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linguistics and authorities, legislative support of these scholars (establishment of the British 
National Committee for Linguistics, the Committee for Linguistics in Education, the 
Committee of the Joint Societies for Linguistics, the Association of Heands and Professors of 
linguistics); inconsistency in professional steps by the representatives of the above-
mentioned organizations, which  has led to elimination of most of them); the fourth stage 
(2000 – present time) – an active collaboration of Linguistics Association of Great Britain with 
the Subject Center for Languages, Linguistics and Area Studies, development of Subject 
Benchmark Statement for Linguistics, introduction of the UK Linguistics Olympiad, founding 
of the Undergraduate Linguistics Association of Britain). Prospects for further research are 
seen in a thorough analysis of professional training of the future specialists in linguistics, in 
particular the content and organizational and pedagogical basis of professional training of 
linguists at British universities. 

Key words: linguistics, Great Britain, Philological Society, Linguistics Association of 
Great Britain, British Association for Applied Linguistics. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ  
УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ 

 
На основі аналізу теоретичних досліджень подано характеристику базового 

понѐттюво-термінологічного апарату, концепцій та основних тенденцій розвитку 
релігійної освіти західноювропейських країн. Спираячись на дані розвідок провідних 
ювропейських фахівців, описано концептуальні моделі релігійної освіти, що реалізуятьсѐ 
в межах сучасної ювропейської системи освіти. Подано характеристику моделей 
релігійної освіти України. Указано механізми впливу релігійної освіти на формуваннѐ 
духовно-моральних цінностей та переконань особистості. 

Ключові слова: концептуальні моделі, освіта, релігійна освіта, вихованнѐ, 
релігіѐ, духовність, мораль, формуваннѐ особистості.  

 
Постановка проблеми. Розвиток сучасного українського суспільства 

характеризуютьсѐ процесами глобалізації та інтеграції в ювропейський 
культурно-освітній простір, що маю сформовану систему базових цінностей 
та переконань. 

Тематика освіти та вихованнѐ, місце релігії в ній маю особливе 
значеннѐ завдѐки ролі, ѐку відіграю останнѐ у формуванні загальної 
картини світу, особистих переконань, емоційно-вольової і мотиваційної 
сфер особистості, соціальної та індивідуальної поведінки лядини. 

Формуваннѐ особистості – це складний багатовимірний процес, у 
ѐкому відбуваютьсѐ соціалізаціѐ лядини, створяятьсѐ умови длѐ успішного 
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вирішеннѐ її життювих завдань та реалізації в суспільстві. Суб’юктами даного 
процесу ю сім’ѐ, школа, громадѐнське суспільство, релігійні організації, а 
головне – власне лядина, що соціалізуютьсѐ. Кожен з цих суб’юктів відіграю 
унікальну роль у процесі формуваннѐ особистості завдѐки потенціалу свого 
впливу.  

Релігійні переконаннѐ та практика релігійного життѐ ю важливими 
чинниками, що об’юктивно впливаять на формуваннѐ особистості сучасного 
ювропейцѐ, системи її цінностей та переконань. Належність до ювропейської 
цивілізації визначаю пріоритети та напрѐми освітньої діѐльності. 

Про актуальність релігійно-педагогічної тематики свідчить активна 
увага сучасних українських учених, ѐкі спеціалізуятьсѐ на дослідженні 
моделей релігійної освіти, вихованні та освітній діѐльності сучасної школи. 
Доцільність теоретико-педагогічної розробки питань релігійної освіти, 
соціально-практична значущість у системі освіти України на етапі її інтеграції в 
ювропейський освітній простір спричинили вибір теми нашої розвідки. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми духовності, моралі, 
використаннѐ виховного потенціалу релігії в освітньому процесі 
викликаять перманентний інтерес у вітчизнѐних та зарубіжних учених.  

Серед українських науковців питаннѐ релігійного компонента в освіті 
досліджували Г. Ващенко, М. Костомаров, К. Ушинський (місце та значеннѐ 
релігії в духовно-моральному вихованні молоді); О. Сухомлинська, 
М. Прищак (сутність та формуваннѐ понѐттѐ духовності); І. Бех, М. Ювтух, 
В. Жуковський, Т. Тхоржевська (проблеми вихованнѐ духовних цінностей 
молодого поколіннѐ); М. Бабій, І. Булига, М. Закович, А. Кислий, 
М. Лагодич, В. Мигаленяк, О. Романова, З. Таратайцева (місце та роль 
релігійної освіти в державній школі); І. Петренко, В. Філіпов, І. Чупілко 
(роль церкви у становленні освіти в Україні); О. Вишневський (аргументаціѐ 
значеннѐ традиційного христиѐнського вихованнѐ молоді).  

Наукові дослідженнѐ вітчизнѐних фахівців створяять теоретичну 
основу длѐ вивченнѐ різноманітних аспектів релігійної освіти. Над питаннѐми 
впровадженнѐ й реалізації релігійної освіти та духовно-морального 
вихованнѐ працявали І. Зѐзян, В. Кремень, В. Кудін, А. Ліфьоров, В. Лутай 
(філософські концепції функціонуваннѐ та розвитку освітніх систем у 
контексті глобалізації), Л. Геник, Т. Ільїна, І. Курлѐк, І. Мищишин, 
Т. Тхоржевська, Я. Щербѐк (роль і місце релігії в освітньо-виховній 
системі), І. Андрухів, А. Вихрущ, О. Вишневський (духовні основи 
христиѐнства в сучасному українському вихованні), М. Стельмахович та ін. 
(основи сучасного українського вихованнѐ на засадах христиѐнства).  

Теоретичні та методичні проблеми, пов’ѐзані зі шкільним 
релігіюзнавством в Україні, розкриті в дослідженнѐх П. Ганулича, Г. Друзенка, 
В. Юленського, В. Жуковського, А. Колодного, В. Кришмарел, Н. Лавриченко, 
В. Лябчика, А. Максименка, В. Папіжук, Т. Саннікової, П. ароцького та ін. 
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Праці з проблематики викладаннѐ предметів релігійної 
спрѐмованості у школі, авторами ѐких ю російські дослідники (І. Галицька, 
В. Гараджа, Б. Гершунський, М. Гуськов, Ф. Козирюв, І. Мютлік, Л. Мітрохін, 
Н. Нікандров, С. Паніч, І. Понкін, Л. Попов, М. Писманик, Л. Сурова, 
Л. Харісова, Л. Шевченко, В. Ширѐюв та ін.), містѐть низку важливих 
наукових ідей, ѐкі варто досліджувати. 

Концептуальні засади та проблематику педагогічної компаративістики, 
що розглѐдаять питаннѐ духовно-морального вихованнѐ, досліджували 
В. Вульфсон, Т. Десѐтов, В. Жуковський, Т. Кошманова, М. Лещенко, 
З. Малькова, О. Матвіюнко, О. Огіюнко, Л. Пуховська, А. Сбруюва, 
О. Сухомлинська, М. Целих, Ф. Шльосек, Б. Шуневич та ін. 

Особливого інтересу, на нашу думку, заслуговую дослідженнѐ досвіду 
зарубіжної школи, де штучно не перериваласѐ традиціѐ релігійної освіти (на 
відміну від України, у ѐкій тривалий час реалізовуваласѐ політика атеїзму).  

У Ювропі релігійна освіта стала самостійноя галуззя академічного 
дослідженнѐ та практичної діѐльності, що маю своя історія та вагомі 
надбаннѐ. Видаятьсѐ педагогічні журнали, діять міжнародні асоціації 
спеціалістів, університетські кафедри, інститути та методичні центри, що 
забезпечуять реалізація релігійної освіти. Міждисциплінарна інтеграціѐ та 
міжконфесійне співробітництво роблѐть діѐльність успішноя: визначено 
коло актуальних проблем; сформовано понѐттювий апарат, розроблено 
методологічні й теоретичні засади, конкретні моделі релігійної освіти.  

Проблематику релігійної освіти та духовно-морального вихованнѐ 
досліджуять такі ювропейські науковці, ѐк В. Альтхоф, Р. Бівальд, 
Д. Гельблінг, Р. Йенсен, Е. Куік, Х. Легангер-Крогстад, Е. Ле Манна, 
І. Ленеман, Д. Ленкшир, Ф. Озер, І.Т. Плезнер, Г. Райх, У. Рігель, Л. Сабо, 
В. Сенхаузер, Г. Стонкс, Дж. Халл, Д. Шенкер, П. Шрайнер, М. акобз та ін. 

У наш час системним дослідженнѐм релігійної освіти займаютьсѐ 
Міжнародна комісіѐ у справах церкви та школи International Conference on 
Computational Science (ICCS). Тривалий час організаціѐ публікую інформація 
про стан релігійної освіти в ювропейських країнах. Мережа кореспондентів 
і вчених, що створена Комісіюя, об’юднала експертів, ѐкі спеціалізуятьсѐ в 
тих чи інших аспектах релігійної освіти. 

Активно розвиваятьсѐ виданнѐ, спеціально присвѐчені питаннѐм 
релігійної освіти: «Британський журнал релігійної освіти» (Велика 
Британіѐ), «Панорама: міжнародний журнал порівнѐльно-релігійної та 
ціннісної освіти» (Німеччина). Також розвиваятьсѐ й інші виданнѐ, 
зосереджені на дослідженні філософії та теорії освіти, що містѐть релігійно-
педагогічні теми: «Журнал філософії освіти» (Велика Британіѐ), «Філософіѐ 
та теоріѐ освіти» (Австраліѐ), «Журнал досліджень у питаннѐх освіти» 
(Велиа Британіѐ). 
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Існуять спеціальні ресурси мережі Інтернет, що розкриваять 
питаннѐ релігійної освіти та духовно-морального вихованнѐ. Зокрема, 
загальні відомості про системи освіти в різних ювропейських країнах можна 
знайти на сайті www.eurydice.org. Також існую спеціальний сайт 
Координаційної групи з релігійної освіти www.cogree.com. 

Таким чином, дослідженнѐ проблематики релігійної освіти ѐк 
виховного простору длѐ підростаячого поколіннѐ громадѐн, вивченнѐ 
позитивного зарубіжного досвіду шкільної релігійної освіти й вихованнѐ 
роблѐть доступними ефективні форми і методи організації релігійної освіти 
у світських навчальних закладах Ювропи длѐ практичної роботи українських 
педагогів та методистів.  

Мета дослідження полѐгаю в характеристиці основних моделей 
релігійної освіти України та країн Ювропи.  

Об’єктом дослідження ю релігійна освіта України та країн Ювропи ѐк 
простір, у ѐкому відбуваютьсѐ формуваннѐ особистості. 

Предметом дослідження ю основні моделі релігійної освіти та 
практика їх реалізації в виховному, освітньому процесі в навчальних 
закладах України та країн Ювропи.  

Методологічною основою дослідження є:  
• положеннѐ наукової теорії пізнаннѐ (зокрема, принципи 

об’юктивності, системності, фундаментальності, доказовості та історизму, 
положеннѐ про взаюмозумовленість і взаюмозв’ѐзок лядини та суспільства);  

• концептуальні положеннѐ про значущість досвіду минулого длѐ 
розвитку сучасної науки; співвідношеннѐ інтелектуального й морального; 

• методологічні положеннѐ порівнѐльної педагогіки;  
• положеннѐ про релігійну освіту особистості, христиѐнська 

філософсько-педагогічна традиціѐ, гуманізаціѐ навчаннѐ;  
• логіко-гносеологічний, структурно-функціональний та системний 

підходи до вивченнѐ релігійної освіти, завдѐки ѐким стаю можливим її 
системний аналіз.  

Длѐ досѐгненнѐ визначеної в роботі мети та розв’ѐзаннѐ поставлених 
завдань використовувавсѐ комплекс взаюмодоповнявальних методів 
дослідження: загальнонаукових (аналіз, синтез, порівнѐннѐ та 
узагальненнѐ) та конкретно-наукових (структурний, інтерпретаторсько-
аналітичний, пошуковий). 

Виклад основного матеріалу. Використаннѐ сукупності 
фундаментальних ідей загальної та конкретної методології зумовило 
визначеннѐ та обґрунтуваннѐ понѐттювого апарату нашої розвідки, ѐкий 
відтворяю відповідну термінологія, а також передбачаю уточненнѐ змісту 
та обсѐгу відповідних педагогічних понѐть із урахуваннѐм вимог, усталених 
у світовій і вітчизнѐній педагогіці.  

http://www.cogree.com/
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Одним із важливих завдань дослідженнѐ ю характеристика основних 
термінів. Розглѐнемо понѐттювий апарат, що забезпечую релігійну освіту в 
розумінні ювропейської та вітчизнѐної педагогічної термінології.  

Отже, з’ѐсуюмо розуміннѐ терміну «релігійна освіта» у вітчизнѐній та 
ювропейській педагогічній науці. 

В українській педагогічній думці поширеним ю розуміннѐ релігійної 
освіти ѐк процесу, що здійсняютьсѐ професійно підготовленими особами 
(свѐщеннослужителѐми, релігійними педагогами) з метоя передачі 
віронавчальних доктрин, релігійного досвіду, богослужбової практики, а 
також здійсненнѐ підготовки педагогічних кадрів длѐ системи релігійної 
освіти *див. https://uk.wikipedia.org/wiki/Релігійна_освіта_в_Україні+.  

У вітчизнѐних наукових публікаціѐх використовуятьсѐ такі понѐттѐ, ѐк 
«релігійна освіта», «релігійний компонент освіти», «конфесійна освіта», 
«світська (неконфесійна) релігійна освіта» або ж «гуманітарна релігійна 
освіта», «духовно-моральне вихованнѐ», «релігійно-культурологічна 
освіта», «навчаннѐ релігії», «викладаннѐ знань про релігія», «релігіюзнавча 
освіта» тощо. Ці понѐттѐ описуять процес формуваннѐ духовно-моральних 
цінностей в освітньому просторі, що ю складовоя частиноя формуваннѐ 
світоглѐду підростаячого поколіннѐ, а також відображуять концептуальні 
засади цього процесу. 

Під понѐттѐ «релігійна освіта» підпадаять ті форми освіти всіх рівнів, 
що організовані органами державної влади чи релігійними організаціѐми з 
метоя забезпеченнѐ права особи навчатисѐ релігії: навчаннѐ релігії в 
навчальному закладі й поза навчальним закладом, створені або 
патроновані релігійними організаціѐми. 

«Релігіюзнавчий словник» за редакціюя А. Колодного даю визначеннѐ 
релігійної освіти ѐк «…навчального процесу, що зоріюнтований на передачу 
особі певного обсѐгу релігійної інформації з метоя підвищеннѐ рівнѐ її 
релігійної освіченості, усвідомленого сприйнѐттѐ змісту повного 
релігійного віровченнѐ» *9+. 

Релігійна освіта ѐк освітній феномен може бути предметом розглѐду 
таких галузей знаннѐ, ѐк історіѐ педагогіки, загальна й порівнѐльна 
педагогіка, а також філософіѐ, соціологіѐ та правознавство, психологіѐ, 
політологіѐ, етнографіѐ, теологіѐ, релігіюзнавство, історіѐ релігії тощо.  

Розглѐнемо релігійну освіту в розумінні ювропейської педагогічної 
термінології. Насамперед зазначимо, що термін «religious education» 
систематично використовуютьсѐ в наукових педагогічних дослідженнѐх. Він 
вклячаю в себе різні види освітньої діѐльності, пов’ѐзаної із вивченнѐм 
релігії, формуваннѐм релігійної свідомості та вихованнѐм релігійних 
почуттів. Термін у такому значенні використовуютьсѐ в теорії початкової та 
середньої шкільної освіти, де також використовуютьсѐ термін «values» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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(цінності, вихованнѐ цінностей). ак синонім понѐттѐ «religious education» в 
англомовній педагогічній літературі використовуютьсѐ «religious formation». 

Навчальний процес у вищій школі оріюнтований на використаннѐ 
терміну «теологіѐ» (theology), а також «релігіюзнавство» (religious studies, 
religious science). Також вивчаятьсѐ окремі елементи, такі ѐк «філософіѐ 
релігії», «релігійне мистецтво» тощо. У Великій Британії вивчаютьсѐ 
предмет під назвоя «духовність» (spirituality) [6]. 

Варто зауважити, що в англомовній літературі прийнѐто розрізнѐти 
«learning (teaching) religion» та «learning (teaching) about religion» 
(«навчаннѐ/викладаннѐ релігії» та «навчаннѐ/викладаннѐ про релігія») *6+. 
Така диференціаціѐ сприѐю розуміння сутності освітнього процесу, у межах 
ѐкого здійсняютьсѐ релігійна освіта. 

З’ѐсувавши змістове навантаженнѐ терміну «релігійна освіта», 
розглѐнемо концептуальні засади освітнього процесу, у ході ѐкого 
відбуваютьсѐ набуттѐ особистих компетенцій релігійного характеру.  

Питаннѐ релігійної освіти та вихованнѐ в пострадѐнській Україні 
отримали свою актуальне звучаннѐ у 2005 році, коли Президент України 
В. Ященко оголосив впровадженнѐ в державних загальноосвітніх школах 
навчального предмету «Етика віри», світського навчального предмету 
«Етика» у 5–6 класах.  

У руслі дискусії, що спричинили згадані події, соціальноя службоя 
Центру Разумкова було проведено комплексне опитуваннѐ, у ѐкому взѐло 
участь 2011 респондентів з усіх регіонів України віком від 18 років. 
Результати згаданого дослідженнѐ опубліковані в журналі «Національна 
безпека і оборона» № 8 (68) 2005 року *1+. 

Узагальняячи отримані дані емпіричного дослідженнѐ, можна 
зробити такі висновки: нині у школах України викладаятьсѐ курси 
христиѐнсько-світоглѐдного, культурологічного та освітньо-виховного 
спрѐмуваннѐ: «Основи Христиѐнської етики», «Етика: духовні засади», 
«Христиѐнська етика в українській культурі», «Біблійна історіѐ і христиѐнська 
етика». Зазначені навчальні курси спрѐмовані на формуваннѐ системи 
духовно-моральних цінностей особистості, зважаячи на світський характер 
освіти в Україні. Зазначені навчальні предмети відображаять основні моделі 
релігійної освіти в Україні, ѐкі ми пропонуюмо визначити таким чином: 
історико-культурологічна; катехизаторсько-богословська; морально-етична. 

Історико-культурологічна модель найбільшоя міроя реалізуютьсѐ в 
навчальному процесі в системі освіти України. При цьому названа модель 
маю різні форми втіленнѐ: окремий навчальний предмет, окремі аспекти 
всередині гуманітарних навчальних дисциплін, а також у формі 
міжпредметних зв’ѐзків. Носить характер ознайомленнѐ із релігійноя 
традиціюя длѐ більш глибокого розуміннѐ духовно-моральної спадщини, 
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історії та культури народу. Маю важливе значеннѐ в контексті культурної та 
духовної самоідентифікації. 

Катехизаторсько-богословська модель реалізуютьсѐ у формі 
навчального предмету «Закон Божий», а також у практиці освітньої 
діѐльності парафіѐльних недільних шкіл та інших освітніх структур, 
створених релігійними організаціѐми длѐ своїх вірних. У переважній 
більшості виконую завданнѐ більш глибокого вивченнѐ релігійної традиції 
формуваннѐ духовно-моральних цінностей, що зумовлені нея. 

Морально-етична модель несе в собі певну нерелігійну 
альтернативу через дистанціяваннѐ від будь-ѐких релігійних традицій. У 
межах ціюї моделі реалізуютьсѐ ознайомленнѐ з етичними системами, що 
містѐтьсѐ в релігійних і нерелігійних традиціѐх сучасного суспільства, 
засвоюннѐ загальнолядських цінностей, формуютьсѐ толерантність та 
повага до тих чи інших релігійних течій. 

На жаль, реалізаціѐ зазначених моделей в практичній діѐльності закла-
дів освіти значноя міроя залежить від суспільно-політичних подій в Україні. 

Релігійна освіта в Ювропі ю невід’юмноя складовоя освітнього простору 
та визначаютьсѐ такими факторами, ѐк: релігійний ландшафт країни; роль 
релігії в суспільстві; відносини між державоя і релігіюя (історична ретроспек-
тива та сучасний стан); структура освітньої системи; історіѐ; політика *7].  

Співвідношеннѐ зазначених факторів визначаю конкретику релігійної 
освіти в тій чи іншій країні Ювропи. 

Пошук аналогій дослідженнѐ українського освітнього середовища 
стосовно викладаннѐ навчальних предметів духовно-морального 
спрѐмуваннѐ даю підстави звернутисѐ до даних, ѐкі отримав Р. Дебре 
(R. Debray) під час підготовки своюї доповіді «Викладаннѐ релігійних фактів 
у світській школі» *18+. Ці дані дозволѐять умовно виділити два основних 
підходи до релігійної освіти: релігіюзнавчий і конфесійний.  

Відмінність між ними зумовлена тим, хто визначаю зміст релігійної 
освіти, процес підготовки педагогів, розробки навчальних програм та 
методичного забезпеченнѐ, способи фінансуваннѐ витрат, пов’ѐзаних із 
вивченнѐм предмету. У багатьох країнах передбачений вибір альтернативних 
навчальних предметів етико-філософського спрѐмуваннѐ *7+. 

Ювропейські країни, у ѐких більшість населеннѐ традиційно сповідую 
католицизм (Італіѐ, Іспаніѐ, Португаліѐ, Ірландіѐ, Польща), протестантизм 
(Даніѐ, Норвегіѐ) або православ’ѐ (Греціѐ, Болгаріѐ, Румуніѐ), віра глибоко 
увійшла в культуру та повсѐкденне життѐ. Тому релігійна освіта тут маю 
домінувальний вплив, незважаячи на існуячі правові механізми 
рівноправної присутності в освітньому просторі інших конфесій. В 
основному, маю місце викладаннѐ віронавчальних дисциплін (катехизис, 
історіѐ христиѐнства, вивченнѐ Біблії тощо). Учні та студенти маять 
можливість обрати будь-ѐкий альтернативний варіант релігійного чи 
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нерелігійного духовно-морального вихованнѐ (таку можливість забезпечую 
варіативність релігійного компоненту), про що свідчить досвід таких країн, 
ѐк Австріѐ, Бельгіѐ, Іспаніѐ, Німеччина, Фінлѐндіѐ *7+. 

У ювропейських країнах, де релігіѐ відділена від держави, вона 
відсутнѐ і в державних навчальних закладах. Учні можуть вивчати 
позаконфесійні навчальні дисципліни етичного та духовно-морального 
спрѐмуваннѐ; питаннѐ релігії вивчаятьсѐ в контексті вивченнѐ історії та 
культури. Водночас варто взѐти до уваги, що 20 % школѐрів навчаятьсѐ у 
приватних католицьких школах. Цей факт знімаю питаннѐ про релігійну 
освіту в державних закладах освіти: учні завжди маять можливість обрати 
той релігійний напрѐм, ѐкий відповідаю їх внутрішнім переконаннѐм. 
Приклад такої моделі релігійної освіти демонструять Франціѐ, Угорщина, 
Чехіѐ, Латвіѐ, Естоніѐ *7+. 

В інших країнах, особливо там, де історично склаласѐ поліконфесійна 
модель суспільства, статус релігійної освіти залежить від відносин між 
державними і приватними школами. Держава забезпечую паритет длѐ 
релігійних організацій, створяячи умови длѐ доступу до релігійної освіти 
відповідно до віросповіданнѐ громадѐн тіюї чи іншої спільноти. Навчальні 
предмети традиційного конфесійного вихованнѐ носѐть назву «Релігіѐ», 
«Вивченнѐ Біблії», а позаконфесійні − «Світоглѐд», «Етика», 
«Релігіюзнавство», «Лядина і навколишній світ» та інші (досвід Великої 
Британії, Швейцарії, Швеції, Норвегії) *7+. 

Серед усіх вищеперерахованих країн Швейцарська Конфедераціѐ 
відзначаютьсѐ особливо високоя ѐкістя освіти на основі полікультурності та 
релігійної толерантності, активноя участя в міжнародних екуменічних 
проектах, а також академічних та наукових мережах. Тому досвід організації 
релігійної освіти в цій країні заслуговую особливої уваги та дослідженнѐ. 

Повна свобода совісті та віросповіданнѐ були встановлені у Швейцарії 
післѐ редагуваннѐ Конституції у 1874 році (ст. 15). З того часу вона успішно 
реалізуютьсѐ на практиці *див. http://www.concourt.am/armenian/legal_-
resources/world_constitutions/constit/swiss/swiss--r.htm].  

Урѐд періодично вживаю заходів стосовно окремих проѐвів 
антисемітизму чи інших проѐвів дискримінації. Але такі інциденти не 
маять систематичного характеру, знаходѐть свою вирішеннѐ в режимі 
захисту правопорѐдку та громадського спокоя. 

Швейцарське суспільство здавна використовую виховний потенціал 
релігії, звертаячись до христиѐнської концепції духовно-морального 
вихованнѐ та багатовікового ювропейського досвіду поюднаннѐ виховного 
впливу світської й духовної систем освіти. На сьогодні накопичено 
багаторічний досвід поюднаннѐ зусиль різних релігійних течій і конфесій 
длѐ духовно-морального вихованнѐ школѐрів, професійної підготовки 
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педагогічних кадрів релігійного спрѐмуваннѐ, укладаннѐ програм, 
підручників, релігійних курсів. 

Протѐгом навчаннѐ в середній школі учні засвояять основні понѐттѐ 
про віру та її місце в житті, систему духовних цінностей і пріоритетів, 
форми і способи соціальної поведінки, мотивовані сповідуваннѐм віри.  

У Швейцарії існую значна кількість приватних навчальних закладів, ѐкі 
були засновані католицькими релігійними громадами. У великих містах 
існуять школи, функціонуваннѐ ѐких забезпечуять іудейські громади. 
Також існуять освітні проекти длѐ мусульманської молоді *22+. 

У Швейцарській Конфедерації вивченнѐ релігії та релігійне вихованнѐ 
будуютьсѐ цілком на добровільній основі *21, 22+. Це стосуютьсѐ не лише учнів, 
батьки ѐких можуть обрати будь-ѐкий варіант релігійного або безрелігійного 
етичного навчаннѐ відповідно до своїх переконань, але і вчителѐ, ѐкий 
викладаю предмет відповідно до власного світоглѐду та маю право 
відмовитисѐ від викладаннѐ, ѐкщо це суперечить його переконаннѐм *22+. 

Діти можуть знайомитись із релігіюя ще в дошкільному закладі (такий 
варіант обираять віруячі батьки, ѐкі практикуять норми своюї віри в 
повсѐкденному житті та бажаять долучити своїх дітей до духовної традиції). 

У школі діти можуть обрати одну з трьох моделей релігійного 
навчаннѐ, ѐкі пропоную школа: конфесійна освіта (Confessional Education, 
Konfessionsgebundener Unterricht); міжрелігійна освіта (Interreligious 
Education); релігіюзнавство (Religionskunde) [22]. 

Конфесійна модель релігійної освіти оріюнтована на конкретну релігій-
ну традиція, представники ѐкої бажаять виховувати своїх дітей у відповідно 
до віри. Викладачі обов’ѐзково маять бути представниками ціюї релігійної 
традиції: і вчитель, і учень ідентифікуять релігійну традиція ѐк власну. 

Міжрелігійна модель освіти зазвичай пропонуютьсѐ длѐ класів, у 
ѐких навчаятьсѐ представники кількох віросповідань. Занѐттѐ проходѐть в 
атмосфері міжрелігійного діалогу, участь у ѐкому формую досвід 
толерантності та міжконфесійної злагоди, що ю важливоя компетенціюя та 
соціальноя навичкоя. 

Релігієзнавча модель передбачаю, що у світі ю значна кількість 
нерелігійних лядей. Длѐ ціюї моделі характерно, що світові релігії 
розглѐдаятьсѐ ѐк культурний феномен. При цьому релігіѐ та релігійність 
можуть трактуватись ѐк у позитивній, так і в негативній коннотації.  

Варто зазначити, що останнѐ модель ю новітньоя длѐ країн Західної 
Ювропи. 

У більшості ювропейських країн релігійна освіта ю складовоя 
навчальної програми в державних школах. Найавторитетнішоя 
організаціюя, ѐка досліджую питаннѐ релігійної освіти, ю ISREV (International 
Seminar on Religious Education and Values), засновником ѐкої ю один із 
основоположників сучасної релігійної освіти Дж. Халл (John Hull). Отже, на 
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підставі дослідженнѐ проблематики релігійної освіти у Ювропі Дж. Халл 
констатую існуваннѐ трьох концептуальних моделей *20+:  

1) викладаннѐ/навчаннѐ всередині (або длѐ) релігії (teaching/learning 
into religion);  

2) викладаннѐ релігії (наука про релігія) (teaching about religion);  
3) викладаннѐ з точки зору релігії (teaching from religion).  
Перша модель (teaching/learning into religion) передбачаю глибоке 

вивченнѐ віровченнѐ та традицій одніюї конкретної конфесії, релігійну 
соціалізація. Така освіта надаютьсѐ в навчальному закладі, хоч вважаютьсѐ, 
що таке навчаннѐ повинно бути справоя сім’ї чи релігійних громад. 

Друга модель (teaching about religion) передбачаю отриманнѐ знань і 
наукових відомостей про релігія, її вплив на соціальне середовище, 
практику релігійного життѐ, мотиви та цінності. Релігіѐ виступаю в цій 
моделі пасивним об’юктом вивченнѐ. 

Третя модель (teaching from religion) надаю змогу ознайомитись із 
відповідѐми, ѐкі даю релігійне віровченнѐ, на основні світоглѐдні та 
моральні питаннѐ; допомагаю учнѐм у виробленні власних поглѐдів за 
допомогоя рефлексії. Така модель допомагаю вибудувати діалогову 
взаюмодія з релігіюя. 

На нашу думку, класифікаціѐ концептуальних моделей релігійної 
освіти, подана Дж. Халлом, маю умовний характер, оскільки зазвичай 
релігійне навчаннѐ в ювропейських країнах вклячаю в себе всі три складові 
та ю елементом юдиного процесу − вихованнѐ. 

Отже, досвід релігійної освіти в навчальних закладах країн Ювропи 
дозволѐю зробити такі висновки: 

• зміст та форми релігійної освіти в різних країнах Ювропи склалисѐ 
під впливом конкретних обставин, що визначаять моделі релігійної освіти; 

• існуячі моделі релігійної освіти відіграять суттюву роль у процесі 
формуваннѐ духовно-моральних ѐкостей та самоідентифікації громадѐн 
сучасних ювропейських держав. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Соціалізаціѐ і формуваннѐ духовно-моральних цінностей особистості (ѐк 
основи світоглѐду) відбуваютьсѐ в середовищі, у ѐкому існую взаюмодіѐ 
різних факторів суспільного життѐ. Релігійна освіта відіграю суттюву роль у 
цих процесах, про що свідчить вітчизнѐний та ювропейський досвід. 

Визначальний вплив на результативність формуваннѐ духовно-
моральних цінностей лядини справлѐять різні соціальні інститути, 
взаюмодіѐ ѐких створяю умови длѐ успішної реалізації особистості. 

Існуячі моделі релігійної освіти в навчальних закладах Ювропи 
відображаять максимальний спектр суспільного запиту. Вони надаять 
можливість побудувати процес релігійної освіти з урахуваннѐм викликів 
сучасного світу. 
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В українському суспільстві об’юктивно існую потреба в такій 
організації освітнього процесу, ѐка би створявала належні умови длѐ 
передачі знань релігійного характеру, формуваннѐ досвіду духовно-
морального вихованнѐ, творчої, культурної діѐльності.  

Дослідженнѐ зазначеної проблематики створяю умови длѐ 
формуваннѐ моделі релігійної картини суспільства сучасності та 
майбутнього. 
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РЕЗЮМЕ 
Тарабан Юрий. Характеристика моделей религиозного образованиѐ Украины и 

стран Европы.  
Статьѐ посвѐщена характеристике основных моделей религиозного 

образованиѐ в Украине и странах Европы. На основе анализа теоретических 
исследований дана характеристика базового понѐтийно-терминологического 
аппарата, основных тенденций религиозного образованиѐ в Украине и странах 
Европы. Опираѐсь на данные отечественных и зарубежных исследований, описаны 
основные модели религиозного образованиѐ, которые реализуятсѐ в рамках 
современного отечественного и европейского образованиѐ, механизмы 
формированиѐ духовно-нравственных ценностей и убеждений.  

Ключевые слова: концептуальные модели, образование, религиозное 
образование, воспитание, религиѐ, духовность, мораль, формирование личности. 
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SUMMARY 
Taraban Yurii. Characteristics of models of religious education in Ukraine and 

European countries. 
The article under consideration is about the implementation of religious education in 

Ukraine and European countries. There are such countries where the majority of the population 
traditionally profess Catholicism like: Italy, Spain, Portugal, Ireland, Poland; Protestantism in 
Denmark and Norway and Orthodox in Greece, Bulgaria, Romania. In all of these countries the 
faith is deeply rooted in cultural and everyday life. It is important to notice that in the majority of 
European countries religious education is part of curriculum in public schools. 

It has been said that already existing models of religious education in education 
institutions in Europe reflect on the maximum range of public inquiry which means that they 
provide an opportunity to build the process of religious education, taking into account the 
challenges of modern world. 

Mentioning the Ukrainian society, there is an objective, needed for the organization 
of the educational process, which would create the proper conditions to implement the 
religious knowledge to form the experience of spiritual and moral education, to build creative 
and cultural activities. 

Basic models of religious education in Ukraine can be defined as historical and 
culturological, catechetical and theological, moral and ethical. The main argument for 
implementing religious education and beliefs into the public education is the emphasis on 
human rights. The European community is convinced that a regular school should be 
pluralistic and the subjects for study which contain elements of religion can be based on the 
partnering relationships between confessions, states and churches trough the conversation 
with parents and students. 

Talking about Switzerland, the quality of education is high. It is based on multiculturalism 
and religious tolerance, active participation in international and ecumenical projects as well as 
the international academic and research networks. 

Key words: conceptual models, education, religious education, religion, spirituality, 
morality, formation of personality.  

 

 
 

 
  




