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ТЕМА:
«БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ, БО ВОНИ СИНАМИ БОЖИМИ НАЗВУТЬСЯ»
Актуальність проведення Олімпіади. Майбутнє особистості, сім’ї, держави,
людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності
сьогодні закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну і непроминущу роль у
вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної
істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її
духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє сформувати гармонійну
особистість. Нерозуміння, несприйняття чи свідоме нехтування такою сутністю людини як
творіння Божого приводить до її неадекватного розуміння, виховання і невтішних наслідків,
таких, як непокора і неповага до старших, хуліганство, злочинність, алкоголізм,
розбещеність, наркоманія, ігроманія, комп’ютерна залежність і музикоманія, неповага до
праці, відсутність патріотизму, що проявляються в характері і поведінці молодого покоління.
Останнім часом у суспільному й освітньому житті нашої держави набуває поширення
агресивна поведінка однієї дитини (або групи дітей) стосовно іншої дитини, що нерідко
супроводжується фізичним і психологічним впливом. Зрозуміло, що без прищеплення дітям і
молоді високих стандартів моральної поведінки важко очікувати належної моральної
поведінки в дорослому віці.
У процесі морально-етичного виховання дітей і молоді особливе значення має духовноморальний аспект. У сучасному суспільстві він актуальніший, ніж будь-коли раніше. Тому
традиційні виховні інституції: сім’я, школа, Церква і громада – мають координувати свої
зусилля у сфері духовно-морального виховання зростаючого покоління. Для духовноморального виховання молодого покоління потрібно все ширше використовувати такі
виховні форми, методи і засоби виховного впливу, які вже перевірені національним і
зарубіжним педагогічним досвідом і засвідчили свою ефективність. Йдеться про заходи, які
використовують виховний потенціал Біблії і християнських цінностей.
Агресія Росії проти України загострила проблему духовно-морального виховання, як
основи патріотичного виховання молоді. Лише могутня духовна основа особистості дає
можливість вистояти у час військового лихоліття.
Предмети духовно-морального спрямування на основі християнського віровчення, які
викладаються в українській школі з початку незалежності Української держави, засвідчили
свій неперевершений виховний потенціал. Важливою формою духовно-морального
виховання дітей та молоді стала Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії», яку проводимо
на базі науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки
Національного університету «Острозька академія». З 2013 року в Олімпіаді беруть участь
діти дошкільного віку, учні професійно-технічних училищ і студенти вищих навчальних
закладів.
Останнім чином актуальними є питання збереження миру в країні. Але мир в країні
пануватиме тоді, коли він буде в наших душах, сімях, громадах, суспільстві. Тоді ми будемо
сильні і непереможні.

Місце проведення Олімпіади. Олімпіада «Юні знавці Біблії» зазвичай проходить у
декілька етапів. Спочатку її проводять у школі, далі – в районі, області, а для переможців
обласного рівня місцем проведення заключного етапу Олімпіади традиційно стає
Національний університет «Острозька академія», правонаступник славнозвісної Острозької
академії 16-17 століття, адже саме тут у 1581 році на благословенній острозькій землі
побачила світ перша друкована Біблія старослов’янською мовою, зрозумілою для того часу.
Учасники Олімпіади. До участі в олімпіаді «Юні знавці Біблії» запрошуємо дітей
дошкільного віку, учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів професійнотехнічних училищ та студентів вищих навчальних закладів України, переможців відповідних
шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального
спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській
культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство»,
«Релігієзнавство», інші предмети духовно-морального спрямування, а також цікавляться
питаннями духовності і моралі.
Мета Олімпіади: сприяти духовно-моральному вихованню дітей та молоді нашої
держави на біблійних цінностях, як основи патріотичного виховання.
Завдання Олімпіади:
 підвищувати інтерес дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її
використання у повсякденному житті;
 спонукати дітей та молодь будувати свій світогляд, характер і поведінку на
християнських моральних цінностях;
 сприяти консолідації зусиль сім’ї, школи та Церкви у духовно-моральному вихованні
молоді;
 інформувати педагогічну громадськість, батьків про предмети духовно-морального
спрямування;
 сприяти духовно-патріотичному вихованню, допомагати усвідомлювати молоді
цінності миру, взаєморозуміння, миротворення, подолання агресії на особистому,
суспільному та міждержавному рівнях, важливості захисту рідної землі в критичний час
військового лихоліття.
До складу журі входять богослови, релігієзнавці, психологи, педагоги, вихователі
дошкільних навчальних закладів, вчителі ЗЗСО, викладачі ВНЗ предметів духовноморального спрямування.
Нагородження дітей дошкільного віку, учнів 1-11 класів закладів загальної
середньої освіти та професійно-технічних училищ і студентів ВНЗ:
Учасники Олімпіади, які за результатами виконання всіх запропонованих завдань, а
саме:
• усного тесту на знання Святого Письма (для дітей дошкільного віку та учнів 1 класу);
• письмового тесту на знання Святого Письма (для учнів 2-11 класів та студентів);
• творчої роботи (для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів);
• дослідження Святого Письма (для учнів 5-11 класів та студентів),
набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, отримують дипломи
переможців (І, ІІ та ІІІ місце).
Всі інші учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних номінаціях.
ЕТАПИ
проведення в онлайн-форматі XІV Всеукраїнської олімпіади «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ — 2022»
14–15 травня 2022 р.
І. 14 травня 2022 р.: виконання письмового (усного) тесту на знання Святого Письма –
перший рівень.
У цьому етапі беруть участь переможці відповідних шкільних та регіональних
предметних олімпіад та всі охочі, хто подасть заявку на участь до 09 травня 2022 р.
ІІ. 14 травня 2022 р.: виконання усного завдання – презентації теми.

Конкурсні випробування для учасників
ЗАГАЛЬНА тема 2022 року:
«БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ, БО ВОНИ СИНАМИ БОЖИМИ НАЗВУТЬСЯ» (Мт. 5:9)
Святе Письмо приділяє багато місця миру зы своїми ближніми.
Біблія закликає:
а) любити мир: «Так говорить Господь Саваоф: … любіть правду і мир!» (Зах. 8, 19);
б) мати мир один до одного: «майте мир між собою» (Мр. 9, 50). «Тож благаю вас, браття,
ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами
поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та думці одній!» (1 Кор. 1, 10).
«Будьте в мирі між собою» (1 Сол. 5, 13);
в) шукали миру: «Ухиляйся від усього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того» (Пс.
33, 15). «Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця»
(2 Тим. 2, 22);
г) прагнути до того, хто сприяє миру: «Отож пильнуймо про мир…» (Рим. 14, 19);
ґ) намагатись мати мир з усіма людьми: «Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з
ним на дорозі ще ти» (Мт. 5, 25). «Коли можливо, якщо це залежить від вас, — живіть у мирі
зо всіма людьми!» (Рим. 12, 18) «Старайтесь мати мир зо всіма» (Євр. 12, 14);
д) мати самопожертвування для миру: «А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, —
віддай і плащ йому» (Мт. 5, 40). «Тож уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви
маєте. Чому краще не терпите кривди? Чому краще не маєте шкоди?» (1 Кор. 6, 7).
Важливим чинником здобути мир є молитва:
а) за правителів: «Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки
за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя
в усякій побожності та чистоті» (1 Тим. 2, 1-2);
б) за мир країни: «І дбайте про спокій міста, куди Я вас вислав, і моліться за нього до
Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій» (Єр. 29, 7). «Просіть про мир для Єрусалима, і
благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах
твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх промовляю: мир тобі» (Пс. 121, 6-8).
Благословення, яке виходить від миру: «…будьте однодумцями, мирними: і Бог любові й
миру буде з вами» (2 Кор. 13, 11). «Омана в серці злочинців, радість — у миротворців» (Пр.
12, 20).
Христос Господь, Єдинородний Син Божий, прийшов на землю не для того тільки, щоб
примирити людей з Богом, взявши на Себе їхню провину, а ще й для того, щоб їх примирити
поміж собою.
«Мир зоставлю вам, мир Мій даю вам, не такий, як люди дають вам», — каже Він до
апостолів (Ів. 14, 27).
У Своїй Первосвященницькій молитві до Отця Небесного Він каже: «Нехай будуть усі —
одно, як Ти в Мені і Я в Тобі, так і вони нехай будуть у Нас одно» (Ів. 17, 21).

«Бог не є Богом безладдя, а Бог миру» (1 Кор. 14, 33).
Господь Ісус Христос протягом усього земного життя навчає нас жити в мирі та
однодушності. Навчає не мститися, а прощати братові провину: «Не кажу тобі — до семи
раз, а до семидесяти разів по сім!» (Мт. 18, 22).

14-15 травня 2022 р.
Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти:
І. Підготувати вдома творчу роботу (малюнок, аплікацію тощо), у якій зобразити історію зі
сторінок Біблії, що яскраво демонструє прагнення людей зберігати мир з близькими
людьми.
ІІ. Під час Олімпіади представити творчу роботу, усно описати зображену біблійну історію
та сказати, як ти піклуєшся про мир і спокій в сім’ї, школі, країні та чому важливо
берегти та примножувати мир, як заповідав Господь Ісус Христос?
Час для виступу: до 5 хвилин.

Для учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти:
І. Виконати вдома:
Дослідження Святого Письма на тему: «БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ, БО ВОНИ
СИНАМИ БОЖИМИ НАЗВУТЬСЯ» (Мт. 5:9). Пояснити, як ти піклуєшся про мир і
спокій в сімёї, школі, країні та чому важливо берегти та примножувати мир, як
заповідав Господь Ісус Христос.
Обсяг домашньої творчої роботи: 1-3 стор.
ІІ. Під час Олімпіади представити виконану роботу.
Час для виступу: 5-6 хвилин.
Для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних
училищ та студентів ВНЗ:
І. Виконати вдома:
1. Дослідження Святого Письма на тему: «БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ, БО ВОНИ
СИНАМИ БОЖИМИ НАЗВУТЬСЯ» (Мт. 5:9). Пояснити, як ти піклуєшся про мир і
спокій в сім’ї, школі, країні та чому важливо берегти та примножувати мир, як
заповідав Господь Ісус Христос.
Обсяг домашньої творчої роботи: 3-6 стор.
ІІ. Під час Олімпіади представити виконану роботу.
Час для виступу: 5-7-10 хвилин.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. Дорослим дозволяється консультувати дітей, але не виконувати за них роботу. Це конкурс
дітей, а не дорослих. У роботі слід зазначити прізвище консультанта.
Подавати лише самостійно виконану роботу. Плагіат оргкомітет розглядати не буде.
ІІ. Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати в електронному вигляді:
сканований варіант або електронну фотографію у форматі JPEG.
Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область (Шевченко
Петро, 2 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область) – щоб не псувати роботу, підпис
можна зробити на зворотному боці.
ІІІ. Дослідження Святого Письма, оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New
Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,0.
ІV. Заявку на участь необхідно подати разом із роботою – в одному документі (для учнів 511 класів та студентів).
Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів – на окремому аркуші в редакторі Word.
Зразок подаємо.
V. Електронний варіант заявки і роботи (малюнок, дослідження) надсилати до 10 травня
2022 р. року на такі ел. скриньки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

для дітей дошкільного віку:preschool.christ@oa.edu.ua
для учнів 1 класу: 1cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 2 класу: 2cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 3 класу: 3cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 4 класу: 4cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 5 класу: 5cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 6 класу: 6cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 7 класу: 7cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 8 класу: 8cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 9 класу: 9cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 10 класу: 10cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів 11 класу: 11cl.christian.lab@oa.edu.ua
для учнів професійно-технічних училищ:college.christ@oa.edu.ua
для студентів вищих навчальних закладів:university.christ@oa.edu.ua

Оргкомітет приймає заявку не більше як від одного учня з однієї паралелі навчального
закладу.
VІ. Письмовий (усний) тест на знання Святого Письма виконують усі учасники під час
Олімпіади.
Письмові тести складені таким чином, що переважна більшість запитань для кожного
класу є тематичними та відповідають загальній темі класу згідно з програмою «Основи
християнської етики»:
2-й клас. Живу й навчаюсь у родині.
3-й клас. Прагну робити добро.
4-й клас. Навчаємося мудрості.
5-й клас. Світ Біблії.
6-й клас. Притчі Ісуса Христа.
7-й клас. Ісус Христос – ідеал для наслідування.
8-й клас. Божі заповіді – моральний дороговказ для людини.
9-й клас. Морально-етичні цінності молоді.

10-й клас. Етика подружнього життя.
11-й клас. Основи християнського світогляду і моралі.
Усні тести для дітей дошкільного віку та учнів 1 класу проводимо за кольоровими
зображеннями відомих біблійних історій: «Народження Ісуса Христа», «Ноїв ковчег» тощо.
Учаснику буде запропоноване одне з таких зображень, а він має розповісти, що
зображено та яка основна думка щодо подій біблійної історії.
VІІ. Початок Олімпіади о 10 год. 14 травня 2022 року.
VІІІ. Адреса для листування: науково-дослідна лабораторія християнської етики, психології
та педагогіки Національного університету «Острозька академія», вул. Семінарська, 2,
м. Острог, Рівненська область, 35 800
ІX. Оргкомітет:
e-mail: teachers.fest@oa.edu.ua
тел. 380982636917, Бєляєв Нікіта Веніамінович

