
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ, 

ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ НаУ ОА 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
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ТЕМА: 

«РОСТЕМО  ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ - ЗАХИСНИКАМИ РІДНОЇ 

ЗЕМЛІ» 

Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. 

 

(Приповісті Соломона 22:6) 

Після любові до Бога й родини повинна бути любов до свого 

українського народу і батьківщини. Зі своїм народом і батьківщиною ти 

зв’язаний не тільки спільною вірою, що вважаємо найбільшим добром, і святим 

обрядом, яким дорожимо, - але ще і спільною мовою та звичаями. І тією 

землицею святою, на якій разом проживаємо… І цілою віковою минувшиною, і 

спільною українською кров’ю, і спільним добром, і спільною майбутністю… 

(митр. Андрей Шептицький, Найбільша заповідь) 

 

Тож не забуваймо, що покликання справжнього християнина – бути 

патріотом своєї земної Батьківщини, являти в ній образ Божий та преображати 

її на шляху до спасіння в Царстві Небесному. Ми не просто є сторонніми 

споглядачами життя, кожен із нас є співтворцем новітньої історії України.  

Тож маємо бути дбайливими, добрими, відповідальними і навіть 

новаторами, адже світ змінюється і наша країна потребує молодих енергійних 

професіоналів своєї справи. Так, у нас багато проблем, але ми і створені їх 

вирішувати, тому нехай Господь нас надихає бути щирими, люблячими та 

працьовитими задля розбудови і зміцнення Української Церкви й держави». 

(Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній) 

 

 

Актуальність проведення Олімпіади. Російська агресія проти 

Української держави з особливою силою актуалізувала проблему виховання у 



молодого покоління патріотизму і важливості захисту держави від зовнішнього 

ворога.  

У російсько-українській війні проявилися сильні сторони українського 

духу: сміливість, військовий талант, жертовність, згуртованість, волонтерство 

заради перемоги. 

 Водночас розкрилися і неприглядні сторони українського суспільства: 

колабораціонізм з ворогом, корупція, зрада національних інтересів тощо. В 

основі розкритих проблем лежать значні пробіли у моральному вихованні 

вітчизняної учнівської спільноти.  

У контексті патріотичного виховання молодого покоління  важливим є  

духовно-моральне виховання як його основа. Лише могутня духовна основа 

особистості дає можливість вистояти у час  військового лихоліття.  

Значним потенціалом для виховання патріотизму молоді володіють 

предмети духовно-морального спрямування на основі християнського 

віровчення, які викладаються в українській школі з початку незалежності 

Української держави. Ці предмети засвідчили свій неперевершений виховний 

потенціал. Важливою формою духовно-морального виховання дітей та молоді 

стала Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії», яка проводиться на базі 

науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки 

Національного університету «Острозька академія». З 2013 року в Олімпіаді 

беруть участь діти дошкільного віку, учні професійно-технічних училищ і 

студенти вищих навчальних закладів. 

Місце проведення Олімпіади. Олімпіада «Юні знавці Біблії» зазвичай 

проходить у декілька етапів. Спочатку її проводять у школі, далі – в районі, 

області, а для переможців обласного рівня місцем проведення заключного етапу 

Олімпіади традиційно стає Національний університет «Острозька академія», 

правонаступник славнозвісної Острозької академії 16-17 століття, адже саме 

тут у 1581 році на благословенній острозькій землі побачила світ перша 

друкована Біблія старослов’янською мовою, зрозумілою для того часу. 

Учасники Олімпіади. До участі в олімпіаді «Юні знавці Біблії» 

запрошуємо дітей дошкільного віку, учнів 1-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, учнів професійно-технічних училищ та студентів вищих 

навчальних закладів України, переможців відповідних шкільних та 

регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального 

спрямування: «Основи християнської етики», «Духовні і моральні основи 

людини і суспільства», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: 

духовні засади», «Етика», «Людина і світ», «Людина і суспільство», 

«Релігієзнавство», інші предмети духовно-морального спрямування, а також 

усіх, хто цікавиться питаннями духовності і моралі. 

Мета Олімпіади: сприяти духовно-моральному вихованню дітей та молоді 

нашої держави на біблійних цінностях, як основи патріотичного виховання. 

Завдання Олімпіади: 

 підвищувати інтерес дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її 

використання у повсякденному житті; 

 спонукати дітей та молодь будувати свій світогляд, характер і поведінку 

на християнських моральних цінностях; 



 сприяти консолідації зусиль сім’ї, школи та Церкви у духовно-

моральному вихованні молоді; 

 інформувати педагогічну громадськість, батьків про предмети духовно-

морального спрямування; 

 сприяти духовно-патріотичному вихованню молодого покоління, 

допомагати усвідомлювати молоді цінності свободи рідної землі, важливість 

миру, взаєморозуміння, миротворення, подолання агресії на особистому, 

суспільному та міждержавному рівнях, важливості захисту рідної землі в час 

військового лихоліття.   

 

ЕТАПИ 

проведення в онлайн-форматі 

XУ Всеукраїнської олімпіади «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ-2022» 

28.04 – 29.04 2023  

 

І. 28 квітня 2023: виконання письмового (усного) тесту на знання Святого 

Письма – перший рівень. 

У цьому етапі беруть участь переможці відповідних шкільних та 

регіональних предметних олімпіад та всі охочі, хто подає заявку на участь до 15 

квітня 2023 р. 

ІІ. 29 квітня 2023: виконання усного завдання – презентації теми 

 

 

Конкурсні випробування для учасників 

 

ЗАГАЛЬНА тема 2023 року: 

 

«РОСТЕМО  ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ - ЗАХИСНИКАМИ РІДНОЇ 

ЗЕМЛІ» 

Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. 

Приповісті Соломона 22: 6 

 

 

28-29 квітня 2023 

Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти: 

 

І. Підготувати вдома творчу роботу (малюнок, аплікацію тощо), у якій 

зобразити історію зі сторінок Біблії, що яскраво демонструє прагнення людей 

боронити рідну землю від завойовників. 

 

ІІ. Під час Олімпіади представити творчу роботу, усно описати зображену 

біблійну історію та сказати, як ти піклуєшся про захист рідної землі від 

ворожої агресії 



Час для виступу: до 5 хвилин. 

 

 

 

Для учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти: 

І. Виконати вдома: 

Дослідження Святого Письма на тему:  

«РОСТЕМО  ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ - ЗАХИСНИКАМИ РІДНОЇ 

ЗЕМЛІ»  

Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. 

Приповісті Соломона 22: 6 

 

Пояснити, як ти піклуєшся про захист рідної землі від ворожої агресії 

 

Обсяг домашньої творчої роботи: 1-3 стор. 

 

ІІ. Під час Олімпіади представити виконану роботу. 

Час для виступу: 5-6 хвилин. 

 

Для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти, професійно-

технічних училищ та студентів ВНЗ: 

І. Виконати вдома: 

1. Дослідження Святого Письма на тему: «РОСТЕМО  ПАТРІОТАМИ 

УКРАЇНИ - ЗАХИСНИКАМИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ»  

Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. 

Приповісті Соломона 22: 6 

Пояснити, як ти піклуєшся про захист рідної землі від ворожої агресії 

 

Обсяг домашньої творчої роботи: 3-6 стор. 

 

ІІ. Під час Олімпіади представити виконану роботу. 

Час для виступу: 5-7-10 хвилин. 

 

Журі олімпіади. До складу журі входять богослови, релігієзнавці, 

психологи, педагоги, вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі 

загальних закладів середньої освіти, викладачі вищих навчальних закладів . 

 

 

 

Нагородження дітей дошкільного віку, учнів 1-11 класів закладів 

загальної середньої освіти та професійно-технічних училищ і студентів 

ВНЗ: 

Учасники Олімпіади, які за результатами виконання всіх запропонованих 

завдань, а саме: 



 усного тесту на знання Святого Письма (для дітей дошкільного віку та учнів 

1 класу); 

 письмового тесту на знання Святого Письма (для учнів 2-11 класів та 

студентів); 

 творчої роботи (для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів); 

 дослідження Святого Письма (для учнів 5-11 класів та студентів), 

набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, 

отримують дипломи переможців (І, ІІ та ІІІ місце). 

Всі інші учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних 

номінаціях. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

І. Дорослим дозволяється консультувати дітей, але не виконувати за них 

роботу. Це конкурс дітей, а не дорослих. У роботі слід зазначити прізвище 

консультанта. 

Подавати слід лише самостійно виконану роботу. Плагіат оргкомітет 

розглядати не буде. 

 

ІІ. Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати в електронному 

вигляді: сканований варіант або електронну фотографію у форматі JPEG. 

Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область 

(Шевченко Петро, 2 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область) – щоб не 

псувати роботу, підпис можна зробити на зворотньому боці. 

 

ІІІ. Дослідження Святого Письма, оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт 

Times New Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,0. 

 

ІV. Заявку на участь необхідно подати разом із роботою – в одному документі 

(для учнів 5-11 класів та студентів). 

Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів – на окремому аркуші в 

редакторі Word. 

Зразок подаємо. 

 

V. Електронний варіант заявки і роботи (малюнок, дослідження) надсилати до 

15 квітня 2023 року на такі ел. скриньки: 

 для дітей дошкільного віку: preschool.christ@oa.edu.ua 

 для учнів 1 класу: 1cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 2 класу: 2cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 3 класу: 3cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 4 класу: 4cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 5 класу: 5cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 6 класу: 6cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 7 класу: 7cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 8 класу: 8cl.christian.lab@oa.edu.ua 
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 для учнів 9 класу: 9cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 10 класу: 10cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів 11 класу: 11cl.christian.lab@oa.edu.ua 

 для учнів професійно-технічних училищ: college.christ@oa.edu.ua 

 для студентів вищих навчальних закладів: university.christ@oa.edu.ua 

 

Оргкомітет приймає заявку не більше як від одного учня із однієї паралелі 

навчального закладу. 

 

VІ. Письмовий (усний) тест на знання Святого Письма виконують усі учасники 

під час Олімпіади. 

Письмові тести складені таким чином, що переважна більшість запитань 

для кожного класу є тематичними та відповідають загальній темі класу згідно з 

програмою «Основи християнської етики»: 

2-й клас. Живу й навчаюсь у родині. 

3-й клас. Прагну робити добро. 

4-й клас. Навчаємося мудрості. 

5-й клас. Світ Біблії. 

6-й клас. Притчі Ісуса Христа. 

7-й клас. Ісус Христос – ідеал для наслідування. 

8-й клас. Божі заповіді – моральний дороговказ для людини. 

9-й клас. Морально-етичні цінності молоді. 

10-й клас. Етика подружнього життя. 

11-й клас. Основи християнського світогляду і моралі. 

 

Усні тести для дітей дошкільного віку та учнів 1 класу проводимо за 

кольоровими зображеннями відомих біблійних історій: «Давид і Голіат» тощо. 

Учаснику буде запропоноване одне з таких зображень, а він має 

розповісти, що зображено та яка основна думка щодо подій біблійної історії. 

 

VІІ. Початок Олімпіади о 10 год. 28 квітня 2023 року. 

 

VІІІ. Адреса для листування: науково-дослідна лабораторія християнської 

етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька 

академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35 800 

 

ІX. Оргкомітет: 

e-mail: teachers.fest@oa.edu.ua 
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