Волинська обласна рада
СКЛИКАННЯ
Рішення
від 27.05.2021 №6/56
м. Луцьк
Про звернення депутатів Волинської обласної ради до керівників територіальних громад
області, освітян, батьків щодо активізації викладання предметів морально-духовного
спрямування
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись
Стратегією національно-патріотичного виховання, затвердженою Указом Президента
України від 18 травня 2019 року № 286, яка визначає впровадження навчальних дисциплін
духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для
національно-патріотичного виховання молоді, враховуючи звернення народного депутата
України Ірини Констанкевич (вхідний № 1869/45/1-21 від 14 травня 2021 року), депутата
Олександра Пирожика (вхідний № 1575/45/1-21 від 19 квітня 2021 року), Громадської
ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і
науки України (вхідний № 174/66/1-21 від 13 січня 2021 року) щодо недопущення
скорочення курсів морально-духовного спрямування, висновки постійної комісії обласної
ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і
духовного розвитку від 19 травня 2021 року № 6/2, обласна рада
Вирішила:

1. Підтримати звернення депутатів Волинської обласної ради до керівників
територіальних громад області, освітян, батьків щодо активізації викладання предметів
морально-духовного спрямування (звернення додається).
2. Надіслати звернення сільським, селищним, міським радам області.
3. Звернення оприлюднити на офіційному вебсайті Волинської обласної ради та у засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань
освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного
розвитку.
Голова ради
Григорій НЕДОПАД


Додаток 1

ДОДАТОК
до рішення обласної ради
27 травня 2021 року № 6/56


ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Волинської обласної ради до
керівників територіальних громад області, освітян, батьків
щодо активізації викладання предметів морально-духовного
спрямування

Вболіваючи за національну безпеку, стан і розвиток нашої держави
загалом і Волині зокрема, усвідомлюючи, що духовність є основою
особистого, сімейного та суспільного життя, ми, депутати Волинської
обласної ради, засвідчуємо послідовну позицію щодо підтримки
викладання в освітньому просторі Волині курсів духовно-морального
спрямування, що в сучасних умовах глобалізації є однією з основ
національної безпеки та найефективнішою інвестицією в майбутнє
України.
Недооцінка важливості та актуальності цієї надважливої складової
світоглядного та ціннісного становлення підростаючого покоління
призводить до прогресування ряду тривожних для суспільства викликів
сьогодення, це зокрема – деструктивно-смертельні челенджі, високий
рівень тривожності та агресії в суспільстві. Це небезпечно, адже саме
освіта упродовж тисячоліть відігравала ключову роль у розвитку
людської цивілізації. І, очевидно, що й сучасний освітній простір
України покликаний передавати молодому поколінню найкращі зразки
людської культури, сприяти збереженню національної ідентичності,
здійснювати виховання громадянина з високим рівнем моралі,
формувати відповідні навички і розвивати актуальні життєві
компетенції.
На жаль, ситуативні заходи, спрямовані на мінімізацію деструктивних і
токсичних моделей поведінки: алкогольної та наркотичної
залежностей, булінгу, суїцидальних дій та інших, – не будуть
ефективними без системного викладання курсів духовно-морального
спрямування. Разом із тим, маніпулятивне використання фрази про те,
нібито церква в Україні відокремлена від держави, не є свідченням
того, що Україна – атеїстична країна.
Курси духовно-морального спрямування (надалі – КМДС) – не є
вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету
залучення до певної конфесії. Викладання предметів передбачає
виховання в учнів поваги до свобод совісті, релігійних і світоглядних
переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та
поліконфесійному українському суспільстві. Доведено, що залучення
учнів до КДМС робить дитину добрішою, людянішою,
доброзичливішою, стійкішою до афективних станів і проявів агресії.
Національною доктриною розвитку освіти визначена головна мета
національного виховання набуття молодим поколінням соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу,
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у
молоді особистісних рис громадян Української держави, тому у
кожному закладі загальної середньої освіти Волинської області
духовно-моральне виховання має стати важливою складовою як
освітнього середовища так і виховної роботи. Духовно-моральне
виховання, яке проводиться згідно з модельними навчальними
програмами, затвердженими у Міністерстві освіти і науки України, –

покликане надати вихованцям дитячих садочків, учням і студентам
освітніх закладів Волині чіткі орієнтири етичного та культурологічного
спрямування на все життя.
Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання,
затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року
№ 286, пріоритетами якої є формування активної громадянської
позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі
духовних цінностей українського народу, а також розвиток духовності
та моральності у суспільстві, Національної стратегії розбудови
безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській
школі (Указ Президента України № 195/2020 від 25 травня 2020 року);
на виконання комплексної програми розвитку освіти Волинської
області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Волинської
обласної ради від 08 лютого 2018 року № 18/8 (зі змінами), вважаємо за
необхідне активізувати організацію викладання курсів духовноморального спрямування, в т.ч. курсу «Основи християнської етики», у
територіальних громадах Волині, використовуючи нові повноваження,
надані освітнім закладам, щодо формування варіативної та інваріантної
складових освітнього простору.
Зважаючи на викладене, Волинська обласна рада звертається до голів
територіальних громад області, освітян, батьків, Волинської Ради
Церков та всіх зацікавлених осіб і громадських інституцій із проханням
згуртувати зусилля у справі актуалізації просвітницької роботи з
висвітлення суті та важливості предметів морально-духовного
спрямування, а також – системного забезпечення викладання КДМС у
2021/2022 та наступних навчальних роках.
Оскільки травень-червень – місяці формування тарифікації
навчального навантаження на 2021/2022 навчальний рік, вважаємо, що
керівники територіальних громад області, у співпраці з освітянами та
батьками, мали би сповна використати нові повноваження, щоб у міру
можливостей забезпечити у 2021-2022 бюджетних роках необхідну
фінансову підтримку КДМС «Основи християнської етики» та інших –
для закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти,
позашкільних закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти,
вищих закладів освіти ІV рівня акредитації тощо – шляхом прийняття
відповідних рішень та створення бюджетних призначень для
фінансування цих заходів.

Результати голосування
Дата оприлюднення:
03.06.2021
http://volynrada.gov.ua/session/6/56-0

