ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДО ПРИРОДИ НА
ОСНОВІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СВЯТОГО ПИСАННЯ
Ірина Леонідівна Cіданіч
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ
2363395@ukr.net
Готовність, спроможність і потреба жити і працювати за національними духовно-моральними
нормами; охорона довкілля через усвідомлення Джерела духовності та моралі; формування
відповідального ставлення до природи на основі духовно-моральних цінностей; застосування моделі
духовно-моральної поведінки для утвердження особистого, сімейного та суспільного духовного
здоров’я; усвідомлення ризиків, до яких призводить бездуховність, для власного здоров’я і поведінки,
здоров’я і поведінки оточуючих людей – все це знаходимо у Святому Писанні та в змісті навчальних
програм з предметів духовно-морального спрямування.
На практиці викладач предметів духовно-морального спрямування на християнських засадах
аналізує й усвідомлює Джерело духовності та моралі через Святе Письмо (Священні книги інших
релігій), знайомиться й засвоює зміст традиційних для українського народу духовно-моральних
цінностей; формує й застосовує модель відповідального ставлення до природи й оточуючого
середовища на основі духовно-моральних цінностей для утвердження власного, сімейного та
суспільного духовного здоров’я, приймає свідомі рішення на користь духовного здоров’я,
самопізнання та самореалізації, власної поведінки та добротворчої життєвої позиції; усвідомлює
ризики та наслідки, до яких призводить бездуховність, для власного здоров’я і поведінки, здоров’я і
поведінки оточуючих людей, стану екології і природи; аналізує ситуації й виокремлює проблеми, які
слід розв’язувати на основі духовно-моральних цінностей; розмірковує, висуває припущення,
доводить власну думку, виявляє почуття, ставлення до оточуючих, керуючись духовно-моральними
цінностями.
Не лише внутрішнє життя людини оновилося, відкупительна сила Христа заторкнула і всю її
тілесну природу. Все творіння бере участь в оновленні, започаткованому Пасхою Господа, хоча й,
стогнучи у тяжких муках, очікує на остаточне звільнення від рабства тління (пор. Рим. 8, 19–23) і на
«небо нове і землю нову» (Од. 21,1), які є даром кінця світу, повноти спасіння. Тим часом нікому і
нічому не відмовлено у спасінні. У будь-яких життєвих умовах покликаний служити Христові, жити
відповідно до Його Духа, керуватися любов’ю, яка є принципом принцип нового життя та спрямовує

світ і людину до їхньої споконвічної долі: «чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє –
усе ваше, ви ж Христові, а Христос – Божий» (1 Кор. 3, 22–23).
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