознайомити дітей 
дошкільного віку з християнськими морально-етичними 
цінностями Святого Письма, виховувати у дитячих душах 
відповідальне ставлення до Батьківщини, навколишніх 
людей, природи та самих себе.

Теми у посібнику підібрані з урахуванням вікових, фі-
зичних, психічних, емоційних особливостей дітей так, 
щоб у доступній формі ознайомити дошкільнят із Божими 
заповідями, пояснити суть доброго й поганого вчинку, ви-
ховувати любов, милосердя, терпіння, співчуття; навчити 
малюка застосовувати отримані знання з християнської 
етики у повсякденному житті. 

Уся робота з духовно-морального виховання дітей до-
шкільного віку в групі проводиться після узгодження цьо-
го питання з батьками, що зазвичай відбувається на бать-
ківських зборах. Заняття проводяться у старших групах у 
другій половині дня, один раз на тиждень. Запропоновані 
у посібнику заняття  розроблені з урахуванням вимог Базо-
вої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Методичні рекомендації подаються у формі занять, 
яким передує попередня робота, сценарію лялькового те-
атру та врочистих дійств для відзначення свят і традицій 
українського народу.

Деякі розробки занять варіативні, взаємно доповню-
вальні, так що вихователь має вибір щодо їх упрова-
дження.  Як приклад наводиться заняття з теми «Я дивно 
утворений». Воно подається у трьох розробках і знайо-
мить дітей із біблійним поглядом на створення людини, 
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допомагає зрозуміти, що ми створені за образом Божим 
і відповідальні за своє життя, здоров’я, за стан свого вну-
трішнього світу. Під час заняття діти мають зрозуміти, 
наскільки важливо вміти відрізняти добро від зла. 

Мета заняття «Природа засвідчує про Творця» – нагада-
ти, що дитина є духовною і природною істотою, навчити 
розуміти, що навколишнє середовище створене Богом для 
повноцінного існування людини, і тому саме вона відпо-
відає за збереження екологічної рівноваги у світі.

Під час заняття «Притчі – духовні настанови» в дошкіль-
ників формується уявлення  про притчі як духовно-мо-
ральні  настанови; діти вчаться розуміти моральний зміст 
біблійних притч; передавати сюжети притч у малюнках. 

Кожне заняття має певну структуру, а саме: тему, мету, 
посилання на біблійний текст, наочність, словничок но-
вих слів, завдання для розкриття теми, її закріплення, ви-
користання у подальшому житті, а також висновки.

У хрестоматії з духовно-морального виховання до-
шкільників, що входить у комплект, наведено серію бі-
блійних притч, і вихователь може їх використати  на свій 
розсуд. 

До основних методів на занятті з духовно-морального 
виховання дошкільнят належать: читання віршів та опо-
відань, казок, притч; перегляд малюнків, картин, репро-
дукцій, таблиць, макетів; бесіди, питання-відповіді, спо-
стереження, рухливі та дидактичні ігри, екскурсії, творчі 
завдання: малювання, аплікація, ліплення, конструюван-
ня, виготовлення нескладних подарунків.

У навчально-методичному посібнику подано не тільки 
заняття, а й сценарії вистав до головних християнських 
свят: до дня святого Миколая, Святвечора, Різдва, Стрі-
тення, Великодня, які знайомлять учасників із народною 
творчістю, християнськими привітаннями, обрядовими 
піснями – колядками, щедрівками. 

Урізноманітнюють заняття для дошкільнят тематичні 
тижні, підсумком для яких є відповідне заняття до теми. 
Наприклад, темі «Для чого я живу» передує робота (с. 169-
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179), яка проводиться щоденно у вигляді спостережень, 
екскурсій, бесід, питань-відповідей, рухливих ігор та хо-
роводів, читання оповідань та віршів, роботи з батьками, 
розглядання сюжетних малюнків, розучування пісень, ві-
ршів, оформлення тематичних виставок. Підсумком цієї 
роботи є заняття з такою ж назвою, яке має на меті фор-
мувати у дітей світоглядні уявлення про сенс життя, ви-
ховувати розуміння необхідності залишити позитивний 
слід на землі, бажання бути корисним, усвідомлювати 
зв’язок людини з навколишнім світом.

Під час підготовки до занять вихователю потрібно 
ознайомитися зі змістом занять у посібнику та підібрати 
тематичні твори з хрестоматії, яка входить до комплекту 
посібників.

Окремо слід наголосити на міжконфесійності матеріа-
лу, який використовується на занятті. Вихователю важ-
ливо усвідомити, що завданням курсу є здійснення ду-
ховно-морального виховання дітей, а не залучення їх до 
певної конфесії.

Запропонований посібник знадобиться вихователям 
дитячих садочків, а також усім тим, хто цікавиться пи-
таннями духовно-морального виховання дітей дошкіль-
ного віку.

Автори



– 181 –

ЗМіСТ

ПеРеДМОВА        4

Програма з духовно-морального  
виховання дош кіль   ни ків

ПОЯСНЮВАЛьНА ЗАПиСКА     7

СТРУКТУРА ПРОГРАМи      19

заняття з  духовно-морального виховання  
у дошкільному закладі

МеТОДичНІ РеКОМеНДАЦІї щОДО ВиКОРиСТАННЯ  
НАВчАЛьНО-МеТОДичНОГО ПОСІБНиКА  
«ЗАНЯТТЯ З ДУХОВНО-МОРАЛьНОГО ВиХОВАННЯ  
У ДОшКІЛьНОМУ ЗАКЛАДІ»     27

розділ і. хто я є?
щО ТАКе ДОБРе, щО ТАКе ПОГАНе?    30

Я – ЛЮДиНА. ПІЗНАй СеБе     36

Ми – ОРиГІНАЛьНІ ТА НеПОВТОРНІ.  
ЗНАй СВОЄ ТІЛО       39

Я ДиВНО УТВОРеНий. ЛЮДСьКий МОЗОК   42

Я ДиВНО УТВОРеНий. СеРЦе ЛЮДиНи    44

Я ДиВНО УТВОРеНий. КРОВООБІГ    46

ЗДОРОВ’Я. ЦІЛЮщІ РОСЛиНи     50

ЗДОРОВиМ БУВАй,  
ПРО ЗДОРОВ’Я СВОЄ ДБАй     54

шКІДНиКи НАшОГО ЗДОРОВ’Я     58

їЖА – СиЛА ДЛЯ ОРГАНІЗМУ.  
КЛІТКОВиНА – ПРиРОДНий ОчищУВАч   60

ДЛЯ чОГО Я ЖиВУ?       64

розділ іі. Природа –  
джерело формування особистості

ЗВ’ЯЗОК ДиТиНи З ПРиРОДОЮ     67



– 182 –

ЗВ’ЯЗОК ДиТиНи ТА ПРиРОДи. СОНЯчНе ТеПЛО  70

ЗВ’ЯЗОК ДиТиНи й ПРиРОДи.  
НІч – ВеЛиКА чАРІВНиЦЯ:  
СОН ЦІЛЮщий НАВІВАЄ     73

КРАСА ДОВКІЛЛЯ. ХТО СТВОРиВ СВІТ?    77

НАБУТТЯ МУДРОСТІ чеРеЗ ПРиРОДУ    81

ПІКЛУВАННЯ ПРО РОСЛиННий ТА ТВАРиННий СВІТ. 
ТВАРиНи ВчАТь ПРАЦЮВАТи     84

ВОДА – ДиВОВиЖНА РІДиНА.  
ПОДОРОЖ ДО МОРЯ      87

ВОДА – ДиВОВиЖНА РІДиНА.  
ВОДА – ПРиРОДНий ОчищУВАч    92

ЗВ’ЯЗОК ДиТиНи З ПРиРОДОЮ.  
ПРиРОДА СВІДчиТь ПРО ТВОРЦЯ    95

розділ ііі. особистість серед людей
СКАЖи ЛЮДиНІ “ЗДРАСТУйТе!”     99

ТВОї ДРУЗІ. ВІРНА ДРУЖБА     103

ІСУС ТА йОГО ДРУЗІ       106

ПОВАГА ДО БАТьКІВ        110

щО ПОСІЄш – Те й ПОЖНеш     113

розділ іV. особистість   
у культурному середовищі

ЛЮБОВ ДО БАТьКІВщиНи     118

ДУХОВНий ГІМН УКРАїНи  
ТА її ДеРЖАВНІ СиМВОЛи     121

ТАРАС шеВчеНКО В ДиТиНСТВІ     124

ЄВАНГеЛьСьКА ІСТОРІЯ “ТАйНА ВечеРЯ”   127

ЄВАНГеЛьСьКА ІСТОРІЯ “СУД СиНеДРІОНУ”   131

ЄВАНГеЛьСьКА ІСТОРІЯ “ПІСЛЯ РОЗП’ЯТТЯ”   134

ЄВАНГеЛьСьКА ІСТОРІЯ “йОГО ТУТ НеМАЄ!”   136

ТРАДиЦІї УКРАїНСьКОГО НАРОДУ.  
СКІЛьКи ДНІВ – СТІЛьКи й СВЯТ!    139

ДеНь СВЯТОГО МиКОЛАЯ      143



– 183 –

СВЯТВечІР        148

РОЗВАГА “РІЗДВО ХРиСТОВе”     152

РОЗВАГА “СТРІТеННЯ”       156

РОЗВАГА “ВеЛиКДеНь”      159

ТРІйЦЯ        165

ДОДАТОК        168

ЛІТеРАТУРА        179



ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ  
ДіТЕЙ ДОШКіЛЬНОГО ВіКУ

(на основі християнського віровчення)

Навчально-методичний посібник

Технічний редактор Свинарчук Р. В.

Комп’ютерна верстка Крушинської Н. О.

Коректор Каневська В. В.

Художнє оформлення обкладинки Свинарчука Р. В.

Формат 42х30/4. Папір офсетний. Друк різографія.
Ум. друк. арк. 11,5. Гарнітура “BookmanC”

Наклад 300 прим. 

Видавництво Національного університету “Острозька академія”
Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.

Свідоцтво про державну реєстрацію  
РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.


