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ПРОБЛЕМИ РЕЛIГIЄЗНАВЧОЇ ОСВIТИ В УКРАЇНI
Україну в наш час характеризує високий рiвень насиченостi рiзними освiтнiми закладами. Нинi тут дiє 14 класичних та
45 технiчних унiверситетiв, 30 академiй, 72 iнститути й 740
iнших навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї, що перебувають у державнiй власностi. Водночас створено ще 90 вищих приватних навчальних закладiв, якi отримали лiцензiї
Мiнiстерства освiти України. Окрiм цього, рiзним церквам та
релiгiйним органiзацiям пiдпорядковано 50 духовних навчальних закладiв. В них навчається близько 5 тисяч майбутнiх священнослужителiв та проповiдникiв. При релiгiйних громадах
рiзних конфесiй органiзовано бiльше 4 тисяч недiльних шкiл, якi
вiдвiдують майже 60 тисяч дiтей вiруючих. Освiта в Українi будується на демократичних
засадах, вимогах Конституцiї i
дiючого законодавства.
В Українi водночас йде процес формування системи
релiгiєзнавчої освiти. Вона
має свiтську та богословську
зорiєнтованiсть. В державних навчальних закладах викладається
курс академiчного релiгiєзнавства. В духовних учбових закладах i
недiльних школах навчальний процес має певне конфесiйне спрямування. Заклади освiти, утворенi на приватнiй основi, мають право
вибору при вивченнi релiгiєзнавчих курсiв. Вони, як i державнi навчальнi заклади, повиннi забезпечувати рiвень освiти у вiдповiдностi
з державними стандартами. Ця освiта має будуватися на засадах
гуманiзму, толерантностi i дотримання принципу свободи совiстi.
Оскiльки вивчення релiгiї чiпає багато делiкатних проблем не лише правового, а й свiтоглядно-виховного характеру,
то навколо релiгiєзнавчої
освiти точаться гострi дискусiї.
Скажiмо, проблемою є те, як узгодити програмовi знання, визначенi державним стандартом освiти, i власнi погляди студента на релiгiю. Зрозумiло, що шкiльне чи вузiвське
релiгiєзнавство не повинне виконувати функцiї узгодження поглядiв на релiгiю представникiв рiзних конфесiй або молодi з
релiгiйною i нерелiгiйною орiєнтацiєю. Виходячи з того, що
релiгiя є невiд'ємною частиною культури народу, основною метою вивчення релiгiєзнавства має бути передача молодi повного
обсягу наукових, об’єктив-
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но виважених знань про релiгiю, а вiдтак прилучення її до духовних цiнностей народу.
Академiчний характер релiгiєзнавчої освiти вимагає уточнення її змiсту. Академiчне релiгiєзнавство покликане з наукових
позицiй розкривати мiсце релiгiї в контекстi культури народу, визначати її сутнiсть, мiсце i роль в суспiльствi. Його основне завдання визначається державою. Воно, насамперед, покликане
пiдвищувати загальноосвiтнiй рiвень особистостi.
Конфесiйно орiєнтована освiта, яку здiйснюють окремi
релiгiйнi iнституцiї, спрямовується на пiдвищення релiгiйної
освiченостi. Її основнi завдання i мета визначаються певною церквою або релiгiйною органiзацiєю. Основним покликанням її є
пiдживлення релiгiйної вiри i вiдтворення релiгiйностi. Такий пiдхiд
вiдповiдає вимогам Конституцiї України, зокрема положення про
вiдокремлення церкви вiд держави та школи вiд церкви, сприяє
соцiальнiй злагодi у суспiльствi.
Демократизацiя нашого суспiльства вiдкрила сприятливi
можливостi для виховної роботи церкви. Священнослужителi i
проповiдники пiшли до дiтей, працюють в недiльних релiгiйних
школах. Позитивним в цьому є гуманiстична
спрямованiсть
релiгiйного виховання, формування толерантностi i терпимостi до
iнших релiгiй, поваги до людини i загальнолюдських цiнностей. Разом з тим релiгiйне виховання нерiдко здiйснюється з порушенням
чинного законодавства i
положень Конституцiї України.
Мiнiстерством освiти України виявлено, що в рядi державних шкiл
мають мiсце факти самочинного запровадження вивчення Закону
Божого або Катехiзису, чим порушується Конституцiя, зокрема
принцип свiтського характеру державної освiти. Крiм того, серед
церковного керiвництва поширена думка, що в школах повинно
викладатись вiровчення тiєї церкви, яка є панiвною в регiонi або
якiй "належить канонiчна земля". Такий пiдхiд неприйнятний,
оскiльки вiн веде до дискримiнацiї в галузi релiгiйної освiти, її
полiтизацiї, насильственного насадження релiгiї, а вiдтак - до порушення прав людини. Релiгiйна освiта повинна вiдповiдати не
лише чинному державному законодавству, але й мiжнародним
правовим документам в галузi релiгiї.
Що стосується державних навчальних закладiв, то тут
важливим є вивчення релiгiї на науковiй основi, оскiльки знання
релiгiї сприяє пiдвищенню освiченостi людини i бiльш глибокому знанню нацiональної культури. Науковий рiвень
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релiгiєзнавчої освiти можуть забезпечити квалiфiкованi кадри,
якi мають вищу освiту, належну педагогiчну пiдготовку, володiють енциклопедичними знаннями. Проте таких кадрiв катастрофiчно не вистачає. Їх нiхто не готує. До викладання
релiгiєзнавчих дициплiн залучаються випадковi люди, якi не
мають належної освiтньої пiдготовки. Вони як правило керуються принципом релiгiйної нетерпимостi, дають iнтерпретацiю загальнолюдських та християнських моральних цiнностей у рiчищi
своєї конфесiї, принижують значимiсть iнших вiросповiдань. Спостерiгається психологiчне i моральне насильство над особистiстю,
спроби впливу незаконними формами на свiдомiсть i пiдсвiдомiсть
дiтей та молодi. Пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв у галузi
релiгiєзнавства можна забезпечити спiльними зусиллями церков
та держави на контрактнiй основi. Але церкви не проявляють належної уваги до до цiєї проблеми, а деякi з них взагалi побоюються того, щоб це не привело до вiдродження атеїзму.
Нас особливо турбує дiяльнiсть закордонних функцiонерiв з
рiзних об'єднань, якi активно пропагують не характернi для України
релiгiйнi вiрування, нехтують традицiйними духовними цiнностями
українського народу, а вiдтак чинять психолгiчне та моральне насильство над особистiстю, принижують гiднiсть української людини. Протистояти такiй експансiї в значнiй мiрi може лише ефективно налагоджена релiгiєзнавча освiта. Вона має здiйснюватися на
принципах гуманiзму, толерантностi i дотримання принципу свободи совiстi. Вона повинна спрямовуватися в русло нормалiзацiї
мiжконфесiйних вiдносин i забезпечення стабiльностi суспiльства.
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Назва Церкви, час отримання автокефалії, титул глави Церкви
1
1.Константинопольська
ПЦ (IV стол.), “Святійший архиєпископ Константино-поля - Нового
Риму і Вселенський патріарх”.
Осідок
у
м.Стамбул.

К.ф.н. О.Саган (м.Київ)

ВСЕЛЕНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ
Подаємо деякі статистичні дані про православні церкви
світу. Ці дані не є остаточними - кількісні характеристики і юридичне підпорядкування деяких церковних утворень постійно змінюються, але в цілому це допоможе сформувати загальне уявлення про православ'я у світі і тенденції його розвитку.

2. Олександрійська ПЦ,
“Блаженнійший і найвищий отець, господар і
владика (ім’я) Папа и
Патріарх великого граду
Олександрії, Лівії, Пентаполя, Ефіопії і всієї
землі Єгипетської, Апостол і суддя Вселенної”.
Осідок у м.Александрії

Церковні утворення, що входять на правах
автономії
2

Фінляндська
Православна
Церква
(з 1957 р.)
Естонська Апостольська ПЦ (з
1923 р.) [1]

Інші утворення, що входять у Церкву
3

Грецька ПЦ (з 1922 р.)
м-т Спиридон (Папагеоргіс)
- Крітська ПЦ
-Українська ПЦ Америки
(13 тис.)
- Американська карпаторуська греко-правосл. Ц
- Українська ПЦ Канади
- Українська Автокеф.
ПЦ США (з 03.1995 р.)
- УАПЦ в діаспорі
окремі
єпархії
в
Зах.Європі, Півн. І Півд.
Америці, Азії, Австралії

