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2016 року Тревор Кулінг, Елізабет Грін та їхні колеги Ендрю Морріс і Лінн Ревелл 
опублікували результати свого дослідження про те, як учителі прицерковних шкіл 
Англії намагалися знайти способи перетинання своєї християнської віри з підходами 
до викладання й навчання. Книгу  «Християнська віра в англійських прицерковних 
школах: Дослідницькі бесіди зі шкільними вчителями»* було видано Пітером 
Ленгом. Фактично, ця книга містить дослідження низки прикладів із практики 
окремих учителів, за допомогою яких ми можемо дізнатися, як вони здійснюють 
навчальний процес. Коли вчителі в США й Україні читали про ці реальні ситуації, 
вони незмінно проводили паралелі між ними й своїми розмовами з колегами в 
християнських школах і запитували про можливість поділитися цими матеріалами 
з іншими, щоб покращити процес навчання з різних шкільних предметів. 

Кваліфіковані вчителі Бенджамін Теймлінг і Марк Вандерверф розробили цей 
посібник на основі книги Кулінга та його співавторів і пропонують використати 
аналіз невеликих фрагментів із педагогічної практики як каталізатор відвертої 
дискусії серед учителів-християн. Цей посібник не пропонує правильних відповідей 
і беззаперечних рішень. Навпаки, він буде корисним для окремих учителів, групи 
предметників і директорів шкіл, які не зупиняються на проголошенні гасел, а готові 
йти далі — до спільного розв’язання педагогічних «головоломок» і труднощів, до 
радості знаходження зв’язків між вірою й викладанням. Цей матеріал призначено 
для використання разом з іншими вчителями для створення товариства педагогів-
«пілігримів», які прагнуть цілісності у своїй педагогічній діяльності. Зрештою, ви 
можете отримати результати, які відрізнятимуться від тих, яких досягли вчителі 
в розглянутих прикладах, але, можливо, їхній досвід допоможе вам досягнути 
бажаної мети.
 

Девід Сміт
директор Інституту Кайерса з християнського викладання й навчання 

www.pedagogy.net

* Christian Faith in English Church Schools: Research Conversations with Classroom Teachers, 
Trevor Cooling, Beth Green, Andrew Morris, and Lynn Revell (Peter Lang, 2016). 

ПЕРЕДМОВА



 Про проєкт
 Запропоновані вам приклади взято зі шкільних спостережень на підставі ре-
ального досвіду вчителів. Їхні історії детально описані в книзі «Християнська віра 
в англійських прицерковних школах: Дослідницькі бесіди зі шкільними вчителя-
ми», і ми рекомендуємо вам ретельно дослідити їх. 

 Методика навчання «А що, якщо…?»
 Учителі, з якими ви познайомитеся в цьому посібнику, використовують підхід 
до викладання й навчання, який називають «А що, якщо…?». Такий підхід спону-
кає вчителів осмислено поєднувати християнську віру з практичним викладанням 
і навчанням. Він передбачає досягнення цієї мети, зосереджуючи увагу на трьох 
прийомах: 
 1. Подивись по-новому
 Як християнське розуміння Бога, людей і цього світу може змінити 
 наш погляд на зміст уроку чи тематичного блоку предмета? 
 2. Залучи по-новому
 Як прищепити учням це нове бачення? 
 3. Дій по-новому
 Що мені треба змінити у своїй педагогічній практиці? 

 Щоб більше дізнатися про методику «А що, якщо…?» і побачити набагато біль-
ше прикладів, рекомендуємо відвідати сайт: http://achtoesli.mapxo.org/. Ще більше 
ресурсів про цей підхід у контексті предметів природничого циклу можна знайти 
на сайті: http://vnk.mapxo.org/.

КЕРІВНИЦТВО 
ДЛЯ ЛІДЕРІВ    



 Мета посібника  
 Мета цього посібника — допомогти вчителям-християнам творчо, по-ново-
му подивитися на свою педагогічну діяльність. Ми вважаємо, що найефективніше 
професійне зростання відбувається тоді, коли вчителі бачать, як викладають інші, 
і мають можливість серйозно обговорити зі своїми колегами питання викладання 
й навчання. Таке вивчення реальних ситуацій дозволяє педагогам проаналізува-
ти фрагменти з практики своїх колег, які прагнуть трансформувати свої заняття 
за допомогою християнської віри. Сподіваємося, що ці живі ілюстрації зі шкільної 
практики дадуть поштовх для вдумливих дискусій про викладання в класі й ста-
нуть каталізатором реальних змін. 

 Як використовувати посібник
 Якщо вам дозволяє час і розклад, радимо опрацьовувати цей посібник про-
тягом кількох тижнів  (наприклад, по одній ситуації під час кожної зустрічі) у малих 
групах. Кожний блок можна провести за 20-30 хвилин, а матеріалу вистачить на 8 
блоків (разом із підсумковим обговоренням). Такі заняття можна організувати під 
час зустрічі вчителів одного предмета, групи викладачів суміжних дисциплін, за-
гальної педради або просто зібравшись із колегами за чашкою чаю для підбадьо-
рення та взаємодопомоги. Регулярні послідовні бесіди про поєднання викладання 
й навчання з християнською вірою з більшою ймовірністю приведуть до істинного 
зростання, ніж разові заходи. 
 Якщо час або розклад не дозволяють проводити щотижневі зустрічі, то, як 
альтернативу, можна вибрати один-два приклади й проаналізувати їх під час од-
ного заходу, присвяченого професійному розвитку. Об’єднайте учасників у малі 
групи й роздайте їм роздруківки ситуації, яку треба розглянути. Виділіть час, щоб 
групи прочитали й обговорили ї ї поміж собою, а потім об’єдналися для загаль-
ної дискусії: як можна використати цей досвід у майбутній практиці. Розгляньте 
варіант: роздати малим групам різні приклади для дослідження, щоб потім обгово-
рити у великій групі широкий комплекс ідей і питань.
 Ви помітите, що кожна досліджувана ситуація переривається посередині про-
позицією зупинитися й поміркувати, перш ніж рухатися далі. Це зроблено для того, 
щоб допомогти читачам уявити себе на місці кожного вчителя з розглянутих при-
кладів і обміркувати разом із ними труднощі, з якими вони зіткнулися, а не просто 
нашвидку ознайомитися із ситуацією. Ведучі обговорень в малих групах повинні 
скористатися цією паузою, щоб попросити учасників зупинити читання й відкласти 
свої аркуші в процесі роздумів над тим, які проблеми були порушені в першій ча-
стині цієї історії. Після короткого обговорення можна продовжити читання.
 Який би формат ви не обрали, важливо виділити час для вільного обгово-
рення цих прикладів, а також дати учасникам можливість самостійно розв’язувати 
порушені ними питання, не відчуваючи себе зобов’язаними дійти «правильної» від-
повіді. Наведені в цьому посібнику педагогічні ситуації не покликані показати нам 
зразкових учителів, які вже вирішили складне завдання поєднання віри й викла-
дання й відтепер усе роблять правильно. Вони призначені для того, щоб заохо-
тити до роздумів і обговорення. Поєднання віри й викладання — це різнобічний 
і складний процес, який вимагає поступового розвитку шляхом чесного й відкр-
ПІДСУМОКо підходу. У цьому матеріалі наголос ставиться не на те, щоб нав’язати 
«правильну» відповідь, а щоб створити простір для дослідження учителями питань 
віри й викладання, які їх хвилюють.



Учитель 
фізкультури — Джеймс 

(Кулінг та ін.)

ЧИ В УСЬОГО МАЄ БУТИ 
«ХРИСТИЯНСЬКА» ВЕРСІЯ? 

 ІСТОРІЯ:
 Популярність занять спортом у сучасній культурі може розвинути в учнів 
старших класів надміру змагальне ставлення до суперників, менталітет «перемог-
ти за будь-яку ціну». Це призводить до того, що ми ідеалізуємо одних і робимо 
монстрів з інших спортсменів, які здатні досягнути зоряного статусу завдяки своїм 
висококласним успіхам.

 Джеймс — учитель фізкультури, який спробував здолати такий тип мислення 
й культурного впливу за допомогою власної стратегії викладання. Зокрема, він 
вирішив поставити перед своїми учнями завдання: під час спортивних змагань 
прийняти й практикувати цінності, притаманні християнській поведінці. На його 
думку, «перемога» не має значення, якщо учасники змагання не виявляють друж-
би, взаємоповаги, рівності, наполегливості й поблажливості. На розвиток саме цих 
якостей характеру Джеймс робив акцент у своєму навчальному плані, надаючи 
учням можливість грати в спортивні ігри по-християнськи.  
   
 Один конкретний урок було присвячено тому, щоб навчити школярів пра-
вильно «передавати пас» у хокеї на траві. Чи є християнський спосіб передавання 
пасу? Чи полягає він усього лише в молитві, щоб пас був точним? Передаючи м’яч, 
ви навряд чи встигнете поговорити з учасниками команди про Христа. Чи може 
християнська віра, взагалі, що-небудь змінити в грі?



  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Чи поділяєте ви стурбованість Джеймса? Чи варто йому спробувати знай-
ти розв’язання цієї проблеми у своїй педагогічній практиці? 
 2. Що відбудеться далі? Як би ви повелися на місці Джеймса? 

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Ось що спробував зробити Джеймс. Спочатку він продемонстрував правиль-
ну техніку передавання пасу. Відтак учні почергово пробували себе в ролі «гравця» 
і «тренера». Тренери, залежно від пасу гравця, реагували відповідно. У кінці вони 
обговорювали (у парах, а потім і всім класом) стратегії, використані для підбадьо-
рення один одного. Постійно ставився наголос на тренерські підказки як форму 
підбадьорення. Джеймс сподівався, що цей підхід буде абсолютно протилежним 
до типу мислення «перемогти за будь-яку ціну».

 Джеймс не змінював зовнішнього змісту уроку — передавання м’яча зали-
шається передаванням м’яча! Але він показав своєму класу новий контекст ви-
конання цього пасу: підбадьорення, навчання інших замість одержимості своєю 
власною якістю виконання. Він запозичив його зі своїх християнських переконань. 

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1.  Як Джеймс подивився по-новому (дозволив християнській уяві сформува-
ти бачення свого завдання), залучив по-новому (прищепив учням своє бачення) і 
діяв по-новому (сформував методи викладання згідно зі своїм баченням)?

 2. Додаткові запитання: 
а. На наступному уроці, під час гри в хокей на траві, учні Джеймса чесно підій-
мали руку, щоб показати, якщо вони порушили правила. Джеймс стверджує, 
що це звичайне явище на його уроках фізкультури, яке демонструє якості 
характеру учнів, які він прищеплював їм і навчав застосовувати. Інші вчителі 
фізкультури також захотіли практикувати такий етичний підхід на своїх спор-
тивних заняттях. Чи реально очікувати чогось подібного в наших школах? А 
як щодо використання цього підходу в професійних спортивних іграх? Чи ж 
не чудова ідея? Чому так/Чому ні?

б. Які позитивні й негативні приклади поведінки гравців і глядачів на спортив-
них змаганнях ви спостерігали останнім часом? Як християнська віра наших 
учнів покликана змінити їхні заняття спортом? 

в. Як історія Джеймса співвідноситься з викладанням в інших галузях знань? 
Чи є щось у нашій практиці — на уроках чи в позаурочний час, — що треба 
піддати критичному аналізу у світлі християнської віри? 

 ПІДСУМОК: 
 Подумайте про свої шкільні заняття. Де ви могли б заохотити своїх учнів поча-
ти діяти по-новому, використовуючи ваш предмет для формування християнсько-
го характеру, якому притаманна, крім усього іншого, турбота про благо для свого 
ближнього? Спробуйте провести один урок, не змінюючи тематичного змісту ма-
теріалу, що викладається, так, щоб учні попрактикували це мистецтво підбадьо-
рення!



Учитель 
релігієзнавства — Енн 

(Кулінг та ін.)

ПРОПОВІДУВАТИ 
ЧИ ВИКЛАДАТИ?

 ІСТОРІЯ:
 Навіть у християнські школи приходять учні з різних 
церков і деномінацій і з різним рівнем посвячення Богові. 
Учителі в таких школах часто відчувають, що балансують 
між двома бажаннями: з одного боку — відкрито ділитися 
своєю вірою, а з іншого — створювати безпечне й добро-
зичливе середовище для всіх учнів, незалежно від їх-
ніх релігійних переконань. Енн — учителька релі-
гієзнавства, яка поділяє ці два бажання.

 Енн було дуже важко вибрати пра-
вильний метод викладання основ хри-
стиянської віри так, щоб не нав’язувати 
ї ї своїм учням. Вона розуміла, що церк-
ва й школа виконують різні ролі: ї ї робота 
як педагога полягала в тому, щоб навчати 
про християнську віру, а не доктринально 
утверджувати у вірі своїх учнів. Енн було складно визначити, наскільки детально 
вона може розповідати про свою віру в Христа й християнське посвячення цій 
школі на своїх уроках, щоб усі учні, незалежно від релігійних переконань, відчува-
ли прийняття та безпеку.

 Долаючи сумніви про те, наскільки детально вона має розкривати свою віру, 
Енн підготувала урок на тему різноманітності віровчень про життя після смерті. 
Як можна було провести урок, залишаючись вірною своїм переконанням, а також 
принципам своєї християнської школи, — і водночас створювати учням простір для 
виявлення їхніх різноманітних релігійних переконань?

  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Чи слушні побоювання Енн?
 2. Наскільки важливо дозволяти учням виявляти свої релігійні 
переконання стосовно тієї чи іншої теми?
 3. Що ви зробили б на місці Енн? 

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Хоча конкретна тема уроку за програмою звучала як «Життя після смерті», 
Енн разом з тим вирішила протягом усього уроку підкреслювати християнську 
чесноту взаємоповаги (пошана гідності інших людей). Вона просила учнів 
прочитати й висловити свою думку стосовно дев’яти описів незнайомих вірувань 
щодо потойбічного життя й підкреслила, що є реальні люди, які щиро вірять у це. 
Після того як учні в письмовій формі описали своє ставлення до цих вірувань, Енн 
провела дискусію на тему взаємної поваги й зазначила, що це головний фокус 
уроку.



 Після обговорення теми поваги всім класом, учні об’єдналися в групи, і кож-
на отримала фотографію реальної людини з описом ситуації з ї ї життя для аналізу 
ї ї переконань на цю тему. Енн розраховувала, що це зробить абстрактні віровчен-
ня про потойбічне життя більш особистісними й сприятиме тактовному веденню 
діалогу. Вона запропонувала своїм учням побачити людяність представників різ-
них релігійних вірувань шляхом поєднання цих віровчень з реальними людськими 
обличчями й конкретним життєвим досвідом.

 Коли учнів запитували про цей урок, вони відповідали: «Це було якось по-но-
вому... Тому що зазвичай, коли ми читали про інші релігії, там не розповідали про 
життя людей... Але, коли ми читали слова під фотографіями, це було... неначе вони 
самі розповідають про своє життя, а не ми говоримо те, що думаємо про них».

 Озираючись назад, Енн усе ще вагається, чи був цей новий урок ефективним 
для спонукання до шанобливого діалогу про релігійні переконання.  Вона все ще 
розмірковує про те, наскільки детально християнське навчання має розкривати 
школярам конкретні аспекти віри. Вона ще не має остаточних відповідей на свої 
запитання. 

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1. Як Енн подивилася по-новому (дозволила християнській уяві сформувати 
бачення свого завдання), залучила по-новому (прищепила учням своє бачення) і 
діяла по-новому (сформувала методи викладання згідно зі своїм баченням)?

 2. Наскільки детально вчителі повинні викладати християнське бачення на 
якомусь уроці чи в межах конкретної теми? Чи треба учителям і школам турбувати-
ся про те, що вони, можливо, нав’язують віру своїм учням? 

 3. Чи бувало у вас відчуття, що ваш урок був занадто «проповідницьким»? 
Що, на вашу думку, зробило ваш урок подібним на проповідь? Чи можна щось змі-
нити, і що саме? 

 4. Чи достатньо чітко Енн запланувала те, що учні мають узяти з цього уроку? 

 5. Як проблема роззвитку чеснот в учнів пов’язана з нашими діями на уроці? 
У нашому випадку, яке відношення вибір фотографій мав до виховання доброчес-
ності?  

 ПІДСУМОК: 
 1. Незалежно від сфери вашого викладання, які чесноти чи якості характе-
ру можна було б сформувати як явним, так й неявним способом за допомогою 
спеціального планування ваших поточних уроків? 

 2. Чи є способи зробити одне з ваших занять більш особистісним чи людяні-
шим, як це зробила Енн, через використання історій з реального життя за допомо-
гою відео, аналізу конкретних ситуацій, фотографій, свідчень тощо?



Учитель 
фізики — Пол 
(Кулінг та ін.)

ЯК ЗДОЛАТИ 
ФОРМАЛІЗМ? 

 ІСТОРІЯ:
 Часто наше суспільство протиставляє «віру» і «науку» як несумісні поняття. 
На своїх уроках Пол пристрасно бажає допомогти своїм учням побачити, що наука 
і віра не суперечать, а, навпаки, взаємозбагачують одна одну. Як християнин, він 
твердо переконаний у тому, що заради кращого розуміння Всесвіту, подарованого 
нам Богом, важливо якомога глибше досліджувати наукові докази й відстежувати, 
до чого вони приводять.

 Проте найперше Пол хотів зрозуміти, як регулярно створювати для учнів 
можливості побачити таку відповідність віри і науки на його заняттях. Як можна 
було б зробити урок «по-справжньому духовним», замість того щоб час від часу 
«формально кивати головою» на знак схвалення задуму Творця? Як створити на-
вчальну атмосферу, яка органічно переплітає віру і науку, а не просто прив’язує 
згадку про «Бога» до початку або кінця конкретного тематичного блоку?



  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Чи бували у вас у житті подібні труднощі? Які саме? Коротко занотуйте у 
своєму блокноті, відтак поділіться з колегою, а потім і з усією групою.
 2. Що ви запропонували б Полу з власного досвіду чи зі своїх ідей? 

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Перш за все Пол змінив план уже розробленого уроку з електрики. Раніше 
він просив учнів порівняти й зіставити різні способи виробництва електроенергії, 
а тоді підкинути вподобану ними ідею «групі інвесторів».  

 Проте, згідно зі своїм новим планом, Пол також хотів привернути їхню увагу 
до турботи про благо інших людей і до того, як наші нинішні рішення вплинуть на 
майбутні покоління. Він вирішив створити групу не інвесторів, а «дідусів і бабусь», 
які піклуються про майбутнє своїх онуків. Так, акцент було перенесено з економіч-
ного критерію на стійкий розвиток, з інтересів бізнесу на турботу про добробут 
наших онуків, враховуючи ситуацію з природними ресурсами в майбутньому. 

 Пол вирішив дати можливість учням по-християнськи підійти до сфер вико-
ристання науки, а не виривати ї ї з контексту навколишньої дійсності, як абстрактні 
ідеї — так звані «холодні незаперечні факти».           

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1.  Як Пол подивився по-новому (дозволив християнській уяві сформувати 
бачення свого завдання), залучив по-новому (прищепив учням своє бачення) і 
діяв по-новому (сформував методи викладання згідно зі своїм баченням)?

 2. Оцініть рішення Пола: які сильні сторони його оновленого підходу? Які 
слабкі сторони? Що ще він міг би випробувати? 

 3. Чи завжди викладання предметів природничого циклу передбачає мо-
ральне виховання? Порівняйте досвід Пола зі своїм власним. 

 ПІДСУМОК: 
 Викладаєте ви предмети природничого циклу чи ні, подумайте про майбутній 
урок або найближчий проєкт для своїх учнів. Як і де ви можете кинути їм виклик 
з’ясувати моральний підтекст розглянутого матеріалу, підходячи до нього як носії 
Божого образу, на яких покладено відповідальність діяти в цьому світі подібно до 
Христа?



Учитель 
інформатики — Джон 

(Кулінг та ін.)

АКАДЕМІЧНІ ВИМОГИ ЧИ 
ХРИСТИЯНСЬКІ ПЕРЕКОНАННЯ? 

 ІСТОРІЯ:
 Учитель — друга професія Джона. Перш ніж стати вчителем інформатики, 
Джон був пастором церкви, тому не дивно, що він має величезне бажання пере-
давати християнську віру своїм учням і навчати їх жити життям посвяченого послі-
довника Ісуса Христа. Але його першочергове завдання як учителя інформатики 
— гарантувати належний рівень знань зі свого предмета в учнів відповідно до ака-
демічних стандартів.

 Чи існує суперечність між цими двома полум’яними бажаннями? Він відчував 
певну напруженість між ними. Як підбадьорювати учнів зростати й практикувати 
свою віру й водночас цілеспрямовано навчати їх інформатики відповідно до дер-
жавних вимог? 

 Метою майбутнього уроку Джона для його тринадцятирічних школярів було 
навчити їх користуватися комп’ютерною програмою для створення коротких ре-
кламних роликів. Педагогічні стандарти з цієї теми містили технічні навички, а та-
кож комунікаційні засоби, такі як, наприклад, використання кольору для залучен-
ня аудиторії. Раніше на аналогічних уроках Джон просив учнів створити рекламу 
для бізнесу. Однак його почав турбувати той факт, що він просуває культуру спо-
живацтва, акцентуючи увагу, головним чином, на рекламі споживчих товарів. Як 
же поєднати у своїй практиці дотримання академічних вимог і реалізацію христи-
янських переконань?



  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Чи доводилося вам відчувати на своїх уроках конфлікт між відповідні-
стю академічним вимогам і слідуванням християнським переконанням? Опишіть 
таку ситуацію.
 2. Назвіть способи, якими Джон міг би розв’язати цей конфлікт?  

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Джон вирішив спробувати інший підхід. Замість створення реклами для біз-
несу, він попросив учнів виготовити рекламне відео про благодійність з метою 
викликати в глядачів співчуття й залучити їх до доброї справи. Для того щоб учні 
вивчити комунікаційні техніки, відповідно до навчальної програми, а також розви-
нули здатність співчувати, він використав фрагменти з фільму «Список Шиндле-
ра», аби продемонструвати, наскільки використання кольору й художніх образів 
може збудити емоції.  

 Джон був задоволений результатами уроку, але сумнівався, чи не зробить 
він ведмежу послугу своїм учням, якщо не підготує їх також і до життя у світі бізне-
су. Однак, зрештою, він сподівався, що навички, отримані на його уроці, вплинуть 
на якості їхнього характеру, які вони виявлять згодом у будь-якій сфері свого жит-
тя. 

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1. Як Джон подивився по-новому (дозволив християнській уяві сформува-
ти бачення свого завдання), залучив по-новому (прищепив учням своє бачення) і 
діяв по-новому (сформував методи викладання згідно зі своїм баченням)? 

 2. Що вам подобається в методі Джона, який він застосував, щоб поєднати 
академічні вимоги з християнськими поглядами? А що в його підході вам не подо-
бається? 

 3. Чи справді християнський підхід до викладання не припускає використан-
ня тем, що стосуються бізнесу? Чи могло переключення уваги з бізнесу на бла-
годійність посилити розуміння бізнесу як справи, пов’язаної лише з користолюб-
ством, а не як способу щирого служіння й праці заради добробуту суспільства? У 
який спосіб Джон міг би привнести цілісність у навчальну програму, якби в процесі 
інтеграції свого нового підходу він також приділив би увагу дослідженню ролі до-
брочесності у сфері бізнесу?

 4. Які теми чи ідеї ви хотіли б викладати у своєму класі, але відчуваєте, що не 
можете через тиск чинних стандартів навчального плану? 

 ПІДСУМОК: 
 Джон використав урок інформатики, щоб навчити своїх учнів розбірливіше 
ставитися до того, що він уважав надто споживацькою культурою. А як можна ви-
користати конкретно ваш предмет, щоб допомогти християнам взаємодіяти із су-
спільством? Виберіть один тематичний розділ або урок і поекспериментуйте, яким 
чином цього можна досягти. Перетворіть якийсь конкретний вид роботи на уроці, 
щоб поділитися ним зі своїми колегами під час наступного обговорення.



Учитель 
географії — Шарлотта 

(Кулінг та ін.)

А ЯКЩО НЕВІРУЮЧІ ЛЮДИ 
ТАКОЖ ТАК РОБЛЯТЬ

 ІСТОРІЯ:
 Шарлотта — учителька географії в старших класах, яка із самого початку 
викладання дала своєму предмету таке визначення: «Суть географії в тому, щоб, 
дивлячись на світ, залишатися толерантними до різних поглядів». Однак, мізкуючи 
над тим, що ж таке викладання географії в дусі істинного християнства, Шарлотта 
все частіше запитувала себе: «Моє визначення географії стосується радше про-
сування християнських чи загальнолюдських цінностей?» Наприклад: хіба не всі 
ми маємо відстоювати права людини, розуміти й шанувати культурні відмінності й 
надавати допомогу людям незалежно від віросповідання? Чим же відрізняється 
викладання географії в християнській школі? 

  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1.  Як ви відповіли б на запитання Шарлотти? Чи правильно його сформу-
льовано? 
 2. Обговоріть це питання з колегами у своїй групі й наведіть приклади 
викладання конкретного уроку географії в християнському дусі. 

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Шарлотта зробила спробу вирішити цей внутрішній конфлікт, задумавши на 
своєму уроці прищепити учням почуття вдячності. Вона розпочала з того, що по-
казала вибірку фотографій з нетрів Дхараві в Мумбаї, в Індії, і попросила учнів 
уявити, яке там життя. Загалом, усі учні Шарлотти відповідали, що життя в такому 
місці, напевно, надзвичайно важке, судячи з фізичних умов, у яких живуть ті люди.



 Однак після цього Шарлотта показала учням відео про життя в нетрях Дхараві 
під назвою «Я побував у нетрях». Це був документальний фільм про те, як тележур-
наліст приїхав і прожив серед місцевого населення декілька днів. Такий перехід від 
роботи з фотографіями до відеоуроку допоміг учням глибше зануритися в буденне 
життя мешканців нетрів. Це змінило початкову реакцію школярів на фотографії, тому 
що серед різних життєвих труднощів виявлялась і вдячність. Учням Шарлотти довело-
ся перемкнутися зі співчуття до людей, які живуть у нетрях, на спостереження за тим, 
як місцеві жителі можуть бути вдячними наперекір безлічі несприятливих обставин.

 Вдячність — важлива якість християнського життя, наповненого подякою Бо-
гові за Його любов, виявлену нам у Христі. Але, попри те, що Шарлотті вдалося зміни-
ти сприйняття своїх учнів, ї ї, як і раніше, хвилювали сумніви. Вона думала про те, що, 
можливо, їй варто було підкреслити, що урок був продиктований свідомим рішен-
ням змінити методи викладання так, щоб вони відображали глибший християнський 
підхід до вивчення географії разом із почуттям вдячності... Чи, можливо, учні мали 
самі, без підказки,  здогадатися, що саме цей фокус був визначальним у цьому уроці?  

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1. Як Шарлотта подивилася по-новому (дозволила християнській уяві сфор-
мувати бачення свого завдання), залучила по-новому (прищепила учням своє ба-
чення) і діяла по-новому (сформувала методи викладання згідно зі своїм бачен-
ням)?

 2. Що ви думаєте про запитання Шарлотти, яке продовжує хвилювати ї ї вже 
після оновлення уроку? Чи передбачає християнський підхід до викладання вико-
ристання відверто християнських тверджень і «керувального навчання, що вказує 
учням, як вони мають мислити»? 

 3. Шарлотта мала намір навчати про вдячність. Яка небезпека прихована в ї ї 
плані стосовно того, що учні можуть дізнатися про бідність? Чи справді фокус на 
вдячності — єдино можлива християнська відповідь у цій ситуації? Як обурення, 
співчуття й боротьба за справедливість можуть бути частиною реакції християни-
на на такі ситуації? Як вона може далі допомогти своїм учням критично роздуму-
вати над проблемою бідності в межах християнського світогляду й допомогти в ї ї 
вирішенні? 

 ПІДСУМОК: 
 Як дії Шарлотти могли б скерувати ваші зусилля в прищепленні доброчес-
ності своїм учням на уроках географії чи у вашій предметній сфері? Які саме види 
роботи на уроці, які ви використовуєте, можуть допомогти в досягненні цієї мети? 
Як використання фотографій або відео можна пов’язати з чеснотами, які ви ба-
жаєте прищеплювати учням? На наступному тижні виберіть і перегляньте якийсь 
педагогічний метод і, якщо потрібно, пропрацюйте його.



Учитель 
релігієзнавства — Енжела 

(Кулінг та ін.)

ЧИ ВИКЛАДАЮ Я НАСПРАВДІ 
ТЕ, ЩО ХОЧУ

 ІСТОРІЯ:
 Енжела любила проводити уроки з релігієзнавства, тому що вони давали їй 
можливість відкрито ділитися вірою, а також оснащувати учнів навичками та знан-
нями для життя в сучасному світі, де кожна країна стає все більш неоднорідною й 
багатокультурною.

 Вона була соціально орієнтованим учителем, для якого атмосфера теплих 
стосунків у школі й класі відігравала важливу роль. Вона докладала всіх зусиль, 
щоб ї ї клас був безпечним місцем для учнів різного походження і будь-яких релі-
гійних поглядів. Енжела допомагала учням усвідомити свою цінність і відчути себе 
легко й невимушено, коли щоразу на початку уроку привітно віталася з ними й 
нахилялася до них, щоб поговорити на їхньому рівні, коли вони сиділи за партами.

 Енжела пишалася тим, що ї ї 
клас був наповнений турботою і спів-
чуттям. Ось чому вона засмутила-
ся, побачивши один зі своїх уроків у 
новому світлі. Енжела готувала урок 
для своїх п’ятнадцятирічних підлітків 
на тему евтаназії. Раніше вона вже 
викладала цей урок і вважала, що він 
пройшов успішно, за активної участі 
учнів. На уроці вона просила школярів досліджувати причини «за і проти» людсь-
кого права померти за власним бажанням, а потім проводила в класі мінідебати. Їй 
подобалося, як учні беззлобно жартували одне з одним і демонстрували високий 
рівень критичного мислення. Але цього разу вона засмутилася; з цим уроком було 
явно щось не те. Урок, яким вона раніше пишалася, тепер був позбавлений чогось 
важливого. «Я вирішила, що урок пройшов не дуже добре, — сказала Енжела. — 
Якби я пішла іншим шляхом, усе було б набагато краще». 

  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Що, на вашу думку, так стурбувало Енжелу в її уроці, який за інших обста-
вин проходив успішно й активно?
 2. Які ще методи могла б використати Енжела, викладаючи тему евтаназії? 
 3. Розкажіть про ваш урок, який засмутив вас, і вам довелося внести зміни 
до нього. Які цінності спонукували вас змінити план уроку?

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Енжела запитала себе: 
 «Що я як християнка насправді хотіла б сказати на цю тему?.. Істинно віруюча лю-
дина навряд чи сяде й буде висловлювати свої «за і проти». Краще було б розглянути, 
що Біблія говорить з цього приводу, яке реальне значення цієї дії, як ми говоримо з 
людьми й обговорюємо з ними непрості теми, дивлячись із цієї позиції, а не з позиції 
безпристрасних «за і проти». Ось на чому я хотіла б сфокусувати своє планування».



 Роздумуючи так, вона зрозуміла, що в попередньому уроці упустила одну з 
найскладніших пасторських тем про співчуття до людських страждань і перетво-
рила урок на абстрактні, хоча й жваві дебати. Хоча Енжела й просила учнів дуже 
серйозно поставитися до теми уроку, вона також залучила їх до вправи, де браку-
вало базових християнських якостей — співчуття та любові.

 Озброївшись цими новими переконаннями, Енжела змінила свій урок, відмо-
вившись від дебатів у класі і запропонувала проаналізувати конкретну ситуацію 
на прикладі Тоні Ніклінсона, відомого британського захисника «права на смерть», 
який після обширного інсульту у віці п’ятдесяти років залишився паралізованим 
із синдромом «замкнутої людини». Енжела побудувала новий урок навколо запи-
тання: «Чому варто жити?». У першій частині уроку учні познайомилися з Ніклінсо-
ном до інсульту, проглянувши ролики на «Ютубі», і отримали завдання обговорити 
якість його життя. Потім вони почули історію про його інсульт і побачили інше відео 
з «Ютуба», де описувався постінсультний стан цього чоловіка. Відтак клас працю-
вав у групах, складаючи по п’ять запитань, які виникають у процесі перегляду й 
обговорення відео. Домашнє завдання полягало в тому, щоб поставити ці питання 
вдома комусь із членів сім’ї або іншій мудрій дорослій людині. Наприкінці уроку 
Енжела торкнулася біблійного погляду на співчуття й попросила учнів записати, 
що він може означати стосовно цієї ситуації. Підсумовуючи урок, вона попросила 
учнів запропонувати свої варіанти виявлення співчуття в ситуації з Ніклінсоном, 
роздавши письмове завдання:

«Як християнка я вірю, що Ісус у Біблії закликає нас виявляти любов і співчут-
тя одне до одного. Ця ситуація непроста, але вимагає нашої любові й мило-
сердя. Запишіть коротко, що ми могли б зробити, щоб допомогти Тоні після 
інсульту».

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1. Як Енжела подивилася по-новому (дозволила християнській уяві сформу-
вати бачення свого завдання), залучила по-новому (прищепила учням своє бачен-
ня) і діяла по-новому (сформувала методи викладання згідно зі своїм баченням)?

 2. Як змінений план уроку оновив його суть і мету? 

 3. Що вам подобається в новому підході Енжели до свого уроку? Чи жертвує 
вона чимось, так переробляючи свій урок? Чи буде користь від ї ї оновленого уроку?  

 4. Як попередній метод викладання християнської етики суперечив ключо-
вим внутрішнім переконанням Енжели стосовно створення теплої, безпечної ат-
мосфери в класі?

 ПІДСУМОК: 
 Розкажіть комусь із колег про урок, який ви зараз викладаєте, або про до-
машнє завдання, яке ви зараз задаєте своїм учням. Якщо дозволить час, запросіть 
його в клас, щоб він поспостерігав за перебігом уроку. Відтак обговоріть з коле-
гою, наскільки вправи й завдання для учнів на цьому уроці відповідають постав-
леній меті. Чи є такі моменти, коли ваші методи викладання не відображають ваших 
цінностей?



Учитель 
математики — Джулі 

(Кулінг та ін.)

ЧИ МОЄ ЦЕ ЗАВДАННЯ — 
ФОРМУВАТИ ЦІННОСТІ?

 ІСТОРІЯ:
 Чи направду педагогічна практика вчителів-християн передбачає «вкраплен-
ня» елементів християнської віри в стандартний зміст їхнього предмета і включен-
ня уроків на християнські теми в їхній навчальний план? Чи можна в інший спосіб, 
природно змінити вже розроблений матеріал у світлі християнських цінностей, 
світогляду, поведінки? Прищеплювати моральні засади учням покликані тільки 
вчителі Біблії, чи це робота кожного вчителя в кожній предметній сфері?

 Джулі, вчителька математики в старших класах, теж ставить собі ці запитання. 
Вивчаючи один із тематичних розділів, учні Джулі застосовують навички обчис-
лення середніх величин для визначення й порівняння цін у чотирьох різних супер-
маркетах. Цілком зрозуміло, що це лише математична навичка, яку треба засвоїти 
й застосовувати на практиці з простих фінансових причин!

 Джулі не вбачала потреби створювати абсолютно новий урок, який привно-
сив би християнський зміст у звичайну математичну задачу з підручника. Яким же 
іншим способом вона могла донести учням християнські ідеї через розв’язання 
математичних задач?



  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Чи доводилося вам у своїй педагогічній практиці й навчальній програмі 
зустрічатися з такими ж труднощами, як у Джулі?
 2. Як часто зміст і методологія ваших уроків не відрізняється від того, що 
міг би викласти невіруючий учитель? Добре це чи погано? 

 ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ:
 Як педагог і християнка Джулі турбувалася про те, щоб ї ї учні навчилися об-
числювати середні величини не тільки для того, щоб здійснювати вигідні операції. 
Намагаючись розв’язати цю дилему, Джулі знайшла можливість пояснити своїм 
учням, наскільки важливо дотримуватися такої християнської чесноти, як прав-
дивість, під час оцінювання рекламних повідомлень. Вона хотіла, щоб ї ї учні прак-
тикувалися в обчисленні середніх величин не просто заради економії грошей у 
крамниці, але щоб навчилися також розуміти важливість чесності в ринкових від-
носинах. 

 Джулі хотіла допомогти учням здійснити свідомий перехід від розуміння, 
що математика всіх напрямів, головним чином, служить для досягнення вузькос-
прямованих економічних цілей, до усвідомлення того, що суть математики також 
пов’язана з пошуком правдивої інформації. Вона дала завдання учням глибше 
замислитися над тим, як компанії у своїй рекламі можуть маніпулювати середнім 
показником. У цьому відобразилося ї ї рішення не просто викладати математику, а 
фокусуватися на моральному контексті, у якому будуть використовуватися мате-
матичні навички.  

 ОБГОВОРІТЬ: 
 1. Як Джулі подивилася по-новому (дозволила християнській уяві сформу-
вати бачення свого завдання), залучила по-новому (прищепила учням своє бачен-
ня) і діяла по-новому (сформувала методи викладання згідно зі своїм баченням)? 

 2. Де в межах свого предмета ви могли б дати завдання своїм учням опанува-
ти певні навички й використати критичний аналіз, для того щоб навчитися завжди 
бути правдивими? 

 3. Де у вашій предметній сфері іноді важко уявити собі, яким чином можна 
залучити учнів до засвоєння матеріалу насправді по-християнськи? Чи доречно 
розмірковувати про приховані цілі й цінності, які вже присутні в навчальних при-
кладах програми, замість того щоб вишукувати прогалини, де можна вставити при-
клади, пов’язані з християнською вірою?  

 ПІДСУМОК: 
 Як ви думаєте, чи асоціюють ваші учні види роботи на ваших уроках із глиб-
шими питаннями, зокрема, про чесний спосіб життя? На найближчому уроці наступ-
ного тижня запитайте себе (і своїх учнів!), де можна відшукати можливість акцен-
тувати увагу на важливості чесності, і як пов’язати моральні цінності зі щоденними 
навчальними вправами.



Розділ 5
(Кулінг та ін.)

ПРОБЛЕМИ, ЩО МОЖУТЬ 
ВИНИКНУТИ

 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ: ТРИ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 
 Ознайомившись з історіями про те, як різні вчителі докладають максимум зу-
силь, для того щоб поєднати свою віру з викладанням, ми виокремили три основні 
проблеми: 

 1. «ЩОСЬ ДИВНЕ!» 
 Деякі вчителі від самого початку вважали, 
що християнський підхід до викладання полягає 
в тому, щоб «вбудовувати» в уже розроблений 
матеріал згадування про віру або переробляти 
уроки так, щоб вмістити туди цілу брилу матеріалу 
явно християнського змісту. Відтак виникло не-
просте запитання: чи не порушують такі дії про-
фесійної етики та якості освіти? Можливо, це той 
випадок, коли християнство «важкою артилерією» 
пробиває собі шлях у різні предмети, незалежно від того, доречне воно там чи 
ні? Через це іноді нав’язування християнського матеріалу в класі сприймалося як 
щось дивне. 

  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Погодьмося, що, пробиваючи собі шлях «важкою артилерією», релігійна 
мова неприродно вривається в контекст, а тому сприймається як щось безглуз-
де й, відверто кажучи, «дивне». У яких ситуаціях ваші учні самі помічали це або 
висловлювали своє невдоволення з цього приводу?   

 2. Відчуття «дивності» виникає тому, що згадування про віру справді не 
вписуються в контекст, або сам урок побудовано неправильно, чи через те, що 
мислення учнів і вчителів не готове до поєднання віри й навчання в принципі? 

 3. Якими природними способами вчителі в попередніх прикладах прагнули 
на своїх уроках впроваджувати християнські підходи й християнські орієнтири?  
А як ви намагалися це зробити?

 2. «ЧИ ДОСТАТНЬО ПО-ХРИСТИЯНСЬКИ?»
 Майже повною протилежністю першої зазначеної проблеми стало хвилюван-
ня з приводу того, що учні не завжди розпізнають цей урок як «виразно християн-
ський». Це, своєю чергою, порушило питання про те, що ж робить урок «виразно 
християнським». Матеріал, насичений інформацією, поданою з християнської по-
зиції чи світобачення? Педагогічна діяльність, сформована християнськими підхо-
дами? Чи, можливо, і те й інше разом узяте? Одним словом, що відрізняє вивчення 
цього предмета в християнському навчальному закладі від навчання у звичайній 
(нехристиянській) школі?  



  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Чи ваші учні колись запитували, чим відрізняється вивчення вашого 
предмета в християнській школі від навчання в нехристиянському середовищі? 
А ви задумувалися над цим? 

 2. Як ви відповіли б на запитання: що робить урок «виразно християнсь-
ким»?

 3. «ПРОБЛЕМА З ПРАКТИЧНИМИ ДІЯМИ ВЧИТЕЛЯ»  
 З другого питання випливає завершальна проблема, про яку говорило ба-
гато вчителів: перехід від початкового занепокоєння тим, що думали учні під час 
подання матеріалу, до усвідомлення того, що вони переживали в результаті ефек-
тивної педагогічної праці. Властивий сучасній освіті акцент на розвитку навичок 
критичного мислення може змістити увагу лише на мислення. Подібно до того як 
християнські богослужіння часто зводяться лише до прослуховування проповіді, 
так і ми можемо припустити, що викладання в християнській школі завжди має мі-
стити пропагування християнських ідей. Водночас ми можемо упустити важливість 
формування чеснот, якщо звертатимемо увагу виключно на передавання ідей, 
вважаючи це християнським завданням у наших школах?    

  ЗУПИНІТЬСЯ І ПОМІРКУЙТЕ: 
 1. Якими людьми ми сподіваємося побачити наших учнів у майбутньому? 
(Зауважте: це інше запитання, ніж «як будуть мислити наші учні?»).

 2. Якщо християнський елемент викладання — це не просто проповідь, 
чому ж така велика спокуса звернутися до методу читання лекцій з метою інте-
грувати віру в процес навчання? 

 ОБГОВОРІТЬ: 
З якою із трьох вищезгаданих проблем ви найчастіше стикалися у своїй педагогіч-
ній практиці? Чому? 

 ПІДСУМОК: 
 1. Виберіть одну з вищезгаданих проблем і зосередьтеся на ній упродовж мі-
сяця в процесі планування своїх уроків. Розмірковуйте про те, чи хочете ви внести 
якісь конкретні зміни у своє викладання. Поділіться своїми роздумами з кимось із 
колег і обміняйтеся думками про те, як віра співвідноситься з викладанням. 

 2. Відвідайте сайти http://achtoesli.mapxo.org/ і/або http://vnk.mapxo.org/ і роз-
гляньте ще кілька прикладів того, як інші вчителі намагаються вдумливо й від-
повідально поєднувати віру й навчання в класі. Знайдіть приклад, який ви можете 
спробувати застосувати у своєму класі, і постарайтеся обговорити зі своїми коле-
гами, чому ви вибрали саме його і як усе пройшло. 

 Більше ресурсів про зв’язок між вірою й викладанням — на сайті: 
www.pedagogy.net (англійською мовою). 



Міжнародний альянс 
для розвитку християнської освіти

а/с 50, Київ
Україна 03190

mapxo.org
achtoesli.mapxo.org

vnk.mapxo.org


