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РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ СІМЕЙНИХ 

ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Найважливішу роль у житті індивіда й суспільства відіграють моральні 

та сімейні цінності, оскільки життя людини найбільш підпорядковується цим 

регуляторам. Страх осуду стримує, регулює, спрямовує поведінку та 

діяльність людини у моральне русло й не дозволяє їй здійснювати щось 

недобре і протизаконне. Моральність, зазначав Гегель, немислима поза 

соціальним життям. Вона можлива лише у суспільстві, через взаємини 

людей, відношення до світу, до Бога тощо. В цьому відношенні особиста 

доброчинність набуває статусу загального людського буття[2, с. 78]. 

Моральність, як історично сформована система неписаних законів, є 

основною ціннісною формою суспільства. У ній знаходять своє відображення 

загальноприйняті норми й дається оцінка людській діяльності. Надзвичайно 

великого значення у свідомості людини набуває життя. Як найвища цінність 

людини, воно з морально-етичних, соціальних, релігійних імперативів є 

безцінним. 

На сучасному етапі, взявши за основу християнство як органічну для 

нашого народу світоглядну і морально-етичну платформу, побудувати 

модель суспільного, культурного і соціально-економічного розвитку України, 

використавши демократичні цінності таким чином, щоб вони узгоджувалися 

з цінностями християнськими[3, с. 184]. Вважаємо, що десять заповідей 

Божих — це десять моральних цінностей людини, які мають бути путівником 

у певних життєвих ситуаціях. На відміну від епікурейського вчення (їж, пий, 

веселись, тому що завтра помреш від безцільного існування), християнство 

проповідує вищі цінності: любов, турботу, чесність, здатність тримати слово; 

норми моральної поведінки людей. Визріває питання: яким чином 

ознайомлювати дітей зі змістом Біблії, навчити жити за християнськими 
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законами, оскільки освіта в Україні має світський характер? На наш погляд, є 

кілька шляхів залучення підростаючого молодого покоління до  

християнської культури та сімейних цінностей. Звичайно, головна роль у цій 

справі належить сім'ї, оскільки саме вона виховує дитину своїм прикладом 

життя, своєю духовно-моральною атмосферою і теплотою стосунків, у ході 

яких дитина успадковує й активно трансформує певні установки мислення, 

способи поведінки, життєве ставлення до навколишнього світу і самої себе. 

Окрім того, сім’я є ще й фундаментальною цеглинкою суспільства, 

показником його моральності. 

Істино віруюча християнська сім’я є скарбницею цінностей, носієм і 

колискою традицій. Сучасна родина поряд із проблемами економічного 

характеру переживає кризу духовну. Зникають такі цінності, без яких сім’я 

не може існувати, — подружня вірність, взаємоповага, а також материнство і 

батьківство. Великий вплив на формування сім'ї, що є однією з важливих 

умов виховання морально-етичних якостей у дітей, справляє спільне сімейне 

святкування урочистостей і християнських свят таких як, Різдва Христового, 

Великодня та інших[ 1]. Одним із шляхів залучення підростаючого покоління 

до норм християнської моралі є вивчення Біблії в недільних школах, які 

працюють при церквах і духовних семінаріях.  

Таким чином, християнська культура вносить вагомий внесок у процесі 

формування сімейних цінностей сучасної молоді. 
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