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09 січня 2021 року відбулася Всеукраїнська наукова аналітико-мотиваційна онлайн-

конференція з міжнародною участю «Уроки 2020 року, виклики і завдання для християн на 2021 

рік». 

Конференція відбулася в режимі онлайн на платформі Zoom. 

Метою проведення конференції було проаналізувати уроки попереднього року та 

накреслити завдання діяльності християн у різних сферах духовного і суспільного життя у 2021 

році. 

Робота конференції відбулася за такими тематичними напрямами: 

❖ Міжнародна співпраця нашої держави (в контексті актуалізації відповідальності 

християн за долю особистості, сім’ї, громади і суспільства у час викликів і загроз) 

❖ Необхідність єдності і спільних дій християн різних конфесій 

❖ Об’єднання зусиль християн нашої держави з християнами Європи і світу 

❖ Пошуки активної співпраці Церкви і влади 

❖ Збереження і примноження цінностей християнства в освіті, культурі та інших сферах 

суспільного життя 

❖ Збереження і захист фізичного здоров’я: коронавірус і вакцинація 

❖ Встановлення миру на тимчасово окупованих територіях 

❖ Забезпечення матеріального благополуччя нашого народу 

У конференції взяли участь представники різних сфер суспільства: священнослужителі, 

науковці, психологи, педагоги та співробітники закладів освіти, соціальні педагоги, правники, 

журналісти, депутати різних рівнів, представники органів місцевого самоврядування, керівники 

і члени громадських організацій тощо загальною кількістю 93 особи з 13 областей України. 

Аналізуючи минулий 2020 рік для вітчизняного суспільства, учасники конференції 

констатують, що в минулому році наша держава Україна опинилася перед низкою серйозних 

викликів: 

– як складова європейської і світової спільноти, наша країна особливо гостро відчула 

кризу суспільного розвитку та необхідність пошуку нових підходів для її подолання; 

– територію нашої держави охопив коронавірус, який забрав життя багатьох її жителів; 

– у офіційному дипломатичному листуванні Україна, на жаль, зазначила про свій вибір 

приєднатися до партнерства Біарріц, яке розширює вплив гендерної ідеології, що несе загрози 

традиційним вітчизняним цінностям; 

– Міністерством освіти і науки України було видано наказ № 641 від 18.05.2020 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 

№ 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» та ліквідовано «Комісію з християнської етики», яка надавала грифи 

програмам, посібникам і підручникам предметів духовно-морального спрямування; 

– кількість учнів, які вивчають предмети духовно-морального спрямування, зменшилась 

до 13% від загальної кількості учнів в Україні; 

– без погодження із всіма зацікавленими представниками вітчизняного суспільства та 

керуючись критеріями, які не були узгоджені з усіма учасниками українського суспільного 

життя та які не відповідають Конституції України, здійснювалася антидискримінаційна 

експертиза шкільних підручників.  Результатом цієї експертизи стало вилучення з шкільних 

підручників наочності та матеріалів, які вміщували традиційні історичні, релігійні, сімейні та 

культурні цінності українського народу; 

– знизився рівень життя наших громадян, зростали ціни і вартість послуг; 

– не дивлячись на оголошене перемир'я, на сході нашої держави продовжували гинути 

люди; 

– перебування частини Донбасу та території Криму під тимчасовою окупацією 

дестабілізовувало та становило загрозу національній безпеці України, її суверенітету. 

Вболіваючи за стан і розвиток нашої держави, усвідомлюючи, що духовність є основою 

особистого, сімейного і суспільного життя, а деморалізація суспільства може призвести до 

непоправних наслідків, учасники конференції звертаються до громадян України, церковних, 

державних і громадських організацій з пропозиціями вибудовувати особисте, сімейне та 



суспільне життя українців на перевірених вітчизняним і міжнародним досвідом біблійних 

цінностях. 

 

Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій 

Зважаючи на те, що Церква в Україні перебуває серед лідерів за рівнем довіри наших 

громадян до суспільних інституцій, просимо керівників Церкви в Україні (як сукупності 

представників різних конфесій): 

1) бути активними духовними лідерами нашого народу, активніше та дієвіше захищати 

його від різних внутрішніх і зовнішніх викликів, бути більш відкритими до тих, хто здійснює 

духовне служіння, активізувати з ними партнерський діалог; 

2) вжити активних заходів для захисту українського суспільства від «Партнерства 

Біарріц», яке має на меті передусім запровадити в нашій державі гендерну ідеологію, що 

суперечить вітчизняним традиційним цінностям і Конституції України; 

3) активно виступити проти антидискримінаційної експертизи, яка вилучає з підручників 

традиційні національні, духовно-моральні, релігійні, сімейні та інші цінності українського 

народу; 

4) сприяти організації викладання «Основ християнської етики» та інших курсів духовно-

морального спрямування в закладах дошкільної, середньої та вищої освіти, які вилучаються з 

цих закладів швидкими темпами, а освітній вакуум заповнюється сумнівними освітніми 

продуктами; 

5) підтримати реалізацію програм, спрямованих на сімейне виховання, які отримали 

грифи МОН України («Основи сім’ї», «Школа подружнього життя») та можуть факультативно 

запроваджуватися в старших класах закладів загальної середньої освіти; 

6) сприяти діяльності місцевих духовних рад у всіх областях нашої держави для 

консолідації зусиль з метою розв'язання актуальних духовних і суспільних завдань; 

7) підтримати і розвинути ініціативу про реалізацію програми «Десятиліття Біблії» в 

Україні та світі на 2021–2031 рр.; 

8) активно підтримувати введення навчальних програм та підручників із основних 

предметів, інтегрованих з духовно-моральною складовою; 

9) звернути увагу на формування української національної ідеї з Христоцентричним 

напрямком світосприйняття. 

 

Місцевим духовним радам в Україні 

Активізувати діяльність діючих місцевих духовних рад, а у випадку відсутності – 

створити місцеві духовні ради за участю християн різних конфесій для спільного розв'язання 

низки значущих проблем духовно-морального змісту, для запобігання поширенню гендерної 

ідеології і, навпаки, сприяти викладанню предметів духовно-морального спрямування: «Основи 

християнської етики» та ін., «Основи сім'ї», «Школа подружнього життя». 

 

Офісу Президента України 

Український народ надав Президенту В. Зеленському найбільший вотум довіри за всю 

історію незалежної України. Просимо Гаранта Конституції України зробити все можливе, щоби 

захищати і примножувати традиційні цінності нашого народу, на яких творилася, існувала і 

розвивалася наша українська історія й Українська Держава, та які мають чіткі конституційні 

норми, що приймалися з відповідальністю перед Богом. 

Просимо зробити все можливе для того, щоб вийти з Партнерства Біарріц, як такого, що 

передбачає передусім поширення в нашій державі гендерної ідеології, яка не відповідає 

конституційним нормам України, суперечить чинному законодавству, поширюється в закладах 

освіти тощо, втягуючи дітей і молодь в антихристиянські, антирелігійні та антигуманні заходи. 

 

 

 

 

 



Верховній Раді України 

У своїй законотворчій діяльності дотримуватися Конституції та законодавства України. 

Не приймати закони, які підривають основи здоров’я особистості, сім’ї, суспільства, 

пропагують гендерну ідеологію в усіх сферах суспільного життя та суперечать Конституції 

України. 

Вилучити з порядку денного засідань Верховної Ради України Конвенцію Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами (так звану Стамбульську конвенцію). Ця Конвенція в дійсності не відповідає 

традиціям і цінностям, планам і завданням суспільного життя нашого народу. Вона не принесла 

суттєвих позитивних змін тим країнам, де була прийнята. 

Зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа» № 2693, як такий, що посягає на свободу 

слова, вільне вираження поглядів і свободу віросповідання. 

Внести зміни до чинного законодавства України з метою недопущення пропаганди 

гомосексуалізму, фемінізму та інших проявів гендеризму у пресі, літературі, у закладах 

державної служби, освіти, культури, дозвілля, медицини, науки, спорту, туризму тощо. 

Прийняти рішення про відновлення дії Національної експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі. 

Сприяти забезпеченню матеріального благополуччя нашого народу, в тому числі 

встановлюючи прийнятні ціни на комунальні послуги. 

Затвердити на законодавчому рівні норму про те, що людське життя починається з 

моменту зачаття і завершується природною біологічною смертю. У зв’язку з цим просимо 

скасувати положення законодавства, що дозволяють переривати життя людини до моменту її 

народження, за винятком окремих випадків, пов’язаних із загрозою життю матері. 

В умовах формування громадянського суспільства просимо сприяти діяльності 

громадських інститутів. 

 

Кабінету міністрів України 

Сприяти богослужбовій діяльності церков і релігійних організацій за умови дотримання 

встановлених санітарно-епідеміологічних вимог. Не обмежувати їхню діяльність, оскільки 

церква знає давно, а тепер також доведено наукою, що саме богослужбова діяльність і молитва 

сприяють підвищенню оптимізму, працездатності, зміцненню імунітету, швидшому лікуванню 

й одужанню хворих. 

Скасувати план заходів з просування гендерної ідеології «партнерства Біарріц». 

Скасувати діяльність антидискримінаційної експертизи у тому вигляді, у якому вона існує 

в нашій державі, та дотримуватися чітких вимог Конституції України і відповідного чинного 

антидискримінаційного законодавства. 

Забезпечувати матеріальне благополуччя нашого народу, в тому числі встановлюючи 

прийнятні для населення ціни на комунальні послуги. 

 

Міністерству освіти і науки України 

Усіляко сприяти поширенню викладання предметів духовно-морального спрямування у 

вітчизняних закладах освіти. Сприяти створенню експертної комісії з предметів духовно-

морального спрямування, зважаючи на те, що переважна частина українців – це християни, а 

предмети духовно-морального спрямування довели свою високу ефективність, заслужили 

повагу і любов більшості дітей, батьків та педагогів. 

Уникати поширення в закладах освіти гендерної ідеології, для якої в Україні немає 

належних, в тому числі юридичних, підстав. 

Переглянути зміст, форми і методи діяльності антидискримінаційної експертизи, а також 

громадських організацій, які її здійснюють, надавши цій важливій процедурі об’єктивний, а не 

гендерно заангажований характер. 

Контролювати і запобігати проникненню в заклади освіти сумнівних і шкідливих програм, 

які фінансуються зарубіжними фондами і грантами для просування руйнівної для освіти і 

суспільства ідеології. 



Розробляти навчальні програми та плани із вивчення всіх природничих дисциплін на 

науковій основі, а саме: на основі методології, що слугує для розкриття об’єктивної істини і 

закономірностей досліджуваного предмета, його зв’язку з попередніми знаннями, можливості 

пов’язувати отримані знання в систему та здійснювати процес пізнання найефективнішим 

шляхом. 

Внести зміни до наказу МОН України № 1038, який на разі не враховує безпосередньо 

духовно-моральну складову, відображену у відповідному Указі Президента України «Про 

національно-патріотичне виховання». Така ситуація може призвести до формування 

світосприйняття і виховання шкільної молоді, що не відповідає традиційним українським 

цінностям. 

Забезпечити бюджетне фінансування недержавних навчальних закладів (виконуючи 

принцип «Гроші ідуть за учнем»), зокрема християнських дитячих садочків і шкіл, аби батькам 

не доводилося двічі платити за освітні послуги. 

 

Уповноваженому Президента України з прав дитини, 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 

та освітньому омбудсмену України 

Активніше захищати право дітей на духовно-моральне виховання, виступати проти 

нав'язування гендерної ідеології в закладах освіти та виступати проти здійснення 

антидискримінаційної експертизи так, як вона здійснюється сьогодні, слідкувати за перебігом 

реформи Нової української школи, оскільки різні програми, які в ній використовуються, мають 

різний освітній потенціал. 

Пропагувати і активно захищати науковий факт, що вже з моменту зачаття існує 

повноцінна людина, а тому мають бути дотримані всі її права вже на цьому етапі життя. 

 

Міністерству охорони здоров'я України 

У непростий час поширення коронавірусу  для протидії йому пропонувати мешканцям 

України лише ту вакцину, яка пройшла необхідні випробування, не нав'язувати громадянам 

обов'язкову вакцинацію без їхньої згоди. 

Не виступати ініціатором обмеження богослужбової діяльності церков за умови 

дотримання санітарно-епідеміологічних вимог, оскільки молитви відіграють значну роль у 

зміцненні імунітету людини та її духовного, морального, соціального, психологічного, 

психічного та тілесного здоров'я. 

 

Міністерству юстиції України 

Дотримуватися конституційних норм у законодавстві та діловодстві нашої країни, в тому 

числі рішення Конституційного Суду України, який вважає, що «принцип правової 

визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, зокрема їх 

передбачуваності (прогнозованості) та стабільності». Не використовувати неконституційні та з 

неоднозначним тлумаченням слова, наприклад: «гендер», «толерантність» й інші неологізми. 

Навіть поверхове вивчення значення цих cлів указує на їх неоднозначне сприйняття. 

 

Органам місцевого самоврядування в Україні 

Розробити стратегію та програми взаємодії з церквами, релігійними та громадськими 

організаціями, а також духовними радами, посилювати їхню роль у заходах духовно-

морального і суспільного значення. 

Вжити заходів для забезпечення у наступному бюджетному році фінансування курсів 

духовно-морального спрямування: «Основи християнської етики» та інших для закладів 

дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів освіти, 

професійно-технічних закладів освіти, вищих закладів освіти (гуртки, факультативні заняття, 

інтегровані заняття) шляхом прийняття програм «Духовне життя» та створення бюджетних 

призначень для фінансування цих заходів. 

Сприяти викладанню курсів «Основи сім’ї», «Школа подружнього життя» у 10-11 класах 

закладів загальної середньої освіти. 



Захищати своїх громадян від загрози гендерної ідеології та практики. 

Утримуватись від закриття храмів на час карантинів, сприяти урочистому відзначенню 

християнських свят. 

Сприяти проведенню місцевих та Всеукраїнських заходів: фестивалю «Різдвяні 

піснеспіви», олімпіади «Юні знавці Біблії», конкурсу «Учитель (вихователь, викладач, керівник 

гуртка) року предметів духовно-морального спрямування». 

Підтримувати Всеукраїнський марафон «Християнській етиці бути!». 

Підтримати і розвинути ініціативу про десятиліття Біблії в Україні та світі: 2021–2031 рр. 

Упроваджувати християнські цінності в діяльності органів місцевого самоврядування. 

Співпрацювати з інститутом капеланства, громадськими християнськими та 

батьківськими організаціями. 

 

Громадським організаціям 

Об'єднувати зусилля християнських громадських організацій, координувати дії християн, 

громадян України, спрямовані на зміцнення духовних і моральних основ нашої держави та 

розв’язання актуальних проблем суспільного життя: духовно-моральне виховання дітей і 

молоді, протидія гендерній ідеології, розвиток сімейних цінностей, боротьба з корупцією. 

 

Від імені учасників конференції 

Василь Жуковський, доктор педагогічних наук, професор, координатор Всеукраїнської 

духовно-наукової і просвітницької платформи «Цінності», координатор конференції 

Олександр Кривенко, член оргкомітету конференції, активіст Всеукраїнської духовно-

наукової і просвітницької платформи «Цінності», фундатор і координатор соціально-

просвітницької ініціативи «Захист християнських цінностей – основи життя та сім’ї в Україні», 

журналіст, магістр права, м. Київ 

Олег Олійник, керівник громадської організації «Моє покоління», пастор Церкви «Нове 

життя», м. Краматорськ 

Вікторія Оліферчук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології НЛТУ України, 

докторант 

Артур Погоріленко, голова ГО «Рух за життя та гідність людини», аспірант, юрист 

Віталій Шульга, голова Української асоціації педагогів-християн, м. Кривий Ріг 

Мирослав Савчин, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

Дрогобицького державного педагогічного університету, м. Дрогобич 

Нінель Химич, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка лабораторії духовного 

розвитку особистості ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі», активістка 

Всеукраїнської духовно-наукової і просвітницької платформи «Цінності», член ГО 

«Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання», 

м. Переяслав. 

https://www.facebook.com/groups/ProtectingChristianValues

