
Витяг з додатку 9 до Інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році  

 

Курси духовно-морального спрямування 

Згідно з таблицею 13 Типової освітньої програми для закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 405) у 6 класах 

може вивчатись предмет «Етика» або курси духовно-морального 

спрямування. Тобто предмет «Основи християнської етики» може вивчатись 

за рахунок інваріантної складової. У початковій школі, а також у 7–11 класах 

курси духовно-морального спрямування можуть вивчатись за рахунок 

варіативної складової.  

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, 

затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286, 

духовно-моральне виховання є однією з основних складових 

національнопатріотичного виховання; формування активної громадянської 

позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних 

цінностей Українського народу. Розвиток духовності і моральності у 

суспільстві визначаються як одна з актуальних потреб у сфері 

національнопатріотичного виховання; а впровадження навчальних дисциплін 

духовноморального спрямування як основи формування особистості та 

підґрунтя для національно-патріотичного виховання зазначено як один з 

основних напрямів досягнення мети Стратегії.  

Ухвалення Концепції у нинішній редакції є надзвичайно важливим для 

ініціювання та проведення відповідних заходів, спрямованих на забезпечення 

духовно-морального виховання здобувачів освіти як складової 

національнопатріотичного виховання.  

Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами 

світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування. Вони не є 

вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету 

залучення до певної конфесії. Викладання предметів передбачає виховання в 

учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань 

інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та 

поліконфесійному українському суспільстві. Вивчення зазначених курсів в 

закладах загальної середньої освіти є можливим лише за умови письмової 

згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. Відповідно до 

українського законодавства викладати такі курси можуть особи, які 

мають педагогічну освіту та документ про проходження відповідної 

курсової підготовки.  

Викладання основ християнської етики та інших предметів 

духовноморального спрямування в закладах загальної середньої освіти 

можливе за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого 

вчителя. При цьому просимо враховувати ситуацію, коли не всі діти 

відвідують зазначені курси. У такому випадку ці заняття повинні бути в 

розкладі першим або останнім уроком.  



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. 

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності 

закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.  

Відповідно до частин першої, третьої та четвертої статті 10 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах 

освіти організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої 

програми закладу освіти. Тож у межах академічної автономії питання 

організації виконання освітньої програми, навчального плану та освітнього 

процесу є внутрішнім питанням кожного закладу загальної середньої освіти, 

його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. 


