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ВСТУПНЕ СЛОВО

Слово «аніматор» означає «той, хто надихає, вселяє душу, ожи-
вляє». Це окреслення покликання молодих активних християн, до 
яких Христос і зараз промовляє в особливий спосіб, з любов’ю та 
захопленням: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб 
вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що 
на небі» (Мт 5, 16).

Сучасний аніматор – це юнак або дівчина віком від 14 років. 
Це молода людина, яка відчуває покликання до служіння іншим 
та приходить на курси аніматорів, щоб зреалізувати його. Під час 
навчання аніматор зростає духовно й розумово, одухотворює 
звичне середовище свого життя й навчання, щоденно живе вірою 
та не порушує принципів аніматорського служіння. Уся діяльність 
аніматора просякнута щирістю та активним служінням ближнім.

Аніматори часто починають свою діяльність у школі, адже до-
бре організоване аніматорство – це гарна альтернатива звичай-
ним формам шкільного самоврядування. Аніматорське служіння 
є школою лідерства та комунікативних навичок. Воно розвиває 
організаторські здібності й допомагає з юних літ займати активну 
позицію в житті.

Аніматор не обмежується знанням ігор, пісень, забав чи ін-
шими знаннями та їхнім механічним застосуванням. Ідеться не 
стільки про те, що робити, а про те, як робити (з любов’ю, вірою, 
добротою). Бути аніматором означає бути активним, молодим                        
і діяльним християнином. Жити з вірою та єднатися з Христом, 
який кличе і веде кожного з нас. Бути людиною для Божого Цар-
ства, частиною спільноти Церкви й цілого світу.

Чотири виміри аніматорства

	Бути людиною. Ідеться про всебічну зрілість, гармонійний 
розвиток, особисті якості… Про все те, що становить не-
обхідний фундамент, аби християнський аніматор, засвоїв-
ши принципи свого служіння, міг крокувати з ними через 
життя.

	Бути християнином. Християнство – це велика пригода, яку 
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Господь пропонує тобі та мені. Вона вимагає жертви, вчить 
долати труднощі. Водночас вона стає джерелом найглибшої 
радості, яку тільки може відчути людина.

	Бути в Церкві. Спільнота Церкви – це Божий народ, який 
шукає свого Творця і дослухається до Його голосу. Це дар і 
виклик, адже в спільноті кожен може відкрити власні особ-  
ливі дари й покликання, чим може послужити іншим.

	Бути апостолом Божого Царства. Аніматор покликаний 
бути будівничим нової цивілізації, чутливим на соціальні, 
політичні й культурні проблеми. Відповідати на потреби 
вбогих, переслідуваних, «незначних». Слухати й чути людей, 
не боятися жертвувати своїм часом і приділяти увагу тим, 
хто її потребує.

Аніматори мають свої принципи і засади, вчаться буди добри-
ми вихователями, отримують чудову підготовку до життя і розпі-
знання покликання. Якщо вам подобається така творча концепція 
формування молоді, то запрошуємо вас на цю захоплюючу дорогу. 
Вона сповнена нових численних відкриттів і неймовірних речей. 
Це пригода життя в спільноті друзів, однак вона, як і всяка приго-
да, починається з першого кроку. Успіхів на шляху, креативності 
та зростання!

З повагою – автори і редакційна група
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ?

	Навчально-практичний посібник для формування христи-
янських аніматорів, духівників та педагогів «Зрілість і лідерство» 
складається з трьох модулів («кроків»). Кроки робляться поступо-
во, один за одним. Оптимальний проміжок між кроками, потріб-
ний для засвоєння інформації, – 1–2 місяці. Натомість зустрічі, 
яких в одному модулі шість, можуть відбуватися раз на тиждень 
або рідше. Все залежить від умов проведення конкретного курсу, 
душпастирських і організаційних потреб.

	Оптимальний час для проведення зустрічі визначають ве-
дучі. Часом повний курс формації займає три роки, однак інтен-
сивна форма може тривати 3–6 місяців. Відповідно, одна зустріч 
може тривати від 1 до 3 днів (лише за умови повного виконання 
програми: зустріч можна продовжити, але не скорочувати).

	Перший і другий модуль – базові та деталізовані, це основи 
формації особистості та формування аніматора як вихователя й 
активного молодого християнина. Натомість третій модуль (нав-
мисно поданий схематично) присвячений суто практичній форма-
ції, яка готує аніматорів до подальшої постійної формації та розу-
міння потреби й постійного розвитку. Цю потребу їм також мають 
допомогти зрозуміти форматори, вихователі і старші аніматори.

	До проведення модулів можна залучати духівників, бра-
тів-салезіян, педагогів, психологів, богопосвячених осіб, активних 
мирян і старших аніматорів. Особливу увагу варто звертати на 
сферу практики й навичок, а також на підсумкові творчі зустрічі, 
коли потрібно якнайоб’єктивніше оцінити здобуті знання й умін-
ня аніматорів та готовність їх реалізовувати. І, якщо це потрібно, 
доповнити формаційну програму індивідуально або в групі.
	Вихователям, форматорам і старшим аніматорам, які бу-



11                                                                                                                                               Зрілість і лідерство 

дуть проводити модулі, заняття й зустрічі, важливо завжди пам’я-
тати базовий принцип аніматорства та християнського вихован-
ня: ми вимагаємо спочатку від себе. А все, чого навчаємо, навчає-
мо передусім через приклад власного життя й служіння.
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ПЕРШИЙ ЕТАП. 
ОСНОВИ ДОБРОГО ФОРМУВАННЯ АНІМАТОРА
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ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 1

Ким я є?

Це одне з найдивовижніших запитань для людини. Воно склада-
ється лише з трьох слів, а ось відповідь на нього може бути набагато 
довшою. Кожен із нас – людина, Божа дитина й Боже творіння. Син 
або дочка своїх батьків, онук чи онука дідусів і бабусь. Хлопець або 
дівчина. Брат чи сестра. Школяр(ка), студент(ка), працівник / пра-
цівниця. Наречений або наречена. Хресний батько чи хресна мама. 
Тому відповідей може бути безліч. Ба, більше, їхня кількість ще зро-
статиме з роками.

Тема суті людського покликання, суті життя – непроста, але 
важлива для кожного з нас без винятку. Роздумуючи далі, поста-
вимо ще кілька запитань щодо цього та спробуємо помислити над 
ними разом.

Питання для роздумів або праці в малих групах (3–5 осіб)

•	 Що для тебе є найдорожчим у житті?
•	 Як ти ставишся до речей дуже важливих для тебе?
•	 Чи хтось із близьких вважає тебе особливим, 

неповторними? Чому ти так думаєш?

У житті кожного з нас може бути людина, яка вважає нас єди-
ною і неповторною особистістю. Тим більше, що сам Бог вважає 
так само: «Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе; і перш ніж 
ти вийшов з лона, освятив я тебе…» (Єр 1, 5). Унікальність кожної 
людини – одна з її найбільших та найдорожчих цінностей, великий 
дар Творця. Але чому ми настільки особливі, кожен із нас?

Кожен із нас є насамперед людиною, в якій дух, душа і тіло ста-
новлять гармонійну єдність. Людиною, покликаною до освячення 
й поєднання з Господом: «Сам же Бог миру нехай освятить вас ціл-
ковито, і нехай уся ваша істота – дух і душа, і тіло – буде збережена 
без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа» (1 Сол 5, 23).
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До основних ознак людини можна віднести такі:
•	 особливий тип внутрішньої інтеграції (наявність духа, душі 

і тіла);
•	 прагнення вищого ідеалу та цінностей;
•	 свідомість і суспільність;
•	 розумова, фізична, емоційна та вольова діяльність;
•	 здатність спілкуватись із собі подібними, навколишнім 

світом та Богом.
Крім того, кожна людина має індивідуальну будову тіла, свій 

темп зростання (особистісного і фізичного), дар комунікації з ін-
шими людьми (так ми стаємо частиною певної культури, цивіліза-
ції, нації, народу). Також кожен із нас має «соціальну біографію»: 
постійно чогось вчиться і так чи інакше по-своєму бере участь у 
процесі суспільного життя.

Є й інші визначення, які люди з плином часу окреслювали про 
себе. Зокрема, кожна людина є індивідом (лат. individuum – непо-
дільне). Дитина народжується як індивід. Завдяки спілкуванню з 
дорослими та іншими дітьми вона поступово засвоює соціальний 
досвід людства і включається в систему суспільних відносин, що 
формують її потреби, інтереси, світогляд, переконання. Таким чи-
ном, кожен із нас, будучи індивідом, також розвивається як особи-
стість.

Особистість, у свою чергу, має властивий тільки їй набір рис 
та особливостей, який визначає її індивідуальність. Це неповтор-
не поєднання психологічних властивостей людини, що визначає її 
своєрідність і несхожість на інших людей.

Індивідуальність яскраво виявляється у рисах темпераменту, 
характеру, у здібностях, особливостях психічних процесів, звичках 
і уподобаннях людини. Не існує двох людей з однаковим поєднан-
ням психічних якостей. Індивідуальність властива кожній людині, 
але виявляється вона по-різному. В одних – яскраво й сильно, в 
інших – зовні менш помітно. Індивідуальність може заявити про 
себе в інтелектуальній, емоційній, вольовій чи одразу в усіх сферах 
психічної діяльності.

Зокрема, оригінальність інтелекту людини ми помічаємо в її 
здатності бачити те, чого не помічають інші люди, у вмінні чітко 
формулювати проблеми і знаходити їхнє вирішення. Своєрідність 
емоцій констатують при надмірній інтенсивності одних почуттів і 
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недостатності інших, їхньої стійкості чи мінливості. Особливості 
волі можуть розкриватися через ступінь розвитку вольових яко-
стей.

Отже, коли я вже знаю, «хто я», приходить наступне питання: 
який сенс мого існування? Для чого я живу та існую? Звідки я по-
ходжу, куди і як маю дійти? Про це ми поговоримо вже на другій 
зустрічі.

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 2

Моя молитва. Що таке духовне життя?

Молитва як дар Божий

Що таке молитва? Це спосіб вираження наших стосунків із Бо-
гом. Це також щирий порив серця. Це простий погляд, звернений 
до неба. Це крик вдячності та любові – як у випробуванні, так і в 
радості.

Молитва людини стає її сходженням до Бога або проханням 
про відповідні блага. Щира молитва виходить лише зі смиренного 
й покірного серця. Покора є основою молитви, вона є готовністю 
творіння безкорисливо прийняти дар спілкування зі своїм Твор-
цем.

Господь перший шукає людину. Він – Той, хто просить пити 
(згадайте розмову Ісуса та самарянки). Це прохання сягає глибин 
Господньої любові до нас. Тоді молитва стає зустріччю Божої 
спраги з нашою спрагою. Бог виявляє Свою спрагу, щоб і ми не 
боялися бути спраглими Його.

Коли «не хочеться» молитись, варто помислити над тим, що тим 
самим нам немов «не хочеться» дати можливості Господу побути з 
нами й любити нас. Звісно, ані Божа любов, ані Божа присутність 
від цього не зникають, але… Бог любить нас і не нав’язується – тим 
самим Він поважає свободу людини. Натомість будь-яка наша мо-
литва – це відповідь на Його бажання бути з нами.
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Молитва як союз із Богом

У молитві молиться ціла людина, особливо  її серце. Якщо воно 
далеке від Бога, молитва стає лише зовнішнім актом, а часом уза-
галі нагадує марну трату часу. Серце – це те пристановище, де в 
певному сенсі «перебуває» кожен із нас. Це наш таємний центр, 
куди здатен проникнути лише Божий Дух, тільки Він може пізнати 
людське серце. Серце – місце прийняття рішень. Це місце істини, 
де ми вибираємо між життям і смертю. Воно – місце зустрічі, місце 
союзу з Богом. Блаженна Йосафата Гордашевська про молитву ка-
зала так: «Молися так, наче на цілому світі є лише ти і Бог».

Християнська молитва – це зв’язок, який ґрунтується на союзі 
між Богом та людиною у Христі. Вона – дія Бога й людини, випли-
ває від Святого Духа і від нас, повністю спрямована до Отця в єд-
нанні з людською волею Сина Божого, який став Людиною.

Молитва як сопричастя

У союзі Нового Завіту молитва стала живим зв’язком дітей Бо-
жих із нашим безмежно добрим Отцем, Його Сином Ісусом Хри-
стом і Святим Духом. Благодать Царства Божого – це єдність усієї 
Пресвятої Тройці з повнотою духа людини.

Таким чином, молитовне життя є постійним і природним пе-
ребуванням у присутності Трисвятого Бога і в сопричасті з Ним, 
бо вже через хрещення ми поєднуємося з Богом у Його любові. 
Молитва є християнською, оскільки вона стає сопричастям із Хри-
стом і зростає в Церкві, яка є Його Тілом.

Людина шукає Бога

Бог закликає кожну істоту від небуття до існування. Через пер-
вородний гріх людина втратила постійний і безпосередній контакт 
із Богом, однак кожен із нас і зараз залишається носієм образу Тво-
рця.

Людина надалі прагне Того, Хто закликає її до життя. Усі релігії 
світу свідчать про цей суттєвий для кожного з нас пошук.
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Бог перший кличе людину

Навіть якщо людина забуває про свого Творця і віддаляється 
від Нього, Він невтомно продовжує закликати її до таємничої зу-
стрічі в молитві. Крок любові вірного Бога завжди перший, а крок 
людини – завжди відповідь.

Бог, відкриваючи себе людині, одночасно відкриває людині 
саму себе. Молитва стає взаємним покликом, виявом взаємної лю-
бові та вічного союзу між Богом і Його творінням. Через слова і дії 
до стосунків людини й Бога залучається серце, і вони поглиблю-
ються впродовж усієї історії спасіння.

Про молитву: важливі нотатки

•	 Молитва підносить нас до Бога, з’єднує нас із Ним і робить 
наше серце Божим храмом, де Він радо перебуває.

•	 «Якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б 
ти витягнув рибу з води, тому що як для неї життя – вода, так 
для тебе – молитва» (св. Йоан Золотоустий).

•	 Апостоли просили Ісуса: «Господи, навчи нас молитися». 
Таке прохання нехай буде часто і на наших устах. Молитва 
вчить покори, дає пізнання гріха. Ніщо так не допомагає у 
духовному зростанні в чеснотах, як постійне перебування з 
Богом. Молитва людини – перший вияв любові до Бога.

•	 Св. Василій Великий називав молитву дорогою до спасіння. 
Дістатися до Неба можна по трьох сходинках: дотримуватися 
Божих заповідей, не здаватися в духовній боротьбі та 
витримати в Божій благодаті аж до смерті. Все це неможливо 
без молитви, довіри до Божого милосердя та покаяння, коли 
стається гріх.

•	 «Поза таїнствами і добрими ділами нема іншої дороги до 
Божої благодаті, крім молитви» (Слуга Божий митрополит 
Андрей Шептицький).

•	 Людина молитви – це та, яка одержала від Бога дар бачити 
свої власні гріхи, вміє побачити в ближньому образ Божий і 
поставити цей образ понад гріх, який його спотворює.

•	 Відповідно до того, як день у день людина зустрічає Госпо-
да, зростають дружба, любов і особисті стосунки між Ним 
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та особою, внаслідок чого поглиблюється й молитва. Це 
таємниця плідного духовного зростання та завершення 
будь-якого зусилля на шляху до Бога.

•	 Молитва є виявом любові: спочатку боязливої, коли не вда-
ється висловити її через слова любові, а швидше через жаль, 
розпач і каяття. Дозрілість молитви є ознакою дозрілості в 
любові.

•	 Молитва є спілкуванням із Богом. Тому ми маємо вчитися 
не лише говорити, але й перш за все слухати Його. Людина 
краще пізнає Бога, коли дослухається до Його слів. Тому та-
кою важливою є молитва Словом Божим: «Незнання Свято-
го Письма – це незнання Христа» (св. Ієронім).

•	 Молитва – це відповідь віри на безкорисливу обітницю спа-
сіння (див. Йн 7, 37–39); відповідь любові на спрагу Божого 
Сина (Йн 19, 38). Молитва – це духовна боротьба, а водночас – 
перемога Бога і Його любові до людини. Молитовне спілкуван-
ня з Богом є нашою життєвою необхідністю, а також шляхом 
до віднови й навернення (Еф. 4, 17–25).

•	 Християнська молитва та життя нероздільні. (Йн 15, 16–17). 
Кожен молиться так, як живе – і живе так, як молиться.

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 3

Вчимося доброї поведінки:
від володіння собою до правил привітання

Святий Іван Боско (більше відомий як Отець Боско), вели-
кий християнський вихователь і педагог, щотижня використову-
вав один день на те, щоб навчити своїх підопічних правил гарної 
поведінки. Він прагнув, щоб усі його вихованці стали «добрими 
християнами і чесними громадянами». Слушно: всі ми живемо в 
суспільстві, де вміння поводитися серед інших чимало допомагає 
в житті та особистому розвитку.
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Вихованість, увічливість і делікатність: християнський 
погляд

1. Вихованість – внутрішня якість особи. Вихована людина го-
това піти на розумні жертви, потребу яких так чи інакше підказує 
життя в суспільстві. Основою вихованості є наша любов і повага 
як до себе самих, так і до ближніх.

2. Увічливість – зовнішнє вираження вихованості. Це свідоме 
обмеженням власного індивідуалізму та егоїзму, добровільне при-
йняття певних обґрунтованих норм суспільного життя. Увічли-
вість має справжню ціну лише тоді, коли є справжньою й щирою, 
бо інакше йдеться про лицемірство.

Головні принципи ввічливості
•	 Бути ввічливими навіть до неввічливих (те, що ввічливе 

слово може діяти на свідомість грубої людини, підказує при-
клад із життя св. Домініка Савіо: він відважно, але ввічливо 
говорив до чоловіка, який вживав брудну лайку).

•	 Бути ввічливими, коли сперечаємось, говоримо про 
можливість покарання, робимо зауваження (ввічливість і 
спокій підвищують ефективність наших слів).

•	 Бути ввічливими до підлеглих і до будь-яких осіб, які від нас 
залежать.

3. Делікатність (тактовність) – це здатність зрозуміти й відчути 
ситуацію іншого. Відчути наперед, що може образити людину. Де-
лікатна людина чуйно ставиться до відмінностей інших (фізичних 
або розумових вад, наслідків травм, інших особливостей), ніколи 
не обговорює когось перед іншими людьми. Старається нікого не 
поставити у незручне становище перед іншими тощо.

Вміння володіти собою

«Найсильнішим є той, хто вміє володіти собою» (Сенека)

Шлях кожної людини до суспільства завжди починається з 
власної домівки, з сім’ї. Навики та звички, які ми отримуємо вдома, 
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потрібно свідомо плекати, враховуючи базові правила поведінки в 
суспільстві, частиною якого є кожен із нас.

Треба пам’ятати й розуміти, що те, як ми виглядаємо, говоримо, 
рухаємося й поводимося, оточуючі сприймають як вияв нашої по-
шани до них. А основою пошани до інших є пошана до себе.

•	 Гігієна

«Гігієна» – слово грецького походження. У грецькій міфології 
Гігієна була богинею здоров’я, дочкою Ескулапа – бога здоров’я й 
лікування.

Чистота є не лише фундаментом здоров’я, але й фундаментом 
людського спілкування. Аніматори постійно спілкуються з дітьми, 
тому їхній зовнішній вигляд не має відштовхувати. Відповідно, 
аніматор має дотримуватися правил особистої гігієни (регуляр-
но чистити зуби та мити вуха і шию, міняти своєчасно нижню бі-
лизну та шкарпетки, завдяки регулярним гігієнічним процедурам 
долати можливий неприємний запах від тіла).

Хлопцям варто пам’ятати, що від чоловіка не має відчуватися 
запаху поту. Душ – щоденна процедура (а при потребі й частіша). 
Дезодорант має бути природним, надмірний запах теж шкодить. 
Крім того, потрібно пам’ятати про чистоту нігтів на руках і ногах.

Дівчатам не треба нагадувати, що від жінки завжди має приєм-
но пахнути. Тут також варто не забувати про приємність (і при-
родність) ароматів. У жодному випадку парфуми не повинні «при-
ховувати» недостатню гігієну (тим більше, що це не допоможе!). 
Волосся завжди має бути чистим, зачіска – охайною, гармонійною. 
Звісно, відчуття смаку формується не відразу, але поступово воно 
виникає. Потрібно дбати про чистоту нігтів на руках і ногах, а та-
кож про їхній естетичний вигляд та гармонійну кольорову гаму, 
якщо йдеться про лак для нігтів.

•	 Погані звички

Потрібно стежити за тим, щоб дитячі звички не перейшли з 
нами в доросле життя (йдеться про кусання нігтів, колупання в 
носі, підпирання руками голови за столом, примхливість, перебір-
ливість стосовно будь-чого тощо). У Першому посланні до Корин-
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тян святий Павло пише: «Коли я дитиною був, то я говорив як ди-
тина, як дитина я думав, розумів як дитина. Коли ж мужем я став, 
то відкинув дитяче».

•	 Панування над тілом

Гігієна – перший крок до гарного спілкування з іншими. Другим 
кроком є панування над власним тілом (контролювати свій голос, 
рухи, вираз обличчя).

Постава. Найкращими способами здобути гарну поставу та 
ходу є здорові фізичні вправи й тренування.

Руки. Руки мають максимально залишатися в спокої у будь-якій 
ситуації (потирати руки, бавитися столовими приборами, надто 
спиратися ліктями на стіл – все це зайве для вихованої людини).

Ноги. Завжди, коли стоїмо або сидимо, варто зважати на поло-
ження ніг. Вихована людина старається не сидіти з широко роз-
ставленими ногами, не закладати ногу на ногу (хіба що в оточенні 
близьких, при цьому все одно зважаючи на своє вбрання та есте-
тичний вигляд).

Вираз обличчя. Передумовою успішного спілкування є живий і 
лагідний вираз обличчя. Усмішка може бути виразом ввічливості 
і до неввічливих. Зрештою, вираз обличчя впливає на наш настрій 
і сприйняття світу.

Чхання. Завжди варто мати при собі хустинку, щоб у разі чхан-
ня прикрити нею ніс і рот. Прояви хвороби – причина в цей мо-
мент максимально уникати контакту з людьми (вийти з кімнати 
або взагалі уникати спілкування в групі чи з дітьми).

Позіхання. Ввічлива людина намагається не позіхати в суспіль-
них місцях (в аудиторії під час лекції тощо). Це знак поваги до ін-
ших. Якщо ж не вдається стримати позіхання, потрібно відверну-
тися вбік та прикрити рот рукою чи хустинкою.

•	 Пунктуальність

Пунктуальність – ввічливість королів, і цим все сказано. Її від-
сутність створює неприємності насамперед нам самим. Ми втра-
чаємо довіру інших людей, а також справляємо враження безвід-
повідальних осіб.
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•	 На Службу Божу, на публічні заходи, а також у публічні місця 
(в кіно, в театр тощо) приходимо трохи раніше зазначеного часу.

•	 На побачення з дівчиною хлопцеві варто прийти завжди 
трохи раніше від дівчини, щоб не змушувати її чекати. Але й 
дівчині не варто затримуватися довше, ніж на 5–10 хв.

•	 На різні зустрічі (зокрема, аніматорські), в гості потрібно 
приходити не раніше, а рівно на призначений час (завчасним 
приходом можна завдати додаткового клопоту).

•	 Старші не мають чекати молодших, учитель – учнів тощо. 
Однак затримка з обґрунтованих причин допустима в межах 
5–10 хв.

У разі запізнення обов’язково потрібно вибачитися. Якщо ж 
немає можливості прийти на призначену зустріч, потрібно пові-
домити всіх її учасників якнайшвидше, щоб інші не чекали на нас 
і могли скорегувати свої плани. Коли аніматор не може прийти на 
аніматорську зустріч, то також обов’язково має повідомити про 
це, бо тут завжди чекають кожного з нас, кожного хочуть бачити.

Як правильно вітатися?

Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує свій образ.

Привітання – найпростіший різновид контакту в суспільстві та 
базовий вияв увічливості. Тому привітання є виявом вихованості, 
а відповідь на привітання – це обов’язок.

Хоча принцип важливості привітання здається простим, але іс-
нує кілька основних правил щодо нього. Вітання – це прояв друж-
нього ставлення й пошани до іншої людини. Тому те, як ми вітає-
мося, дуже важливо.

Привітання має бути:
•	 щирим і сердечним;
•	 природним (без перебільшень);
•	 вільним (не вітаємося з сигаретою в роті, з руками в кишенях 

тощо);
•	 сказаним чітко, з усмішкою та відкритим поглядом в очі;
•	 із ледь помітним нахилом голови (чоловіки схиляють голову 

дещо більше за жінок).
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П’ять основних засад 
привітань

1. Про першість

Чоловіки перші вітаються до жінок – навіть тоді, коли жінка 
займає нижчу посаду. Винятком може бути дуже молодий вік 
жінки, але й тоді чоловік, який хоче виглядати джентльменом, 
вітається першим. Молодші вітаються першими зі старшими. 
Люди з нижчою посадою першими вітають людей із вищою 
посадою.

Коли чоловік іде не один і дорогою зустрічає приятеля, то по-
винен вибачитись перед своїм супутником, якщо хоче коротко 
порозмовляти з тим, кого зустрів. Якщо ж ініціатива розмови ви-
ходить від того, кого зустріли, тоді у супутника просить вибачення 
саме ця людина. А супутник має виявити вихованість, трохи відій-
шовши вбік.

Але коли чоловік іде з жінкою (хлопець із дівчиною) та 
зустрічає друзів, то зупиняється для розмови з ними лише тоді, 
коли має в цьому нагальну потребу (друзі не мали б зупиняти для 
розмови товариша, якщо той іде з дівчиною). У випадку, коли він 
все ж зупиняється, обов’язково представляє свою супутницю. 
Чоловік не повинен, розмовляючи з друзями, лишати її чекати 
збоку.

2. Про знімання капелюха

Якщо чоловік має капелюха (кашкета, шапку, кепку), то знімає 
його, коли вітається, – але не тоді, коли надворі погана погода чи 
мороз. Робити це потрібно правою рукою, тому вона повинна бути 
вільною (при потребі перекладаємо речі, які несемо, з правої руки 
в ліву).

Потрібно знімати капелюх і тоді, коли заходимо в приміщен-
ня (до різних урядових установ, храмів, суспільно-культурних 
місць, театрів, кіно, вернісажів, ресторанів, кафе тощо), а також 
до будь-якого транспортного засобу, який має тривалий маршрут 
(літак, потяг, автобус).
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3. Про подавання руки

Вітальний потиск руки є символічним жестом, тому не 
потрібно стискати руку надто сильно, але й надто слабо не варто. 
Подавати руку, не дивлячись в очі, неприпустимо – це свідчить 
про байдужість. У компаніях, де багато людей, і при випадковій 
зустрічі мимохідь подавати руку недоцільно.

При подаванні руки правило першості діє навпаки: руку пер-
шою подає жінка (якщо вона цього не зробила, то чоловік не по-
винен подавати руки). Особа з вищою посадою подає руку особі з 
нижчою посадою, старший – молодшому.

Чоловіки ніколи не подають руку в рукавиці. Жінки можуть 
не знімати рукавиць, якщо перебувають на вулиці. Приймають 
привітання зі стриманою усмішкою.

4. Поцілунок

Поцілунком вітаються лише добре знайомі між собою особи. 
Чоловіки можуть вітати поцілунком жінок. Жінки між собою 
теж можуть вітатися поцілунком (але це має бути лише взаємний 
дотик щоками, а не звичайний поцілунок; виняток – вітання матері 
та доньки). Чоловіки ніколи не вітаються між собою поцілунком 
(винятком може бути привітання батька й сина).

Привітання поцілунком між чоловіком і жінкою (хлопцем і ді-
вчиною) відбувається так: жінка подає руку, обоє наближаються 
одне до одного, чоловік злегка цілує щоку жінки, але жінка чоло-
віка не цілує.

Поцілунок руки (коли чоловік цілує жінці руку) доречний 
також радше між близькими людьми.

5. Інші ситуації

При привітаннях треба знати, коли можна вітатись сидячи, а 
коли потрібно встати. Чоловіки мають завжди вставати для приві-
тання (сидячи можуть вітати тільки чоловіків, молодших від себе, 
або чоловіків, які мають набагато нижчу посаду). Жінки натомість 
ніколи не встають (лише коли вітають відчутно старшу від себе 
або визначну особу).
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Незнайомих нам людей вітаємо, коли потрібно отримати якусь 
інформацію (зокрема, на вулиці), попросити про допомогу. Також 
незнайомців треба вітати в місцях, де нечасто можна зустріти лю-
дей (в горах, у містах із малим населенням тощо).

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 1

Для чого я живу?
 Про цілісне бачення сенсу життя

Людина призначена не просто існувати в цьому світі, не просто 
панувати над ним. Насамперед людина покликана бути доброю. 
Покликана до співпраці з Богом у творенні життя, у творенні до-
брого, прекрасного, святого. Десь тут і ховається Божа таємниця 
сенсу існування кожного з нас та великого потенціалу, який у нас 
заклав Творець.

Але коли людина цього не робить, вона перестає відповідати 
своєму покликанню, перестає бути собою, хоч продовжує залиша-
тися істотою. Велич людини і цінність її життя прямо пов’язані з 
кількістю добра й любові, що їх кожен із нас покликаний вкладати 
в будь-яку, навіть невеличку або незначну справу.

Пізнання себе – шлях до доброго вибору
життєвої дороги

Якщо Бог кличе нас до якоїсь співпраці, то дає нам потрібні для 
цього здібності – як тілесні, так і внутрішні. Тому людина покли-
кана пізнавати себе, щоб знати, чи може жити за певним планом, 
певним стилем життя. Коли кожен із нас знає себе (свої таланти й 
здібності, уподобання та схильності) і розуміє мету власного життя, 
лише тоді може робити вибір. Кожен крок – це випробування, яке 
не говорить всього, але дає можливість пізнати себе краще. Це га-
рантія визначення майбутнього гарного вибору.
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Пізнання самого себе необхідне для усвідомлення й розумін-
ня власного призначення та його осягнення; для розуміння того, 
чому певні речі, пов’язані з власною особистістю, відбуваються 
так, а не інакше. А особливо – для розуміння власного ставлення 
до себе самого, до інших людей, до речей і до життя.

Ісус – відповідь Бога

Яким чином можна пізнати Божий задум щодо людини у всій 
його повноті? В особі Свого Єдинородного Сина Ісуса Христа Бог 
показує Свою безмірну любов кожній людині. Євангеліє вказує 
шлях у досягненні мети життя: «Бог бо так полюбив світ, що Сина 
свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, 
а жив життям вічним» (Йн 3,16).

Тому кожен, хто бажає реалізувати себе як людина, не може 
ігнорувати Христа. Він є справжнім зразком для наслідування. 
Його життєвий задум найбільш вільний і водночас вимогливий.

Християнство як таке не є вченням про дійсність, збіркою при-
писів, наукою чи обрядами. Це не порив людської солідарності, ані 
пропозиція суспільного братерства. Мало того, християнство не 
є навіть суто релігією. Християнство – це передусім подія, факт, 
факт, що зосереджується на одній Особі. Християнство не є вели-
ким шматком релігійного торта, воно – це сам Ісус Христос. Тоб-
то абсолютно унікальна Особа, яка ділить історію людства на дві 
частини: до свого Різдва і після нього. Особа абсолютно надзви-
чайна, вражаюча: Христос є не привілейованим посланцем Бога, а 
самим Богом.

Сам Христос, Господь Бог, приходить у світ звичайною люди-
ною і посвячує усього Себе служінню іншим: «Так само Син Чоло-
вічий прийшов не для того, щоб йому служили, але – послужити 
й дати життя своє на викуп за багатьох» (Мт 20, 28). Його життя і 
служіння іншим аж до смерті, про яке дізнаємося зі сторінок Єван-
гелія, не може залишити байдужою жодну людину.

«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів 
найменших – ви мені зробили» (Мт 25, 31–46), – звертався Хри-
стос до Своїх учнів і нині промовляє це Слово до наших сердець, 
закликаючи нас не стояти осторонь, не бути байдужими до потреб 
людей, які нас оточують. Навпаки – мати відкрите серце, щоби від-
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чути біль і нужду іншого; відкриті очі, щоб побачити, де я можу 
бути корисним; відкриті вуха, щоб могти почути плач і прохання 
про допомогу; розпростерті руки, щоб дати їсти, підняти і обійня-
ти людину.

Господи, чому?..

Один чоловік, ідучи містом, побачив дівчинку в лахмітті; вона 
просила милостиню. «Господи, чому Ти таке допускаєш? Зроби 
щось, прошу Тебе», – звернувся до Бога чоловік.

Увечері в телевізійних новинах він дивився репортажі про 
те, як люди вбивають одне одного, бачив очі вмираючих дітей, 
їхні виснажені голодом тіла… І знову заволав до Бога: «Господи, 
подивися скільки лиха! Зроби щось!»

Вночі він почув голос Бога: «Я уже щось зробив – я створив 
тебе».

Завдання аніматора

До Бога, який став людиною, ми хочемо наблизити молоду лю-
дину, допомагаючи їй пізнавати Його надзвичайну особистість, 
аби вона стала Його другом, Його учнем чи ученицею. Щоб у Його 
присутності вчилася пізнавати себе й шукати сенсу життя. Щоб 
могла впевнено прийняти в життя і повторювати слова Матері Те-
рези: «Я є ніщо інше, як лише простий олівець у Божих руках».

Ми походимо від Господа, до якого маємо повернутись 
наповненими та преображеними Його благодаттю через прожите 
в любові та доброті земне життя.

Наша найбільша цінність полягає в тому, що Бог надзвичайно 
любить нас – і тому ми існуємо! Ми Його творіння, Його діти, які 
існують та живуть для Нього!
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ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 2

У школі молитви Ісуса

Продовжуючи тему духовного життя, сьогодні ми поговоримо 
про види молитви, а також про своєрідну «молитовну школу», яку 
відкрив для людства сам Господь Ісус Христос.

Форми вираження молитви

•	 Прохальна молитва

«Кожний бо, хто просить, одержує; хто шукає, знаходить; хто 
стукає, тому відчиняють…» (Мт 7, 8)

Бог сам заохочує нас до молитви: «Просіть і дасться вам…» (Мт 
7, 7; Мт 26, 41; Мт 7, 11; Мт 21, 22). Про що передусім ми маємо 
молитися? У Божих очах не все однакове. Інакше Господь дивить-
ся на речі суто земні й тимчасові, інакше – на духовні й вічні. Це 
потрібно мати на увазі у наших проханнях. Прохання про прощен-
ня – перший порух прохальної молитви. Сповнена довіри покора 
знову вводить нас у світло спілкування з Отцем і Його Сином, а 
також одне з одним.

Християнське прохання сконцентроване на бажанні та шукан-
ні Царства Божого – так це і має бути, згідно з наукою Христа. Акт 
молитви сам собою (без співпраці з Богом) не приносить нам Бо-
жої допомоги. Тільки справжня молитва знаходить відповідь. Це 
основа біблійної віри. Бог лише тоді дає відповідь, коли те, про що 
ми просимо, збігається з Його волею. Тому дуже важливо навчи-
тися молитися, використовуючи в різних ситуаціях різні форми 
молитви. Життєвий досвід – це найкраща школа для набуття май-
стерності у молитві.

•	 Молитва прославлення

«Усі народи, що створив ти їх, прийдуть, поклоняться, о 
Господи, перед тобою і прославлятимуть Твоє ім’я…» (Пс 86, 9)
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Святий Ієронім казав: «На те нам даний язик, аби ми славили 
Бога». Тож найдосконаліша молитва – це прослава й звеличення 
Господа Бога. Бо в ній ми шукаємо суто Господа Бога, Його слави й 
честі, а не власних бажань.

Божа слава – також головна ціль церковних богослужінь. Ка-
техизм кількома словами окреслює ціль людини на землі: «Люди-
на створена Богом на те, щоб Його любити, Його славити, Йому 
служити і в той спосіб спасти свою душу». Тому слова «за все хай 
буде Богові честь і слава» мають стати нашим щоденним закликом. 
«Ходіте заспіваймо Господеві, воскликнім Скелі нашого спасіння» 
(Пс 95, 1).

•	 Молитва подяки

«Дякувати Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі 
святих у світлі…» (Кол 1, 12)

Ісус навчив нас дякувати Отцеві. Він дякував Йому перед своїми 
чудами: помноженням хлібів, воскресінням Лазаря, встановленням 
Євхаристії. Також і нас Він заохочував постійно віддавати хвалу й 
подяку Отцеві. Християнське покликання – бути вдячними.

Святий Павло заохочує нас: «Будьте в молитві витривалі 
й чувайте на ній в подяці» (Кол 4, 2). Віра є даром Бога. При 
хрещенні ми стаємо членами Його сім’ї. Так Бог усиновляє нас. 
Тому «я буду дякувати тобі, Господи, мій Боже, всім моїм серцем і 
прославлятиму ім’я навіки» (див. Пс 86).

•	 Усна молитва

«Буду молитись духом, а й розумом буду молитись…» (2 Кор 14, 
15)

Найзагальніший і найпопулярніший спосіб молитви між вірни-
ми – це усна молитва. Тут молитву ми вимовляємо устами, голосно 
чи потиху, власними словами чи з молитовника. Цей спосіб молит-
ви найкраще відповідає нашій людській природі.

До усної молитви заохочує Святе Письмо, там безліч разів 
згадується усна молитва. Пророк Давид кличе: «Я голосом моїм 
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до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся» (Пс 142, 
2). А скільки усних молитов Ісуса Христа згадується в Новому 
Завіті. Він голосно молиться перед воскресінням Лазаря, на Тайній 
Вечері, в Гетсиманії. Він сам подав нам зразок найкращої усної 
молитви – «Отче наш». Також Церква у своїх прилюдних молитвах 
вживає багато усних молитов («Богородице Діво», «Вірую», «Під 
твою милість» тощо).

Однак треба мати на увазі, що усна молитва, яка реалізується 
тільки устами (без думки) – це все одно що бездушний млинок. У 
кожній усній молитві мають брати участь дух, серце, розум і душа 
людини. За нещирість у молитві Ісус Христос дорікає фарисеям, 
кажучи: «Цей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від 
мене» (Мт 15, 8).

•	 Молитва-розважання

«Чоловік житиме не тільки хлібом, а кожним словом, що 
виходить з уст Божих…» (Мт 4, 4)

Під час молитви-розважання уста мовчать, а людина молиться 
розумом і серцем. Її складають передусім розважання (або розду-
ми) над правдами віри, над чеснотами і над життям Ісуса Христа. 
Така молитва формує розум і волю, а також духовне життя. Є ба-
гато нагод, які спонукують нас до розважання (добра проповідь, 
важливі християнські свята тощо).

Молитва-розважання – це своєрідне духовне дзеркало людини, 
бо в ній ми найкраще бачимо свій внутрішній стан. Під час 
розважань зосереджуються всі зусилля людини. Така молитва 
розуму особливо наближує нас до Бога, а також готує нас до 
молитовного споглядання Бога.

•	 Молитва-споглядання

«Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою 
двері й молися Отцеві Твоєму, що перебуває в Тайні…» (Мт 6, 6)

Приватна молитва-споглядання – це час, проведений наодин-
ці з Богом, зосереджене перебування в присутності Найвищого, 
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молитва люблячої присутності. Така молитва не потребує багатьох 
слів, адже в цей час Боже Серце промовляє до мого, а моє – до Ньо-
го. Достатньо кількох слів: «Мій Боже, який Ти величний!», або: «Я 
люблю Тебе, Боже!», «Дякую Тобі, Отче!» Споглядання, або ж кон-
темпляція, – це усвідомлення Божої любові.

•	 Спільна молитва

«І станеться, поки покличуть, то Я відповім, вони будуть іще 
говорити, а Я вже почую!» (Іс 65, 24)

Людина живе та діє в спільноті, тому ціла спільнота покликана 
віддавати Богові честь і славу. А діється це через спільні богослу-
жіння та інші види проведеного разом часу, присвяченого Богу. У 
спільній молитві ми можемо відчути силу спільноти та разом дові-
ряти Творцю нашу вдячність, жаль, прохання…

Спільна молитва формує спільноту, навчає щирості та близь-
кості у спілкуванні, спонукає до чесності й відважності. Особливо 
важливо, коли разом моляться люди, об’єднані однією справою 
або одним покликанням.

•	 Благословення

«Священики й левіти встали й благословили народ. Господь ви-
слухав їхній голос, і їхня молитва дійшла до його святого житла, 
на небо…» (ІІ Хр 30, 27)

Благословення виражає глибинний порив християнської мо-
литви: це зустріч Бога з людиною. Божий дар і приймання його 
людиною кличуть один до одного у глибинному пориві та об’єд-
нуються.

Таким чином, молитва-благословення – це відповідь людини на 
Божі дари. Господь першим благословляє людину; серце ж людини 
може благословляти у відповідь Того, хто є Джерелом усякого бла-
гословення.

Благословення виявляється у двох основних формах:
1) підноситься, ведене Духом Святим, через Христа до Отця 

(ми благословляємо Його за те, що він благословив нас);
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2) виражає прохання про благодать Святого Духа, який через 
Христа сходить від Отця (це Він нас благословляє).

•	 Поклоніння Богові (адорація)

«Тому може Христос завжди й спасати тих, хто через Нього до 
Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись…» 
(Євр 7, 25)

Це перший порух людини, яка визнає себе творінням перед 
своїм Творцем. Поклоніння прославляє велич Господа, який нас 
створив, і Всемогутнього Спасителя, який визволив нас від зла. Це 
схиляння людського духа перед Царем слави та шанобливе мов-
чання перед Богом, велич якого перевищує всяку велич. Поклонін-
ня Трисвятому Богові наповнює нас покорою і надає впевненості 
нашим молитвам.

Ісус молиться та навчає нас молитися

«Він вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до 
Бога» (Лк 6, 12)

Починаючи свою апостольську працю, Христос найперше йде  
в пустелю, щоб там пережити свої 40-денні «реколекції» наодинці з 
Отцем. Згодом Він також багато й часто молиться, найчастіше – на 
самоті: «Та Він відходив у місця самітні й молився» (Лк 5, 16). Рано 
встає, щоб мати час на молитву: «Уранці ж, іще геть за ночі, встав-
ши, вийшов і пішов на самоту і там молився» (Мр 1, 35). Також 
бачимо, що молитва завжди супроводжує найважливіші моменти 
та рішення в житті Спасителя:

1. Перш ніж вибрати дванадцять апостолів, Господь молиться 
всю ніч: «Він пішов на гору молитись і провів усю ніч на 
молитві до Бога…» (Лк 6, 12).

2. Ісус молиться до Отця перед воскресінням Лазаря.
3. Молиться в саду Гетсиманськім перед смертю.
4. Молиться за апостолів: на Тайній Вечері Він каже Петрові: 

«О Симоне! Ось сатана наставав, щоб просіяти вас, як пше-
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ницю, та я молився за тебе, щоб твоя віра не послабла» (Лк 
22, 31–32).

5. Молиться на хресті фрагментом 31 псалма: «Отче, у твої руки 
віддаю Духа мого» (Лк 23, 46). І вже благально: «Спраглий 
я…» (Йн 19, 28; Пс 22).

Молитва «Отче наш»

•	 «Раз якось він молився в якомусь місці, і як закінчив, сказав 
до нього один з його учнів: “Господи, навчи нас молитись, як 
і Йоан навчав своїх учнів”. А він до них промовив: “Коли ви 
молитесь, кажіть: Отче, нехай святиться твоє ім’я, нехай 
прийде твоє Царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоден-
ний. І прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, 
хто нам винен; і не введи нас у спокусу”» (Лк 11, 2–4).

Господня молитва – це скорочене Євангеліє, писав Тертуліан ще 
в ІІІ ст. Одного разу Ісус молився; коли ж закінчив молитву, один 
із учнів попросив: «Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчав 
своїх учнів» (Лк 11, 1). У відповідь на це прохання Господь довіряє 
апостолам і Своїй Церкві основну християнську молитву. Єванге-
лист Лука подає її у скороченому вигляді (п’ять прохань, Лк 11, 2–4), 
а Матей – більш розгорнуту версію (сім прохань, Мт 6, 9–13).

Св. Тома Аквінський писав, що Господня молитва – найдоско-
наліша. Адже в ній ми не тільки просимо про все, чого можемо 
справедливо бажати, але й у такому порядку, в якому цього на-
лежить бажати. Так, «Отче наш» не лише навчає нас просити, а й 
формує весь душевний стан людини.

З одного боку, у цій молитві Єдинородний Син дає нам слова, 
які дав Йому Отець: Він Учитель нашої молитви. З іншого боку, як 
Воплочене Слово, яке знає у Своїм людськім серці потреби Своїх 
братів і сестер та відкриває їх нам, Він є Взірцем нашої молитви.

Але Ісус не залишає нам формули, яку потрібно лише повто-
рювати механічно. Як і в кожній усній молитві, через Слово Боже 
Святий Дух навчає Божих дітей молитися до Свого Отця. Ісус дає 
нам не тільки слова молитви дитини до Небесного Батька, Він вод-
ночас дає нам Духа, завдяки якому ці слова стають у нас «духом і 
життям» (Йн 6, 63).



34 Зрілість і лідерство                                                                                                                               Модуль 1

Господня молитва має такий глибокий зміст, що зосередже-
на увага на її словах часом не дозволяє промовити її до кінця. Не 
лякаймося! Цінність молитви не вимірюється кількістю промов-
лених слів, але тим, наскільки ми при цьому зросли в нашій вірі, 
надії й любові.

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 3

Вчимося гарної поведінки: знайомство і спілкування

Мета знайомства – позбутися анонімності, впровадивши не-
знайому людину в конкретну суспільну ситуацію. Після представ-
лення незнайомець стає для нас людиною з іменем, а взаємне пред-
ставлення є першим кроком до ближчого знайомства.

Коли треба представлятися?

•	 В урядовому і робочому спілкуванні.
•	 Коли потрібно прилюдно звернутися до якоїсь загальнові-

домої особи.
•	 Коли хлопець вперше запрошує незнайому дівчину до танцю.

Де ми не мусимо представлятися?

•	 Там, де багато людей (в транспорті, у черзі, в кіно тощо).
•	 У ресторані або в кафе, коли хочемо сісти за столик, який 

частково зайнятий.
•	 На вулиці, коли потрібно запитати якусь інформацію (час, 

напрямок тощо), надати комусь допомогу.

До речі, існує ще один нюанс щодо представлення. Тут жінка 
має певні привілеї: в тих випадках, коли чоловік зобов’язаний 
представитися, жінка такого обов’язку не має. Вона може виріши-
ти, представлятися їй чи ні. Але цей виняток не поширюється на 
робочі і урядові ситуації.
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Представлення інших

Колись не можна було представлятись самому: одну особу 
завжди представляла інша (на балах, прийомах тощо). Зараз цього 
правила не дотримуються аж так строго. Однак не варто забувати 
представляти інших осіб, коли це підказує ситуація. Особливо це 
стосується тих, кому так чи інакше належить ця роль (ведучих, ке-
рівників фірм, господарів дому та ін.). Зокрема,

•	 директор представляє своїм колегам нового члена 
колективу;

•	 господарі свята представляють своїх гостей одне одному;
•	 чоловіки мають представляти дружин, батьки – дітей;
•	 батьки мають заохочувати дітей, щоб ті представляли їм 

своїх друзів;

Як представляти і представлятися?

•	 Людину з нижчою посадою – людині з вищою посадою.
•	 Чоловіка – жінці.
•	 Молодшого – старшому.

Існують ситуації, в яких необхідно представлятися самому. Зо-
крема, коли відбувається офіційна зустріч і комусь надається сло-
во, тоді ця особа спочатку має представитись, назвавши своє ім’я 
й організацію, від імені якої виступає («Мене звати Тарас Нечай, я 
голова центру «Небо без кордонів»).

Деякі ситуації вимагають дотримання певних формул 
(«Дозвольте представитися, я Леонід Коваленко…»). Коли 
представляє третя особа, то спершу вона звертається до особи, яка 
займає вищу посаду («Пане Миколо, дозвольте представити вам 
пана Руслана Теслю»).

До дуже відомих осіб потрібно звертатися згідно з їхнім титу-
лом або посадою («Ваше Преосвященство!», «Пане міністре!»). З 
іменем представлених осіб мусимо вказати також і їхні академічні 
титули, такі як професор, доцент, доктор та ін. («Познайомтеся, 
це пан Василь Писарчук, професор кафедри філософії Острозької 
академії).
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Спосіб представлення

•	 Ті, кого представляють, мають зробити ледь помітний уклін 
головою.

•	 Для привітання потрібно подати руку (першою подає руку 
особа з вищою посадою).

•	 Увічливо відповісти: «Приємно познайомитись» або «Дуже 
приємно!» (першою відповідає особа з вищою посадою).

Жінка може сидіти, коли їй представляють чоловіка чи юну 
дівчину. Чоловік натомість при представленні має встати (це не 
стосується старших і хворих, а також осіб з інвалідністю). Чоловік 
не мусить вставати тоді, коли йому представляють когось у теа-
тральному залі, кінозалі та в інших місцях, де зайві рухи можуть 
заважати оточуючим.

Візитки

В особистому спілкуванні візиток не вживають. Можна скори-
статися ними при потребі передати якесь послання, вкласти ві-
зитку до квітів або подарунку, якщо немає можливості передати 
її особисто. Також візиткою можна подякувати за подарунок чи 
вітання, якщо немає змоги зробити це особисто.

Звертання

У нашому суспільстві прийняті різні форми звертання до не-
знайомих осіб (пане, пані, дівчино, юначе). В інших випадках, коли 
особа нам відома, при звертанні переважно додається її ім’я або 
прізвище. По імені звертаються тільки до близьких або давніх дру-
зів. Натомість звертатися до когось тільки за прізвищем в нашій 
культурі не прийнято (хоча в давно сформованих колективах це 
трапляється).

Пропонувати звертатися на «ти» має:
•	 особа з вищою посадою – особі з нижчою посадою;
•	 жінка – чоловікові;
•	 старший – молодшому.
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Мистецтво спілкування

Листування

Листи можна поділити на дві категорії: службові та приватні. 
Тут ідеться і про «звичайне», і про електронне листування – фор-
ма листа не змінює його суті і правил, пов’язаних із листуванням 
як таким. Службові листи є візиткою відправника (адресанта). Го-
ловні рекомендації стосовно їхнього написання нескладні (повну 
інформацію можна знайти у підручниках із діловодства). Потрібно 
пам’ятати, що найважливіші службові листи з офіційною інфор-
мацією (зокрема, важливі запрошення) ніколи не відправляють 
лише електронною поштою – оригінал завжди має надійти на па-
пері.

Офіційні листи пишуть на службовому папері зі штампом. 
Зміст службового листа має бути викладений лаконічно й по суті. 
Текст варто ділити на абзаци, починаючи з загального звернення 
(пан, пані тощо). У комерційних листах завжди вказують конкрет-
ного одержувача (адресата). Службові листи мають бути написані 
не лише грамотно, але й чітко та розбірливо (варто подбати про 
якість чорнила, паперу, принтера).

Приватні листи натомість переважно пишуть на папері різ-
них видів (звичайному, подарунковому, з особистим штемпелем 
тощо) від руки. Листи, набрані на комп’ютері, потрібно заверши-
ти особистим підписом. Зміст приватного листа часто не містить 
вступних або офіційних фраз, пишеться у довільній формі (що не 
заважає вживати у ньому звертання або ввічливі слова). У тексті 
будь-якого листа вказують дату та ставлять підпис.

Взаємне листування

Щодо листування діє те саме правило, що й стосовно привітан-
ня: «Написати лист – увічливість, відповісти на лист – обов’язок». 
Відповідати на листи потрібно відразу: хоча б коротко, але як-
найшвидше – особливо тоді, коли отриманий лист містить якесь 
прохання, звернене до нас. Розгорнуту відповідь потрібно дати 
протягом трьох днів (це рекомендований максимальний час).

Існує ще одне правило, яке стосується листів. Це «таємниця 
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листування». Відповідно, не припустимо читати чужі листи (як 
приватні, так і службові). Це правило стосується також батьків і 
дітей.

Спілкування по телефону

Звісно, тривалість і сенс розмов між близькими друзями й рід-
ними не підлягають під якісь жорсткі правила. Але телефонні роз-
мови між колегами, приятелями, просто знайомими людьми ма-
ють бути суттєвими й недовгими.

Час для дзвінка

Найкращі часові межі для дзвінка – це період робочого спіл-
кування (з 10:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00). Особисті розмови або 
дзвінки з дуже важливого приводу здійснюються з 9:00 до 21:00. 
Пізніше чи раніше прийнято дзвонити тільки рідним або в екст-
рених ситуаціях.

Потребу тривалої розмови (приватної чи ділової) варто відразу 
узгоджувати. При дзвінках за кордон потрібно пам’ятати про 
різницю в часі.

Зміст розмови

По телефону повідомляємо те, що не можемо повідомити осо-
бисто. Навіть друзів або близьких не варто турбувати зайвий раз 
задля банального обговорення чогось незначного чи непідтвер-
дженого. Той, до кого телефонують, відповідає: «Алло!», «Слухаю 
Вас!». Той, хто телефонує, має привітатися, а також (при потребі) 
представитись.

Якщо телефонують на місце праці, то той, хто приймає дзвінок, 
називає назву установи, а той, хто телефонує, – своє ім’я та при-
чину дзвінка. Коли ми телефонуємо в конкретну установу на цен-
тральну лінію, то маємо говорити коротко: привітатися, назвати 
номер телефону та ввічливо попросити, щоб нас з’єднали.

Так само коротко говоримо, коли телефонуємо, щоб довідатись 
якусь інформацію. Термінові служби (поліцію, швидку, пожежну, 
МНС) викликаємо лише тоді, коли це справді необхідно. Повідом-
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ляємо ім’я, адресу та коротко викладаємо суть справи. Коли теле-
фонуємо з автомату, говоримо коротко, щоб не створювати черги. 
Якщо ж розмова переривається, то переважно ще раз телефонує 
той, хто телефонував першим (крім тих випадків, коли з певних 
причин є проблеми зі зв’язком).

Що можна говорити по телефону?

•	 Привітати добре знайомих, близьких осіб з будь-якої нагоди. 
Старших, менш знайомих людей краще вітати письмово.

•	 Поцікавитись самопочуттям інших (тактовно, а не нав’язли-
во).

•	 Подякувати за зроблену нам послугу (при зустрічі знову по-
дякувати особисто).

•	 Попросити про послугу (в особи, рівної собі; або старшому – 
у молодшого) лише тоді, коли справа є терміновою і не надто 
складною. В іншому випадку звертатися з проханням потріб-
но особисто (особу з вищою посадою просити про щось по 
телефону не ввічливо).

•	 Запросити кудись по телефону лише тоді, коли це термінова 
справа, принесе радість запрошуваному або коли запроше-
ний – добре знайома нам особа.

Варто пам’ятати, що відмова прийняти запрошення (ділове чи 
приватне) в останню хвилину допустима лише в екстрених випад-
ках і має містити пояснення причини відмови. Крім того, по те-
лефону не варто говорити про те, що не мала б чути третя особа. 
Зокрема, некоректними є тривалі приватні розмови в транспорті. 
По телефону також не можна висловлювати співчуття. У разі, коли 
набрано неправильний номер, потрібно вибачитись і покласти 
слухавку.
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ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 1

Християнський аніматор і його принципи

Церква – спільнота дітей Божих, в якій є місце для кожного, від 
малого до великого. І кожен може тут віднайти себе, якщо цього 
захоче. Адже потреб, способів діяльності та шляхів, як реалізува-
ти своє покликання (мирянське, священиче чи богопосвячене) в 
Церкві безліч. Христос у Святому Письмі говорить: «Жнива вели-
кі, та робітників мало. Просіть, отже, Господаря жнив, щоб вислав 
робітників на свої жнива» (Мт 9, 37–38).

Ми вже казали, що слово «аніматор» означає «той, хто надихає, 
одухотворює, вселяє душу, оживляє». Це прекрасне визначення 
для молодих християн, до яких звернені слова Христа: «Так нехай 
світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі 
вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі» (Мт 5, 16).

Хто такий аніматор?

Це юнак або дівчина віком від 14 років, молода людина, яка від-
чула покликання до служіння іншим через різні ситуації в житті й 
відгукнулася на голос Бога, прийшовши на курси аніматорів. Фор-
мування себе через Божу благодать і навчання, сприяє аніматору 
в його духовному й розумовому зростанню. Звичне середовище 
тоді одухотворюється щоденним життям своєю вірою та вірністю 
принципам аніматорського служіння. Уся діяльність аніматора 
просякнута щирістю, активністю та духом служіння ближнім.

Будь-яка діяльність у Церкві має за мету не лише виконання її 
як такої, але й духовне зростання людини, яка її здійснює, поєднан-
ня її з Христом у цьому житті та після смерті. Кожне покликання в 
Церкві (не лише священство, монашество або подружжя, але й ані-
маторство та ін. види покликань) – це служіння. Це не привілей чи 
ознака вищості над іншими, але спосіб служіння іншим людям. Як 
священик служить громаді через уділення Святих Таїнств та про-
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повідування, а спільне служіння подружжя здійснюється, зокре-
ма, через народження й виховання дітей, так аніматори служать, 
допомагаючи у вихованні (і не лише) дітей та використовуючи для 
цього свої вміння й таланти. Покликання означає, що кожного з 
нас до служіння кличе сам Бог. Ніхто не стає на дорогу покликання 
випадково.

Аніматор не обмежується знанням бансів, пісень, забав чи ін-
шими знаннями та їхнім механічним застосуванням. Ідеться не 
про те, що робити, а як робити (з любов’ю, вірою, добротою). Бути 
аніматором означає бути активним, молодим і діяльним христи-
янином, жити з вірою та бути поєднаним із Христом, який кличе 
й провадить кожного з нас. Бути людиною для Божого Царства, 
частиною спільноти Церкви й цілого світу.

Завдання

У тиші серця кожен із нас може подумки озирнутися і подиви-
тись на своє життя у світлі віри. Подумати про події, обставини 
чи людей, через які Господь привів вас на курси аніматорів. По-
дякувати Йому й попросити Його благословення та допомоги на 
подальше розпізнання свого покликання і Божої волі.

Це завдання найкраще виконати під час невеличкої перерви 
(на 30–40 хв.). Для роздумів підходить будь-яке спокійне місце, 
де ніхто і ніщо вас не відволікає. Зокрема, храм, каплиця, просто 
тихий куточок або місце на природі.

Бути людиною і християнином, апостолом у Церкві

Існують чотири виміри, які допомагають аніматорові гідно 
приготуватися до служіння. Кожен із них віддзеркалює природні 
етапи людського розвитку. Насамперед ми є людьми і з народжен-
ня володіємо великим і святим даром людської гідності. У Свято-
му Хрещенні ми стаємо християнами, навіть якщо в цей момент 
віру за нас сповідують батьки та хресні. Так нас приймає спільнота 
Церкви, якій за кільканадцять років кожен уже може по-своєму 
сказати «так», ставши на дорогу розпізнання особистого покли-
кання. Це і є шлях апостола – Божого учня й будівничого Його 
Царства.
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Бути людиною

Що означає «бути людиною»? Ідеться про всебічну зрілість, 
гармонійний розвиток, особисті якості – про все те, що становить 
необхідний фундамент, аби християнський аніматор, засвоївши 
принципи свого служіння, міг крокувати з ними через ціле життя.

	Аніматор має бути зрілим відповідно до свого віку. Це відпо-
відальна, внутрішньо вільна особа. Аніматор знає себе і вміє 
прийняти себе, одночасно приймаючи інших та їхню індиві-
дуальність. Аніматор володіє самоконтролем, знає чого хоче 
і куди прямує.

Бути християнином

Християнство – це велика пригода, яку Господь пропонує тобі й 
мені. Вона вимагає жертви, вчить долати труднощі. Водночас вона 
стає джерелом найглибшої радості, яку тільки може відчути людина.

	Аніматор покликаний бути передусім людиною віри, свідком 
Воскреслого Господа. Він уміє аргументувати свою христи-
янську надію, знає основи своєї віри, є слухняним велінням 
Святого Духа. Аніматор знаходить Бога у щоденному житті, 
вчиться бачити всі події у світлі Євангелія.

Бути в Церкві

Спільнота Церкви – це Божий народ, який шукає свого Творця 
і слухає Його голос. Це дар і виклик, адже в спільноті кожен 
може відкрити власні особливі дари й покликання, чим має 
послужити іншим.

	Аніматор покликаний бути будівничим спільноти. Це лю-
дина, яка любить Церкву, вміє працювати в групі з іншими, 
вміє слухати інших та навчатися від них. Аніматор має дос-
від єдності з Церквою, який передає групі, до якої належить, 
уміє дружити, є всебічно розвинутою особистістю та хоче 
формуватися так, аби стати аніматором аніматорів.
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Бути апостолом Божого Царства

«Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те 
вам докладеться» (Мт 6, 23).

	Аніматор має бути будівничим нової цивілізації, чутливим на 
соціальні, політичні та культурні проблеми. Він намагається 
відповідати на потреби вбогих, переслідуваних, «незначних». 
Задіяний у конкретному виді апостольського служіння, він 
уміє слухати людей, жертвувати своїм часом і приділяти 
увагу. Своє життя аніматор сприймає як служіння іншим. 
Він ознайомлений з тим, що відбувається в рідній країні та 
світі, намагається аналізувати події у світлі Євангелія.

Десять принципів гарного аніматора

1. Аніматор знає, що його служіння – це покликання; свідомий 
того, що без Христа не може нічого; живе в єдності з Хри-
стом у своєму покликанні до святості (засоби для реаліза-
ції: молитва й Святі Таїнства, свідома й регулярна участь у 
Службі Божій та в реколекціях).

2. Аніматор постійно поглиблює свою віру і знання про Бога 
(через участь у катехитичних зустрічах, читання духовної 
літератури тощо).

3. Аніматор свідомий того, що завжди потребує вдосконален-
ня, формування (тому активно й регулярно бере участь в 
аніматорських зустрічах).

4. Аніматор виконує своє апостольське покликання відпові-
дально і радісно.

5. Аніматор прагне бути щирою й відкритою людиною всюди: 
вдома, під час навчання, на роботі, та старанно виконує по-
всякденні обов’язки; не руйнує себе курінням, зловживання 
алкоголем, брудні слова й поведінку.

6. «Один за всіх і всі за одного». Аніматор з пошаною ставиться 
до інших аніматорів (не вивищується, не критикує поза очі, 
відвертий, завжди готовий допомогти та підтримати).

7. Аніматор завжди пам’ятає, що він служить дітям: вони 
мають бути центром його уваги (любить і шанує дітей як 
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старший брат чи сестра, не визначає собі «улюбленців», 
вчиться за будь-яких умов бути терпеливим і лагідним, не 
підвищує даремно голосу, ніколи не застосовує фізичного 
або психічного насильства «з виховною метою»).

8. Аніматор не хоче панувати над дітьми, використовуючи 
своє становище; він пам’ятає слова Ісуса: «Коли хто хоче 
бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім 
узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них: 
Хто прийме одне з таких дитят в моє ім’я, – мене приймає; 
а хто мене приймає, – не мене приймає, а того, хто послав 
мене» (Мр 9, 35–37).

9. Аніматор працює безкорисливо, не шукаючи ні слави, ні 
нагород, ані особистої вигоди.

10. Аніматор є покірним; пам’ятає, що все, що він або вона ро-
бить, робить завдяки Божій благодаті (не робить нікому по-
слуги, а лише те, що має робити).

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 2

Із життя Отця Боско. 
Дитинство та юні роки

Розповідь про життя і діяльність святого Івана Боско базується 
на книзі «Спогади про Ораторію», автором якої є він сам. Аналізу-
ючи життя великого християнського вихователя й педагога, опіку-
на сиріт та покинутих дітей, ми можемо навчитись помічати роль 
Господа у власному житті. Беручи за приклад біографію о. Івана 
Боско, ми навчимося аналізувати власний життєвий шлях і бачити 
в ньому щось більше, ніж просто прожиті дні. Навчимося читати 
життя як духовну мандрівку разом із Господом.

Загалом, у цьому посібнику ми торкнемося різних етапів життя 
й діяльності, а також духовності Отця Боско.
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•	 Дитинство і юність: сім’я як основа формування особистості 
св. Івана Боско.

•	 Отець Боско як священик: християнський вихователь із са-
лезіянською ідентичністю.

•	 Загадкова Пані: Богородиця Діва Марія в житті о. Боско.
•	 Загальні нариси зрілої духовності Івана Боско.

Перша формація Отця Боско

Сім’я була надзвичайно важливим фактором у формуванні 
Отця Боско. Не дивно, що він, пишучи «Спогади про Ораторію», 
згадує про своїх рідних, дитинство. Ми бачимо святого, який чи-
тає власну історію з самих її витоків, подібно до старозавітних 
пророків, які, описуючи свій шлях до Бога, усвідомлюють, що Го-
сподь покликав їх «ще з лона матері» (див. Іс 49, 1).

Отже, Отець Боско розпочинає свою розповідь про Ораторію 
з того, яким був духовний клімат в його родині, як минали його 
дитячі та юнацькі роки. Можна сказати, що в подальшому житті 
Отець Боско запрагне передати всім своїм дітям тепло, затишок 
та надійність, які він отримав удома. Саме це стане його головним 
завданням – створити безпритульним сиротам сімейні умови, щоб 
вони знову відчували батьківську любов і турботу.

Дари, 
які отримав Іван Боско в сім’ї

•	 Приклад любові, яка може поєднати ніжність та твердість

Отець Боско постійно згадує про любов своєї матері. Франче-
ско, його тато, помер від запалення легень, коли малому Іванкові 
було лише два роки, а його братові Джузеппе – чотири. Їхній мамі 
на той час виповнилося лише 29. Маргарита1 мала впоратись із ве-
ликим тягарем, який впав на її руки. Треба було виховувати ма-
леньких синів та пасинка Антоніо (вона вийшла заміж за вдівця), 
опікуватися паралізованою свекрухою, пильнувати дім, працюва-
ти на землі… Заробітку та плодів праці жінці ледь вистачало на те, 
 

1              Зараз Церква вшановує її як Слугиню Божу, триває беатифікаційний 
процес.
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щоб прогодувати дітей, підтримати свекруху та не вмерти з голоду 
самій.

Маргарита, попри всі труднощі, не зупинилася в страху перед 
майбутнім, але свідомо рухалася вперед, долаючи щоденні пере-
шкоди. Вона поставила собі за мету поєднати два важливі елемен-
ти батьківського й материнського покликання: дбати про добро-
бут родини, водночас ніжно люблячи своїх дітей. Ці два елементи 
потім матимуть надважливий результат в Ораторії її найменшого 
сина. Саме їх через все життя понесе у покликанні служити дітям 
Іван Боско, знаний у світі як Отець Боско. Він добре розумітиме 
труднощі безпритульних та сиріт, які пережив на власному досвіді. 
Отець Боско добре засвоїть, що ніжність і твердість – це два голов-
ні елементи, які виховують дитину, формуючи її як врівноважену 
особистість. Тому салезіянське виховання поєднує:

	мудру батьківську опіку, яка з любов’ю, але твердо вчить до-
сягати поставлених цілей;

	ніжну материнську любов, яка спонукає радіти життю; учить 
приймати поразки і підводитись, аби розпочати все знову, 
адже мама любить дитину не за те, що вона вміє, а тому, що 
це її дитина.

•	 Працьовитість та жертовність

Уже зрозуміло, що серед перших життєвих уроків, що їх отри-
мав малий Іванко, була невтомна праця. Дім родини Боско був 
найбіднішим у всій окрузі, хоч його мешканці з дитячих років були 
дуже працьовитими. Тут майбутній Отець Боско навчиться також 
із внутрішнім спокоєм приймати убогість. Він також навчиться 
сумлінної праці: працьовитість була необхідна для виживання, бо 
тогочасні селяни в Італії виживали за рахунок власного, хоч і ма-
ленького, прибутку.

У чотири роки Іванко вперше став допомагати мамі. Згодом він 
уже активно працював, виконуючи свої перші прості завдання, а у 
вісім років брався і за важку працю. Молода вдова зуміла створити 
в родині сприятливий клімат: через якісно виконану працю її хлопці 
швидко вчилися відчувати й цінувати власну гідність, свою необхід-
ність та неповторність у сім’ї (всі вони були різного віку, тож мали різ-
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ні здібності та можливості). Не дивно, що згодом найгіршою образою 
в Ораторії Отця Боско стане докір комусь за його лінивство.

Доки хлопці вчилися працювати, мати власним життям 
показувала їм, що працьовитість можна і варто поєднувати з 
християнською жертовністю. Цьому сприяв догляд за хворою 
бабусею. Згодом цей досвід виявився в тому, що вся праця Івана 
Боско стала допомогою іншим. Він більше ніколи не працював 
тільки задля себе: спочатку – заради сім’ї, а відтак  – для блага 
юнаків.

•	 Відчуття постійної присутності Господа: «Бог тебе бачить»

Отець Боско вже дорослим завжди згадував, як мама казала 
йому (і його братам) у дитинстві: «Бог тебе бачить». Це важливий 
виховний момент, який відчутно вплинув на подальше формуван-
ня особистості майбутнього священика. Він з дитинства вчився 
жити так, аби кожної миті прославляти Господа повагою до Його 
присутності.

Так мама Маргарита змогла «контролювати» дітей навіть тоді, 
коли вони не були під її пильним наглядом. Іван зрозумів: де б він 
не був, біля нього присутній Господь. Дитяча свідомість навіть не 
потребувала наочних доказів щодо сказаного матір’ю. Вони віри-
ли, бо бачили й відчували її велику віру та надію на Божу доброту. 
Мама вчила синів молитися власним прикладом. Св. Іван, буду-
чи дитиною, завжди ставав разом із братами і мамою до молитви. 
Маргарита не чекала, доки їх чогось навчить священик, але сама 
привчала своїх синів до довіри Христові.

•	 Сімейне тепло і затишок – велика цінність. «Добре мені з 
вами бути!»

Обставини змусили Івана Боско у 12 років покинути дім, аби 
працювати в іншій місцевості на фермі. Там він швидко й глибоко 
усвідомив справжню цінність життя в сім’ї. Згодом Отець Боско 
принесе це в свою Ораторію, де салезіяни та молодь будуть 
мешкати разом, будуючи велику духовну родину. Саме звідси 
походить те, що потім стане частиною його виховної системи, – 
особиста й постійна присутність серед вихованців.
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Отець Боско завжди поруч своїх духовних синів. Він ходить на 
будови, блукає вулицями, відвідуючи кожного зі своїх підопічних. 
Для вихователя присутність серед молоді не є тягарем, але радіс-
ним сімейним моментом. Отець Боско казав: «Добре мені з вами 
бути! Справді, моє життя в тому, щоби бути з вами». Та не тільки 
йому було добре біля юнаків, але й вони тягнулись до нього, бо від-
чували приязнь, доброту та опіку. Поки о. Іван вечеряв, навколо 
нього завжди було багато вихованців, які хотіли почути щось ці-
каве. Такі моменти він називав «найкращою стравою його вечері».

Навіть коли Отець Боско вже був старим і хворим, хлопці все 
одно прагнули зустрітись із ним, почути бодай одне слово. Най-
важливіше – сім’я. Це означає, що потрібно любити один одного 
по-братньому, терпіти один одного, допомагати один одному, спів-
чувати один одному, працювати заради досягнення спільної цілі.

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 3

Вчимося гарної поведінки в суспільних місцях

Поведінка вихованої людини має відповідати її внутрішньому 
образу. Але щирість наших намірів не означає, що гарної поведін-
ки, зокрема в суспільних місцях, не потрібно поступово вчитися.

Головною умовою гарної поведінки у суспільних місцях є 
привітність, поміркованість та уважність. Саме від нас залежить
	бути готовими відразу допомогти тому, хто цього потребує;
	ні в погляді, ані в словах чи думках не допускати нездорової 

уваги до інших людей, зокрема до тих, які мають якість осо-
бливості (фізичні, розумові тощо);

	в усіх ситуаціях і будь-де намагатися виявляти увагу й пова-
гу до оточуючих;

	вчитися культури споживання їжі та напоїв;
	у незручних або непередбачуваних ситуаціях не забувати 

про те, що вчасно й коректно попросити вибачення – це пе-
реважно найкращий вихід.
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Поведінка на вулиці

За містом, обабіч дороги йдемо:
	по лівій стороні – коли йдемо самі або невеликою групою (з 

2–3 осіб);
	по правій стороні – коли йде велика група людей (4 й більше 

осіб).
У місті по дорозі без тротуарів чи по тротуарах йдемо по правій 

стороні. Коли йдемо по тротуару, маємо пам’ятати про інших пі-
шоходів, тому не займаємо весь тротуар. Краще, щоб у багатолюд-
ному місці в ряд не йшло більше двох-трьох осіб.

Привілейовані особи (старший, жінка, високопосадовець), які 
перебувають у групі, завжди йдуть правіше.

Приклад 1. Коли йдуть чоловік і жінка, то жінка йде право-
руч, а чоловік – зліва від неї. Якщо він несе багаж, то в лівій руці. 
Вихований чоловік чи юнак завжди візьме у жінки, дівчини її ба-
гаж (але не особисту сумочку). Коли на вулиці слизько, то чоловік 
може злегка підтримувати жінку, таким чином допомагаючи їй.

Приклад 2. Коли йде сім’я, то почесне місце належить мамі – 
вона йде посередині; праворуч – батько, ліворуч – діти. Коли йде 
група людей (троє і більше осіб), то почесне місце (в центрі) на-
лежить тій особі, якій належить більша повага (старшому, жінці 
тощо – залежно від обставин).

Приклад 3. Якщо йдуть дві жінки і один чоловік, то чоловік має 
йти посередині, щоб мати змогу приділити увагу обом жінкам. Але 
це правило не діє, коли треба дотриматися принципу, що привіле-
йована особа має займати найбільш вигідне й безпечне місце (у разі 
дощу чоловік іде збоку, даючи жінкам місце під парасолею).

Коли вулицею йдуть аніматори й діти, привілейованими особами 
є діти. Тому аніматори завжди йдуть зі сторони дороги, тим самим 
оберігаючи дітей від небезпеки. Крім того, старші аніматори (віком 
від 16 років) мають пам’ятати по безпеку молодших.

Поведінка в приміщенні

У приміщенні особи з нижчою посадою, молодші особи, а також 
чоловіки завжди мають бути готовим допомогти іншим (жінкам, 
старшим особам, керівникам). При вході в будь-яке приміщення 
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(установа, помешкання, ліфт тощо) діє правило першості. Першими 
заходять: жінки, старші особи, особи з вищими посадами. При 
переміщенні сходами:

	вгору – особа менш привілейована повинна йти дещо поза-
ду;

	вниз – особа менш привілейована йде дещо попереду.

Поведінка в транспорті

Вихована людина, яка знає та дотримується правил доброї 
поведінки, ніколи не буде домагатись своїх прав привселюдно.

До транспорту ніколи не втискаємося, коли бачимо, що там не-
має місця.

У транспорті не штовхаємося ліктями, не вимагаємо до себе 
надзвичайної уваги, даємо сидяче місце старшим, хворим, вагіт-
ним, дітям. Особа, якій звільнили місце, має подякувати, незалеж-
но від того, чи прийняла вона це місце, чи ні.

Коли відпроваджуємо близьку нам особу в далеку дорогу, мо-
жемо подарувати їй маленький подарунок або річ, яка може при-
датись у дорозі (цукерки, газета) на знак нашої уваги. А особа, яку 
проводжають, має приділити увагу всім, хто її проводжає. Коли ж 
зустрічаємо когось з далекої дороги (жінку, поважну особу), може-
мо привітати його квітами.

Коли заходимо у транспорт, що має тривалий маршрут, добрим 
звичаєм є привітатися з водієм, а коли виходимо, подякувати та 
попрощатися з ним. (Це правило також стосується провідників у 
потязі, щодо стюардес у літаку, які обслуговували нас протягом 
дороги).

У транспорті, який має тривалий маршрут, маючи квиток із 
вказаним на ньому місцем, ми не маємо обов’язку поступатися 
місцем для інших, але з нашої доброї волі, можемо помінятися міс-
цями або ж запропонувати особі, що стоїть, сидіти по черзі.

Відкривати вікно при русі транспорту можемо лише з дозволу 
інших подорожніх.

У будь-якому транспорті (поїзді чи літаку) зазвичай забороне-
но курити, але якщо не має спеціальних вказівок щодо місця від-
веденого для куріння, тоді особа, яка хоче курити питає дозволу 
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у стюардеси чи провідника; якщо ж курити дозволено, то мають 
запитати дозволу в свого найближчого сусіда. Якщо цього правила 
не дотримуються, можемо делікатно звернути увагу.

У транспорті наших співподорожніх не змушуємо до розмови, 
не цікавимось особистою інформацією.

Поведінка в закладах культури

У кінотеатр або театр, а також на концерт та інші культурні за-
ходи ми йдемо для художнього та культурного збагачення. Вчасний 
прихід є передумовою гарного сприйняття вистави чи концерту. 
Тому потрібно приходити вчасно і не заважати своїм запізненням 
іншим.

У деяких театрах заборонено впускати до зали після початку 
вистави. Ті, хто спізнився, мають почекати до перерви – лише тоді 
вони зможуть зайти. У театр також бажано приходити у святко-
вому вбранні (більше чи менше урочистому, але обов’язково – чи-
стому й охайному). Це має свою логіку: такий вигляд вириває нас 
з буденності і вводить в атмосферу винятковості. Одяг варто оби-
рати відповідно до віку та становища в суспільстві.

У театрі. В гардеробі чоловік допомагає жінці, молодші – стар-
шим. Коли до театру йдуть чоловік і жінка, то чоловік має придба-
ти театральну програмку. До залу першим заходить чоловік, який 
тримає квитки й показує їх працівникові театру. Той у свою чергу 
показує, де знаходяться вказані місця.

До ряду в партері першим заходить чоловік, який іде лицем до 
людей, що вже сидять. Якщо маємо місця всередині, то заходимо 
першими. Якщо ж місця скраю – чекаємо першого дзвінка, щоби 
зайшли інші глядачі. Коли проходимо повз людей, які вже сидять, 
то коротко (одним словом) просимо вибачення за те, що їх потур-
бували.

Почесним є місце праворуч чоловіка. Якщо краще видно лі-
воруч, то цього правила можна не дотримуватися. Розмова перед 
початком вистави має проводитися притишеним тоном. Нечемно 
вітатися голосно або виразним жестом чи будь-яким іншим спо-
собом звертати на себе увагу. Від початку вистави не розмовляє-
мо навіть пошепки, а якщо хочемо щось сказати, схиляємо голову 
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одне до одного. Також треба уникати будь-якого іншого шуму чи 
шарудіння.

Не потрібно боятися спонтанного вияву сміху або задоволення 
під час відповідних сцен, адже артисти очікують від нас такої реак-
ції. Але в театрі все одно потрібно стримуватися від вигуків і дуже 
гучних реплік.

Під час перерви є нагода освіжитися й привітатися зі знайоми-
ми. Існує одне правило: чоловік (юнак) ніколи не залишає жінку 
(дівчину), з якою прийшов, саму. Якщо вона відмовляється про-
йтися, він також залишається на місці.

У кінці глядачі завжди аплодують – навіть тоді, коли вистава не 
сподобалась (тоді аплодують коротко). Після закінчення вистави 
нікуди не біжимо, не кидаємося різко до гардеробу. Навіть якщо 
інші відвідувачі тиснуться повз нас, ми не зобов’язані давати їм 
дорогу, можемо спокійно продовжувати аплодувати.

Запізнення до театру допустиме тільки для тих, хто сидить у 
ложі. Відвідувач, який запізнився, заходить, вітається з іншими       
і сідає тільки тоді, якщо позаду є місце. Якщо запізнюється жінка, 
то при відсутності вільного місця, місцем їй повинен поступитися 
чоловік, який сидить найближче від неї.

Передні місця в ложі належать жінкам. Ложа, що знаходиться 
навпроти сцени, – найпочесніше місце. У ній найкращим є місце 
в центрі першого ряду (друге по правій, а третє по лівій стороні). 
При перегляді вистави можна використовувати театральний бі- 
нокль. Проте він служить для того, щоб дивитися на сцену, а не на 
сусідню ложу.

На концерті. Відвідування концертів стосуються ті самі пра-
вила, що й театру, але з одним винятком: на концерті потрібно 
утримуватися від спонтанних оплесків, сміху, вигуків тощо. Тут 
ми тільки слухаємо. Однак це не стосується концертів сучасної 
музики (рок, поп та ін.). Аплодувати на концерті потрібно тіль-
ки після завершення частини, а не кожного разу після завершення 
якоїсь партії.

Застуда або нежить – причина не йти на концерт. Якщо ми бе-
ремо з собою дітей, то треба бути впевненими в тому, що вони до-
статньо дорослі, виховані, дисципліновані та можуть витримати 
бодай дві години спокійної поведінки.
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У кінотеатрі. Відвідування кінотеатру не вважається якоюсь 
винятковою подією, тому туди йдемо у звичайному одязі. Але у 
своїх реакціях ми маємо стримуватися, бо можемо заважати іншим 
глядачам.

На вернісажі. Вернісаж – це урочисте відкриття виставки мис-
тецьких творів. Він складається з кількох частин. Спочатку звучать 
промови, відтак слідує коротка художня програма та мала частина. 
На вернісаж приходимо одягненими відповідно до події, яка там 
відбувається (верхній одяг знімаємо не завжди).

Поведінка в культових спорудах

У місці, що є культовою спорудою (християнський храм, сина-
гога, мечеть тощо), потрібно дотримуватися прийнятих там пра-
вил. Часто вони написані при вході до храму.
	Одяг повинен відповідати місцю.
	Поведінка не має привертати увагу оточення.
	Під час богослужіння або обряду (зокрема того, який нам не 

зрозумілий) потрібно поводитися максимально стримано.
На будь-яке заплановане богослужіння потрібно приходити 

вчасно. Найкраще за 15–20 хв. до його початку, щоб достойно при-
готуватися до Служби Божої. Це стосується насамперед християн-
ських аніматорів.

Ідемо до ресторану

Людина, прийшовши до ресторану, вступає у більш складні та 
взаємозумовлені відносини між людьми. Можемо виділити три типи 
відносин:
	між гостем і  персоналом, який обслуговує;
	між гостями, знайомими між собою;
	між гостями, які незнайомі між собою.
Насамперед ми маємо бути просто ввічливим до персоналу і до ін-

ших гостей закладу. Вихована людина ніколи не опуститься до грубо-
сті – навіть якщо зіткнеться з невихованістю інших людей. Конфліктів 
краще уникати.
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Прихід. Першим до ресторану завжди заходить чоловік. Якщо 
йде група людей, то і тоді першим заходить чоловік, за ним жінки, 
відтак – інші чоловіки. Людина, яка посідає нижчу посаду, має бути 
уважною до особи з вищою посадою. Це правило діє під час усього пе-
ребування в ресторані.

Чоловік у гардеробі допомагає зняти жінці одяг. Якщо з ним багато 
жінок, то він допомагає тільки тій з них, яка займає найвищу посаду. 
Інші жінки не чекають на нього, а самі дбають про себе. Чоловік шу-
кає вільне місце у залі. Це може зробити двома способами: обійти 
зал разом із жінкою та запитати її згоди про місце, або обійти зал са-
мому, а потім прийти за жінкою.

Якщо у приміщені немає вільного столика, тоді шукаємо столика, 
за яким сидить менше людей. Вітаємось із тими, хто вже там сидять, і 
запитуємось дозволу, чи можна сісти поруч (але це стосується тільки 
кафе і бару). Якщо вони дозволять, тоді дякуємо.

Чоловік, який зайшов до ресторану один, ніколи не повинен ви-
бирати собі місця за столом, де сидить сама жінка. І жінка, яка при-
йшла сама, не має сідати за столик, де сидить один чоловік, хіба що 
іншого вибору немає. Найпочеснішим місцем за столом є те, з якого 
гарно видно весь зал ресторану і біля якого менше за все проходять 
люди.

Коли сідають за стіл, чоловік відсуває для жінки стілець і потім його 
підсуває. Чоловік сідає навпроти жінки або ліворуч від неї. Якщо чо-
ловік із жінкою підходять до столу, де сидять їхні знайомі, то чоловіки, 
які сидять за столом, встають, аби привітатися з ними, і можуть знову 
сісти тільки після того, як сяде жінка. Але галантний чоловік встає на-
віть тоді, коли до столу підійшли незнайомці.

За столом. Цілком природно, коли люди за столом спілкуються 
між собою. Неввічливо, якщо хтось приділяє більше уваги спілкуван-
ню з перехожими знайомими і довго розмовляє з ними або спостері-
гає за іншими людьми. Перехожих знайомих вітаємо сидячи, чоловік 
встає тільки тоді, коли хоче когось привітати поданням руки і про щось 
коротко порозмовляти. Якщо ж ідеться про тривалішу розмову, то зна-
йомого обов’язково запрошуємо до столу і стоячи  представляємо всім 
присутнім. Якщо знайомого чи знайому ми не кличемо до столу, то 
він має привітатися з гостями за столом кивком голови. Інші також 
кивають йому у відповідь (при цьому треба дивитися людині в лице).
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Замовлення. Відвідувач ресторану спокійно може вибрати собі 
меню самостійно або порадитись з офіціантом. Вихований відвідувач 
завжди може пристосуватися до ситуації в ресторані.

Недоречно довго думати над замовленням, змінювати його тощо. 
Переважно замовлення робить чоловік (або особа з вищим станови-
щем). Якщо в меню є щось не зовсім зрозуміле, про все можна запи-
тати в офіціанта.

Примітки. Серветку з тканини кладемо на коліна, а паперову – 
лишаємо на столі. Салат їмо виделкою, яку тримаємо в лівій руці (але 
правила правої/лівої руки діють навпаки, якщо особа є шульгою). 
Хліб не кусаємо, а відламуємо і їмо лівою рукою. Виделку та ніж під 
час їди кладемо на тарілку навхрест, а паралельно праворуч – коли 
вже поїли. Це є знаком для офіціанта, що він може забрати тарілку.

Використану серветку кладуть на тарілку. Якщо за столом з нами 
станеться якийсь інцидент (щось розлилося тощо), потрібно лише ви-
бачитися. За столом потрібно максимально уникати «домашніх» зви-
чок (не класти руки на стіл, не облизувати тарілку тощо).

Оплата. Перед тим, як іти до ресторану, нам має бути ясно, чи ми 
йдемо як друзі (тоді кожен платить за себе), чи нас запрошено (тоді 
той, хто запрошує, платить за нас). У будні дні жінки, коли йдуть на 
каву разом із колегами, мають знати, що не повинні чекати, поки за 
них заплатить чоловік, бо тут він у ролі колеги, а не кавалера. Подати 
гроші офіціантові потрібно спокійно і ввічливо. Кидати гроші на стіл 
неприпустимо.

Чайові. Їх найкраще давати тоді, коли вже відома сума в чеку. 
Людина сплачує чек, отримує решту, тоді окремо залишає чайові (5–
10% від суми в чеку). Якщо обслуговування було на низькому рівні, 
чайових не залишають. Рішення не дати чайових не коментується. 
Якщо виникла думка, що в рахунку якась помилка, треба спокійно 
попросити перерахувати, згодом – вибачитися або прийняти 
вибачення.

Коли встаємо з-за столу, чоловік встає першим, аби відсунути 
жінці стілець, а потім ставить його на місце. Коли чоловік пропускає 
жінку вперед, він мусить притримати двері в гардеробі та допомогти їй 
одягнутися.
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Прийом гостей 
та застілля

За столом найбільше проявляється наше вміння володіти со-
бою, спілкуватися, бути тактовними, ввічливими й вихованими. 
Від молодої людини не вимагається знання одразу всіх правил гар-
ної поведінки, проте вона може вчитися їх від інших людей. Молода 
людина, яка не знає цих правил і хоче поводитись так, як їй зама-
неться, тим самим виявляє свою необізнаність та невихованість.

Коли хочемо приготувати гостину, бажано, щоб запрошених 
було не більше 12 осіб – так вони зможуть краще поспілкуватися 
між собою. Добре, коли ці люди мають різні спеціальності, подібні 
зацікавлення, хобі і більш-менш знають одне одного. Гості мають 
знати, що на них чекає приємний вечір, тому мусить бути готова 
якась програма. Варто розраховувати час так, аби близько 22:00 мо-
лодші гості вже могли бути вдома (щодо дорослих, то для них допу-
стимо бути вдома опівночі).

Основних правил щодо сервірування столу можна навчитися 
у своїй сім’ї, від досвідчених людей, зі спеціальної літератури,  
інтернет-джерел.

Поведінка за столом. До столу приходимо чистими, сідаємо 
за стіл, не роблячи шуму. Під час їди руки тримаємо над столом, 
легко спираючись, але не ліктями (лікті тримаємо біля тіла). 
Прибор зі стравою підносимо до вуст, а не вуста до прибору. Ложку 
тримаємо великим пальцем зверху і суп набираємо рухом руки до 
себе.

Хліб до супу має стояти ліворуч від тарілки на меншій 
тарілочці. Ламаємо його лівою рукою і кладемо прямо в рот. Після 
того як поїли першу страву, ложку кладемо в тарілку з правого 
боку. Якщо під час їди хочеться пити, перед тим треба витерти 
рота серветкою.

Як розсадити гостей та інші деталі перебування за 
столом. Господарі гостини мають сидіти навпроти одне одно-
го. Почесним місцем для чоловіка є місце праворуч господині, а для 
жінки – праворуч господаря. Першими на почесні місця садимо 
осіб старших, з вищою посадою або жінок – тобто дотримуємося 
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правила першості. За столом гостей розсаджуємо почергово: чоло-
вік, жінка, чоловік, жінка. Краще не садити разом людей, які мають 
різні інтереси, чи людей, які між собою не ладять.

Найпростіший спосіб розсадити гостей на призначені їм місця – 
підвести їх до відповідних місць і посадити. Якщо гостей багато, 
можна використати картки з іменами, які кладуться біля при-
значеного місця. Як вже було сказано раніше, найпочесніше місце 
(на чолі стола) належить господині, навпроти неї сидить господар. 
По правій руці господині сідає пан №1, а по правій руці господа-
ря – пані №1. Ліворуч від господаря і господині сідають особи №2. 
Першою до столу сідає господиня, чоловіки ж чекають, поки сядуть 
жінки.

Неприпустимо, щоб гості складали тарілки одна на одну: вони 
мають дочекатися, поки їх заберуть. Брудні тарілки забирають із 
правої сторони, а нові (чисті, повні) подають зліва. Якщо за столом 
самообслуговування, то обов’язок гостей – пропонувати страви 
своїм сусідам.

Блюдо зі стравою ніколи не кладемо біля себе, завжди відсу-
ваємо трохи далі. Напої подаємо з правої сторони та наливаємо 
тоді, коли склянка стоїть на столі. У дружній компанії допусти-
мо, щоб господар підняв склянку зі столу, наливаючи напій, і подав 
її (вже наповнену) з правого боку. Напої можна наливати і само-
стійно, але якщо за столом є чоловіки, то вони мають обслу-
жити жінок. Мінеральна вода на стіл подається у пляшках, інші 
напої – у пляшках або у графинах.

Як і що їсти. Споживаючи страви з картоплі, картоплю 
акуратно ріжемо виделкою. Омлет всіх видів також їдять ви-
делкою, яку тримають у правій руці. Коли їмо яєчню, можна до-
помагати собі шматочком хліба, тримаючи його в лівій руці. Спа-
геті їмо виделкою, яку тримаємо в правій руці, а накручуємо на 
виделку, спираючи її об край тарілки чи підтримуючи ложкою, яку 
тримаємо в лівій руці. Коли їмо страву, яка має кістки, то радше не 
торкаємося кісток руками (але якщо ситуація не надто офіційна, 
то це дозволено). Щоб зрозуміти, як діяти в таких випадках, реко-
мендується зачекати та поспостерігати, як поводиться за столом 
господиня (чи господар). Малі кісточки не витягують з рота рука-
ми, а непомітно випльовують на виделку, піднесену до уст, і кладуть 
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на край тарілки. Це також стосується кісток з риби. Кукурудзу (ка-
чан), редиску (цілу) можна їсти руками.

Овочевий салат має подаватися дрібно порізаним (аби не було 
потреби щось різати зайвий раз). Великі фрукти з кісткою всере-
дині можна їсти руками, а якщо там є кістка, то її видаляють ви-
делкою. Яблука і грушки їдять, попередньо почистивши їх і розрі-
завши на четвертини. Черешні, полуниці, порічки мають подава-
тися з хвостиками, щоб їх можна було взяти рукою. Кісточки з 
черешень не випльовуємо, а кладемо в руку та в тарілку. Кавун і 
ананас їмо десертною ложечкою (вони мають бути нарізані скибка-
ми). Апельсин подають нарізаним та їдять дольками. Лимон можна 
подавати у вигляді соку чи порізати на пластинки. Банани їмо, 
попередньо відрізавши хвостика, очистивши від шкірки та порі-
завши на дольки. Також банан можна їсти за допомогою приборів. 
Шоколадні цукерки їмо рукою.

Закінчення застілля. Солодке й кава є знаком, що вечір на-
ближається до кінця. Напої (сік, воду) подають у стаканах. Якщо 
щось із напоїв раптом розлилося, треба скористатися серветками, 
коротко вибачитися та замінити посуд (коли це доречно).

Приймаємо гостей: «Гість до дому – Бог до дому»

У гості не ходять без попередження (хіба що до найближчих лю-
дей). Господар приймає всіх гостей без винятку (але тим, хто при-
йшов без попередження, може призначити інший час). Гість, який 
прийшов без попередження і незнайомий господарю, має пред-
ставитися та пояснити причину свого приходу.

Першим у приміщення заходить гість, а не господар (коли гос-
тей більше одного, діє правило першості, про яке ми згадували ра-
ніше). Гості, які приходять із дітьми, мають представляти їх. Гос-
ті рідко приходять з порожніми руками: солодощі або символічні 
подарунки вітаються. Господар до всіх гостей ставиться однаково 
ввічливо, нікого не виділяючи.

Не варто поспішати частувати гостей відразу: можна спочат-
ку розважити їх, а коли вже царює приємна і невимушена атмос-
фера, варто запропонувати перекусити. Частування не має бути ні 
занадто пишним, ані занадто скромним, радше помірним. Гість не 
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повинен змушувати себе припрошувати чи надто бурхливо реагу-
вати на частування.

На закінчення гість не дякує за частування, але за гарно прове-
дений час. Господар проводжає гостя до дверей, а гість відкриває 
собі двері сам. Якщо в гостях жінка, її треба провести на зупинку 
автотранспорту (або запропонувати таксі). Дуже добре, коли після 
дружнього візиту послідує візит у відповідь.

Поведінка на сімейних подіях

Подарунки. Подарунки мають приносити радість, а справ-
жня їхня цінність не полягає у ціні. Гарним та універсальним 
подарунком для жінки є квіти. Жінка може дарувати квіти чолові-
кові (старшому від себе, хворому, митцю). Квіти у вазонах можна 
дарувати рідним, близьким друзям. Букет тримаємо в лівій руці, 
щоб правою привітати. Подаровані квіти жінка відразу має поста-
вити у вазу.

У театрі (на прем’єрі) квіти віддаємо людям, відповідальним 
за квіти. На великих концертах або в опері можна кидати квіти 
на сцену (під час аплодисментів). Виходити на сцену, щоб подару-
вати квіти персонально, варто лише в особливих випадках (і коли 
це доречно).

Обираючи інші подарунки, варто подбати передусім про 
їхню якість (а не про кількість). Також по змозі дізнатися про смак і 
вподобання тих осіб, для кого вони призначені, та врахувати все це. 
У кожному разі подарунок має бути гарно запакований. Дівчині 
чи жінці не личить приймати дорогих подарунків від малознайо-
мих чоловіків. Загалом, дарувати досить дорогі подарунки можна 
лише тоді, коли це доречно. Взаємний обмін подарунками не по-
винен переходити в бартер чи обов’язковий обмін. Подарунки, які 
даруються рідним, мають бути вищими за буденні практичні по-
треби.

Також подарунки потрібно вміти приймати. Розпаковувати по-
дарунок відразу, в присутності того, хто його подарував, подяку-
вати (але не коментувати!). Навіть коли щось не так, не виказувати 
незадоволення. Водночас не можна змушувати прийняти подару-
нок (від надто розкішного, двозначного або неприємного подарун-
ка ми маємо право відмовитися).
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Весілля. Перед весіллям молода пара має представитися бать-
кам. Наречений офіційно говорить про свій намір батькам наре-
ченої – найкращою нагодою для цього є недільний обід (для 
матері нареченої будуть доречними квіти від майбутнього 
зятя). Треба подбати, щоб на весіллі була однакова кількість за-
прошених як зі сторони молодого, так і молодої (звісно, якщо це 
можливо). Гостей на весілля запрошуємо усно або письмово. По-
дарунки молодій парі мають бути практичними й корисними для 
життя.

Похорон. Це сумна подія, пов’язана із втратою близьких лю-
дей, тож вона вимагає максимуму тактовності та ввічливості. Про 
похорон сповіщаємо всіх родичів, друзів, знайомих. Квіти (тільки 
живі!) можуть приносити всі, хто особисто знав померлого або 
його сім’ю. Виняток: коли рідні або покійна особа через заповіт 
просять замінити квіти пожертвою на певну справу (що останнім 
часом трапляється доволі часто).

На похороні доречний стриманий стиль в одязі та загалом стри-
маний зовнішній вигляд і поведінка. Тож варто поводитися тихо й 
скромно, не вітатися голосно з тими, кого давно не бачили. Перед 
труною чоловіки знімають капелюха. Якщо кладемо квіти до тру-
ни, то злегка схиляємо голову. Якщо не можемо прибути на по-
хорон особисто, то надсилаємо письмово свої співчуття рідним 
померлої особи.
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ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 1

Особистість вихователя та риси аніматора

Перше, що потрібно засвоїти нам у цій темі, – лише три сло-
ва: вихователями не народжуються! Ними стають поступово, по-
стійно виконуючи свій обов’язок і вдосконалюючись. Терпелива 
школа особистого зростання – це те, що пройшов кожний гарний 
вихователь і аніматор.

Загальнолюдські якості вихователя

Насамперед особистість вихователя характеризують загаль-
нолюдські якості. Це особиста культура, моральні принципи й 
духовність. Усе це виявляється через освіченість і тактовність 
вихователя, його повагу до інших і чесність. Також вихователь ви-
промінює привітність і добре знає, як важко дається панування 
над собою у будь-якій ситуації. Сам практикує терпеливість і ми-
лосердя, а також покірність, що виражається через вміння визна-
вати власні помилки. Вихователю властивий оптимізм: він знає, 
що не так страшно впасти, як не піднятися.

Одне з головних правил виховання можна сформулювати так: 
«Самі робимо те, чого вимагаємо від інших». Жодними повчання-
ми не досягнути того, що дає власний приклад. Ось як сприймали 
отця Івана Боско його вихованці: «Хлопців захоплювали прикме-
ти його характеру і душі. Вони мали змогу щодня спостерігати 
його добровільну убогість, вміння володіти собою. Його присут-
ність завжди була вчасною і бажаною, його дотепність і весела 
вдача подобалися юнакам. Але найбільше враження справляла на 
молодь святість о. Боско, його побожність і покора, його мораль-
на незаплямованість і непорочність. Етичні й релігійні засади, які 
проповідував Отець Боско, не були лише теорією, вони знаходили 
підтвердження в його особі та в його житті»2.

2                 Уривок із книги про життя Івана Боско. Святий Іван Боско жит-
тєпис 1815–1888 / пер. Юрій Попович. Перекладено за виданням: Teresio 
Bosco. Don Bosco. Una biografia nuova, Elledici, 1986.
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Вихователь, зрештою, передусім має бути просто доброю лю-
диною. Отець Боско казав: «Завжди пам’ятай, що своєю поведін-
кою ти виховуєш дітей!» Водночас варто пам’ятати, що найкращим 
зразком виховання й аніматорства є сам Бог – Найвища Любов, 
Богородиця і всі святі. А любов – найважливішим виховним чин-
ником.

Риси аніматора

Поряд із загальнолюдськими рисами аніматорові мають бути 
притаманні і риси, важливі для вихователя.

Дружнє ставлення. Ще один секрет виховання – стати надій-
ним другом дитині, захопити її серце з братерською любов’ю та 
щирістю. Адже лише другові можна без сорому й страху сказати 
щось приємне чи, навпаки, зробити зауваження. З іншого боку, від 
приятеля все сприймається легше і простіше. Справжня дружба 
відкриває серце на довіру й щирі стосунки, дозволяє легко спіл-
куватись. Аніматор має «зійти» до дитини, запропонувати їй свою 
дружбу (а не нагляд). Отець Боско заохочує нас: «Не відходь від 
того, з ким ти зустрівся, перш ніж з ним не потоваришуєш».

Знайомий особисто з кожним. Аніматор має знати всіх дітей, з 
якими працює, бо вони не «сіра маса»! Кожна дитина (і дорослий 
також) – цікава особистість і яскрава індивідуальність. З часом 
аніматор має пам’ятати не лише ім’я кожного, але й особливості 
його характеру.

Першим виходить на зустріч. Аніматорам завжди належить 
перший крок. Вони покликані першими пропонувати безпосеред-
ність, доброту, братерську любов у стосунках з дітьми. А також 
першими заохочувати до забав та інших видів діяльності. Відсут-
ність пропозиції – це перший крок до занепаду служіння. Тому 
аніматор покликаний виявляти сміливість бути першим, мати на-
поготові якусь гру, пісню, ідею тощо.

Уважний. Аніматор завжди має виявляти турботливу і здорову 
увагу до реальності та до всього, що відбувається навколо нього і 
серед дітей. Так він зможе запобігти злу – вчасно помітити й усуну-
ти складні або неприємні ситуації. Аніматор має пам’ятати, що він 
присутній тут для дітей, тож діти мають бути центром його уваги.
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Вміє слухати. Отець Боско казав: «Менше говоріть, дайте хлоп-
цям можливість говорити». Слухати – це обіймати серцем того, 
хто перед тобою. Невипадково найкращим образом святого Івана 
Боско є той, де він сидить і готовий уважно слухати. Вихователь, 
який слухає дитину, крім проблем, труднощів і помилок, може по-
бачити також і багато її позитивних рис. Треба слухати щиро, а не 
робити вигляд, що слухаєш, – діти все одразу помічають (навчити-
ся цього допоможе практика «активного слухання»23). Слухаючи, 
можна багато навчитись від дітей.

Вміє співпрацювати. Аніматори гарною співпрацею між со-
бою показують наочний приклад дітям, як вони мають ставитись 
одне до одного. Добра співпраця додає авторитету перед дітьми, а 
недобра – навпаки. Також треба пам’ятати, що тільки разом мож-
на зробити багато гарних справ. Часто аніматорські покликання 
народжуються саме з прикладу співпраці й стосунків аніматорів 
між собою.

Відповідальний. «Якщо б мені довелось вибирати між чудовим 
аніматором і відповідальним, я б вибрав відповідального», – це ви-
слів одного салезіянського священика. Відповідальність походить 
від слова «відповідати», яке промовляє саме за себе. Працюючи з 
дітьми, ми стаємо відповідальними за їхнє фізичне і духовне жит-
тя. Відповідаємо як і перед їхніми батьками й рідними, так і перед 
Богом.

Радісний. Радість аніматора має бути справжньою і випливати 
з того, що в серці панує любов і мир із Богом. Отець Боско казав: 
«Аби робити добро, треба бути радісним». Аніматор покликаний 
створювати атмосферу радості, а без справжньої радості в серці 
цього не зробити. «Сумний святий – жалюгідний святий», – так 
казав святий Франциск Салезький. Можна перефразувати ці слова 
так: сумний аніматор – жалюгідний аніматор. Крім того, смуток 
вважають восьмим головним гріхом...

Працьовитий. Аніматор не зупиняється на досягнутому, завж-
ди йде вперед і вдосконалюється, працює над собою, розуміє та 
виправляє свої помилки, прагне мати постійний тісний зв’язок 
душі з Богом. У цьому йому допомагають участь у аніматорських 

3  На цю тему є багато відповідної літератури, зокрема, книга 
Г. Нормана Райта «Як говорити, щоб діти нас слухали» (Львів, Свічадо, 
2013).
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зустрічах, читання духовної літератури, свідома й активна участь 
у Службі Божій, Святі Таїнства, а також любов до фізичної праці.

Здоровий. Аніматор покликаний дбати про своє здоров’я, щоб 
мати міцні нерви, бути сильним і витривалим, адже праця з дітьми 
потребує великих затрат енергії.

І заключна «якість» аніматора – це завжди. Колишніх анімато-
рів не буває. Аніматор є аніматором завжди і всюди. Після табору 
чи будь-якої іншої праці з дітьми аніматор залишається самим со-
бою у ставленні до життя і людей навколо. Це важливо пам’ятати 
вдома, на навчанні, на роботі та будь-де.

ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 2

Із життя Отця Боско. 
Неможливе стає можливим

Як ми вже побачили, час дитинства і юнацькі роки Івана 
Боско були для нього періодом вияву оригінальних цінностей, які 
поєднували людську зрілість та християнську відповідальну любов. 
Усе це стало надійною основою для побудови його особистості. 
Щоб кожен із нас міг взяти з історії родини Боско якнайбільше, час 
по-новому зрозуміти плоди його дитячої формації та юнацького 
виховання в сім’ї, а також більше поговорити про роль матері у 
формуванні покликання сина, який дорослішає і вирішує стати 
священиком.

Так, Іван Боско отримав багато важливих виховних елементів 
в дитинстві, їх йому подарували сімейні стосунки. Однак не тіль-
ки вони. Багато цінностей в ньому були помітні змалку. Їх можна 
назвати оригінальними Божими дарами, адже юного Івана ніхто 
не вчив певних нюансів поведінки, лише він сам завдяки Божому 
світлу зміг віднайти їх у собі.
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Люблять кожного, а не назагал

Розглянемо один епізод з дитинства Отця Боско. Малий Іванко 
дуже любив птахів. Якось він натрапив на пташенятко, щиглика, який 
випав із гнізда. Хлопець взяв пташа до себе, ростив його, вчив співа-
ти. Проте щиглика з’їв кіт. Тоді Іванко, дивлячись на рештки пір’ячка, 
що залишилися від його улюбленця, розплакався. Коли мама втішала 
його, кажучи, що він знайде собі нових щигликів, то Іванко не при-
йняв її слів: він сумував саме за цим пташам, а не за іншими.

Дивовижно, але саме так вперше виявилася конкретна любов май-
бутнього священика і вихователя – любов, яка не шукає заміни. Ми-
нули роки, і про кожного зі своїх хлопців Отець Боско дбав так само, 
як колись про те мале пташа. Однак смерть щиглика Іванко прийняв 
настільки серйозно, що згодом дав собі цілком дорослу обітницю: ні-
коли не прив’язуватись всім серцем до чогось земного. Тому в Ораторії 
Отець Боско не прив’язувався до когось конкретного. Усі юнаки одна-
ково відчували його батьківську й братерську любов, кожен особисто 
міг розраховувати на його час, увагу та розраду. Отець Боско казав: 
«Який палець на руці я люблю найбільше? Усі. Який би мені палець не 
відтяли, мені завжди буде боляче».

Отець Боско нерідко міг плакати через смерть своїх співбратів, по-
милки вихованців. Його серце зворушувалося через біль і несправед-
ливість. Він плакав, коли вперше побачив хлопців у в’язниці.

Коли в одного юнака померла матір, а господар вигнав його 
з дому, Отець Боско допоміг цьому хлопцю. Він сказав: «Я лише 
бідний священик, але я так люблю тебе, що якщо б колись у мене 
залишився останній кусень хліба, я поділився б ним із тобою». Він 
повторив ці слова ще багатьом своїм вихованцям. Хлопці цінували 
їх, бо знали, що це були не просто слова, а щира правда, виражена 
в любові священика, духовного батька й брата у Христі.

Співчуття і лагідність – це також любов

У 9 років Іванкові наснився прекрасний сон, який позначився 
на його долі. Уперше Бог постукав у двері життя Івана Боско над-
природним чином. Божа любов і виховання матері сприяли тому, 
що в житті Івана заясніли любов і співчуття до найбільш потребу-
ючих юнаків. Водночас поруч стане інша Мати і Вчителька – загад-
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кова Пані, яка оточить малого Іванка опікою і навчить його опіку-
ватися Її дітьми. Так у житті св. Івана Боско об’явиться велика й 
світла любов Богородиці.

«У дев’ять років мені приснився сон, який залишив у моєму сер-
ці глибоке враження на ціле життя… Уві сні мені здавалося, щo я 
стою біля хати на досить широкому подвір’ї, на якому зібралось 
багато хлопців. Одні сміялися, інші гралися, а деякі лаялися. Почув-
ши ту лайку, я відразу ж побіг до них, намагаючись їх утихомири-
ти за допомогою кулаків та слів.

У цей момент з’явився один поважний, шляхетно одягнений Чо-
ловік. Біла мантія вкривала все його тіло, а його обличчя було таке 
світле, що я не міг його розгледіти. Він покликав мене і наказав 
стати провідником тих хлопців, додавши таке:

– Не стусанами, а любов’ю та лагідністю маєш здобути при-
хильність цих твоїх приятелів. Отож зараз же починай навчати 
їх, розповідаючи про гидоту гріха і цінність чеснот.

Розгублений і наляканий, я додав, що я – злидар та невіглас і 
нездатний говорити про релігію з такими хлопцями. У цю хвилину 
хлопці перестали битися, галасувати, лаятися і зібралися навколо 
того Чоловіка, що промовляв до мене.

– Хто ви? – запитав я, майже не розуміючи того, що казав. – 
Чому просите мене про неможливе?

– Саме тому, що речі, які видаються тобі неможливими, ти 
маєш зробити можливими через твій послух і навчання.

– Де і як я можу здобути знання?
– Я дам тобі Вчительку, під опікою якої ти станеш мудрим і без 

якої кожна мудрість стає безглуздям.
– А хто ж ви такі, що так розмовляєте зі мною?
– Я Син Тої, до якої твоя мати навчила тебе молитися тричі 

на день.
– Моя мати каже мені не спілкуватися без її дозволу з тими, 

кого я не знаю; тому назвіть своє ім’я.
– Моє ім’я запитай у моєї Матері.
І тієї хвилини я побачив біля нього величну Жінку, мантія якої 

освітлювала все навколо неї, так ніби кожна частина тієї мантії була 
блискучою зіркою. Помітивши, що я розгублено запитую та відпові-
даю, вона подала мені знак підійти до неї і лагідно взяла мене за руку.
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– Дивись! – сказала Вона мені. Я поглянув і побачив, що ті хлоп-
ці зникли, а на їхньому місці з’явилися козенята, пси, коти, ведмеді 
та інші тварини.

– Ось твоє поле, на якому будеш працювати. Стань покірним, 
сильним і витривалим. А те, що зараз станеться з цими тварина-
ми, ти маєш зробити для моїх дітей.

Я поглянув знову, і ось замість диких тварин з’явилися лагідні 
ягнятка, що, підстрибуючи, підбігали і мекали, ніби вітаючи Чоло-
віка й Пані. Тоді я, все ще уві сні, почав плакати і просити ту Пані, 
щоб вона пояснила мені побачене, бо я не розумів, що воно означало. 
Тоді Вона поклала свою руку на мою голову і сказала: “Свого часу 
ти все зрозумієш”. Після цих слів якийсь гуркіт збудив мене і все 
зникло»34.

Зі сну Отець Боско засвоїв собі кілька важливих уроків. Най-
перше – це метод виховання. Друге – християнський стиль вихо-
вання. Третє – він тепер знав, із ким покликаний працювати. Межі 
його діяльності практично вже були окреслені в цьому сні.

Товариство радості

Ще одними важливими явищами, які прокинулись в 12-літньо-
му Іванкові, були довіра та дружба. В італійській місцевості Кьє-
рі Іван Боско переживає свій перший виховний досвід – створює 
«Товариство радості». Він вміє швидко завойовувати дружбу й 
довіру серед людей. Пригадує: «У школи друзі часто приходили до 
мене і просили, щоб я допоміг їм із домашнім завданням, а також 
щоб послухати мої розповіді. Часто ж підходили й без причини…»

Їм так добре бути разом, що вони створюють товариство, яке 
має дуже простий устав: не робити і не говорити нічого, від чого 
християнин міг би почервоніти; виконувати свої релігійні і на-
вчальні обов’язки; бути веселими. Усі ці речі згодом стануть пра-
вилами в Ораторії.

Веселість назавжди залишилась у серці Отця Боско. Усі його 
вихованці мали бути радісними від того, що вони перебувають із 

4  Текст із книги Енцо Б’янко та Карло де Амброджо «Отець Боско – 
приятель молоді» (Режим доступу: http://sdbua.net/new/2017/02/20/son-9-
rokiv/ (01.04.2018)).
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Богом і далеко від зла. Радість стала їхніми ліками проти бідності 
й злиднів. Він ніс цю радість протягом цілого земного життя. Ба-
вився, відпочивав, бігав, скакав, був таким, як усі діти. Для о. Івана 
формулою святого життя були слова святого Філіпо Нері: «Бавтеся, 
скачіть, галасуйте. Мені важливо лише одне – щоб ви не грішили».

Так Отець Боско став активним вихователем, який завжди ра-
дів разом із юнаками. Ніколи не стояв осторонь їхніх розваг, але 
надавав перевагу вулиці, де можна бігати та гратися, поширюючи 
радість.

Вибір на користь 
справжнього покликання

У 1841 р. Отець Боско став священиком. Тепер він зустрівся з 
невідомим до цього містом, з новими проблемами, з потребою са-
мовизначення. Тим більше, що молодий отець Іван виявився ро-
зумним і перспективним священиком.

Відразу після рукоположення він міг обрати роботу з хлопця-
ми, які походили з багатих сімей (на подальших зустрічах ми ще 
поговоримо на цю тему детальніше). Але така перспектива йому не 
подобалась: Отець Боско бачив, що багаті діти не приймають його 
старань і слів, які він вживає заради їхнього блага. Він відчував 
покликання саме до виховання бідних хлопців, бо вважав, що його 
метод – саме для них. Так почала формуватися сімейна система 
о. Боско – обмін любов’ю і служінням, які даються і отримуються 
безкорисно, бо всі ми є однією сім’єю.

Якось стався такий випадок. До Ораторії прийшов дуже засму-
чений хлопець. Отець Боско помітив його стурбованість і поціка-
вився, в чому причина смутку. Той відповів: «Моя сім’я більше не 
може платити за проживання тут. Я мушу залишити навчання і 
перебування в Ораторії». Священик запитав: «Скільки ти платив 
за проживання до цього дня?» Юнак відповів, що 20 лір у місяць. 
Отець Боско сказав: «Я напишу записку твоєму батькові, що ми 
встановимо плату в 5 лір. Він платитиме, якщо зможе. Ходімо до 
мого кабінету, я напишу записку до економа». Такі вчинки посту-
пово пробуджували в хлопцях щиру вдячність і велику повагу до 
свого вихователя.
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ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 3

Пісні та ігрологія

Музика та ігри посідають особливе місце в діяльності аніматора. 
Зокрема, будь-який захід, який проводиться з дітьми, важко орга-
нізувати без музики, адже вдало підібраний музичний твір допо-
магає сконцентрувати дитячу увагу, що сприяє подальшій праці. 
Важко провести веселу гру, підготувати молитву чи цікаву сценку 
без музики або гарної пісні. А без ігор наші заходи швидко можуть 
стати нудними й нецікавими. Добре організована і вдало обрана 
гра є чи не кращою формою навчання для дітей.

Музика теж потребує 
організації

Отже, підібрати правильний музичний чи пісенний супровід 
дуже важливо для аніматора. Кожна ситуація в роботі з дітьми є 
унікальною і неповторною, тому вимагає оригінального підходу. 
Організовуючи веселі канікули, прощі, молитовні чування, одно-
денні виїзди чи свята, треба пам’ятати, що музика стає у пригоді, 
бо допомагає створити потрібну атмосферу і забезпечити всім від-
повідний настрій. Як часто завдяки пісні людина подумки повер-
тається в якісь особливі миті минулого, знову переживає приємні 
враження та емоції? Отож, аніматори, які хочуть, щоб у дітей було 
багато радісних, яскравих та веселих спогадів, мають потурбува-
тися про те, щоб підготувати насичену програму, в якій буде бага-
то гарної музики, а особливо – пісень.

У будь-якій серйозній команді аніматорів обов’язково мусить 
бути окрема людина, яка відповідає за пісні, і окрема людина, яка 
відповідає за музику. Ще краще, коли таких аніматорів буде кілька 
(щоб при потребі замінити одне одного і працювати ефективніше 
під час канікул чи інших тривалих заходів). Це важливо, бо 
обов’язки цих людей дещо відрізняються.
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Людина, яка відповідає за музику – це своєрідний ді-джей серед 
аніматорів. Ним може бути кожен, хто має гарний музичний смак, 
широкий вибір різноманітної музики та добре розуміється на тех-
ніці (коли є змога нею користуватися). До речі, сам музичний ані-
матор не мусить гарно співати, складати пісні чи грати на музич-
ному інструменті. Значно важливішим для нього є вміння влучно і 
швидко дібрати гарну пісню в потрібний момент. Наприклад:
	оживити вільні хвилинки, які виникають під час різних 

непередбачуваних ситуацій (т. зв. «мертві моменти»);
	підготувати музику, яка буде фоном для гри або спільної мо-

литви;
	підібрати пісеньку, яка могла б стати своєрідним дзвінком на 

початок нового дня, молитви, обіду, великої гри тощо;
	також музичні аніматори готують дискотеки для старших 

дітей.

Анімація співу

Складнішим є завдання аніматорів, які під час різних подій і 
заходів відповідають за пісні. Найкраще доручати таке завдання 
творчим особистостям, що причетні до світу музики: володіють 
гарним слухом і голосом, створюють пісні та музику, грають на му-
зичному інструменті. Особливо важлива їхня участь у проведен-
ні канікул. Тут для кожного аніматора співу буде вдосталь праці. 
Як ми вже зазначали, бажано, щоб таких аніматорів було кілька. 
Тоді старший аніматор співу відповідає за пісні для всього табо-
ру, а його помічники будуть «співучими» аніматори команд (якщо, 
звісно, є можливість призначити такого аніматора для кожної ко-
манди).

Гімн. Перше, що мусять зробити співучі аніматори під патрона-
том свого «головнокомандувача», розробляючи програму літнього 
табору, – це обов’язково придумати гімн канікул. Він є символом 
всіх канікул. Саме завдяки гімну табору кожен із його учасників, 
чи то аніматор, чи дитина, матиме особливе відчуття родинного 
кола. Також гімн стане музичним обличчям табору, яке нагадува-
тиме всім дітям про проведене разом літо. Бажано, щоб виконав-
цями гімну були самі діти (з непомітною допомогою аніматорів), 
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бо це дозволить кожній дитині проявити себе. Але головною піс-
нею табору може бути і вдала переробка відомої пісні, просто весе-
ла життєрадісна пісенька. Варто лише мати на увазі, що:

• Гімн мусить відповідати темі канікул!
• Гімн табору та інші пісні, які ви співаєте з дітьми, мають про-

славляти Бога: через такі пісні також можна євангелізувати.

Коли саме співати гімн, аніматори вирішують самі. Як прави-
ло, його співають на початку нового дня (на «старт» дня), а також 
наприкінці – перед вечерею та після неї («фініш» дня). Важливо 
завжди виділяти час для гімну, щоби дати дітям змогу його швид-
ше засвоїти. До того ж пісня зможе тісніше об’єднати дітей та ані-
маторів у прославленні Господа.

Пісня дня. Своєрідні гімни для кожного дня можна підбирати 
постійно. Адже, крім загальної теми, кожен день може мати свою 
окрему тему, до якої теж можна дібрати відповідну пісню. Напри-
клад, якщо тема дня «Любов», то символом дня може стати пісня 
«Джерела» (див. нижче). До речі, легше та швидше вчити нові пісні 
за допомогою пісенників (навіть саморобних, які можна підготу-
вати й роздрукувати самим).

Джерела 
(«То Твоя любов»)

Чисті джерела живої води – то Твоя любов.
Скелі міцні, що сягають небес – то Твоя любов.
Океани глибокі і сині моря – то Твоя любов.
Краплі теплі дощу, шепіт трав і дерев – то Твоя любов!

Приспів

Твоя любов вкриє мене
Від небезпеки й біди.
Твоя любов мене проведе
У світ чистоти і краси.
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Радісний сміх на дитячих вустах – то Твоя любов.
Зграї птахів, в небі крик журавля – то Твоя любов.
Добрі мамині руки і хліб на столі – то Твоя любов.
Також кожна людина, що живе на землі – то Твоя любов!

Пісні команд. У перший день активного відпочинку з дітьми 
кожна команда також може придумати власну назву, особливе гас-
ло та пісню (звісно, такі правила встановлять аніматори). Це може 
бути коротка пісня, пісня-«кричалка» тощо. Її складають самі діти, 
а аніматори можуть їм допомагати (особливо маленьким). Для та-
ких випадків добре, коли аніматори мають про запас декілька ва-
ріантів майбутньої пісні. Однак ідеться саме про допомогу дітям. 
Якщо пісню просто продиктувати, дітям буде не так цікаво думати 
й фантазувати самостійно, натомість наша місія як аніматорів по-
лягає в тому, щоб допомогти дітям розкрити свої здібності.

Як навчити дітей пісні? Учать дітей двоє або троє аніматорів. 
Перше, про що варто подбати, – це сцена, тобто підвищення для 
того, хто вчитиме дітей співати (якщо ви на природі, то просто 
згуртуйте всіх так, аби вас добре бачили). Наступним кроком є 
музичний супровід (інструмент, апаратура), якщо його можна ор-
ганізувати.

Далі потрібен текст пісні – на плакаті, проекторі або роздру-
кований на папері. Ефективним є й такий спосіб: аніматор співає 
один рядок, діти його повторюють – і так до кінця пісні, поки ви не 
почуєте, що вас щиро підтримує кожна дитина.

Погідний характер – це важливо для організації співу й музи-
ки. Аніматор співу має бути не лише людиною з гарними вокаль-
ними даними. Гарний настрій і щира усмішка – перше, що заохочує 
всіх до чудового проведення часу. Випромінюючи радість і пози-
тивні емоції, ви вже наближаєтеся до успіху. Перш за все аніма-
тор співу має показати, що співати любить він сам. А діти, беру-
чи з нього приклад, «заражаються» гарним настроєм, що значно 
полегшує завдання анімації. Водночас про добрий приклад варто 
пам’ятати й іншим аніматорам, які теж мають виявляти цікавість 
до співу.
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Аніматорам важливо знати

• Спів допомагає зробити веселішим похід до лісу чи в гори, 
поїздку в поїзді чи автобусі. Варто лише пригадати гарну й 
відому пісню. Тому потрібно заздалегідь збирати великий 
зошит із різними піснями. Проте в транспорті не забувайте 
про комфорт інших пасажирів.

• Під час гри і конкурсів музика – гарний фон і влучне допов-
нення. Весела, швидка й ритмічна музика піднімає настрій, 
спонукає виконувати все активніше, з ентузіазмом. Однак 
треба стежити, щоби не було зайвого галасу й безладу. По-
трібно подумати і про урочисту музику для нагороджень та 
привітань. Вона підсилює смак перемоги.

• Як правило, дітям подобається співати під музичний супро-
від. Але відсутність музичного супроводу – не причина не 
співати взагалі!

• Частіше діти віддають перевагу веселим пісням, проте не 
варто забувати того, що кожна дитина – особлива і потре-
бує індивідуального підходу. Ви можете спробувати співати 
з вашими дітьми різножанрові пісні.

• Пам’ятайте, що дуже важливо вчасно зупинитися. Краще 
нехай у дітей ще залишиться бажання поспівати, ніж аби від 
надміру співу він викликав у них відразу.

Пісня як виховний засіб
Додаткові та узагальнюючі матеріали для аніматорів

Отже, ми бачимо, що аніматор покликаний створювати осо-
бливу атмосферу між дітьми. У ній постійно має панувати жит-
тєдайний дух: радість, веселість, дружба, взаємодопомога, турбо-
та. Метою християнського аніматора є допомогти дітям зустріти, 
пізнати Бога – через виховні дії, ігри, музику і спів, спільне дозвіл-
ля, відпочинок, служіння.

Яким чином? Коли аніматор спілкуватиметься з дітьми «їх-
ньою» мовою, він найкраще може порозумітися з ними. Отець 
Боско казав: «Полюбіть те, що подобається дітям, і тоді вони полю-
блять те, що подобається вам». А пісня та спів посідають важливе 
місце серед засобів спілкування з дітьми.
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Місце пісні та співу у вихованні дітей і молоді

Пісня – засіб спілкування. Адже через слова та мелодію ми пе-
редаємо не лише інформацію, а й настрій та почуття. Яке виховне 
значення пісні загалом під час праці з дітьми у групі та під час та-
борів? Навчаючи пісень, аніматор виховує:
	уважність і зосередженість дитини (звертає увагу на слова 

пісні – про що вони говорять, чого навчають);
	приналежність до групи (згуртовує дітей) – діти співають 

разом незалежно від своїх здібностей.

Види пісень

Є багато пісень, які варто використовувати під час таборів та 
зустрічей. Їх можна поділити на кілька різновидів. Головний кри-
терій: ці пісні можуть бути християнськими за духом чи змістом, 
просто веселими і розважальними чи іншими. Але їхній зміст так 
чи інакше не має суперечити християнським і загальнолюдським 
цінностям.

Християнські пісні. Пісні про Бога, справжній сенс життя, про 
Богородицю і святих – ефективний допоміжний засіб для катехи-
зації, який можуть використовувати аніматори. «Хто співає, той 
двічі молиться» (св. Августин). Влучно підібрана пісня дуже часто 
стає ключем до дітей, бо розкриває те, що ми хочемо їм донести. 
«Встановлюючи псалми, Бог об’єднав і користь, і задоволення… 
Вони можуть бути фундаментом для роздумів. Слова їх очищають 
душу, а до душ тих, які їх співають, приєднується Святий Дух… 
Якщо нас розпалює гнів, вгамуймо цей жар співом духовних на-
станов», – казав св. Іван Золотоустий.

Однак під час табору потрібно бути обережними, щоб релігійна 
пісня не перетворилася на «посміховисько». Нагадувати дітям про 
те, що такі пісні є нашою молитвою, яка люба Богові. Тому велике 
значення має те, як ми їх виконуємо.

Пісня дня. Її завдання – розкрити основну думку (тему) дня. 
Зазвичай така пісня є великою або середньою за обсягом.

Пісні-забави. Невеликі за обсягом, супроводжуються рухами, 
плесканням тощо.
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Пісні-канони. Короткі, служать для моменту молитви.
Співані руханки, «кричалки». Супроводжуються рухами, 

вигуками. Потрібні, щоб організувати дітей, розрядити атмосферу, 
порозважатися, заповнити паузу, встановити тишу.

Що потрібно враховувати, навчаючи дітей пісень?

	Аніматор має добре знати всі потрібні пісні (слова, мелодії, 
рухи).

	Аніматор презентує пісню так добре, щоб запалити нею дітей. 
Звісно, для цього йому самому вона має щиро подобатись.

Як вчити співати?

	Слова пісні діти мають не лише чути, але й бачити на плакаті 
або на екрані, в буклеті тощо.

	Допомогою у співі можуть стати музичні інструменти (гітара 
та ін.).

	Добре, коли співають усі діти разом (проте не варто звертати 
публічно увагу на тих, хто з якихось причин не може співати).

	Можна використовувати заохочувальні забави, короткі 
змагання на кшталт «Хто голосніше» (перший куплет 
співають лише хлопці, другий – дівчата; або по командах).

	У кінці потрібно закріпити пісню разом із дітьми.

Ігрологія – наука і практика гри

Гра для дитини – це її безпосереднє життя. За її допомогою ані-
матори формують у дітях важливі риси характеру, а також:
	уміння володіти собою;
	дисципліну й організованість;
	уміння співпрацювати;
	лицарський дух, тактовність;
	справедливість і чесність;
	пошану до речей і зовнішнього середовища;
	уміння орієнтуватись у просторі і часі;
	терпеливість, спостережливість;
	відважність, завзяття тощо.
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Три основні критерії при виборі гри:

	місце і час;
	кількість і вік дітей;
	матеріальні можливості.

Удале поєднання цих критеріїв визначає тип гри:

	на вулиці чи в приміщенні;
	рухлива чи нерухлива;
	для великої групи дітей чи для невеликої тощо.

Два важливі елементи організації гри – це підготовка і прове-
дення. Підготовка буває матеріальною й нематеріальною. Прове-
дення гри також має свої етапи й особливості.

Приготування до гри

	Матеріальне приготування – приготування матеріалів, не-
обхідних для проведення гри.

	Нематеріальне приготування – ознайомлення з правилами 
гри, попереднє відтворення гри для кращого розуміння та 
закріплення.

Проведення гри

	Початковий момент і момент завершення гри – пояснення 
завдання й правил гри, а також оголошення результату.

	Суддівство у грі.

Характеристики гарного судді:

•	 бездоганно знає хід гри, максимально уважний;
•	 об’єктивний і вимогливий;
•	 справедливий і милосердний, чесний до всіх;
•	 стриманий, але рішучий;
•	 не боїться помилок і критики.
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Особисті риси аніматора у грі:

•	 відповідальність, уважність, нейтралітет;
•	 енергійність, відкритість і чесність;
•	 власний приклад у всьому, чого вимагаємо від дітей у грі.

Велика гра

Велика гра – це необхідний складник забав для дітей віком 8–11 
років, цікава вона і для дітей 12–16 років. Велика гра має створити 
пригодницьку атмосферу. Тематика такої гри повинна бути ясною, 
природною, захоплюючою, сповненою людських цінностей. Вона 
полягає не тільки в тому, щоб дати назву командам і розподілити 
ролі між гравцями. Вся схема гри та її термінологія мають бути 
пов’язані між собою.

ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 1

Виховання св. Івана Боско: 
краще запобігти, ніж лікувати

Отець Боско своїми ідеями щодо виховання і педагогічною ді-
яльністю значно випередив своє покоління. Проте він не залишив 
нам жодної книги про свою педагогічну систему. Це певною мірою 
парадоксально, бо святий Іван насправді писав багато, він любив 
писати і йому це вдавалося.

Коли послідовники отця Івана Боско просили наставника ви-
класти свої педагогічні погляди в письмовій формі, бо вони напев-
но знадобляться наступним поколінням салезіян, він відповідав 
просто: «Робіть так, як Отець Боско».
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Краще запобігти, ніж лікувати

Отець Боско назвав свою виховну систему запобіжною. Слово 
«запобігати» в цьому контексті означає приблизно те саме, що в 
медицині означає поняття «профілактичні дії». Через відповідний 
виховний вплив можна вчасно вберегти молодь від негативно-
го досвіду, зберегти від ризику занедбати своє добре виховання. 
Адже краще і простіше запобігати досвіду зла, ніж постфактум 
лікувати наслідки цього досвіду. Одним із моментів, коли о. Іван 
впевнився у раціональності цього принципу, був день, коли він 
мусив відвідати в’язницю, де юнаків карали за їхні переступи.

Запобіжна система тримається на трьох «стовпах»:
	доброта;
	розум;
	віра і духовне життя.
Отець Боско поєднував ці поняття і гармонійно розвивав у мо-

лодій особі:
	здоров’я – людські інтереси;
	освіченість – культурні інтереси;
	святість – духовні інтереси.
Св. Іван Боско не досягнув би таких результатів як педагог, якщо 

б спирався лише на релігію. Адже людина має не лише душу, але й 
тіло та дух. Отець Боско брав до уваги всю особистість та її спасін-
ня. Він зважав на стан душі, водночас дбаючи належним чином про 
потреби тіла й духу. Тому його система спирається не лише на віру й 
духовність, але й на розум і доброту. Якщо забрати хоча б одну з цих 
«опор», запобіжна система впаде, як стіл без однієї ніжки.

Наприклад, до Отця Боско в Ораторію приходили хлопці, які 
працювали на будівництві. Коли він дбав про них, то дбав на-
справді, а не через проголошення якихось гасел, навіть і найпра-
вильніших. Священик відвідував їх удень під час роботи, цікавив-
ся їхньою платнею, щоб зрозуміти, чи вони не голодують. Знав, де і 
як живуть хлопці, де перебувають їхні батьки, чи вони дбають про 
дітей тощо.

Кінцевою метою виховання для Отця Боско було зробити з 
хлопців «добрих християн і чесних громадян». Він часто повторював, 
що «життя і релігія – це одна справа». Далі ми розглянемо перші 
п’ять принципів, на яких базується виховання св. Івана Боско.
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Принцип запобіжної системи

	Бути поруч

Сидячи десь у кімнаті чи під деревом, поки діти бавляться на га-
лявині чи деінде, ми не зможемо зрозуміти Отця Боско. Треба бути се-
ред дітей, а не в ролі поліцейського наглядача. Бути другом чи подру-
гою, братом чи сестрою, духовним батьком чи духовною мамою. 
Товаришувати з дітьми, опікуватися ними, берегти їх від негативу 
й злого товариства – так, як садівник опікується молодими дерев-
цями. Вихователь (аніматор) покликаний бути приятелем і порад-
ником: «Вихователь, якого бачать за кафедрою, є лише вчителем і не 
більше. Але якщо він іде з молоддю на перерву, то стає їхнім братом»5.

Причина більшості дитячих провин полягає не в самих дітях і 
не в поганих рисах їхніх характерів, а у відсутності гарної опіки до-
рослих. Потрібно крок за кроком організовувати весь день дитини 
та постійно бути з нею. Отець Боско говорив: «Будьте завжди з мо-
лоддю, а особливо під час дозвілля! Беріть активну участь у іграх 
та забавах. Поділяйте їхній сміх і веселість… Виявляйте зацікав-
лення до того, що цікаво їм. Молодь має відчувати, що вихователь 
завжди є з нею та для неї».

	Довіра

Отець Боско був переконаний у тому, що неможливо виховува-
ти молодь, коли вона не має довіри до вихователя. Як нам зберегти 
довіру дітей?

Діти й молодь відчувають довіру тільки до того вихователя, 
який ставиться з довірою до них та виявляє її на кожному кроці. 
Отець Боско вірив, що Бог створив усіх людей добрими. Він ка-
зав, що в кожному юнакові, навіть у найбільш недбалому, є певна 
«зона», доступна для добра. Перше завдання вихователя – знайти 
її, відчути цю чутливу струну в душі вихованця.

Довіра, виявлена до людини, особливо молодої, робить чуде-
са: змінює особистість, дає силу перемагати недоліки, дарує віру в 
себе та лікує почуття власної неповноцінності. Тому потрібно ві-
рити в добру волю людини, навіть тоді, коли вона робить серйозні 

5               За одним із висловів Отця Боско
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помилки. Завдання вихователя – подати руку, допомогти підняти-
ся, стати дитині другом, спробувати поглянути на ситуацію її очи-
ма, зрозуміти її мислення.

Мудрість системи Отця Боско полягає в тому, щоб вихователь 
знав, що може покладатися на добрі сили, що є у вихованцеві та 
дані йому (як і кожному з нас) самим Богом. А метою виховання є 
те, щоб ці добрі сили росли й зміцнювалися.

У біографічних описах життя св. Івана Боско можна зауважити 
багато епізодів, коли він виявляв хлопцям довіру навіть у важких і 
непевних ситуаціях – і не помилявся. Він довіряв ув’язненим юна-
кам і ходив з ними на прогулянки. А якось виявив довіру до хлопця, 
який раніше займався крадіжками. І знову не пошкодував про це!

	Любов

Довіра як засіб виховання найтісніше пов’язана з лагідністю і 
любов’ю. Якщо вихователь не буде мати в серці любові, то не буде 
вартим довіри дітей. На думку Отця Боско, любов вихователя до 
молоді є основною животворною силою, яка дає змогу сформувати 
молоду людину. Вихователь має говорити з дитиною «мовою сер-
ця». Усе, що робить вихователь (говорить, докоряє чи карає), має 
випливати зі щирої й справжньої любові до дітей, тоді риску осо-
бистої свободи й гідності ніколи не буде перейдено.

Запобіжну систему Отця Боско можна назвати «виховною сис-
темою любові», бо саме любов він вважав наймогутнішим вихов-
ним чинником, вона посідає центральне місце в його виховній 
системі. Отець Боско казав: «Не шкодуйте вашої праці і ваших 
почуттів. Любіть ваших вихованців, виявляйте їм вашу любов… 
Усе отримаєте від молоді, коли обдаруєте її доброю усмішкою і ла-
гідним словом, сердечним зацікавленням і теплим співчуттям; і не 
забувайте додавати до цього веселий жарт».

Але не достатньо просто любити, треба також виявляти свою 
любов; молодь мусить бачити і відчувати, що її люблять. «Хто хоче, 
щоб його любили, має показати, що він любить», – це ще один чу-
дотворний рецепт від Івана Боско.

З любов’ю тісно пов’язана проблема виховного авторитету: 
«Якщо хочете, щоб вас слухали, подбайте, щоб вас любили». Отець 
Боско радив кожному вихователю, який хоче мати справжній ав-
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торитет, спочатку щиро любити дітей і здобувати їхню любов. Не 
треба боятись, що любов, лагідність, доброта зменшать повагу до 
педагога, його значення тощо. Навпаки, справжній авторитет ґрун-
тується власне на любові. Коли вчитель прихилить до себе серце 
молодої людини, то матиме на неї виховний вплив і отримає ключ 
до формування її характеру. Звісно, не йдеться про жодні маніпу-
ляції – лише про християнське виховання і гармонійну формацію 
зрілої особистості, необхідну кожній людині для щасливого життя.

Отець Боско вважав найбільшою помилкою вихователя вибір-
кове добре ставлення, коли хтось свідомо робить між учнями різ-
ницю з певних причин. Св. Іван вважав таке неприпустимим. Він 
однаково любив усіх своїх хлопців, мов рідних дітей. Бувало, що 
хлопці з Ораторії навіть билися, сперечаючись, кого з них Отець 
Боско найбільше любить. А він завжди казав так: «Я люблю моїх 
юнаків і люблю всіх однаково. Це так якби мене хто питав, чи лю-
блю я свою руку і свої пальці. Ніхто ж добровільно не дав би згоди 
на те, щоб йому відрізали один палець. Так само і я не хотів би 
втратити жодного з моїх юнаків».

На смертному ложі Отець Боско сказав своєму наступникові: 
«Роби так, щоб тебе любили!» Це і був останній заповіт великого 
вихователя та святого. Практика запобіжної виховної системи ви-
пливає з євангельського Гімну любові, який читаємо у 13 розділі 
Послання св. Павла до Коринтян.

Слова, які Отець Боско почув у сні ще дев’ятирічною дитиною 
(«Не кулаками, а добротою і лагідністю здобудеш їхні серця»), він 
зрозумів і виконав. Тепер його називають «генієм лагідності». У 
св. Іванові Боско поєдналися любов батька (хоч рідного тата він не 
пам’ятав) і лагідність матері – так він зміг показати світові справж-
ній образ Божої Любові.

	Пізнання особистості

Коли до Ораторії Отця Боско приходив новий юнак, священик 
насамперед намагався розпізнати його характер. Діти хочуть бути 
в центрі уваги, вони з радістю будуть розповідати про себе, якщо 
їх запитувати. Лише потрібно стежити, щоб запитання були так-
товними, не порушували особистих меж дітей, не провокували за-
йвої відвертості, лише були спрямовані на їхнє благо.



82 Зрілість і лідерство                                                                                                                               Модуль 1

Пізнання вихованця допомагає вихователям, а також анімато-
рам у вихованні. Знаючи дитину, можна вибрати правильні методи 
її виховання, пристосувати їх до індивідуальних особливостей ди-
тини, законів її розвитку тощо. Найкращий шлях до пізнання – це 
спілкування та уважне ставлення, взаємна щирість і відкритість. 
Але будь-який більший виховний вплив на неповнолітню особу 
варто спочатку обговорювати з його батьками чи опікунами, коли 
ви зауважуєте потребу в цьому.

	Індивідуальність

Кожна дитина – неповторний Божий витвір. Коли вихователь 
пізнає дитину, то мусить брати до уваги її індивідуальність і пова-
жати її. Вихователь не повинен забувати, що ця дитина створена на 
образ і подобу Божу. Тому в жодному разі ні вихователь, ні аніма-
тор, ні будь-хто інший не має права пригноблювати молоду особу 
чи прагнути самостійно її змінювати.

Об’єктом виховання є молода людина зі своїми природни-
ми здібностями (духовними, душевними і фізичними). Головне 
завдання вихователя – виявити, розвинути і вдосконалити ці здіб-
ності, а також допомогти зреалізувати їх, допомогти молодій особі 
стати собою. Тому ми не додаємо нічого нового, але маємо зберег-
ти, не втратити і розвинути те, що дитині вже дано.

Особистість кожної дитини вказує напрямок її виховання. До 
кожної дитини вихователі та аніматори покликані знайти особли-
вий підхід. Із віковими та іншими змінами, що притаманні людській 
особистості, змінюються і виховні засоби, відповідні саме для неї.

Пошана до гідності дитини не дозволяє принижувати й 
упокорювати її (ми вчимо й самі вчимося покори перед Богом, а 
не перед собою!), не дозволяє глузувати з неї або дивитися на те, 
як з неї глузує хтось інший. Ганебними, що позбавляють звання 
вихователя є такі дії, коли дорослий свідомо ображає дитину, 
знущається з неї, психічно або фізично тисне на неї тощо. Такі дії 
можуть мати як адміністративні, так і юридичні наслідки.

Отець Боско, до речі, дуже поважав своїх хлопців, завжди 
приділяв їм час, садив у велике м’яке крісло для поважних гостей, 
уважно вислуховував їх. А на свята кожному особисто писав якусь 
мудру виховну думку.
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ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 2

Із життя Отця Боско. 
Священик і вихователь

26-річний диякон Іван Боско став священиком 1841 р. у місті 
Турин (Італія). Молодий о. Іван відчуває в собі енергію і наснагу, 
щоб з радістю прямувати непростим шляхом розвитку власного 
покликання. На цій важкій дорозі він візьме на себе обов’язок 
християнського вихователя і стане взірцем педагога й наставника 
для багатьох молодих поколінь священиків, монахів, монахинь і 
мирян – як членів Салезіянської Родини, так і для всіх, хто поділя-
тиме його погляди й переконання.

Розумний, працьовитий, убогий

Молодого священика Боско його сучасники оцінювали так: 
розумний, хоче працювати, не цурається бідності. Ще вдома він 
тайкома жертвував сном, аби читати. Щодня він долав багато кі-
лометрів, ідучи до школи. Потім терпляче опановував різні ре-
месла, щоб мама Маргарита мала можливість оплатити навчання 
для молодшого сина. Бідність у його житті була присутня завжди, 
але Іван її прийняв і ніколи не прагнув збагачення. Хоча міг: через 
його руки згодом проходило багато грошей, однак Отець Боско й 
далі залишався простим, убогим священиком, який любив своїх 
духовних синів, навчав їх праці і сам працював багато та невтомно.

А найважливішим було те, що Отець Боско від початку сприй-
мав християнство цілком серйозно. Це був його життєвий вибір, а 
не якийсь емоційний життєвий епізод або дотримання традиції з 
поваги до родини. Завдяки Божій благодаті й материнському ви-
хованню Іван Боско на ціле життя закарбував у своєму серці важ-
ливі «точки опори» для християнства: відчуття присутності Бога 
в житті, любов до ближнього, вміння молитися, бажання турбу-
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ватися про інших, довіра до Господа та надія на Його милосердну 
любов. Усі ці цінності відіграли важливу роль тоді, коли молодий 
о. Боско обирав свій майбутній шлях.

Заробіток чи покликання?

Того часу в Турині було дуже багато духовенства. Новопостав-
лені священики часто ризикували залишитися без конкретного 
місця служіння, а отже, і без достатніх засобів для існування. Але 
про о. Івана подбали, відразу запропонувавши йому стати вихова-
телем для дітей у дворянській сім’ї з Генуї з гарною винагородою. 
Його земляки в цей же час сподівалися на нього як на капелана, 
гарантуючи за таку працю навіть подвійну винагороду. Ще один 
священик, який бачив, як добре Іван Боско працює з дітьми, про-
понував йому стати своїм помічником і теж мати з того добрий 
дохід.

Усі прагнули знайти для молодого священика вигідне місце, 
дати йому достойний заробіток, посприяти його кар’єрі. І тільки 
мама Маргарита невтомно пригадувала йому (ці слова він чув від 
неї й раніше): «Якщо ти швидко розбагатієш, то моя нога не сту-
пить на твій поріг».

Бог чекає на вулиці

Тим часом Отець Боско прагне навчитися бути гідним свяще-
ником – тим, ким хоче його бачити Господь Бог. Отець Кафассо, 
його духовний наставник, знаючи любов свого підопічного до ді-
тей і молоді, пропонує йому зробити дуже простий крок, аби до 
кінця пізнати власне покликання: «Пройдися містом та озирнися 
навкруги». Молодий священик так і робить. Він виходить на ву-
лицю, щоб побачити на власні очі, досвідчити ту ситуацію, в якій 
перебувала тогочасна італійська молодь.

До свого «виходу» на вулицю Іван Боско не уявляв, що таке же-
брацтво міських околиць. Він знав убогість, але також знав сім’ю, 
яка завжди була поруч із ним, тому всі проблеми він звик долати 
разом. Однак на околицях Турина він побачив юнаків, які не мали 
жодної моралі, підтримки, грошей. Вони блукали вулицями міста, 
шукаючи якоїсь роботи чи харчів. Голодні, вони буле здатні навіть 
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на найгірший вчинок. Коли священик підходив до них, вони відра-
зу віддалялися, виявляючи відразу та недовіру до нього. Це не були 
бідні хлопчаки з Беккі, які колись із радістю слухали юного Іванка. 
Туринські діти зовсім не хотіли дивитися на фокуси, які вмів ро-
бити Отець Боско. Вони були «вовками», дикими дітьми з його сну, 
але о. Боско зауважував у їхніх очах великий страх та відчай перед 
майбутнім. Саме їх він прийняв як своє покликання. Хлопців, у 
яких побачив Христа, – і їх він мав привести до Нього.

ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 3

Бансологія

Співати й танцювати банси – цікаво та весело, хоч і непросто. 
Можна мати вроджену здатність організовувати масу дітей, а мож-
на й навчитися цього, знаючи техніку і маючи трохи второпності. 
(До речі, навіть Папа Франциск, ще будучи кардиналом, часто пов-
торював, що второпність – основа мистецтва управління6.)

Для бансу аніматорам не вистачить лише знання музики, слів і 
жестів. Потрібно насамперед захопити ним якнайбільше дітей.

Що таке банс?

Банс – це виголос, пісня чи танок з елементами визначених ру-
хів для спільного й одночасного їх виконання. Мета проведення 
бансу – фізичне розвантаження, створення невимушеної атмосфе-
ри, підняття настрою, забава.

Банс можна вигадувати, переробляти, пристосовувати. Його 
успіх напряму залежить від його простоти й тривалості.

Обирати банс треба залежно від віку, звичок дітей, адже вико-
нувати його ніхто не зобов’язаний. Якщо банс не захопить дітей, 
то вони навряд чи будуть брати в ньому активну участь.

6          Глава УГКЦ про Папу Франциска: «Второпність – це мистецтво ке-
рувати». Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/24929118.html 
[01.04.2018].
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Поради для застосування

Передусім вдало та з ентузіазмом обрати відповідну позицію для 
бансу, пам’ятаючи, що на це не потрібно витрачати надто багато часу.

Перед тим, як пояснити жести бансу дітям, потрібно навчити їх 
слів пісеньки чи тексту, який треба буде вигукувати (звісно, аніма-
тори вже мають добре знати всі компоненти, а перед тим зробити 
репетицію бансу).

Відтак разом учимо жести. Вкладаємо в банс увесь ентузіазм і 
впевненість, уникаючи страху, сорому чи зневіри. До речі, не варто 
звертати уваги на дітей, які не виконують жести або мовчать. Най- 
імовірніше, вони самі пізніше до вас приєднаються.

Типи бансів

	Галасливий банс

Аніматор має бути впевнений, що обрав гарний банс, адже він 
не може вживати інших засобів, крім свого голосу. Такий банс 
також потрібно належно пристосувати для великої групи дітей. 
Галасливий банс корисний для отримання тиші, заповнення ко-
роткої паузи між різними заняттями під час зустрічі, а також для 
підкреслення особливих моментів (на чийсь день народження, на 
завершення зустрічі, перед їдою).

	Співаний банс

Це класичний банс із музичним мотивом, текстом і жестами, 
пов’язаними з ним. Його можна часто використовувати для дітей 
будь-якого віку. Співаний банс корисний для моментів паузи, роз-
важання іншим способом тощо. Між співаними бансами можна 
вставити моменти катехизації, ігор тощо. Але такий банс треба 
підбирати особливо вміло.

	Банс у колі

Сприяє рухові, адже у ньому беруть участь усі, навіть старші 
діти люблять такі банси. Банс у колі корисний для моментів при-
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йняття і знайомства, щоб об’єднати дітей та залучити всіх до спіль-
ної діяльності. Такі банси – також гарний спосіб порухатись після 
тривалих занять. Коло – найзручніша позиція для бансу, адже
	всі бачать того, хто проводить банс, і можуть бути уважни-

ми до його слів і дій;
	це впорядкована позиція, яка допомагає дітям бути 

дисциплінованішими;
	коло не створює відмінностей між дітьми;
	усі беруть участь у бансі та не заважають одне одному.

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 1

Запобіжна система виховання 
св. Івана Боско. Принципи і основи

Сьогодні ми розглянемо подальші принципи запобіжної педа-
гогічної системи Івана Боско. Це дозвілля, радість, родинна атмос-
фера, покарання й нагороди, а також розум, віра і духовність.

	Дозвілля

Найкраще пізнати темперамент дитини, її характер та 
особистість можна у грі. Тому Отець Боско велику увагу приділяв 
дозвіллю.

Треба дозволяти дітям вільно бігати й скакати, бавитись досхо-
чу, кричати й пустувати. Ігри, розваги, різні види спорту – надваж-
ливі виховні чинники для гармонійного розвитку юної людини. 
Саме вони спонукають ініціативність, відкривають природні здіб-
ності, розвантажують молоду енергію.

Немає виховання там, де бракує різноманітних пропозицій для 
дозвілля. І такими пропозиціями є різні форми мистецької самоді-
яльності – театр, музика, пісні. Усе це в Отця Боско було присутнє 
в дозвіллі як частина його методу виховання. Св. Іван Боско го-
ворив: «Спорт, музика, театр – це дуже ефективні способи для 
того, щоб досягнути дисципліни, виховати молодь і привести її до 
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святості». Тому в Ораторії було введено в обов’язкову програму 
виховання ігри, забави, прогулянки з цікавими екскурсіями. Мож-
на легко уявити отця Боско, який бігав і скакав із хлопцями на по-
двір’ї, отримуючи від цього таку саму радість, як і вони.

	Радість

Дуже велике значення для нормального розвитку дитини має 
радість. Радість для Отця Боско була «одинадцятою заповіддю» 
Декалогу. Він говорив своїм хлопцям: «Будьте завжди веселими, 
диявол боїться веселих людей». Він учив Домініка Савіо, що для 
того щоби стати святим, треба: «Добре виконувати свої обов’язки, 
вести до Бога інших хлопців і бути веселим!» І, до речі, Домінік Са-
віо справді став одним із наймолодших святих Католицької Цер-
кви.

Радість має базуватися на присутності Бога в щоденному житті. 
Якщо немає миру з Богом – це перша причина поганого настрою. 
На думку Отця Боско, обов’язком вихователя власне і є оточити 
молодь атмосферою радості й щастя. «Бо радісний настрій має дуже 
добрий вплив на молоду особу. Радість вбиває нудьгу та відкриває 
серце й вуста. Радість має велику силу». Цього св. Іван навчився 
ще в «Товаристві радості» й успішно практикував ціле життя.

Тому в Ораторії завжди царювали радість, сміх і жарти. Також 
заняття в школі, на думку Отця Боско, мали б по можливості бути 
цікавими і переплетеними з добрим гумором та жартами. Сам 
Отець Боско від природи був веселою людиною. Коли він дуже ра-
дів і був особливо веселим, хлопці здогадувалися, що в наставника 
якісь неприємності чи проблеми, бо саме щира радість допомагала 
йому перемагати будь-які негаразди.

	Родинна атмосфера

Атмосфера виховних закладів чи Ораторії має бути подібною 
до атмосфери гарного родинного дому. Там має панувати дух сер-
дечності й простоти. Родинна атмосфера налаштовує на безпосе-
редність, повагу й дружбу. Це досягається через спілкування, мож-
ливість бути вислуханими, прагнення зрозуміти іншого, допомог-
ти йому, надати підтримку.
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У такій атмосфері вихователь (аніматор) має нести дітям дар ду-
ховного батьківства. Отець Боско казав, що вихователі мають бути 
передусім духовними батьками, а не лише наставниками. Тому, на-
приклад, в Ораторії хлопці завжди чули тепле й ласкаве «Добраніч!», 
яке бодай трохи замінювало для них поцілунок матері перед сном.

Як практикувати духовне батьківство? Виявляти свою любов, 
дбати про дітей, брати участь у їхніх турботах і радощах, приймати 
кожну дитину такою, якою її створив Бог. Так само, як батьки по-
кликані приймати своїх дітей.

	Покарання й винагороди

В інших виховних установах тих часів застосовувалися фізичні 
покарання; в Ораторії – ні. Отець Боско вважав, що гарний вихо-
ватель може обійтись без покарання чи принаймні обмежити їх 
до мінімуму. При правильному застосуванні запобіжної системи 
покарання стають майже зайвими або можуть бути потрібними 
лише в крайньому разі та тільки в лагідній формі. Св. Іван казав: 
«Якщо можливо, не карай. Треба зробити неможливим, щоб дити-
на чинила зло – тоді покарання будуть не потрібні. Коли подбаєш, 
щоб учні тебе любили, вони будуть слухатися і без покарань. Ніко-
ли не карай, поки не вичерпаєш усі інші засоби».

У системі християнського виховання покарання – це те, що має 
зробити вихованця кращим, допомагає йому виправитися. Дити-
ну треба підвести до того, щоб вона сама зрозуміла свою провину, 
сама її відкинула і захотіла змінити ситуацію й виправити можливі 
збитки. Покарання, які не досягають цього, не мають цінності та 
сенсу, вони часто виявляються шкідливими.

Вихователь у жодному разі не повинен карати з егоїстичних мо-
тивів (щоб показати владу, задовольнити роздратованість тощо). 
Ми маємо любити дітей і молодь разом із їхніми промахами й по-
милками. Любити навіть тоді, коли дитина заслуговує на покаран-
ня. Караючи, потрібно керуватися вимогами любові. Отець Боско 
мав такі інструкції щодо покарань:

•	 не карати часто (це стає повсякденним явищем і втрачає 
сенс взагалі);

•	 не застосовувати покарань, які принижують, нищать само-
стійність, віру в себе та почуття гідності дитини;
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•	 не дорікати й не карати в присутності інших, лише віч-на-
віч;

•	 не карати в стані роздратування – спочатку треба заспокої-
тися самим;

•	 не карати ніколи всіх разом за вчинок одного, але карати 
лише винного (карати всіх через одного є порушенням спра-
ведливості);

•	 тілесним покаранням, будь-яким варіантам фізичного на-
сильства – категоричне «ні!»;

•	 абсолютно заборонено, щоб вихователі та аніматори вжи-
вали лайливі чи принизливі слова до дітей, глузували з них 
тощо.

Тут варто пам’ятати, що кожне насильство приносить мораль-
ну шкоду не лише тому, хто його зазнає, – ще більше воно шкодить 
тому, хто його чинить. Зневажливі покарання викликають гіркоту 
й ненависть, ламають характер дитини. Після таких випадків ані-
матор втрачає своє звання – назавжди або на певний час, залежить 
від складності ситуації та її наслідків. Водночас іншим виховате-
лям і аніматорам, які прийдуть на його місце, буде набагато важче 
здобути довіру скривдженої дитини, а створити доброзичливу ат-
мосферу ще довго буде майже неможливо.

Як треба карати?

•	 Керуємося вимогами справедливості. Покарання не лише 
об’єктивно має бути справедливим, але й вихованець має 
вважати його таким (якщо дитина не розуміє, за що її кара-
ють, то потрібно пояснити, в чому полягає її провина).

•	 Гарний педагог ніколи не допустить, аби покараний відійшов 
від нього зневіреним у собі, злим. Педагогічну майстерність 
потрібно максимально спрямувати на те, щоб покарання не 
лише не псувало гарні стосунки між вихователем і дитиною, 
але й не підривало авторитету вихователя як друга молоді. 
Дитина має зрозуміти необхідність покарання. Тоді, як каже 
Отець Боско, якоюсь мірою вона й сама буде його бажати.

•	 Покарання мають бути застосовані залежно від величини 
провини (коли покарання лагідніше, коли строгіше; коли до-
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сить застороги, то не потрібно докорів; коли досить докору, 
не треба догани).

•	 Коли дитина сама визнає провину і перепрошує, тоді пока-
рання стає непотрібним; вихователь пробачає, каже добре 
слово, забуває цю ситуацію (можливо, після виправлення 
наслідків вчинку) і більше до неї не повертається.

Протягом своєї 40-літньої діяльності Отець Боско жодного 
разу не застосовував фізичного покарання. Однак покарання мо-
рального характеру не виключав. Через погляд і поведінку він не 
раз висловлював смуток щодо вчинків своїх вихованців. Також він 
застосовував «негативні» покарання, тобто позбавлення винуват-
ця якоїсь приємності. Найбільшим покаранням Отця Боско було 
виключення з Ораторії.

Нагороди

	Ніколи не треба спеціально й підкреслено хвалити дитину 
прилюдно (це може спонукати її поводитись зарозуміло і 
водночас – скривдить інших дітей).

	Похвала має спонукати молоду людину до більших зусиль і 
праці над собою.

Нагородами в Ораторії Отця Боско були: щире задоволення й 
радість на обличчі вихователя, його прихильність і довіра, лагід-
ний погляд, добре слово, маленькі подарунки, загальні похвали.

	Віра і розум

Отець Боско казав…

•	 «Справжня духовність, яка наповнює життя молоді, та 
розум, що пристосовує святі принципи віри до кожного кон-
кретного випадку, – в цьому і полягає вся практикована 
мною система виховання».

•	 «Громада й батьки віддають хлопців під нашу опіку, щоб 
вони вивчили мову, набули знань, підготувались до профе-
сії… Але Господь посилає їх до нас, аби ми дбали про їхні душі 
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та щоб вони знайшли в наших виховних закладах шлях, який 
провадить до вічного спасіння. Тому все інше потрібно вва-
жати лише засобом до цього».

•	 «Віра вказує вихователеві ціль і принципи виховання, а розум 
пристосовує ці принципи до життєвої практики».

•	 «Наша найвища ціль – врятувати їхні душі для вічного 
життя».

Отже, жива віра від початку була рушійною силою виховної ді-
яльності Івана Боско. Його педагогіка мала одне завдання: довірені 
його опіці хлопці жили згідно з Божими Законами і щоб земним 
життям заслужити на вічність із Богом.

Щодо розуму, ми вже згадували, що юнаком Отець Боско на-
вчався ремесла, а потім і сам вчив хлопців трудитися. Але найви-
щим ідеалом його педагогічної системи була не фізична праця (хоч 
вона виступала допоміжним засобом у досягненні мети), а духовні 
цінності. Тому духовно-моральному вихованню о. Іван приділяв 
багато уваги. Своїм життям і прикладом він наголошував на тому, 
що віра має асоціюватися в уявленні дітей з речами достойними і 
цінними, які підносять людський дух до Бога. Вихованці не мають 
думати, що духовність – це щось суворе й нудне.

Серед найважливіших джерел надприродного життя Отець 
Боско називав участь у Святій Літургії та поєднання з Богом у 
Святому Причасті, Таїнство Примирення (сповідь) та молитовне 
вшанування Діви Марії – Божої Матері і Матері для кожного з нас. 
Християнське виховання юнаків в Ораторії передбачало їхню що-
денну участь у Божественній Літургії та спільну вечірню молитву. 
Св. Іван Боско знав, що Служба Божа передає молоді красу, велич 
і святість віри й духовності.

Покаяння та примирення з Богом Отець Боско підніс до одного 
з найважливіших виховних засобів: «Сповідь є засобом душевного 
здоров’я молоді і має спасенний вплив на її характер». Тому о. Іван 
заохочував своїх хлопців часто сповідатися, відповідно – часто 
приймати Святе Причастя. Таїнство Євхаристії він вважав «най-
досконалішим джерелом духовної сили». Разом із тим всі церковні 
свята Богородиці в Ораторії святкувалися дуже урочисто. Отець 
Боско говорив, що «свято Діви Марії має бути прелюдією вічного 
свята у Раю».
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У відомому «Листі з Риму», своєму листі-заповіті, Отець Боско 
нагадував співпрацівникам: «Христос знижувався до людей і ніс 
нашу неміч. Він є Митцем виховання в дусі справжньої любові. Він 
очеретини надламаної не ламав і ґнота тліючого не гасив7. Ісус 
Христос нехай буде нашим зразком!» Вся педагогіка отця Боско – 
це Євангеліє, пристосоване до виховання. У цьому запорука її до-
сконалості, універсальності та довговічності.

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 2

Із життя Отця Боско. Шлях до святості

Ми вже могли придивитися до дитинства і юності Івана Боско, 
говорили про його вибір стану й покликання. Аналізували й те, як 
Отець Боско виконував свою місію, постійно навчаючись справж-
ньої любові батька та вихователя від самого Бога й Божої Матері. 
Ціле земне життя святого Івана було наповнене любов’ю до дітей, 
і ця любов триває в Небі. Тож час ознайомитися із загальними на-
рисами зрілого аналізу духовності о. Боско, а дещо взяти і у своє 
життя. Адже недарма Папа Пій ХІ говорив про Отця Боско: «У 
його житті надприродне стало майже природним, а надзвичайне – 
майже звичним».

Отець Боско – «сучасний» святий?8

Часто можна почути, що Отець Боско «був сучасним святим». 
Це означення вимагає обережного підходу, його потрібно розумі-
ти правильно. Інакше ми ризикуємо створити фальшиву впевне-
ність, що, як інші земні речі, так і святість потребує набути сучас-

7       Див. Мт 12, 20; Іс 42, 3.
8        Текст заняття написаний за книгою Еудженіо Черіа «Дон Боско з Бо-
гом» / пер. Костянтина Зінченка, оновлене видання Терезіо Боско, LDC, 
Турин, (1929) 2003. Режим доступу: http://sdbua.net/new/2017/02/20/db-z-
bogom/ [01.04.2018].
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ного вигляду і що існують два види святості: перший, який підхо-
дить для давньої епохи, а другий, притаманний для наших часів.

Дія Божої благодаті, яка формує святих, не змінюється з пли-
ном часу. Не може змінити її стиль згідно з тими чи іншими смака-
ми і співпраця людини з освячуючою дією Божої благодаті. Божа 
любов (що є необхідним елементом святості) схожа на сонце, що 
від перших днів створіння наповнює землю життям, забезпечуючи 
її завжди світлом та теплом. Звичайно, навіть святий є дитиною 
свого часу, що у своїй діяльності керується нормами, які в інші 
часи були б визнані анахронічними. Але центр життя, який додає 
сил, і остаточна мета залишаються незмінними.

Отець Боско – активний святий?

У період гарячкової праці ті, хто називали Отця Боско «сучас-
ним святим», вирізняли його як активного святого, наче в Церкві з 
часів св. Павла не було ніколи святих, відданих праці; наче в наші 
дні активний святий може обійтись без того, щоб бути також лю-
диною молитви.

Немає святості без внутрішнього життя, а внутрішнього життя 
ніколи не буде без духу молитви. Саме такою є справжня духов-
ність – вчора, сьогодні й завжди: діяльність та молитва поєднані 
в одне ціле, пронизані одне одним і неподільні, як у день Зіслання 
Святого Духа.

Знавці св. Павла віднаходять в ньому риси, які, здається, можна 
застосувати й до Отця Боско. У біографії св. Бонавентури знаходи-
мо слова, які чітко описують святого з Турину: «Конфліктні часи 
потребують людей, що вирізняються надзвичайною добротою, що 
здатна заспокоїти душі; людей, що мають чіткий світогляд і зна-
ють, чого потребують, ідучи просто до мети; людей молитви, щоб 
забезпечити мир у цілому світі та отримати світло і силу з Небес». 
Духовність святих завжди давня і завжди нова, і вона не потерпає 
від змін століть чи звичаїв.

Отець Боско – майстер поєднання роботи й молитви

Ті, хто вивчають богослов’я та часто розважають над духовни-
ми речами, часом помилково вважають і себе глибоко духовними 
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людьми. Проте одна річ говорити, а зовсім інша – робити. Можна 
чудово розбиратися в духовному житті, але при цьому ним не жити.

Вихователі й аніматори, які поміж життєвими негараздами 
не втрачають із поля зору духовні речі, з великим задоволенням 
(знайшовши щось корисне й для себе) прочитають приклади з 
життя цього невтомного трудівника. Він, незважаючи на безліч 
щоденних потреб, перетворював у молитву все те, що робив, з 
надприродною легкістю втілюючи в життя євангельський заповіт 
«молитися завжди без жодної втоми» (Лк 18,1).

Дух молитви є християнською атмосферою. Бог сказав: «По-
ширю в домі Давида і поміж мешканцями Єрусалима дух молитви 
та ласки, і звернуть свій погляд на Мене» (Зх 12, 10). Поширення 
цього духа, що розпочалася з П’ятидесятниці, тривало, триває й 
триватиме завжди в Церкві, створюючи ту атмосферу, якою мають 
дихати християни. Нею дихали й святі – на повні груди та безпе-
рестанно. Дихав нею і Отець Боско, щоби прийняти в себе дари 
Святого Духа: любов, радість, мир, доброзичливість, доброту, дов-
готерпіння, лагідність, вірність, скромність, помірність та цнотли-
вість (Гал 5,19–25). Прекрасні речі. Якби ж і ми могли зрозуміти їх 
належним чином «разом з усіма святими»: і тут з отцем Боско, і в 
його школі.

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 3

Організація й проведення таборів

Організовуючи християнський відпочинковий табір, відпо-
відальним особам варто заздалегідь добре підготуватися як ду-
ховно, психічно, так і матеріально. Допомогою в такій підготовці 
можуть слугувати певні практичні поради, взяті з великого особи-
стого досвіду провідників і організаторів таборів.
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Перший крок: робочі групи

Досвід показує, що для підготовки табору найдоцільніше орга-
нізувати робочі групи аніматорів. Кожна з них у визначений термін 
має працювати над конкретним завданням, розподіливши попе-
редньо ролі (зокрема, одна особа має бути координатором групи).
	Група «Театр»: написання сценаріїв театральних постановок 

для розкриття теми табору, підготовка костюмів і декорацій, 
розподіл і вивчення ролей.

	Група «Пісні»: пошук/написання гімну табору, пісень на кожен 
день табору, вивчення пісень, створення пісенників для дітей, 
аудіозапис пісень, підготовка музичних інструментів тощо.

	Група «Ігри»: пошук, складання, продумування великих ігор 
і квестів, ігор для малих груп з урахуванням вікових особли-
востей дітей, підготовка необхідної матеріальної бази та ін.

	Група «Гуртки»: пошук гуртків, апробація обраних ідей, під-
готовка необхідного матеріалу.

	Група «Праця в групах»: розробка тем для кожного дня, під-
готовка методичних рекомендацій для зустрічей із дітьми в 
групах.

	Група «Розваги й конкурси»: підготовка розважальних про-
грам, сценаріїв вечірок, вікторин тощо.

	Група «Реклама/запрошення»: підготовка афіш про табір, ан-
кет для батьків, рекламної продукції.

Відповідальні

Потрібно, щоб безпосередньо в таборі кожен аніматор мав 
власну (заздалегідь визначену й підготовлену!) ділянку відпові-
дальності:
	капітан групи;
	відповідальний за великі ігри;
	відповідальний за аптечку;
	відповідальний за апаратуру;
	відповідальний за сценки;
	відповідальний за загальне пояснення теми, катехизацію;
	відповідальний за гурток;
	відповідальний за вечори розваг тощо.
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Запрошення на табір і оголошення про нього

Головна мета створення реклами табору – запам’ятатися чита-
чам, глядачам і слухачам, які можуть стати учасниками табору. Або, 
крім того, поширити інформацію про нього далі.

Запрошення та оголошення доречно готувати заздалегідь, щоб 
інформацію міг отримати кожен охочий. Існування різних джерел 
інформації сьогодні дає змогу використовувати безліч варіантів 
промоції: створення сайту, сторінки в соціальних мережах, бане-
ри, друковані афіші та флаєри (листівки), оголошення в парафіях і 
в людних місцях, анонси, статті, інтерв’ю тощо.

Зовнішній вигляд оголошення й запрошення великою мірою 
створює перше враження про табір, тому варто звернути увагу на 
такі його складові: термінологію, гру кольорів, графіку. Якщо ви 
бажаєте когось у чомусь переконати, розмовляйте з людьми зро-
зумілою для них мовою. Можна порушувати правила (зрозуміло, 
в розумних межах): скажімо, залишати речення незавершеним, 
якщо це допомагає донести думку коротко і влучно.

Друковане повідомлення (оголошення) має бути лаконічним 
і простим для сприйняття. Запорука ефективності реклами – 
успішне поєднання інформаційного й творчого компонентів. Ого-
лошення та запрошення на табір мають чітко пояснити причини, 
що здатні спонукати потенційних учасників табору до дії (інфор-
мація), а також мають бути достатньо оригінальними в оформлен-
ні, щоб відразу привертати до себе увагу (творчість).

Головні елементи, які потрібно вказати в оголошенні:
	назва табору;
	його тривалість;
	місце проведення;
	для кого проводиться;
	контактні телефони, e-mail тощо;
	відповідальна особа.
Щоб згодом якнайповніше володіти інформацією про учасни-

ків табору, організаторам варто завчасно приготувати анкети для 
них, які заповнюють їхні батьки/опікуни або самі учасники (по-
внолітні). Реєстраційні анкети мають бути побудовані у вигляді 
запитань щодо дати народження, місця проживання, стану здо-
ров’я (обов’язково!), контактних телефонів тощо. Можлива також 
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попередня реєстрація. Така інформація допоможе сформувати ці-
лісну картину про учасників табору, їхню вікову категорію, мож-
ливу кількість груп.

Реєстрація – запис дітей у перший день табору (відповідальні 
аніматори у відповідних бланках реєструють кожну дитину). При 
збиранні даних потрібно проконсультуватися з відповідними осо-
бами, щоб суворо дотримуватися законів щодо абсолютного збе-
реження і нерозголошення персональних даних дітей.

Наповнення програми табору

Для досягнення очікуваних результатів і мети табору програма 
має поєднувати різноманітні заходи. Кожен такий захід, якщо його 
правильно організувати, є не лише розважальним, але й формаці-
йним елементом програми.

Усі заходи разом мають органічно представляти тему дня, а 
день за днем – розкривати загальну тему табору. Зокрема, вихов-
ними засобами є: сценка (повчальна історія), пісня, зустріч і праця 
в групі (катехизація), велика гра, банси, довільні ігри, гуртки.

Підсумок табору

Для досягнення мети табору важливо не просто виконувати 
його програму, а систематично аналізувати перебіг дня. Варто, 
щоб щовечора аніматори й відповідальні за табір особи обговорю-
вали таборовий день, зокрема, даючи відповіді на такі запитання:
	Як загалом пройшов день?
	Що вдалося зробити добре (оцінюємо всі пункти програми 

дня)?
	Чи були труднощі або непередбачувані ситуації? Які саме? 

Чому?
	Як діти реагували на таборові заходи? Можливо, потрібно 

щось змінити завтра?
Після завершення табору доцільно відразу зібрати аніматорів і 

організаторів для підведення підсумків. Підсумок табору – це його 
детальний конструктивний аналіз («Що вдалося? Що не вдало-
ся?»). У цьому може допомогти організоване останнього таборо-
вого дня опитування-анкетування учасників табору.
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Якщо табір був профінансований якоюсь організацією, потріб-
но зробити як фінансовий, так і загальний звіти – із фото та відгу-
ками. Батькам дуже часто цікаво дізнатися, як їхні діти проводи-
ли час у таборі, не лише від самих дітей. Можна провести зустріч 
(свято) батьків і дітей-учасників із організаторами та аніматорами. 
Потрібно подбати також про вияв подяки організаторам та аніма-
торам. Аби проведений табір не залишився лише гарним споми-
ном, а мав продовження, важливо надалі протягом року організо-
вувати зустрічі аніматорів із учасниками табору. Це також добре 
сприяє християнській формації як аніматорів, так і дітей.

ЗУСТРІЧ 7

Творчі підсумки першого модуля

Мета зустрічі

Перевірити теоретично і практично, які знання та навички 
здобули аніматори під час першого модуля. Зрозуміти, чи справ-
ді вони готові та хочуть продовжувати аніматорське формування. 
Зробити це в активній, творчій і цікавій формі. При потребі – до-
повнити та поглибити окремі теми.

Можливості для ведучого

Провести працю в групах на чолі з вихователями, щоб аніма-
тори могли обговорити окремі теми, порушені під час навчання, 
та представити їх у формі виховних міні-проектів. Час на працю 
в групах – 45–60 хв. Час на публічну презентацію – 15–20 хв. Про-
позиції тематичних завдань (які можна змінювати, доповнювати й 
поглиблювати):
	Готуємо представлення на тему того, ким є людина, для мо-

лодших школярів.
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	Готуємо представлення на тему розуміння сенсу життя для 
школярів 12–13 років.

	Презентація на тему «Чому дитині потрібне духовне життя?».
	Презентація «Хто такий християнський аніматор? Які його 

принципи?».
	Презентація «Чому табір – гарна ідея? Аніматорство в 

таборі».

Сфера практики й навичок

Якщо це доцільно, на практичні заняття варто запросити стар-
ших аніматорів, які в цей час засвоюють 2 і 3 модулі програми. 
Допомагають в організації сфери практики і навичок досвідчені 
аніматори та вихователі, які готують попередній реквізит. Аніма-
тори діляться на групи для окремих завдань або разом виконують 
завдання по черзі (залежно від формату зустрічі та часу, відведено-
го на неї). Варіанти практичних завдань:

	постановка театралізованих ілюстрацій на тему гарної пове-
дінки (похід у ресторан, сервірування столу тощо).

	постановка сценок на тему різних етапів життя Отця Боско;
	організація і проведення двох-трьох ігор (тематичних та у 

приміщенні);
	організація й проведення великої гри;
	практика бансів.

Підсумки зустрічі

Це святковий перехід на другий крок. Для аніматорів можна 
підготувати символічні медалі на знак того, що вони зробили пер-
ший крок у формації. Якщо в групі є юнаки або дівчата, які ще не 
готові до цього, для них згодом треба обрати індивідуальну форму 
підготовки, завдяки якій вони зможуть поглибити знання та осяг-
нути навички, яких бракує.
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ДРУГИЙ ЕТАП. ДІЯЛЬНІСТЬ АНІМАТОРА



102 Зрілість і лідерство                                                                                                                       Модуль 2

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 1.

Виховання та служіння аніматора

Одне з поширених визначень говорить, що «виховання – це 
складний і багатогранний процес формування особистості, ство-
рення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціаль-
ного розвитку»49. Водночас християнський аніматор має знати, 
що завдання справжнього християнського виховання – також 
створити відповідні умови для гармонійного духовного розвитку 
особистості. Виховати серце людини так, як його створив Бог510. І 
аніматори долучаються до процесу виховання своїх підопічних, 
оживляючи його як супровідники на цьому шляху. Водночас ані-
матори самі є об’єктами виховання з боку старших вихователів та 
духівників. І всі вони разом є тими, кого виховує сам Господь.

Святий Аврелій Августин, звертаючись до кожного з нас, ко-
ротко висловив найважливіші принципи виховання: «Люби і 
роби, що хочеш. Якщо мовчиш, то мовчи з любові. Якщо говориш, 
то говори з любов’ю. Якщо згадуєш, то згадуй з любов’ю. Покла-
ди в глибині серця коріння любові – з нього може вирости тільки 
добро».

12 дороговказів любові для вихователів

Це доволі короткі, але важливі «виховні зізнання»611. Вони 
окреслюють основи педагогічного підходу, через який справді 
можна достукатися до серця дитини.

9  Див. Мт 12, 20; Іс 42, 3.
10  Текст заняття написаний за книгою Еудженіо Черіа «Дон Боско 
з Богом» / пер. Костянтина Зінченка, оновлене видання Терезіо Боско, 
LDC, Турин, (1929) 2003. Режим доступу: http://sdbua.net/new/2017/02/20/
db-z-bogom/ [01.04.2018].
11  Див.Giussani L., Il rischio educativo. Fraternita’ di Comunione e 
Liberazione, 1997.
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1. Ти дорогий мені тільки тому, що це ти – саме такий, а не ін-
ший. Для мене важливо те, що є в тобі, а не те, що є в тебе; 
важливі твої прагнення і потреби.

2. Я сприймаю тебе таким, який ти є, і хочу, щоб ти був собою.
3. Я бачу все добре, що ти носиш в собі, навіть якщо інші цього 

не помічають.
4. Я вірю в тебе і допоможу тобі не впадати у відчай, коли ти 

відчуваєш себе ніяким, непотрібним і неважливим.
5. Я зроблю все, щоб ти зміг повірити у свої сили, в самого себе.
6. Знаю, що в тебе бувають погані дні та різний настрій, я ро-

зумію це. Якщо тобі важко, завжди прийду тобі на допомогу.
7. Моє серце завжди відкрите для діалогу, особливо на важкі 

для нас теми. Я не ставлю собі за мету довести свою правоту, 
принизити твою гідність чи висміяти твої думки.

8. Я прагну розмови, тому що вчуся не тільки слухати, але чути 
й розуміти тебе.

9. Моє ставлення до тебе відверте, я довіряю тобі.
10. Я не граю емоціями, щоб нав’язати тобі свої бажання.
11. Якщо ти мене раниш, я говорю тобі про те, що відчуваю, на-

магаючись не завдавати болю. Я відкидаю звинувачення на 
кшталт: «Ти завжди так поводишся…», «Ти мене не розумі-
єш і не прагнеш цього….», адже це неправда. Ми помиримо-
ся, а ці слова й далі завдаватимуть тобі болю.

12. Я зможу вибачити тобі всі образи й непорозуміння і не буду 
пригадувати те, за що ти вже вибачився і що було пробачене.

Через уважне прочитання цих дороговказів можна усвідомити 
ще одну грань покликання аніматора – участь у вихованні дітей як 
у процесі формування їхніх особистостей з любові та для любові. 
Щоб процес усвідомлення був якомога якіснішим, рекомендується 
використати в цій зустрічі метод праці в групах, де всі учасники 
зможуть обговорити й творчо представити окремі або всі дорогов-
кази, наведені вище.

Виховання, яке змінює світ

Видатний італійський педагог і письменник, священик-салезі-
янин Бруно Ферреро назвав дисципліну «другою найважливішою 
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річчю після любові»712 в процесі виховання. Це й справді найбіль-
ший виклик і непросте завдання для сучасних родин. Тим більше, 
що його фактично неможливо осягнути без визначення необхід-
них дітям меж.

Але осягнення мистецтва дисципліни допомагає усвідомити, 
що виховання справді здатне змінювати світ. І це, між іншим, та-
кож постулат, що є надважливим для о.  Бруно813, великого друга 
дітей, їхніх батьків та вихователів.

Що мають знати про дисципліну аніматори?

•	 Перші та головні вимоги ми ставимо до себе. Варто самим 
ставати тими, на кого діти хотіли б бути подібними.

•	 Спочатку – обдарування дружбою та увагою, а потім – за-
уваження.

•	 Дисципліна потребує часу й терпіння. Вона не будується за 
добу, навіть не за тиждень.

•	 Не намагайтеся виправляти батьків дітей, їхніх, як здаєть-
ся, помилок. Це не те, заради чого ви стали аніматорами. У 
складних випадках радьтеся з духівниками і досвідченими 
аніматорами.

•	 Установлюйте конкретні правила та чітко їх дотримуйтеся. 
Для дітей важливо, щоб ви бути передбачуваними.

•	 Покарання – тільки позитивні. У вигляді додаткових обов’яз-
ків, творчих вимог тощо. Жодних принижень або тілесних 
покарань.

•	 Діти мають право знати, що дозволено в таборі (на події, 
заході тощо), а що заборонено і чому. А також те, що буде, 
якщо порушити заборону.

•	 Аніматори працюють як команда, не створюючи неузгодже-
них правил, заборон тощо.

Навчаючись цих принципів та навчаючи їх дітей, варто розу-
міти, що дисципліна та чітко виражені правила – це те, що допо-
магає і вам, і дітям відчувати себе більш впевнено та формувати-
ся сильними особистостями. Адже реальний світ і життя в ньому 

12  Бруно Ферреро. Ваші діти мають лише вас. Тільки виховання 
змінить світ. Львів: Дон Боско, 2012, с. 109.
13  Див. там само.
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вимагають навику самодисципліни, який дорослі отримують саме 
з доброго виховання. Відповідно, успішна й щаслива доросла лю-
дина формується також і завдяки мистецтву дисципліни, яке не 
побоялися осягнути її батьки і вихователі.

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 2

Таїнства християнського втаємничення:
Хрещення, Миропомазання, Євхаристія

Визначення, чим для християнина є Хрещення, Миропомазан-
ня та Євхаристія, комплексно подає Катехизм УГКЦ: «Хрещення 
вводить у таїнство смерті й воскресіння Христа і є початком 
тайновведення. Ставши сопричасником Христових смерті і во-
скресіння, новоохрещений у Миропомазанні отримує печать дару 
Святого Духа, а в Євхаристії – поживу життя вічного.

Християнське тайновведення в нашій традиції виражається і 
просторово: Хрещення починається в притворі (хрещальні), Ми-
ропомазання звершуються в храмі вірних, а Причастя – на порозі 
святилища. Новоохрещені зодягаються у світлі ризи, які в давнину 
носили впродовж цілого Світлого тижня. Ці ризи означають ра-
дість нового життя у Христі й очікування повноти зустрічі з Бо-
гом – у зновупришесті Христа»14.

Непрості та величні визначення, чи не так? Їхніми «ключови-
ми словами» можна було би назвати не лише самі назви таїнств. 
Тут також ідеться про поняття «тайна», «дар», «життя», «радість» 
і «зустріч».

Тайна: все починається у Хрещенні

Неважливо, пам’ятаємо ми цей момент чи ні – але у Святому 
Хрещенні Триєдиний Бог взяв кожного з нас на руки і назвав своїм 
сином чи донькою. Це та велика тайна, яку має відкрити про себе 

14          Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», 65–66.
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кожен із нас. Сам Творець Всесвіту обдарував тебе і мене опікою 
Ангела-охоронця, благословив усі наші дари і таланти та щедро 
наділив можливістю реалізувати все, що заклав у наші серця. Дав 
Свою творчу силу, величезне прагнення добра й любові, дозволив 
помилятися, щоб потім знову знаходити прощення у Своїх любля-
чих обіймах… І навчив прагнути осягати добро вже від дитинства: 
«Діти вже змалечку входять у духовне життя, збудоване на молит-
ві, слуханні Слова Божого і прийнятті Святого Причастя. Дороста-
ючи до зрілого віку, діти з допомогою батьків зростають у благодаті 
таїнства Хрещення, вчаться перемагати зло і творити добро»15.

Пригадайте Євангеліє: саме від хрещення Ісуса Христа в Йор-
дані почалася Його прилюдна діяльність (див. Мт 3; Мр 1). Хре-
щення містить у собі все те, що необхідне для реалізації особливої 
місії, Божого покликання людини, і водночас у Хрещенні все не за-
вершується, а тільки починається… «Через Хрещення, Миропома-
зання і Євхаристію, які називаються Таїнствами християнського 
втаємничення, людина стає членом Христового Тіла й учасником 
священицького, царського та пророчого служіння Христа»169.

Тут йдеться про багатство вимірів покликання кожного з нас. 
Це непросто для зрозуміння: можливо, на цю тему варто додат-
ково поспілкуватися з духівником або катехитом. Ця тема (як на 
практиці людина вже на землі може стати учасником служіння са-
мого Бога?) є також чудовою ідеєю для обговорень і праці в групах.

Дар життя та єдності

«Через святі таїнства Хрещення й Миропомазання, разом із 
Причастям, ми з’єднуємося з Христом, стаємо в Ньому спадкоєм-
цями Божого життя, носіями Святого Духа, який об’являє нам усю 
правду Христову, веде шляхами заповідей Христових і молиться в 
нас: “Авва! – Отче!” (Рм 8, 15). Через ці Святі Таїнства ми стаємо 
членами Тіла Христового й храмом Святого Духа»1710.

Миропомазання – це дар єдності з Богом, вираження Божої лю-
бові та довіри до нас. Переважна більшість людей отримує цей дар 
відразу після хрещення, тому він ніби «оминається» у розумінні. 

15                         Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», 68.
16  Там само, с. 407.
17  Там само, с. 409
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Але не жити з усвідомленням дару Святого Духа – це немов недо-
їдати, перебиваючись водою і сухим хлібом, коли поруч стоїть хо-
лодильник зі свіжими й смачними делікатесами. Його лише треба 
відкрити!

Це таїнство, як і хрещення, приймається тільки раз у житті, 
бо Святий Дух перебуває з нами в ньому назавжди. Боже життя 
сповнює силою кожного охрещеного і миропомазаного, озброює, 
мов духовні лицарські обладунки. І саме Його ми просимо щодня: 
«Царю Небесний, Утiшителю, Душе iстини, що всюди єси i все на-
повняєш, Скарбе дібр i життя Подателю, прийди i вселися в нас, i 
очисти нас вiд усякої скверни, i спаси, Благий, душi нашi».

Радість зустрічі

«Передсмак приходу Царства Божого вірні мають у Пресвятій 
Євхаристії, в якій здійснюється зустріч і сопричастя Бога й лю-
дей»1811. У Святому Причасті кожного християнина чекає Небо на 
землі – сам Бог, який не зупинився перед тим, щоб постати перед 
нами абсолютно беззахисним під виглядом простого білого хліба. 
І знову Тайна… Чому це так, до кінця не пояснить жоден богослов. 
Але безліч людей підтвердять, що храми, де зберігається Пресвята 
Євхаристія, язик не повертається називати «порожніми», навіть 
якщо людей там немає. Бог любить нас також і через свою постій-
ну присутність – і дає цей приклад нам. Адже присутність і відкри-
тість, які ми відчуваємо з дитинства, – це основні ознаки любові, 
зрозумілі навіть немовлятам.

Ще один вимір Тайни полягає в тому, що Євхаристія нас змі-
нює: «Прославлення тіла християнина вже звершується у святому 
таїнстві Євхаристії, коли він єднається з прославленим Христом. 
«Євхаристія – лік безсмертя проти того, щоб помирати». Люди-
на доростає до “тіла духовного” (пор. 1 Кр 15,44): “Наші тіла, які 
мають участь у Євхаристії, стають нетлінними, бо мають надію 
на воскресіння”»1912.

Великий дар Святого Причастя окреслює те, що людина по-
кликана жити з чистою совістю, дотримуючись Божих заповідей. 
Адже лише в стані благодаті можна відчути справжню радість від 

18  Див. там само, с. 36.
19  Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», с. 247.
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єдності з Тим, хто є її джерелом. У цьому допомагає Таїнство пока-
яння і примирення, видимою частиною якого є сповідь… Але про 
це ми більше поговоримо згодом.

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 3

Катехизм: навчаємося і навчаємо

Щоб оживити цю зустріч, на неї можна запросити катехи-
тів-практиків. А також розпитати аніматорів про те, який досвід 
катехизації вони мають, попросити пригадати найбільш цікаві та 
нецікаві катехизи в житті (від дитинства і дотепер). Однак не зара-
ди критиканства, а щоб зрозуміти, як треба і як не треба катехизу-
вати, спираючись передусім на власний досвід.

Покликані свідчити Любов

Щоб катехизувати, тобто виховувати дітей і молодь у вірі, пере-
давати їм віру та свідчити про християнську надію й Божу любов, 
доведеться насамперед самим розібратися у своїх стосунках із Го-
сподом. Поговорити з духівником і катехитом – з тими, кого хочеть-
ся наслідувати. Почитати за їхньою рекомендацією кілька вартісних 
книжок, де Бог є Тим, ким Він є насправді, – добрим і люблячим 
Батьком, сильним Творцем Всесвіту, дивовижною Тайною – Трой-
цею. Не наглядачем чи прокурором, не кимось між абстрактним 
Сантою і «добрим Бозьою». Якщо ви погоджуєтеся, що виховувати 
у вірі й навчати її – це свідчити Божу любов іншим людям і пізна-
вати Бога разом із ними, то не помиляєтеся. Саме такий підхід до 
катехизації личить справжнім християнським аніматорам.

•	 Катехизувати можна через зустрічі (особисті та в групах), 
творчі заняття, співи, театральні сценки, «неформальні 
розмови», спільну працю та просто через приклад власного 
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життя. І останній тип християнського свідчення, як прави-
ло, виявляється найсильнішим; без нього всі попередні ме-
тоди фактично втрачають сенс.

•	 Краса, велич, цінність життя – гарна тема для катехизації та 
роздумів навіть для тих, хто сумнівається в потребі «уроків 
релігії».

•	 Під час катехизації діти мають зустріти передусім Бога. Су-
проводити до цієї зустрічі покликаний катехит. Така зустріч 
може бути проповіддю Доброї Новини (в різних формах), 
літургійною катехизою (про все, що стосується Таїнств Цер-
кви), а також розмовою про різні історії з життя і досвіду 
Церкви, святих тощо.

•	 Не знаєте, з чого почати? Помоліться разом «Царю Небес-
ний…» і запитайте дітей, хто такий Бог? І в чому вони бачать 
Його любов – у своєму житті та у світі. Так ви можете потра-
пити на найкращу катехизу свого життя.

•	 Сильна людина, яка живе справжніми цінностями – це та-
кож чудова катехитична тема. Багато сміливих, розумних і 
просто неймовірних людей знайшли Бога в дивовижних об-
ставинах. І про них можна багато говорити.

Основа – Слово Боже

Катехизація є щоразу новим відкриттям і кроком до розумін-
ня Святого Письма. «Слово Боже сприймається вірою, а віра похо-
дить від слухання (див. Рм 10, 17). Для розуміння Святого Письма 
треба поєднувати його читання зі слуханням Слова Божого під 
час проповіді і катехизації. Як розповідається в Діяннях апосто-
лів, вельможа ефіопської цариці читав пророцтво Ісаї про Христа, 
але не розумів його, аж поки апостол Филип йому не розтлумачив. 
Завдяки поясненню апостола вельможа увірував в Ісуса Христа й 
охрестився (див. Ді 8, 26–39)»20

13.
Зважаючи на те що першими катехитами дітей є батьки, а сім’я – 

малою Церквою, в кінці цього заняття кожен із нас у тиші Божої 
присутності, у храмі чи в іншому місці нехай запитає себе: чи Сло-
во Боже та спільна молитва є моїм щоденним хлібом? Чи є вони  
щоденним хлібом нашої сім’ї вдома? Чи ми як аніматори можемо 

20  Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», с. 47.
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молитися разом, разом читати Святе Письмо, слухати катехизу від 
духівника або катехита? Відповіді на ці питання має знати тільки 
Бог. Але якщо якась відповідь у свій час потягне за собою розумін-
ня, що щось потрібно змінювати на краще, значить бодай одне з 
цих запитань досягло своєї мети.

Фрагмент із катехизи. Любов і життя (о. Петро Майба, СДБ)

	«Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у тебе – слова життя 
вічного!» (Йн 6, 68).

	«Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і сопри-
частя Святого Духа нехай будуть з усіма вами» (З послання 
св. Павла до Коринтян).

Господь має слова життя. Він сам є життям, Він усе сотворив 
і привів до життя. У Бозі лежить життєдайне джерело життя, бо 
життя походить від Нього. Бог – це вічність життя, до якої ми та-
кож покликані. Тому суть нашого життя полягає в тому, щоб… 
жити! Ми покликані до життя на цьому світі – і до життя вічного. 
Це все дане Господом як дар і не є нашою заслугою. Ми можемо 
лише прийняти це – те найбільше, що Господь міг подарувати кож-
ному Своєму синові та кожній Своїй доньці.

Життя – це те, що втрачає сенс без любові, і сам Господь є цією 
Любов’ю. В любові міститься сенс життя. З причини любові Го-
сподь творить для життя, щоб ми могли жити й любити, а любля-
чи, могли жити вічно в Його любові.

Отже, життя і любов не пов’язані тільки земним і матеріаль-
ним світом, з його емоціями і почуттями. Це царина духовного й 
вічного, яка залишається та існує завжди. Людська любов слабка 
і недосконала, Божа – вічна. Бог не зважає на вік, красу, фігуру… 
лише на серце. Він любить і чекає без умов. Нічого не вимагає. Той, 
хто пізнав таку любов навіть не усвідомлено, знає, що справді лю-
блячий не зважає на емоції. А просто прагне добра для того, кого 
любить щиро й безкорисливо.

Той, хто прагне життя й любові, має дозволити Божій любові 
перебувати з ним, провадити до життя… Усвідомити Його любов 
та жити нею. І чим більше кожен із нас буде бачити та відчувати, 
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як сильно Бог любить його, тим більше зможе жити Його життям, 
любити Його любов’ю. Ми покликані вчитись бачити знаки Його 
любові в кожній хвилині життя, в Його присутності в нашому 
житті, в Його милосердному та доброму ставленні до нас, у всьому 
тому, чим Він обдаровує нас щодня.

Від цього в серці народжується бажання вдячності, вміння дя-
кувати Йому за все, що маєш. Любов і життя подаровані як дар, 
тож і наше життя може стати даром для інших. Життя спасенне і 
відкуплене кривавою жертвою через життя і смерть Ісуса Христа, 
тому воно має покликання і спрямування до святості, воно стає 
живою Євхаристією, втіленим милосердям та любов’ю для інших.

Питання для обговорення та / або особистих роздумів
(друга частина катехизи)

	Що означає для мене жити й любити? Чи я хочу і вчуся жити 
та любити по-справжньому?

	Чи усвідомлюю, що Господь любить мене? Чи даю Йому 
можливість любити мене?

	Ким для мене є Ісус в Євхаристії? Наскільки дійсно я живу 
Ним?

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 1

Періоди життя дитини

Щоб не обмежуватися класичною періодизацією з підручників, 
можна навести періоди життя дитини відповідно до простого по-
ділу на життєві етапи, які так чи інакше знайомі кожному з нас. 
Важливими гостями цього заняття можуть стати психолог, лікар 
та педагог. Щоб учасникам було цікавіше, можна обговорити ко-
жен із періодів (його сильні та слабкі сторони, важливі правила, 
пережиті в той час емоції тощо) під час праці в групах або в межах 
відкритої дискусії.
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Внутрішньоутробний період

«Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хва-
лю тебе, що сотворив мене так дивно; діла твої предивні, ти душу 
мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли 
постав я таємничо, коли мене творено в землі глибоко» (Пс 139, 13–
15). У «землі глибоко», тобто вже в лоні матері, Бог з любов’ю тор-
кається нас, покликуючи до життя. Ще до народження дитина має 
право на те, щоб її супроводжували материнська ніжність і турбот-
лива любов батька, радісна увага, допомога та щира молитва братів і 
сестер, родини і всього оточення. Як проста логіка, так і наукові до-
слідження21 підтверджують, що любов, спокій, турбота, тепло, зати-
шок, безпека матері й дитини під час вагітності – все це і є найкращі 
умови для формування гармонійної особистості здорової людини.

Батьки, які обдаровують одне одного ніжністю під час очіку-
вання дитини, роблять ставку на здоровий сон і повноцінне здо-
рове харчування (що, звісно, корисно і під час підготовки до зачат-
тя), слухають класичну чи просто спокійну музику, бережуть одне 
одного і маля від стресів, роблять найліпший «перший внесок» у 
виховання дитини та у свої стосунки з нею.

Добре, коли старші брати чи сестри (якщо вони є, звісно) допо-
магають у цьому татові й мамі та особливо оберігають домашній 
затишок у цей час. Зрозуміло, що на дорослих дітей у такій ситуації 
може бути покладено дещо більше домашніх обов’язків – але при 
мудрому підході (дітям все потрібно пояснити заздалегідь і зроби-
ти це відповідно до їхнього віку й ситуації) це стане для них найкра-
щою школою відповідальності та підготовкою до дорослого життя.

Немовлята і малюки. Раннє дитинство

Перші три роки – дивовижний час у житті людини. Смішне не-
мовля, яке ще тільки вміє їсти, спати та кліпати очками, за цей час 
перетворюється у свідому маленьку людину з власною позицією, 
думкою і вподобаннями. Чим більше та інтенсивніше в цей час 
батьки спілкуються з дитиною, тим кращими будуть їхні стосунки 
протягом цілого життя.
21          Пор. Л.А. Незнамова, Вагітність і стрес (Pregnancy and Stress). 
Інформація для батьків. Режим доступу: http://www.ibis-birthdefects.org/
start/ukrainian/upregstr.htm [17.03.2018].
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У цей час діти вже будують дружні стосунки з братами і сестра-
ми, в чому часто потребують підтримки дорослих: починаються 
процеси взаємного виховання та розвитку. Більшість вирушає в 
садок, щоб там уперше перебувати у суспільній групі з іншими 
людьми певну кількість часу (це вже не майданчик у дворі, з якого 
можна втекти до мами при першій-ліпшій нагоді).

У цей час батькам та всім, кого цікавлять навички гарного вихо-
вання, варто засвоїти «Правило перших трьох хвилин»22

14, яке сфор-
мулювала український педагог і психолог Наталя Сиротич. Воно 
полягає в тому, щоб завжди зустрічати дитину з такою великою 
радістю, наче зустрічаєте друга, якого не бачили багато-багато 
років. І не важливо, скільки ви не бачилися перед тим – кілька днів, 
від ранку чи лише 30–40 хв. Зазвичай, все, чим із вами хоче поділи-
тися дитина, вона «видає» у перші хвилини зустрічі, саме в цьому 
полягає важливість не змарнувати цей час. Батьки, які інтуїтивно 
виконують «Правило перших трьох хвилин», забираючи дитину з 
садочка, завжди присідають на рівень її очей, обнімають при зу-
стрічі та говорять, що скучили за нею. Приходячи з роботи, відра-
зу звертають всю увагу на дитину. Адже є лише кілька хвилин для 
того, щоб сісти поруч біля неї, розпитати про її день та вислухати. 
Потім і діти, і дорослі зосередяться на інших справах, але перші 
три хвилини мають належати тільки їм. Навіть кілька хвилин ду-
шевної бесіди означають для малюка набагато більше, ніж цілий 
день, проведений разом, якщо думками дорослі в цей час були де-
інде.

Від 3 до 6: садочок і домашнє виховання

Емоційно вразливі, вередливі «нехочухи»… Водночас наші 
щирі, ніжні, тендітні та улюблені дітлахи-дошкільнята. Вони вже 
переживають свої перші вікові кризи, вперше стикаються з різни-
ми проблемами й заборонами, перший раз закохуються і разом 
планують майбутнє. У цьому віці можна чітко зауважити форму-
вання сумління: дошкільнята вчаться відрізняти добрі вчинки від 
егоїстичних, турботу від використання. Помічають щире (або ні) 

22 Див. повний текст: Сиротич Н., Діти завжди потребують до себе негай-
ної уваги. Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2018/04/30/230605/ 
[30.04.2018].
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ставлення дорослих, наслідують їх. Мають усвідомлювати перші 
межі, встановлені батьками й вихователями, часто чують слово 
«ні», хоча й не відразу його приймають.

У формуванні дітей 3–6 років помітно збільшується роль стар-
ших братів і сестер – передусім через їхній приклад (гарний чи ні, 
інше питання). Також може настати перше усвідомлене відкриття, 
що любов батьків не вичерпується, а втілюється далі: з’являються 
молодші брати/сестри, для яких уже більш самостійні старші до-
шкільнята стають авторитетними помічниками або помічницями.

Молодша школа

Діти 6–10 років традиційно вважаються молодшими школяра-
ми (хоч, звісно, цей час часто триває і до 11 років). Цей період для 
вихователів особливо важливий як час особистісно зорієнтова-
ного виховання. Приклад батьків, учителів, вихователів, старших 
дітей у цей період має першорядне значення. Також для молодших 
школярів базове значення має ціннісне виховання: вони особливо 
чутливі щодо морально-етичних впливів, активно засвоюють нор-
ми поведінки, вчаться комунікації, сприймають основи культури 
відносин між людьми23

15.
На самопочуття та емоційний настрій молодшого школяра ве-

ликою мірою впливає особа вчителя. Зокрема, для учнів 1–2 класів 
учитель – центральна фігура, арбітр і авторитетна особа. Але вже в 
3–4 класах виразніше формується самооцінка, а значення ставлен-
ня однолітків починає переважати оцінку вчителя24

16.
Шкільні аніматори можуть активно залучати молодших школя-

рів до дозвілля на перервах та під час проведення таборів. Особли-
во якщо ми говоримо про дітей 9–11 років. Звісно, в цьому може 
знадобитися допомога вчителів і вихователів молодших класів. 
Молодші школярі з радістю долучаються до командних ігор, а діти 
9–11 років навіть можуть із цікавістю допомагати в організації до-
звілля першачків.

23 Див. Вікові особливості учнів. Початкова школа (молодший 
шкільний вік 6–10 років). Режим доступу: http://www.leader171.kiev.ua/2.
str/sps/sps_002.pdf [17.03.2018].
24  Див. там само.
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Середня школа та підлітковий вік25
17

Підлітки 11–16 років переживають час дорослішання. Це період 
фізичної дисгармонії, гормональних вибухів, суперздібностей та 
неприхованої атаки на життя. На початку цього періоду підлітки 
ще люблять працювати в групах, захоплюються рішучими й му-
дрими вчителями, спільними веселощами й забавами. А ось з 13 
років приходить час індивідуальних розмов, «великих проблем», 
незгоди й кризи авторитетів. 13-річних непросто змусити долучи-
тися до допомоги молодшим школярам – вони радше можуть це 
сприйняти як приниження.

14 років – вік інтелектуальних ігор, особистої незалежності, 
швидких темпів розвитку мозку. У цей час підлітки люблять дис-
кусії, ревно стають на захист своїх поглядів, хочуть бути почутими. 
Заглиблення у фантазії свідчить про бажання створити власний 
«кращий» світ, де 14-річний хлопець чи дівчина буде тим, ким вже 
почувається внутрішньо, – дорослим. Це вік першої і більш дорос-
лої усвідомленої відповідальності, адже 14-річні вже можуть допо-
магати старшим аніматорам, а також самостійно щось придумувати 
й організовувати. Школа і група в цей час – цікаве місце, але пере-
дусім через переживання, які там досвідчує підліток (закоханість, 
спілкування, визначення авторитетів, полеміка зі старшими тощо).

У 15–16 років свідомість та здатність до відповідальності вже 
розвинуті на досить високому рівні, тому в цей час часто почина-
ється аніматорська формація. Визначити свої здібності, замисли-
тись про покликання, проаналізувати досягнення – в цьому віці 
вже не діти, але ще не дорослі встигають усе. Командні та індиві-
дуальні ігри, участь чи організація, допомога молодшим у пізнанні 
світу… Вони можуть усе, адже входять у наступну найчарівнішу 
пору життя людини – юність.

Старша школа. Юнацтво

Перед повноліттям юнаки й дівчата – потенційно перші поміч-
ники вчителів та вихователів. Вони входять в активну фазу по-
шуків «саме своєї» дороги, «саме тієї» людини або професії, «саме 
25    Тут висвітлено концепцію підліткового віку Бруно Ферреро, 
відображену в книжці «Час дорослішання. Про виховання підлітків» 
(Львів, Свічадо, 2014).
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справжніх» друзів. Навички та вміння, які засвоюються в цей час, 
стають гарною наукою на все життя. Тому до 18 років так важливо 
засвоїти основи комунікації, стосунків, виховання молодших ді-
тей – все це дуже швидко знадобиться для побудови власного ща-
сливого життя, розпізнання покликання, створення власної сім’ї.

Звісно, в цьому віці не бракує юнацького максималізму, фанта-
зій, комплексів… Тому великого значення набувають мудрий су-
провід і наставництво з боку більш досвідчених дорослих. Також 
час перед повноліттям можуть спіткати різноманітні кризи, тому 
для батьків і вчителів юнаків та дівчат важливо співпрацювати 
з психологами і не боятися тактовно запитувати учня чи учени-
цю та/або батьків, що відбувається, якщо помітні якісь тривожні 
симптоми (різкі зміни у спілкуванні, швидкий набір/втрата ваги, 
дивні статуси в соціальних мережах тощо). Коли дитина вступає у 
дорослий вік, завдання старших – допомогти їй у цьому, супрово-
дити в зростанні, щоб у подальшому мати вже фактично рівного 
собі доброго друга й помічника.

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 2

Таїнства зцілення: Покаяння і Єлеопомазання

У Таїнстві покаяння і примирення, видимою частиною якого є 
сповідь, Бог чекає на кожного свого сина і на кожну дочку, щоб 
прийняти наш біль і наш жаль через учинені гріхи, зцілити серце, 
намастити його дорогоцінною олією милосердя й любові. Нато-
мість у Єлеопомазанні хворі приносять Творцю свої страждання, 
щоб отримати прощення гріхів і надію на зцілення.

Таїнство Покаяння (сповідь)

«Кожна молода людина повинна мати змогу почути Божий го-
лос як у своєму сумлінні, так і через слухання Божого Слова. І на 
цій дорозі важливо знайти супровід мудрого сповідника, який на 
прохання молоді й ніколи не нав’язуючись, може стати духовним 
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отцем. Розпізнавання покликання – це насамперед читання знаків, 
які Бог уже поставив у житті молодої людини через її якості та 
особисті схильності, через зустрічі та через молитву…»26 Святі-
ший Отець Франциск Папа Римський називає сповідь місцем, де 
зустріч людини з Богом священик супроводжує як свідок і голос 
Божого Милосердя. Ось як Папа говорить27 про те, чим є по суті 
своїй Тайна Покаяння.

•	 Свята Тайна Покаяння не є судом, але зустріччю з Господом 
Богом. Він прощає і забуває кожен гріх людини, яка не втом-
люється просити у Нього милосердя.

•	 «Роботою» Господа Бога є примирювати. Наш Творець про-
щає будь-який гріх і прощає завжди. Він радіє й веселиться, 
коли грішник кається і просить у Нього прощення. Він забу-
ває всі гріхи, з яких людина розкаюється.

•	 Бог не втомлюється прощати, це ми часто втомлюємось про-
сити в Нього прощення.

•	 Навіть якщо людина все своє життя прожила у гріхах, але 
таки зрозуміла, що чинила неправильно і кається у тих вчин-
ках, то потрібно звернутись до Бога з проханням прощення, 
і Він, без сумніву, пробачить усе і відразу.

•	 Бог Отець забажав послати у світ Свого Єдинородного Сина, 
щоб через Нього встановити новий союз із людством, осно-
вою якого є прощення.

•	 Каяник нічого не винен взамін за Боже прощення, бо Хри-
стос Своєю жертвою вже заплатив за нього.

•	 Дехто міг би сказати: «Отче, я не йду до сповіді, адже скоїв 
дуже-дуже багато поганих учинків, за багато з них я не змо-
жу отримати прощення». Це неправда! Бог усе прощає!

•	 Сповідь – це не хімчистка, де можна позбутись будь-якої 
плями, але – це місце зустрічі з Добрим і Милосердним Бать-
ком, який радіє нашому приходу та розкаянню.

Крім цього, важливо в покаянні не забути звернутися не лише 
за Божим, але й – наскільки це можливо – за людським прощен-
26         Папа Франциск про Сповідь і розпізнавання покликання. Режим 
доступу: http://uk.radiovaticana.va/news/2018/03/09/ [17.03.2018].
27         Папа Франциск: сповідь не є судом, а зустріччю з Богом. Режим 
доступу: http://old.dyvensvit.org/articles/106263.html [17.03.2018].
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ням. Так учить нас сам Господь: «Коли, отже, приносиш на жертов-
ник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав 
там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм 
братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій (Мт 5, 23–24). Просити 
пробачення у Бога, ігноруючи шкоду й біль, завдані людям, трагіч-
на практика, яка радше має стати чимось ганебним серед сучасних 
християн.

Для аніматорів та всіх осіб, причетних до виховання, важливо 
розуміти, що у примиренні з Богом і людьми варто не затягувати 
конфлікти (не ходити з образою чи провиною, але поговорити). 
Недарма Апостол Павло вчить нас: «Відкинувши брехню, говоріть 
кожен правду ближньому своєму… Гнівайтеся, та не грішіте! Хай 
сонце не заходить над вашим гнівом» (див. Еф 4, 25–26).

Також старші мають навчитися просити прощення у молодших 
(і навпаки, звісно), коли завинили перед ними. Принаймні якщо 
хочуть стати справжніми вихователями, покликаними до цьо-
го служіння і отримати досвід поваги, а не вимушеного послуху: 
«Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодне. Батьки, 
не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі» (Кол 3, 20–21). Про ці 
речі важливо сказати саме в темі сповіді, адже механічне визнання 
гріхів без зміни поведінки та вміння перепросити ближнього пере-
креслює те велике покликання стати свідками Божого милосердя, 
яке має в собі кожен, хто був охрещений в ім’я Пресвятої Тройці.

Таїнство Єлеопомазання для зцілення хворих

Через Покаяння та Єлеопомазання, які називаються Таїн-
ствами зцілення, вірному дарується духовне й тілесне здоров’я»28. 
Господь, говорить далі Катехизм, прийшов у світ, аби зцілити й 
спасти людину, відновити втрачену нами внаслідок первородного 
гріха цілісність. Христос – лікар душ і тіл людських – під час зем-
ного життя відпускав гріхи та зціляв хворих, а після вознесіння 
силою Святого Духа чинить це і далі через Свою Церкву у святих 
таїнствах Покаяння та Єлеопомазання29.

Через Єлеопомазання відпущення гріхів і надія на зцілення 
стають реальністю. Але це не відміняє того, що існують хвороби й 

28            Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», с. 407.
29           Див. Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», с. 448.



119Модуль 2                                                                                                                                                   Зрілість і лідерство 

страждання: «Ісус Своїми страстями та животворящою смертю 
надає нашим стражданням нового значення: в поєднанні зі страж-
даннями Ісуса вони стають засобом очищення і шляхом спасіння 
для нас та для інших людей»30

18. Важливо пам’ятати, що Єлеопо-
мазання – саме Таїнство зцілення, а не «підготовка до смерті», як 
воно часто сприймається серед нашого народу. До важкохворого 
важливо закликати священика вчасно і якнайшвидше, не чекаючи 
моменту, коли його свідомість вже згасатиме. Хоч, звісно, Єлеопо-
мазання дається доти, доки є обґрунтована надія, що людина жива.

Зрештою, сам Господь обіцяв, що під час проповіді Євангелія 
апостолів будуть супроводжувати зцілення: «На хворих будуть руки 
класти, і добре їм стане» (Мр 16, 18). Тому апостоли й далі заклика-
ють молитися за хворих (див. Як 5, 14–15). Таким чином, «Єлеопо-
мазання, яке християнин приймає під час страждань і хвороб, уділя-
ється для підкріплення віри в перемогу Христа над гріхом і смертю. 
Бог в Єлеопомазанні дарує благодать відновлення внутрішньої ціло-
сті людини – її зцілення та подальшого духовного зростання»31.

Папа про Єлеопомазання: відчути Боже співчуття32

Єлеопомазання хворих – це таїнство, через яке ми можемо на 
дотик відчути Боже співчуття. Колись його називали «останнім 
помазанням», оскільки вважали духовною потіхою в безпосеред-
ній близькості до смерті. Однак коли говоримо про «єлеопомазан-
ня хворих», то краще подивитись на досвід хвороби й терпіння з 
перспективи Божого милосердя.

1. Існує біблійний образ, що в усій глибині виражає таємницю 
єлеопомазання хворих: це притча про Милосердного Самарянина 
в Євангелії від Луки (див. Лк 10, 30–35). Коли ми уділяємо це Таїн-
ство, Господь Ісус в особі священика стає поруч із тими, хто тер-
пить, хто серйозно хворий або похилого віку. Притча розповідає, 
що милосердний самарянин подбав про терплячого чоловіка, по-
ливаючи його рани оливою й вином. Ця олива нагадує нам про ту 
30         Там само, с. 463.
31                Там само, с. 464–465.
32                     Загальна аудієнція з Папою Франциском 26.02.2014 р.: Про Таїнство 
Єлеопомазання (повний текст). Режим доступу: http://popefrancis.org.
ua/?p=2604 [17.03.2018].
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олію (миро), яку щороку у Великий Четвер освячує єпископ власне 
для єлеопомазання хворих. У свою чергу вино є знаком любові й 
ласки Христа, що випливають з дару Його життя для нас і виража-
ються у всьому своєму багатстві в сакраментальному житті Цер-
кви. Зрештою, терплячого чоловіка передають господареві заїзду, 
щоб він міг надалі ним опікуватись, не зважаючи на видатки. Але 
хто є цей господар заїзду? Це Церква, християнська спільнота, це 
ми, кому щодня Господь Ісус довіряє тих, хто терпить тілом чи ду-
хом, аби ми могли надалі виливати на них без обмежень усе Його 
милосердя і спасіння.

2. Цю чітку і зрозумілу вказівку дає у своєму посланні св. апо-
стол  Яків: «Нездужає хтось між вами? Хай прикличе пресвітерів 
церковних і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією 
в ім’я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його 
підійме; і як він гріхи вчинив, вони йому простяться» (Як 5,14–15). 
Така практика існувала ще в часи апостолів. Ісус дійсно навчав 
своїх учнів, аби вони, як і Він, особливо любили хворих і терпля-
чих, і передав їм здатність та завдання надалі уділяти в Його ім’я 
і відповідно до Його серця мир через спеціальну ласку цього Та-
їнства. Однак це не має вводити нас до нав’язливого пошуку чуда 
чи припущення, що ми завжди можемо осягнути оздоровлення, 
але це впевненість у присутності Ісуса біля хворої чи старої особи, 
бо кожен, хто досягнув віку 65 років може приймати це Таїнство. 
Власне це Ісус стає поруч із нами. Деколи, коли хтось нездужає і 
ми пропонуємо закликати до нього священика, ми чуємо у відпо-
відь: «Ні, бо це принесе нещастя чи хворий зазнає страху». Існує 
стереотип, що відразу після священика має прийти працівник по-
ховальної служби, однак це неправда. Священик приходить для 
того, щоб допомогти хворому чи старшій людині. Треба проси-
ти священика, щоб він прийшов додому і уділив Єлеопомазання, 
благословення, бо це приходить сам Ісус, щоби піднести хворого 
на дусі, обдарувати його новими силами, надією, щоб допомогти 
йому, а також відпустити його гріхи. Це надзвичайно добра прак-
тика, адже завжди варто знати, що в моменти страждань і хвороби 
ми не самі, а з Богом.

У миті болю і хвороби ми не самі: священик і присутні під час 
Єлеопомазання особи, по суті, представляють усю християнську 
спільноту, що як одне тіло збирається навколо хворого і його ро-
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дини, підсилюючи їхню віру, підтримуючи їх молитвою і брат-
ською сердечністю. Але найбільша потіха випливає з того факту, 
що в цьому таїнстві уприсутнюється сам Господь Ісус, який бере 
нас за руку, обдаровуючи благодаттю, і нагадує нам, що в цю мить 
ми належимо Йому і ніщо – навіть зло і смерть – ніколи не зможе 
відлучити нас від Нього. Маймо таку звичку кликати священика, 
щоб нашим важкохворим і пристарілим особам уділяв це таїнство, 
цю потіху і силу Ісуса, щоби відважно іти далі. Робімо це!

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 3

Організація та ведення гуртків33

Серед аніматорів завжди виокремлюється група «Гуртки». Вона 
здійснює пошук гуртків, вибір приміщення для гурткової роботи, 
апробацію вибраних ідей та проводить підготовку необхідних ма-
теріалів для їхньої реалізації. У розкладі табору і в організації до-
звілля гуртки й творчі заняття найчастіше відбуваються після обі-
ду та перед вечерею. Гуртки не лише є частиною програми табору 
чи дозвілля, але й одним із виховних засобів для дітей.

Гуртки як засіб розкриття талантів

Дбаючи про виховання дітей, надзвичайно важливо пам’ятати 
про те, що кожна дитина – неповторна особистість зі свої баченням 
і сприйняттям світу. Завданням аніматора є не лише це простежи-
ти, а й дати можливість дитині проявитися, розкрити свій талант. 
Залучення дітей до творчості через участь у гуртках – виправдана 
справа. Різноманіття гуртків (художні, музичні, танцювальні, екс-
периментальні тощо) дозволяє дитині обрати те, що їй до вподоби, 

33             Заняття створене за книгою Олівці: порадник з організації та прове-
дення християнських таборів для дітей та молоді / укл. О. Є. Щур. Львів, 
Свічадо», 2016, с. 34–36.
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навчитися нового, розвивати свої таланти, отримати позитивний 
настрій і задоволення собою.

Саме тому, організовуючи табір, потрібно заздалегідь продума-
ти перелік тих гуртків, які можуть бути цікавими для учасників 
табору. При цьому варто пам’ятати про те, що вподобання можуть 
відрізнятися у хлопців і дівчат, а також у дітей різних вікових ка-
тегорій.

Класифікація гуртків

Існує велика кількість різноманітних гуртків і видів творчих 
занять, які можуть опанувати аніматори залежно від своїх вподо-
бань і здібностей, а також залежно від побажань дітей. Отже, про-
понуємо спробувати на таборі таку класифікацію гуртків.

Основні гуртки (молодші)

•	 Паперова пластика.
•	 Вироби з солоного тіста.
•	 Пап’є-маше.
•	 Повітряний змій.

Основні гуртки (старші)

•	 М’яка іграшка.
•	 Ляльки та іграшки ручної роботи.
•	 Вироби з пляшок.
•	 Ізонитка.

Спільні основні гуртки 
(для молодших та старших)

•	 Листівки.
•	 Побутове приладдя.
•	 Коробочки.
•	 Декупаж.
•	 Браслети.
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Додаткові гуртки

•	 Футбол.
•	 Регбі.
•	 Журналістика.
•	 Танці.
•	 Театральний.
•	 Малювання.

Приклад підготовки до діяльності гуртка

Аніматори, відповідальні за основні (художні) гуртки, мають 
самі володіти як технікою виготовлення виробу, так і вмінням на-
вчати цього інших. Варто скласти перелік необхідних інструментів 
і матеріалів, а також зробити інструкції з виготовлення виробу. 
Наприклад, для гуртка «Побутове приладдя: підставка для олів-
ців» цей перелік виглядає так…

Необхідні інструменти та матеріали

•	 Консервна бляшанка (або будь-яка інша).
•	 Шнурок / нитка для в’язання.
•	 Клей.
•	 Декоративні намистинки.
•	 Стрази.
•	 Ножиці.

Інструкція з виготовлення

•	 Крок 1. Беремо шнурок/нитку для в’язання, банку і клей.
•	 Кроки 2–3. Банку обмотуємо шнурком/ниткою, попередньо 

промазуючи відповідні місця клеєм.
•	 Крок 4. За допомогою клею закріплюємо орнамент із намис-

тин.
•	 Крок 5. Скручуємо зі шнурка/нитки кружечки потрібного 

розміру і прикрашаємо по центру стразами. Наклеюємо си-
метрично на банку.
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Підбиваючи підсумки табору, важливо проаналізувати робо-
ту гуртків. Тобто здійснити детальний конструктивний аналіз за 
принципом: «Що вдалося?» і «Що не вдалося?». У цьому може до-
помогти організоване останнього таборового дня опитування-ан-
кетування учасників гуртків.

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 1

Засоби, потрібні аніматорові у вихованні

Серед актуальних для аніматорського служіння засобів вихо-
вання можна назвати організацію дозвілля: індивідуальні розмо-
ви, спільні ігри та діяльність, спільний активний відпочинок. На-
томість основними інструментами виховання в контексті діяльно-
сті аніматора виступають власний приклад, позитивне заохочення 
та вміння мотивувати до цікавої та корисної діяльності в атмосфе-
рі радості й безпеки.

Далі ми коротко поговоримо про згадані пункти. А тим часом 
пропонуємо на початку заняття поділити аніматорів на групи та 
разом обговорити те, як, на їхню думку, може здійснюватися ви-
ховний вплив через дозвілля, розмови, діяльність та активний від-
починок. Чи мали вони самі подібний досвід? Або, можливо, самі 
пересвідчилися, що виховний вплив найбільше помітний саме в 
«звичайному» ритмі життя і подій?.. Також варто в такому ж кон-
тексті обговорити вищезгадані виховні інструменти – власний 
приклад, заохочення та мотивацію.

Педагогіка дозвілля34

Організація дозвілля – це виховання через радість, розвагу, не-
формальне спілкування, спільні веселощі та ігри. Педагогіка до-
звілля тільки починає розвиватися в Україні, але перші напрацю-
вання в цій галузі, адаптовані для місцевого вжитку, вже існують. 

34        Розділ написаний за книгою: Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних 
країнах. Навчальний посібник. Київ, Кондор, 2005.
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Як стверджують досвідчені педагоги, дозвілля дітей характеризу-
ється емоційною, естетичною, пізнавальною, культурною спрямо-
ваністю. Воно формує й розкриває індивідуальні творчі здібності 
дитини, згуртовує батьків, педагогів та дітей, зацікавлює батьків 
і педагогів внутрішнім світом дитини, зменшує або й зовсім усу-
ває негативні соціальні впливи на дитину. Згадайте приклад Отця 
Боско: він дозволяв дітям будь-які веселощі, окрім грішних розваг, 
а також радів і тішився разом із ними.

Дозвілля – важливий чинник розвитку людини, який, на відмі-
ну від навчальної діяльності, не має чітко визначених складових. 
Відповідно, інтенсивний розвиток самодіяльності, ініціативи й 
творчості спостерігається саме у вільний час. Тоді діяльність реа-
лізується не тому, що «треба», а тому, що «маю право», «хочу». Це 
вияв свободи, який є необхідною основою для творчої діяльності 
людини будь-якого віку. Зокрема, у підлітків найгостріше вияв-
ляється потреба у свободі самовираження. Школа сприймається 
ними радше як регламентована навчальна діяльність, а разом із 
тим з’являється відчуття дорослості, що помітно впливає на зміст 
життя. Підліток гостро відчуває залежність від оточення – батьків, 
педагогів, родини. «Звільнитись» від цього шляхом утвердження 
свого «Я» найбезпечніше саме у сфері позитивного дозвілля, орга-
нізованого відповідно до потреб і схильностей хлопців та дівчат.

Пріоритетними видами дозвілля для дітей і підлітків є спілку-
вання з ровесниками, спортивні ігри, прикладна творчість, розва-
жальні заходи, активний відпочинок, спільна діяльність тощо. У 
спільнотах за зацікавленнями (групах, клубах, гуртках та ін. або 
просто на перерві), де гуртуються діти, відбувається соціалізація 
їхніх особистостей, набуваються навички спілкування та взаємодії 
у суспільстві, формується відчуття команди та формується вміння 
відстоювати свою позицію й узгоджувати її з позицією інших. Від-
повідно, дозвілля часто дає значно ширші можливості для міжосо-
бистісного спілкування, ніж навчальний процес35

19.

Виховні інструменти: від прикладу до мотивації

Ми вже сказали, що основними інструментами виховання ані-
маторів є власний приклад, позитивне заохочення та мистецтво 

35  Див. там само.
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мотивації. Про атмосферу радості й безпеки важливо згадати тому, 
що під час таборів діти, батьки яких залишилися вдома, потребу-
ють її в особливий спосіб. Ще в контексті виховних інструментів 
варто сказати про мистецтво шанобливого спілкування, яким би 
не був вік і статус співрозмовника.

«У минулому будь-які цінності передавалися за простими 
приписами. Зараз їх необхідно показати, пережити»36. Ми так чи 
інакше подаємо приклад своєю поведінкою – добрий чи поганий, 
позитивний чи негативний. Діти в будь-якому випадку спостері-
гають за тим, що роблять аніматори і вихователі, роздумують над 
причинами їхніх вчинків і слів, гостро сприймають негатив і обра-
зи. Тож, як говорить одне англійське прислів’я, виховувати варто 
передусім не дітей, а себе.

Позитивне заохочення, підбадьорювання додає дитині сміли-
вості, плекає в ній хоробре серце, утверджує дух. Воно важливе 
як під час першого походу в гори, так і в обіймах з першою м’якою 
іграшкою та зі сльозами на очах, бо вона «не така красива, як Ви ка-
зали». Найкраще підбадьорювання37

20 – це допомогти дитині пози-
тивно поставитись до себе самої та до своїх здібностей навіть після 
чергової невдачі. Самоповага є одним із найважливіших скарбів, 
який має подарувати дитині виховання. Але заохотити до нової 
спроби, допомогти, підбадьорити – це ніколи не означає повністю 
зробити щось замість дитини. Якщо ми хочемо сприяти вихован-
ню сильної та життєлюбної особистості, чинити так не варто.

Як мотивувати дітей до досягнень, надихатися самим, підтри-
мувати на шляху до нової вершини інших аніматорів та вихова-
телів? Рецепт Алана Лоя МакДжініса, викладений у книзі «Мис-
тецтво мотивації. Як допомогти досягати вершин»38

21, складається 
з багатьох пунктів, кілька з яких наведемо тут, адаптувавши їх до 
потреб аніматорів:

1. Сподівайтеся найкращого від тих, кого вам довірили.
2. Ретельно вивчайте потреби вихованців.

36             Бруно Ферреро. Ваші діти мають лише вас. Тільки виховання змінить 
світ. Львів, Дон Боско, 2012, с. 16.
37          Див. там само, с. 24–27.
38        Алан Лой МакДжініс, Мистецтво мотивації. Як допомогти досягати 
вершин. Львів, Свічадо, 2009.
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3. Не бійтеся встановлювати високі стандарти досконалості.
4. Створіть середовище, де невдача не є фатальною.
5. Спирайтеся на взірці, щоб заохотити до успіху.
6. Помічайте і хваліть досягнення.
7. Не зловживайте конкуренцією серед дітей.
8. Стимулюйте співпрацю.

Кожен із цих пунктів вартий обговорень і дискусії. Безперечно 
одне – мотивація важлива й потрібна у виховній діяльності як для 
вихованців, так і для самих вихователів. І, звісно, без поваги та 
добрих навичок спілкування нам не вдасться осягнути жодного з 
цих пунктів.

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 2

Духовне життя. Іспит совісті для аніматора

Ми вже говорили про те, що Таїнство Покаяння є могутнім зна-
ком постійної Божої Любові та Його милосердя. У цьому Таїнстві 
Бог дає нам прощення гріхів, визволення і цілющий мир. Притча 
про блудного сина (або про милосердного батька, див. Лк 15, 11–
32) говорить нам, що Боже милосердя більше за людські помилки. 
Ми можемо відвернутися від Бога, але Бог ніколи не відвернеться 
від нас. Його любов до нас грішників не обмежена жодними умо-
вами. Без огляду на те, як багато ми грішимо, Бог чекає на нас, щоб 
ми покаялись, примирились із Ним, прийняли прощення і почали 
наново. І саме в іспиті сумління, який є умовою доброї сповіді, ми 
можемо відчути в собі велике покликання знову повернутись до 
джерела любові Бога.

Випробовуючи своє сумління, ми приймаємо рішення нано-
во упорядкувати своє життя, покинути гріх і нагоди до нього, по 
можливості виправити наслідки своїх дій. Це рішучість виправити 
перервані стосунки, шукати примирення й прийняти прощення, 
повернувшись до вірності Богові.
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Питання для роздумування над своїм життям

Стосунки з Богом і моя відповідь на Божу волю
	Чи Господь Бог є на першому місці в моєму житті?
	Ісус Христос для мене – це особа жива чи мертва, далека чи 

близька?
	Чи Господь – це «начальник», який наказує і забороняє?
	Мої стосунки з Господом, які вони?
	Я молюся щодня? Дякую Богові щоразу за всі дари, які маю, 

чи моя молитва є тільки проханням?
	Хто є автором мого життя? Чи я читаю Біблію, роздумую над 

Святим Письмом?
	Я приймаю щонеділі активну участь у Святій Літургії чи 

«просто є»?
	Чи не соромлюся відверто визнавати свою віру?
	Чи не кличу імені Господа без потреби?
	Чи намагаюся краще пізнати істини християнської віри?

Моє ставлення до себе
	Чи я люблю себе з покорою як одну частинку Тіла Христо-

вого – Церкви?
	Чи зберігаю в собі почуття радості, надії або маю почуття 

«мертвості»?
	Чи люблю своє життя як дар Божий?
	Чи мені знайома лінь? Свідомо роблю певні речі неохайно?
	Чи я занедбую свої обов’язки, до яких маю покликання?
	Я маю відповідальність за свої вчинки, слова?
	Чи були на моїх устах слова неправди? Чому?
	Чи я практикую насмішки з когось, роблячи себе «кимось 

особливим» перед друзями?
	Я буваю гордим (гордою)?

Мої стосунки з іншими
	Чи я люблю інших, як себе самого (саму)?
	Як я виконую свої обов’язки аніматора?
	Чи мою діяльність можна назвати служінням?
	Чи можу сказати, що діти, з якими я працюю, знайшли в 

мені друга?
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	Чи я намагаюся дати зрозуміти дітям, що хочу їм добра?
	Чи в час, який проводжу з дітьми, в мені відроджується ра-

дість та старанність, чи передається це іншим?
	Чому я став (стала) аніматором? Щоб обдаровувати своїм 

спілкуванням і служінням, чи тому що маю якісь особисті 
інтереси?

	Чи люблю дітей, відчуваю покликання до праці з ними?
У притчі про блудного сина є зворушливий момент – це бать-

ківська радість з приводу повернення його сина. Тут виявлений 
чудовий образ ніжності, співчуття, любові, милосердя і прощен-
ня… Всього того, що чекає в Божих обіймах кожного з нас.

Приступаючи до сповіді, перш за все варто зосередитися на 
цілющій Божій любові і Його прощенні. Тоді Таїнство Покаяння 
і примирення з Богом стане тим, чим воно є насправді – святом 
радості й миру.

(Після цієї зустрічі варто передбачити час на зосередження і 
особисту молитву, найкраще – у храмі.)

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 3

Мистецтво театру

Під час створення програми табору аніматорам, які люблять 
театральне мистецтво, особливо важливо підготуватися до орга-
нізації невеликих театральних вистав. Це повчальні історії, пред-
ставлені у вигляді сценок, через які також здійснюється помітний 
виховний вплив як на глядачів, так і на самих акторів.

Організацією сценок займається аніматорська група «Театр». 
Аніматори пишуть сценарії для театральних постановок, призна-
чених для розкриття теми табору, готують костюми й декорації, 
організовують розподіл ролей між дітьми, вивчення слів і репе-
тиції. Має бути визначений один конкретний аніматор, відпові-
дальний за сценки. Сценки ілюструють тему дня, тож показувати 
їх потрібно вже зранку.
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Сценки як живий приклад стосунків

Отже, сценка є тим засобом, який допомагає впровадити дітей 
у тему табору. Вона дає змогу залучити багато стимулів, які впли-
вають на дітей: музика, освітлення, декорації, костюми. Метою 
вдалого поєднання цих стимулів є дійти до емоційно-чуттєвого 
рівня дитини, щоб вона не просто пасивно споглядала на те, що 
відбувається на сцені, але сама переживала виставу і ставала учас-
ником театральної гри. Це допоможе їй краще пережити увесь та-
бір і запам’ятати його. Адже все, що стосується емоцій та викликає 
переживання, надовго залишається в нашій пам’яті.

Через виставу ми передаємо не лише розповідь про певні події 
та життя персонажів, але практично вводимо вихованців у тему 
дня. Сценка повинна стати живим прикладом взаємодії людей між 
собою: діти знайомляться з можливими (часто конфліктними) си-
туаціями, які вже траплялися або можуть трапитись у реальному 
житті.

Практика краща за теорію

Через розв’язання певної проблеми, яке здійснюють герої сцен-
ки, діти вчаться поведінки в різних ситуаціях у світлі християн-
ської віри та морально-етичних принципів. Ефект від сценки за-
кріплює обговорення цієї теми у своїй команді. Це набагато ефек-
тивніше, ніж замінити сценку просто розповіддю дітям будь-якої 
історії про те, «як треба поводитися». Дивлячись виставу, дитина 
не лише чує, але й бачить подію, переживає її, тобто має конкрет-
ний і наочний приклад гарної поведінки. При цьому існує більша 
ймовірність, що дитина запам’ятає те, про що йдеться.

Коли вистава цікава, в ній переплітаються веселі та сумні події – 
так, як це буває в житті. Її сценарій є змістовним, а гра акторів – 
захопливою, хоч і не професійною. Тоді музика й декорації взаємно 
доповнюються, а всі, хто бере участь у підготовці сценки, щиро 
роблять це на славу Божу. Без сумніву, така сценка стане гарним 
інструментом у Божих руках, через який в дітях залишиться 
часточка добра й радості, що їх містить у собі християнська віра.
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ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 1

Пріоритети християнського виховання

Важливі тези, які варто використати на початку зустрічей, на-
ведені нижче. Вони можуть допомогти в дискусії або стати темою 
під час роботи в групах. Наприклад, чи учасники погоджуються з 
цими твердженнями? Чи вже приклади, коли вони спрацьовува-
ли?..

•	 Виховання дітей має на меті навчити їх вчитися, здобува-
ти життєвий досвід та відповідально ставитись до жит-
тя.

•	 Вихователь покликаний жити дітьми та їхнім вихованням, 
водночас не занедбуючи власного життя й розвитку.

•	 Справжнє виховання дійсно здатне робити світ кращим.

Під час табору аніматори і вихователі мають розставляти ви-
ховні пріоритети відповідно до складу й особливостей груп дітей 
та окремих вихованців. Натомість загальні (тобто універсальні 
для всіх) пріоритети християнського виховання ми спробували 
впорядкувати нижче.

	Учити дітей вчитися, а не нудитися. Ідеться про розвит-
кові заняття, логічні ігри, інтелектуальні ігри, квести тощо.

	Формувати точність і пунктуальність. Це, як відомо, 
ввічливість королів, а також перший крок до відповідально-
го ставлення до свого життя.

	Самим добре планувати й опрацьовувати заняття. 
Найкраще вчить власний приклад.

	Дисципліна на таборі важлива. Варто уважно спостерігати 
за дітьми, за їхньою уважністю та поведінкою. Але не 
«стежити», тільки тактовно пильнувати, щоб вчасно подати 
руку помочі.
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	Виховна діяльність потребує індивідуального підходу. 
Враховувати це, сприймаючи кожну дитину як окрему 
особистість.

	Заохочувати дітей до взаємодопомоги. Також щиро 
пропонувати допомогу одне одному. Це важлива «школа 
відповідальності» і час для осмислення того факту, що у світі 
ніхто з нас не один. Допомагати й просити про допомогу – 
нормально.

	Старатися робити зауваження лише наодинці. Це 
стосується і дітей, і «колег» по табору.

	Оцінювати в першу чергу досягнення. Прагнути побачити в 
кожному саме його потенціал і особливі здібності.

	Не боятися помилок, виправляти їх разом. Як кажуть, не по-
миляється лише той, хто нічого не робить. Життєвий досвід 
часто складається перш за все з уміння вставати після падінь 
і виправляти наслідки своїх помилок.

	Заохочувати власним прикладом. Чесність, прозорі стосун-
ки та наміри, прямота, відповідальність – все це школа при-
кладу і практичних навичок, а не лише слова й заклики.

	Разом дотримуватися графіку заходів та занять. Але й по-
між ними важливо, щоб аніматори і вихователі завжди пе-
ребували з дітьми.

	Разом дотримуватися чистоти навколо себе, на вулиці та в 
приміщенні. Робити малі екологічні заходи, толоки.

	Разом вчитися охайного побуту. Ідеться про власні речі, 
інвентар тощо.

Мабуть, багато хто з нас знає, що виховувати – це саме переда-
вати цінності, а не лише наполягати на них. Аніматори і вихова-
телі не мають дбати тільки за те, щоб навчити вихованців певних 
речей. Ми покликані допомогти дітям любити те, чого їх вчать. 
Жодне благо не можна назвати справжнім, якщо його не люблять, 
не хочуть, не усвідомлюють і не приймають. Чесноти не є механіч-
ними здібностями, робити добро – це вибір. Не потрібно нав’я-
зувати власну думку чи спосіб дій. Натомість варто допомагати 
дітям та одне одному обрати добро, співпрацюючи з любов’ю та 
терпеливістю. Так кожен із нас зможе самостійно дозрівати у своє-
му особистому виборі й покликанні.
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Дії, які допомагають у вихованні та супроводі дітей

1. Запалити цікавість до того, що є добром для дитини. Не боя-
тися ставити «високу планку»: те, що вдається з зусиллями, 
краще виховує.

2. Учити відкладати задоволення на потім, коли це потрібно. 
Неможливо вимагати результату одразу; досягненням пере-
дує наполеглива праця.

3. Не уникати труднощів. Розуміти, що всьому свій час: вдаєть-
ся переважно пізніше, ніж ми очікуємо. Для усвідомлення 
цього – воно прийде не відразу – знадобляться не лише здіб-
ності, але й мудрість.

Важливо для вихователів і вихованців

Ці кілька тез потребують обговорення в малих групах. Також на 
такі теми аніматори можуть поспілкуватися всі разом або погово-
рити з дітьми (на адаптованому віку рівні).

1. Хто відмовляється від зусиль, відмовляється від роботи; хто 
не старається – не живе по-справжньому активно.

2. Не варто звикати до зручностей, це ослаблює людину.
3. Лінь – погана порадниця, мотивація – добра.
4. У будь-якій діяльності потрібен метод: хто не має методу, 

позбавлений організованості та професіоналізму.
5. Не існує методу, який би робив меншими зусилля чи старан-

ня, якщо це справді добра справа.

Краще запобігати, ніж лікувати: пригадуємо виховний метод 
св. Івана Боско

Запобігати означає постійно заохочувати та вести молодь до 
приймання на себе різноманітних кардинальних зобов’язань. До-
помагати юним вихованцям в обиранні цінностей та пріоритетів 
у житті. Пропонувати й підказувати їм, де лежить і в чому поля-
гає справжнє добро. Запобігати – це також звільняти молодь з-під 
впливів та різних сил, прихованих і явних, які борються одні про-
ти одних, аби, маніпулюючи молоддю, привернути її на свій бік.
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Юнак або дівчина, точно сповняючи свої обов’язки та повні-
стю розвиваючи свої здібності, дозволяє вихователеві здійснювати 
проект життя, який йому довірив Бог Отець. Св.  Іван Боско пе-
реконався, що лише віруючий вихователь здатний успішно засто-
сувати запобіжну систему. Вона бо, як ми вже колись говорили, 
тримається на трьох «стовпах»: це віра, розум і любов, виражена в 
доброті та піклуванні.

Людина має не лише душу, але й тіло і дух, тому у вихованні 
потрібно брати до уваги цілу особу. Турбота про спасіння душ ви-
хованців означає також і те, щоби дбати належним чином про по-
треби тіла й духу. Тому запобіжна система спирається не лише на 
віру й релігію, але й на розум і доброту. Якщо забрати бодай одну з 
цих опор, гармонія порушиться.

Віра. Виховання є справою серця. Водночас лише Бог упов-
ні володіє «паролем» до серця людини. Ми покликані стати Його 
співпрацівниками: з любов’ю промовляти до вихованців, терпели-
во долати труднощі. Щоб допомогти молоді зростати, маємо вчи-
тися терпеливості, яку дає Бог. Треба просити в Нього сил, щоб 
не відступити. Люди будь-якого віку можуть бути непостійними, 
нещирими. Однак покликання аніматора в тому, щоб навчитися 
поважати свободу кожного так, як Бог завжди поважає нас.

Розум. Потрібно якнайкраще пояснювати й мотивувати все, що 
ми пропонуємо вихованцям. Діяльність або відмова від неї, при-
йняття рішень (також непростих) – усе це потребує обговорень. 
Тому ми не просто повідомляємо про своє рішення і не ставимо 
перед фактом (бо «ми – старші, а ви – діти»), але говоримо про 
причини вчинку або рішення, пояснюємо, чому сталося так чи 
інакше.

Любов і доброта. Отець Боско казав: «Практика цієї системи 
базується на словах св.  Павла, який каже: “Любов – довготерпе-
лива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не 
надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, 
не задумує зла; не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє прав-
дою; все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить”» 
(1 Кор 13, 7–4). Отець Боско був переконаний у тому, що дитина, 
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яка знає, що її люблять, любить також. А вихователь, якого лю-
блять, зможе достукатися до сердець молоді та зробити для них 
багато добра, навчити їх найкращого. Св. Іван повторював: «Не 
вистачає просто любити молодь: потрібно, щоби вони відчули, що 
їх люблять». Отож, кожен із вихователів покликаний бути добрим 
і лагідним, врівноваженим та терпеливим. Одночасно – чітким, 
рішучим, упевненим, старанним, вольовим. Таким, який знає, що 
робити в даний момент, що є добре для дитини і як до цього дійти.

ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 2

Климентій Казимир Шептицький: 
«Граф… і відро з вугіллям»

Молодший брат Митрополита Андрея, Казимир Шептицький 
розпочав життя як успішний юрист і політик. Але обрав простоту 
та аскетичне життя на противагу чудовим кар’єрним перспекти-
вам, які перед ним відкривалися. Це стало шляхом до глибокого 
внутрішнього щастя, віднайденого в монашому й священицькому 
покликанні. Тому в історію Церкви та світу Казимир Шептицький 
увійшов як блаженний священномученик Климентій, архиман-
дрит монахів Студійського уставу, праведник народів світу.

Його земний шлях завершився 1 травня 1951 р. у Владимир-
ському централі, «славетній» російській в’язниці для особливо не-
безпечних злочинців. Однак єдиний «особливо небезпечний зло-
чин» о. Климентія перед радянською владою полягав у тому, що 
він прагнув свободи й блага для Церкви та свого народу, а також 
для всіх, кого той чи інший тоталітарний режим хотів цього поз-
бавити.

10 фактів про бл. Климентія

1. Казимир Марія Шептицький був шостою дитиною в сім’ї. 
Його першою катехиткою стала мама – графиня Софія з 
Фредрів Шептицька.
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2. Молодий граф Шептицький навчався у найкращих універ-
ситетах Кракова, Мюнхена та Парижа. У Кракові він став 
доктором права, а водночас отримав вищу освіту в галузі 
лісового господарства.

3. Казимир Шептицький був успішним адвокатом і політич-
ним діячем. Посол Галицького сейму, депутат австрійського 
парламенту – він також став співавтором «Загального ав-
стрійського закону про ліси».

4. Любов до лісового господарства тривала довше за політичну 
кар’єру. Закінчивши її, граф Казимир написав багато робіт 
на тему сільського господарства, а також був головою Га-
лицького лісівничого товариства.

5. Розпізнавши покликання до монашого життя, Казимир 
Шептицький спершу прибув до бенедиктинців у стародав-
ньому Аббатстві Бойрон (Німеччина). Але за рік (1912) вже 
стукав у двері монастиря студитів у Боснії.

6. 1915 р. ієродиякон Климентій отримав священицькі свячен-
ня. Богослов’я він вивчав у єзуїтів в Інсбруку (Австрія).

7. Залізне ліжко, книги в шафі, столик, клячальник і Розп’яття – 
ось все, що було в келії о. Климентія. Дивлячись, як чоловік, 
що його пам’ятали як молодика-аристократа, несе вулицею 
відро з вугіллям, львів’яни втрачали дар мови. Свою одежу 
з «графських часів» він роздавав потребуючим, залишивши 
собі найпростіший одяг.

8. Як свідчили його сучасники, о. Климентій ніколи не був 
байдужим до людей та їхньої біди. Після богослужіння він 
вітався з селянами, розпитував про господарство, давав по-
ради. Любив бавитися з дітьми із сиротинця, усіх прагнув 
обійняти, кожного садив на коліна та промовляв кілька те-
плих слів.

9. Ієромонах Климентій багато допомагав своєму братові, Ми-
трополиту Андрею («Хочу послужити братові Митрополиту 
Андрею, служачи Христові»). За часів Другої світової війни 
о. Климентій керував акцією переховування євреїв, за що 
був визнаний Праведником народів світу. Коли 1945 р. єпи-
скопів УГКЦ було заарештовано, архимандрит Климентій 
Шептицький став духовним провідником греко-католиць-
кого духовенства.
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10. Його заарештували 1947 р. в Унівській Лаврі, а відтак при-
везли до Києва. Останньою стацією хресної дороги 80-річ-
ного отця Климентія став Володимирський централ. Там він 
запам’ятався усміхненим старцем: «Був він дуже високий, з 
бородою. Коли ми приносили їжу, він завжди усміхався. І ча-
сто дивився у вікно»39.

Цитати бл. Климентія Шептицького

•	 «…Поставити себе до диспозиції Господа».
•	 «Тяжкі часи настали, але Бог добрий і не полишить нас у 

біді…» (травень 1945, з листа до брата Станіслава).
•	 «Для мене тюремна камера – це монаша келія. Живу так, як 

жив би в монастирі. Тішуся тим, що можу багато молити-
ся, що можу все те переносити та жертвувати себе Господу 
Богу… Думаю, що ми є останні жертви тепер та що Господь 
все скоро перемінить на краще. І то, може, в короткому часі. 
Тільки молімося, маймо довір’я до Господа Бога, не сумні-
ваймося в тому, що нічого не діється без Божої волі і Пре-
чиста Діва Марія та наші святі заступники поможуть нам»40

22.
•	 «Я тут лишився сам – саме сьогодні річниця смерті митро-

полита, власне, повертаюся зі Святої Літургії, відправленої 
біля Його гробниці, заміненої на каплицю. На днях виїжд-
жаю до Унева, тому що влада не хоче, щоб далі я перебував 
у Львові. Найсердечніше Вас всіх від душі і серця я вітаю і 
обнімаю. До побачення, але де і коли... Мабуть, швидше за 
все, на тому світі» (уривок з листа від 1 листопада 1945)41

23.

Завершити цю зустріч варто цитатою з однієї наукової праці, 
присвяченої Климентію Шептицькому: «Одними з ключових, ав-
торитетних і непересічних діячів Греко-Католицької Церкви ХХ ст. 
стали брати Шептицькі – митрополит Андрей та отець Климен-
тій. Їхня діяльність і духовна спадщина дозволила греко-католи-

22  Див. там само (1–3 цитати).
23  Невідомі листи Климентія Шептицького. Режим доступу: https://
galinfo.com.ua/articles/nevidomi_lysty_klymentiya_sheptytskogo_256543.
html [29.03.2018].

39         Блаженний священномученик Климентій Шептицький. Режим доступу: 
http://studyty.org.ua/index.php?option=com_content&task=45 [29.03.2018].
40       Див. там само (1–3 цитати).
41             Невідомі листи Климентія Шептицького. Режим доступу: https://galinfo.
com.ua/articles/nevidomi_lysty_klymentiya_sheptytskogo_[29.03.2018].
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кам вистояти лихоліття періоду державної інституційної ліквідації 
Церкви в СРСР та продовжити подальше існування аж до її лега-
лізації»42.

ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 3

Окремі правила надання невідкладної допомоги

Уміщені в посібнику рекомендації щодо надання невідкладної 
допомоги призначені для викладу особам, які не мають медичної 
освіти. Заняття (на тему першої медичної допомоги їх передбачено 
три) побудовані так, що зміст кожного наступного спирається на 
зміст попереднього. У кінці перших двох занять є пункт «практич-
ні навички», який випливає з їхнього змісту. А на третьому занят-
ті потрібно ознайомитися із вмістом аптечки. Практичні навички 
треба опрацювати (а також практикувати повторно) в рамках сфе-
ри практики й навичок.

Теми і зміст лекцій фахівці-медики чи досвідчені інструктори 
та парамедики, які будуть їх проводити, можуть корегувати (до-
повнювати, скорочувати або ж змінювати) залежно від потреб 
аудиторії та ймовірних ситуацій, у яких, зокрема, може бути за-
стосована невідкладна допомога. При подачі матеріалу можна за-
стосовувати додаткові наочні матеріали, проявляти креативність, 
наводити приклади з власного досвіду.

Для кращого розуміння того, чому власне так потрібно надава-
ти допомогу, корисно періодично робити загальне ознайомлення 
слухачів з анатомією та фізіологією людини і процесами, які відбу-
ваються в її організмі. Це можна робити під час занять в процесі 
викладу матеріалу. Для авторитетного викладу матеріалу варто за-
просити особу з медичною освітою і/або з досвідом надання невід-
кладної допомоги.

Питання, які будуть розглядатися під час заняття:
•	 основні поняття про невідкладну допомогу (НД);

42           С. Гуркіна, Архимандрит Климентій Шептицький: маловивче-
ні сторінки життя 1944–1947 рр. // Сторінки воєнної історії України: Зб. 
наук. ст., 2011, Вип. 14, с. 203–215.
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•	 серцево-легенева реанімація (СЛР);
•	 удушення.

Практичні навички, які мають отримати учасники:
•	 СЛР;
•	 стійке положення на боці;
•	 прийом Геймліха.

Невідкладна допомога – це дії медичного характеру, які здій-
снюються добровільно і усвідомлено особами, що не мають пра-
вового обов’язку надання медичної допомоги. Це дії, які не можна 
відкласти, спрямовані на збереження життя постраждалого. Важ-
ливо розуміти, що кожна людина має право надавати невідкладну 
допомогу, але не має такого обов’язку.

Правила надання невідкладної допомоги

•	 Добровільність: юридично ніхто нікому не зобов’язаний на-
давати невідкладну допомогу.

•	 Обов’язок реагування: кожен, хто бачить особу в небезпеці, 
зобов’язаний покликати на допомогу відповідні служби.

•	 «Не зашкодь»: якщо не знаєш, як допомогти, не допомагай, 
але чекай тих, хто вміє надавати допомогу.

•	 У надзвичайних ситуаціях, по-перше, потрібно забезпечити 
власну безпеку (за тим самим принципом, за яким у літаку 
батьки спочатку одягають кисневу маску собі, а потім дітям).

•	 Треба знати, коли потрібен дозвіл для надання невідкладної 
допомоги і хто його дає.

Дозвіл потрібен, якщо:
•	 постраждалий знаходиться у свідомості;
•	 постраждала дитина до 14 років (дозвіл дають батьки, опіку-

ни або близькі).

Дозвіл не потрібен, якщо:
•	 постраждалий знаходиться без свідомості;
•	 це дитина, яка немає зв’язку з рідними;
•	 наявна спроба самогубства.
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Серцево легенева реанімація (СЛР) – це комплекс заходів, спря-
мованих на виведення організму зі стану клінічної смерті. Клінічна 
смерть (КС) – це стан, який розпочинається після зупинки дихання 
та серцебиття, а закінчується виникненням безповоротних змін в 
корі головного мозку. Середня тривалість клінічної смерті – 5 хв. (у 
рідкісних випадках – до 8 хв.). Після цього настає біологічна смерть, 
тобто безповоротне припинення життєдіяльності організму.

Малюнок 1. Ознаки критичного стану 

•	 Немає свідомості (людина не реагує на дотик і звернення).
•	 Відсутнє дихання (дихання не чути, немає рухів грудної 

клітки).
•	 Відсутність кровообігу (немає пульсації на великих артері-

ях).

Увага! На перевірку цих ознак надається всього 7–10 секунд.
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Серцево-легенева реанімація

Положення тіла при СЛР:
•	 вкладаємо людину на спину на рівну й тверду горизонтальну 

поверхню;
•	 звільняємо грудну клітку від верхнього одягу;
•	 піднімаємо кінцівки вище рівня серця (можна покласти ва-

лик або щось подібне під ноги).

Малюнок 2. Компресія грудної клітки

•	 Натискання здійснюється на нижню третину грудини.
•	 Глибина натискання – 1/3 товщини грудної клітки, не менше 

5 см.
•	 Частота натискання – одноразово 30 разів, не менше 90–100 

разів на хвилину.
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Необхідно здійснювати постійний контроль ефективності ком-
пресії (поява пульсації – синхронно з натисканням).

Малюнок 3.

Діти до року – натискання здійснюється двома пальцями.

Діти віком від одного року – натискання здійснюється однією 
рукою.



143Модуль 2                                                                                                                                                   Зрілість і лідерство 

Малюнок 4. Техніка натискань

•	 Руки – одна на одній або замком.
•	 Руки мають бути випрямлені (не згинати в ліктях).
•	 Тиснути треба лише основою долоні.

Увага! Компресію треба здійснювати, відчуваючи та свідо-
мо контролюючи свої рухи. Це дозволить уникнути механічних 
ускладнень від цих дій. При відсутності контролю постраждалій 
особі додатково загрожують пневмоторакс, розрив великих судин, 
потреба в тампонаді, розриви шлунку та/або селезінки, переломи 
ребер.
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Малюнок 5. Відкриття дихальних шляхів

•	 Оглянути ротову порожнину постраждалої особи (при по-
требі – очистити її).

•	 Закинути голову та підняти підборіддя.
•	 Підкласти валик або щось подібне під плечі (щоб голова 

завжди була відхилена назад).
•	 Вдихати постраждалій дорослій особі (або дорослій дитині) 

повітря рот до рота (її ніс при цьому треба затискати).
•	 Вдихати постраждалій дорослій особі (або більш дорослій 

дитині) повітря рот до носа (її рот при цьому треба прикри-
вати).

•	 Вдихати постраждалій маленькій дитині повітря через рот 
до рота і носа.

•	 Робити два вдихання на 30 компресій.
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Той, хто реанімує, робить вдих повітря і видихає його в рот чи 
ніс постраждалого. При цьому треба здійснювати постійний кон-
троль ефективності вентиляції легень (ідеться про піднімання та 
опускання грудної клітки, а не шлунку).

СЛР роблять до прибуття медиків або до появи у постраждалої 
особи ознак життя (коли особа починає самостійно дихати і від-
новлюється серцебиття). Після успішної реанімації треба чекати 
на медиків, не залишаючи постраждалу особу, стежити за її станом 
(бувають ситуації, коли СЛР може знадобитись знову), обережно 
вкласти на бік, зігріти (додатково накрити).

Малюнок 6. Безпечне відновлювальне положення (стійке лежаче 
положення на боці)

•	 Вкладають особу без свідомості або після успішної реаніма-
ції.

•	 Дає змогу тілу без свідомості не переміститись і не переки-
нутись на спину.

•	 Забезпечує прохідність дихальних шляхів.
•	 Дитину можна тримати на руках в положенні на боці та із 

закинутою головою.
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Удушення

Удушення переважно відбувається так: у дитини або дорослого 
знаходиться щось у роті і в цей момент відбувається сильний вдих. 
Його часто провокує плач, сміх під час їди тощо – тому в рамках 
профілактики таких небезпечних ситуацій дітей варто попереджу-
вати про здорову стриманість поведінки за столом.

Ознаки удушення у постраждалої особи:
•	 раптове утруднене дихання;
•	 подовжений утруднений вдих;
•	 зміна голосу;
•	 хапається руками за шию;
•	 чути свист під час дихання;
•	 кашель із блювотою;
•	 біль за грудиною;
•	 синюшність губ;
•	 неможливість видати звук, кричати;
•	 при СЛР не піднімається грудна клітка.

Увага! Найкращою природною захисною реакцією при удушен-
ні є кашель!

Якщо постраждалий у свідомості, то необхідно:
•	 збільшити йому доступ свіжого повітря;
•	 допомогти прийняти зручне положення;
•	 дозволити кашляти.

Якщо постраждалий без свідомості, то необхідно:
•	 оглянути ротову порожнину;
•	 якщо видно сторонній предмет, обережно витягнути його;
•	 всліпу не витягати!
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Дії при удушенні дітей

Малюнок 7. Дитина до року

•	 Опустіть дитині голову нижче рівня тулуба.
•	 5 разів вдарте долонею між лопатками у напрямку до голови, 

контролюючи силу удару.
•	 Поверніть дитину на спину.
•	 5 разів натисніть пальцями на грудину, щоби вона опускала-

ся на 15–20 мм.
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Малюнок 8. Дошкільнята

•	 Оберніть дитину лицем донизу.
•	 Її голова повинна бути розташована нижче за рівень тулуба.
•	 5 разів вдарте долонею між лопатками у напрямку до голови.
•	 Поверніть дитину на спину.
•	 5 разів швидко натисніть основою долоні на грудину, щоб 

опускалася на 25–30 мм.
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Малюнок 9. Школярі

1. Станьте збоку.
2. 5 разів вдарте основою долоні між лопатками дитини у на-

прямку до її голови.
3. 5 разів використайте прийом Геймліха.
4. Можна діяти лежачи, якщо дитина не може стояти.
Після викладу теорії з ілюстраціями необхідно закріпити ці 

знання практичними навичками (за це відповідає сфера практики 
і навичок, заняття 6). Обов’язково відпрацювати з фахівцем-ме-
диком або досвідченим парамедиком СЛР, прийом Геймліха, вкла-
дання постраждалого у стійке положення на боці.
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ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 1.

Інтерпретація поведінки, 
емоційних станів та мотивацій

Добра виховна діяльність передбачає, що аніматори вчаться 
як педагогічних навиків, так і правильної інтерпретації мови 
поведінки й емоційних станів не лише своїх вихованців, але 
й власних та одне одного. Представлена нижче таблиця варта 
детального аналізу і обговорення з духівниками та досвідченими 
християнськими вихователями.

Ідеться про те, що певний менталітет людини провокує 
емоційну оцінку відчуття. За цим стоїть окрема чеснота. І все це 
так чи інакше виражається в поведінці людини. Для глибшого 
розуміння цих речей варто поділити аніматорів на сім груп та 
обговорити всі варіанти, наведені в таблиці, а також знайти або 
показати через сценки відповідні приклади з реального життя.

Менталітет, 
сприйняття

Емоційна 
оцінка 
відчуття

Чеснота Поведінка

1. Вдячність Бо-
гові за життя. 
Усвідомлення 
того, що отри-
мано більше, 
ніж потрібно.

Спокій та за-
доволення. Ба-
жання дарувати 
і співпрацю-
вати, відчуття 
безпеки.

Євангельська 
любов.

Безкорисливо 
допомагає ін-
шим, з готовні-
стю дарує без 
жодних ком-
пенсацій.

2. Розуміння 
людей та їхніх 
цінностей.

Енергія і здат-
ність до взає-
морозуміння.

Терпеливість, 
доброзичли-
вість, лагід-
ність.

Готовий спо-
кійно поступи-
тися.
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3. Уміння 
сприймати себе 
перед Богом, 
іншими та 
собою.

Реалістичне 
сприйняття 
себе з 
відчуттям 
задоволення 
собою.

Скромність, 
духовна 
вбогість.

Визнає 
помилки та 
обмеження, 
вміє адекватно 
сприймати 
ситуацію.

4. Уміння 
реалістично 
сприймати 
і терпеливо 
виконувати 
власні 
обов’язки.

Потреба 
любити 
поєднується 
з повагою до 
об’єктивної 
реальності.

Моральна й 
тілесна чистота.

Стосунки 
з іншими 
будуються 
без жодних 
корисливих 
вимог.

5. Розуміння 
своєї цілісності, 
вміння любити 
та прощати.

Енергійне 
заперечення 
шаблонів і 
стереотипів.

Прощення. Завжди 
готовий 
пробачити 
помилки 
інших.

6. Здатність 
бачити 
багатогранність 
сенсу життя.

Бажання 
добре жити й 
працювати.

Працьовитість. Працює 
з радістю, 
завжди 
готовий 
допомогти.

7. Розуміння 
наявного 
багатства.

Готовність 
взятися за 
будь-які добрі 
завдання і 
боротися 
за цінності 
життя.

Щастя, радість. Усе робить 
спокійно, 
оптимістично 
сприймаючи 
реальність.

Аби ґрунтовніше опрацювати цю тему, молоді можна запро-
понувати попередньо або у вигляді домашнього завдання знайти 
відповідні приклади з життя святих – насамперед новомучеників 
ХХ ст.
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ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 2

Василь Величковський: «Ти чого втікаєш від Христа?»

Єпископ і новомученик, місіонер у кількох країнах, апостол 
єдності – владика Василь Величковський прославився духовними 
подвигами за життя, а після смерті його тіло Бог зберіг від тлін-
ня. Навик молитви і терпеливе ставлення до життя з усіма його 
випробуваннями допомогли владиці гідно пережити як непрості 
часи в історії України й Церкви, так і медичні експерименти радян-
ських катів. За його заступництвом можемо молитися за дар єдно-
сті й миру в Україні, адже останнім місцем, де владика на теренах 
тоді ще СРСР терпів нелюдські муки, була територія Луганщини, 
станом на 2018 р. окупована «ЛНР».

Молодий Величковський встиг взяти участь в українських ви-
звольних змагання (1919 р. навіть перейшов Збруч у лавах Укра-
їнської Галицької Армії), у семінарії приятелював з о. Маркіяном 
Шашкевичем. Вступивши до монастиря редемптористів, о. Василь 
не зрадив цікавості до активного життя та любові до людей. Зго-
дом хист проповідника й місіонера разом з вірністю Церкві та лю-
бов’ю до рідного народу стали його дорогою до радості Неба.

10 фактів про бл. Василя

1. Василь Всеволод Величковський – нащадок шанованого ко-
зацького роду, виселеного з Запорозької Січі на Кубань. Уже 
на Західній Україні цей рід дав Церкві та світові багатьох цер-
ковних діячів і представників української інтелігенції. А сам 
Василько народився у священицькій родині.

2. У 15 років вступив до лав Українських Січових Стрільців. 
Про це так писав в автобіографії: «Я нікого не вбив, не ранив 
і сам залишився живий і не ранений, хоч був серед куль і не-
безпек. Для мене ясно… Мамина вервечка, благословення й 
молитва були завжди зі мною»43
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3. До його формації як семінариста, а відтак диякона, монаха 
й священика спричинилися Патріарх Йосип, Митрополит 
Андрей, а також рідна тітка (с. Моніка – Марія Полянська, 
ЧСВВ). Дар проповіді і гаряче бажання місіонерського слу-
жіння молодому ієромонахові допомагав розвивати о.  Йо-
сиф Де Вохт, знаний місіонер-редемпторист.

4. «Одного разу десь у 1936 р. о. Величковський був на місії в 
селі [на Західній Україні], опанованому радикалами. Пропо-
відь виголошував на церковному подвір’ї, де зібралось чима-
ло народу. Тим часом поза парканом гурт бешкетників пере-
шкоджав отцеві своїми вигуками та сміхом. Несподівано мі-
сіонер збіг з проповідальниці і рушив в напрямку до хлопців. 
Вони, не очікувавши такої реакції, почали втікати у поле. Тут 
о. Василь наздогнав їх, вхопив одного за плече і крикнув: “Ти 
чого втікаєш від Христа? Ходи слухати Божого Слова!” Решта 
юнаків, вражені такою поведінкою священика, також повер-
нулись до церкви, щоб послухати науку. “Лише згодом, – роз-
повідав о. Василь, – я подумав про те, що вони могли мене 
там у полі вбити”» (Лист В. Ленцик, Стемфорд, 02.02.1975)44

24.
5. 1945 р. був уперше засуджений за «антирадянську пропаган-

ду» до смертного вироку, який згодом змінили на 10 років 
таборів суворого режиму.

6. Став єпископом в… одному з готелів Москви. Рукоположен-
ня здійснив Патріарх Йосиф Сліпий, після чого полетів до 
Риму. Але справа єпископських свячень цим не завершила-
ся: щоб уникнути будь-яких сумнівів, 1967 р. на прохання 
Патріарха єпископські свячення Кир Василя урочисто до-
повнили інші єпископи у каплиці семінарії в Загребі.

7. Ставши місцеблюстителем митрополичого престолу пере-
слідуваної УГКЦ, він знову опинився у в’язниці в січні 1969 
р. у м. Комунарську45

25 терпів фізичні й психічні тортури, ме-
дичні експерименти.

8. Понівечений, але живий, 1972 р. був звільнений. Відбув по 
вічну нагороду влітку 1973 р. у м. Вінніпег, Канада. 

43  Л. Романчук, Блаженний Василь Величковський. Режим доступу: http://
lesiaromanchuk.com/blazhennyi-vasyl-velychkovskyi/ [29.03.2018].
44  Л. Романчук, Блаженний Василь Величковський. Режим доступу: http://
lesiaromanchuk.com/blazhennyi-vasyl-velychkovskyi/ [29.03.2018].
45      Сьогодні це м. Алчевськ Луганської обл., окуповане бойовиками «ЛНР».
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9. Його мощі виявилися нетлінними і перебувають у Канаді. 
Перед частинкою мощів блаженного священномученика 
Василя Величковського можна помолитися і в Україні – зо-
крема, в парафії св. Василія Великого УГКЦ у м. Житомирі, 
а також у квартирі-музеї Василія Величковського (м. Львів, 
пл. Соборна, 11, кв. 3).

10. Державна реабілітація блаженного відбулася тільки 2017 р.: 
«Положеннями ст. 1 ЗУ “Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні” від 17.04.1991 визнано реабілітованих 
осіб, засуджених за поширення завідомо неправдивих вига-
док, що ганьблять радянський державний і суспільний лад, а 
також за порушення законів про відокремлення Церкви від 
держави і школи від Церкви, а потім висновком прокурату-
ри Львівської області від 31.03.2017 Василь Величковський 
реабілітований»46.

Цитати блаженного Василя

•	 «Благословенна будь, мамо, що жертвувала за нарід сина-
дитину. Він вмер для світа, але не загинув для Бога і народу. 
Він жиє і житиме і життя міліонам дає, бо він, Твій син, 
Місіонар Ісуса і Марії, Редемпторист» (із «Ювілейного 
альманаху», 1938 рік)47.

•	 «Одного разу літом 1924 р. мене відвідала моя тета, ігуме-
ня Моніка. Трохи поговорила і спитала, чи я не міг би від-
провадити її до Збоїськ у монастир отців-редемптористів, 
бо має духовну справу до отця Йосифа Схрейверса. […] Ми 
прийшли до монастиря, тета задзвонила, ввійшла до роз-
мовниці, де зараз мав надійти отець Йосиф Схрейверс, а я 
залишився в парку, що оточував монастир, і закурив собі. 
За якийсь час тета вийшла на поріг і закликала мене до сере-
дини. Я ввійшов і привітався з сивим ласкавим усміхненим 
отцем Йосифом, якого перед тим не знав. А він, наче старий 
приятель, заговорив: “Добре, добре, я Вас приймаю до нашо-
го монастиря. Ви поїдьте трохи додому на канікули, а 1 серп-
ня приїдьте до Голоска на новіціят. В келії можете собі ку-

46       Цитата з відповідного повідомлення прес-служби львівської прокуратури.
47   Л. Романчук, Блаженний Василь Величковський. Режим доступу: http://
lesiaromanchuk.com/blazhennyi-vasyl-velychkovskyi/ [29.03.2018].
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рити, але щодня на один папірос менше, бо в нас не курять”. 
То була відповідь без мого питання, без моєї просьби. Я мав 
право, кажучи по-людськи, обуритися чи хоч сказати, що я 
ж сам не просив, ані не просив тету посередничати. Однак 
я нічого не сказав, тільки попрощався і вийшов з тетою, з 
якою теж ні слова не говорив про цю справу»48.

•	 «Я вам приношу привіт з України, від українського народу, 
від рідної Церкви, від української молоді, що молиться по-
тайки, щоб ворог не бачив і не чув. Свята віра нас тримає, 
наш народ живе з Богом, і Бог кріпить наш віруючий народ. 
Слово Боже переходить з уст до уст, нас тримає любов, що 
проявляється у взаємній помочі, як перші християни це ро-
били. Наші люди діляться клаптиками хліба, що їх не забрав 
ще окупант. Український народ у прадідній вірі нескорений, 
його не зламав голод, тортури, тюрми, заслання на Сибір. 
Покровителька України, Мати Божа нас боронить. Вона за-
носить молитви перед престіл Всевишнього за український 
народ»49

26.
•	 «Большевики знищили моє тіло, але не знищили мого 

духа»50
27.

Життя владики Василя яскраво свідчить, що віра і шляхетність 
у людині – нероздільні. Ані тоді, коли він три місяці перебував у 
камері смертників (за що був визнаний покровителем в’язничного 
душпастирства), ані тоді, коли працював у таборах при 50 градусах 
морозу, ані тоді, коли прибув до Ватикану після всього, що пере-
жив, владика не переставав бути апостолом Христа – людяним, 
терпеливим, люблячим. І про це свідчать не тільки церковні істо-
рики, але й його співбрати-в’язні. “Він був беззастережним авто-
ритетом для всіх в’язнів на Воркуті. Його колосальна віра в Бога, 
в Церкву, в Христа і його глибока молитва об’єднувала й омивала 
від бруду повсякденних пересварів, непорозумінь і буденщини та-
бірного життя”»51

28.

48   10 фактів про блаженного Василя Величковського. Режим доступу: 
http://photo-lviv.in.ua/10-faktiv-pro-vasylya-velychkovskoho/ [29.03.2018].
49   Там само.
50     Там само.
51     Див.: там само (спогади політв’язня Бориса Міруса).
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ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 3

Невідкладна допомога при травмах

Приступаючи до першої медичної допомоги, дуже важливо не 
лише мати знання про те, як діяти, але й не допустити нападів па-
ніки в себе та серед оточуючих. Якщо діти чи дорослі поруч по-
чинають панікувати або впадати в істерику, аніматори чи старші 
діти мають їх відвести в бік та заспокоїти – поки той, хто знає, як 
потрібно діяти, починає надавати невідкладну допомогу.

У цей же час інші особи мають викликати швидку допомогу та 
зв’язатися з батьками / опікунами / близькими постраждалої особи. 
Якщо це неповнолітня дитина, зв’язатися з батьками / опікунами по-
трібно якнайшвидше, спокійно (не провокуючи надмірно емоційної 
реакції) повідомивши про подію та свої дії, при потребі – заспокоїти 
їх, а згодом уточнити, до якого медичного закладу доправили або 
планують доправити постраждалу дитину.

У надзвичайній ситуації всі її учасники мають пам’ятати, що 
час дуже дорогий, тому його категорично заборонено витрачати 
на істеричну реакцію, театральні крики, ридання тощо. Водночас 
емоційна стійкість допоможе аніматорам і вихователям зауважити 
осіб у шоковому стані (свідків ситуації – коли вони є), яким теж 
може знадобитися допомога лікарів. Якщо в шоковому стані пе-
ребуває неповнолітня дитина, після виклику лікарів про ситуацію 
потрібно якнайшвидше повідомити її батьків.

Питання, які будуть розглядатися під час заняття:
•	 травми (кровотечі, рани, поверхневі та глибокі ушкодження, 

розтягнення зв’язок, вивихи, переломи) і допомога при них;
•	 травматичні ампутації.

Практичні навички, які мають отримати учасники:
•	 бинтування;
•	 іммобілізація (знерухомлення).
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Травма – загальне поняття. Травма має низку ознак, які її су-
проводжують: це кровотеча, біль, порушення функції органів або 
частин тіла тощо.

При наданні невідкладної допомоги перш за все увагу потрібно 
звернути на ті ознаки, які загрожують життю та подальшому здо-
ров’ю травмованої людини.

Кровотеча. Зупинка кровотечі є справою №1. На етапі НД не 
має значення ні причина, ні розмір рани, ні якого кольору кров, ні 
інтенсивність кровотечі.

Малюнок 10, Малюнок 11
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Є два правила зупинки кровотечі:
•	 положення: рана повинна бути розташована вище за рівень 

серця (руку підняти догори, ногу підняти, уражений бік до-
гори тощо);

•	 натискання: місце в рані, звідки йде кров, треба притиснути.

Важливо знати:
•	 інтенсивне натискання на рану здійснюється до зупинки 

кровотечі;
•	 можна притискати пальцями (власними чи постраждалої 

особи);
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•	 найкраще використати тканину (це забезпечить рівномір-
ність тиснення);

•	 чим більша рана, тим більша тканина;
•	 по можливості використовувати стерильні тканини чи сер-

ветки;
•	 при глибокій рані необхідна тампонада (порожнину рани 

туго наповнюють тканиною і притискають);
•	 після зменшення кровотечі або її зупинки натискання рукою 

треба замінити пов’язкою;
•	 не викидайте використану тканину (!), щоб медики по при-

бутті могли оцінити розмір крововтрати у постраждалої 
особи;

•	 якщо рана розташована на шиї постраждалої особи, то на-
кладання тугої пов’язки буде мати певну специфіку.

Джгут накладається в таких випадках:
•	 інші способи зупинки кровотечі не ефективні;
•	 велика площа травми кінцівки заважає визначити місце 

кровотечі;
•	 сталася травматична ампутація;
•	 є багато постраждалих одночасно (відповідно, якнайбільшій 

кількості постраждалих потрібно надати допомогу якнайш-
видше).

Увага! При контакті з кров’ю іншої особи не нехтуйте власною 
безпекою, особливо якщо теж маєте поранення на тілі, зокрема – 
на руках. Важливо подбати про особистий захист, який найкраще 
забезпечують латексні одноразові рукавички.

Обробка рани здійснюється тільки після зупинки кровотечі:
•	 обмийте рану під проточною водою кімнатної температури 

(20–30°C, не довше 5 хв.);
•	 якщо є забруднення або сторонні предмети, їх потрібно обе-

режно видалити пінцетом;
•	 промийте рану мильним розчином, потім – знову чистою 

проточною водою або фізіологічним розчином (чайна ложка 
солі на літр води);

•	 тепер рану та її краї треба обробити дезінфікуючим розчином.
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Обов’язкове звернення до лікаря, якщо рана:
•	 розташована на обличчі (також через естетичні моменти);
•	 виникла внаслідок укусу;
•	 брудна, колота (велика вона чи ні – несуттєво);
•	 містить сторонні предмети;
•	 може містити стороннє тіло;
•	 це поріз довжиною понад 2 см.

Також не гайте часу з викликом медиків, якщо
•	 з рани неможливо зупинити кровотечу довше 30 хв.;
•	 постраждала особа відчуває біль, оніміння чи втрату чутли-

вості в районі рани;
•	 спостерігається поява припухлості чи почервоніння навко-

ло рани;
•	 краї рани розташовані на відстані понад 7 мм один від од-

ного.

Малюнок 12
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Пов’язка накладається після обробки поверхні рани. Вона тим-
часово замінює втрачені функції шкіри. Для досягнення стериль-
ності в домашніх умовах матерію чи бинт для пов’язки можна по-
прасувати, прокип’ятити, а також просякнуту водою матерію по-
класти у мікрохвильову піч на 2–3 хв.

Як накладати пов’язку?

•	 Рану накрити клаптем бинта чи матерією, складеними у два 
шари, між якими покласти вату.

•	 Зафіксувати пов’язку марлевим бинтом, бинтуючи від пери-
ферії до тулуба.

•	 Кінець бинту зафіксувати зав’язкою, булавкою або пласти-
ром.

•	 Знімати пов’язку під теплою водою або в душі (також можна 
просочити її дитячою олійкою або фізрозчином).

Садно – поверхневе механічне пошкодження шкіри. Дії при по-
яві:

•	 провести обробку рани
•	 якщо площа садна невелика, то не потребує накладання 

пов’язки.

Скалка – стороннє тіло в шкірі (не пробиває шкіру наскрізь, 
знаходиться між її шарами). Дії при появі:

•	 обов’язково обережно витягти (самостійно або звернувшись 
до медичного закладу);

•	 провести обробку рани.

Проникаюче стороннє тіло в рані – будь-який предмет, який 
пробиває шкіру наскрізь, а також, можливо, тканини внутрішніх 
органів у місці поранення. Дії при появі:

•	 не видаляти з рани самостійно (це може спровокувати вну-
трішню кровотечу та інші загрозливі для життя наслідки);

•	 викликати медиків, заспокоїти постраждалу особу;
•	 провести оброку рани навколо стороннього тіла;
•	 пов’язкою зафіксувати стороннє тіло в рані та чекати меди-

ків.
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Забій – закрите механічне пошкодження тканин і органів при 
відсутності порушень цілості шкіри. Часто буває наслідком удару 
чи падіння. Ознаки:

•	 біль, що посилюється при русі;
•	 набряк у місці забою;
•	 зміна кольору шкіри в місці забою.

Тактика дій при отриманні забою:
•	 підвищити положення місця удару;
•	 зробити тугу пов’язку на місці забою (мінімум на 10 хв.);
•	 після пов’язки – прикласти холод на 25–30 хв.;
•	 прикладати холод протягом наступної доби – кожні 2 годи-

ни на 10–15 хв.;
•	 спокій і знерухомлення, якщо є біль;
•	 не розтирати забій і не ставити компреси в перші дві доби 

після травми;
•	 зігріваючі компреси робити через 48 годин (дві доби) після 

забою.

До лікаря потрібно звернутись обов’язково, якщо:
•	 це забій живота чи крижів;
•	 біль посилюється;
•	 набряк збільшується.

Синець – розрив судини в тканинах. Виникає після забою, що 
супроводжується гематомою (крововиливом) у тканини. Тактика 
дій така сама, як і при забої.

Гуля – підшкірна гематома в місці, де немає м’яких тканин 
(чоло). Тактика дій така сама, як і при забої.

Розтягнення зв’язок. Зв’язки фіксують суглоби і з’єднують кіст-
ки одна з одною, забезпечуючи їхню рухомість. При розтягненні 
зв’язок пошкоджуються волокна сполучної тканини і кровоносні 
судини. Ознаки:

•	 біль, який посилюється під часу руху;
•	 припухлість;
•	 гематома (інколи).
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Тактика дій:
•	 підвищене положення;
•	 прикласти холод на 25–30 хв.;
•	 фіксуюча пов’язка на суглоб.

Вивих – зміщення кінців кісток, які формують суглоб, за межі 
свого нормального положення, що спричиняє порушення капсули 
суглоба, подразнюючи зв’язки, сухожилля, м’язи. Ознаки:

•	 біль і набряк;
•	 деформація у місці суглоба;
•	 обмеження рухомості суглоба.

Тактика дій (із паралельним викликом медиків):
•	 фіксація суглоба (плечового, променево-зап’ястного, гоміл-

ково-ступневого);
•	 прикласти холод на 25–30 хв. (далі постраждалій особі по-

трібна спеціальна допомога, огляд травматолога тощо).

Малюнок 13
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Перелом – це порушення цілості кістки. Ознаки:
•	 біль, який посилюється;
•	 деформація в місці перелому;
•	 вимушене, неприроднє положення;
•	 набряк і підшкірна гематома.

Переломи бувають різні, але на етапі надання невідкладної 
допомоги тактика дій щодо них стандартна і однакова:

•	 зупинка кровотечі, обробка рани;
•	 не міняти положення кінцівки (!);
•	 повністю знерухомити кінцівку (руку прив’язати до тулуба, 

ногу – до ноги);
•	 шина фіксує не менше двох суглобів (вище та нижче від 

місця перелому), а при переломі стегна – три;
•	 шину потрібно накладати поверх взуття і одягу;
•	 не можна накладати шину з того боку, де виступає зламана 

кістка;
•	 при наростанні набряку – послабити пов’язку;
•	 прикладати холод, дати знеболювальне;
•	 використовувати відволікаючі емоції.

Малюнок 14, Малюнок 15
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Травматична ампутація (ТА) – це відторгнення частини тіла 
внаслідок зовнішньої механічної дії. При ТА спочатку потрібно 
надати допомогу постраждалому, а потім подбати про відділений 
фрагмент (ампутант). При зверненні в 103 обов’язково вказати, 
що сталося і що наявний ампутант.

Допомога після ТА базується на зупинці кровотечі (як це ро-
бити, ми говорили на початку заняття). Що робити з ампутантом? 
По-перше, промити водою місце зрізу та загорнути його у вологу 
стерильну серветку.

•	 Зберігати, фіксуючи час: при температурі від +1…4°C – до 18 
годин, від +4°C – до 4 годин.

•	 Не тримати в морозильній камері чи ззовні при температурі 
нижче 0°C, не допускати контакт із льодом.

Відірваний фрагмент лікарі ще можуть пришити, якщо по-
страждалу особу вчасно привезуть до лікувального закладу, а ам-
путована кінцівка до того часу збереже життєздатність.

Після викладу теорії з ілюстраціями необхідно закріпити знан-
ня практичними навичками у сфері практики і навичок. Йдеться 
про основні види бинтування та іммобілізацію підручними засо-
бами.
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ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 1

Я, моє покликання, мої страхи: 
зрозуміти, пізнати, зцілити

Завершуючи ІІ модуль аніматорської формації, час серйозно 
поговорити про покликання кожного з нас – християнське, профе-
сійне, особисте, духовне. Але школа аніматорів – це лише час для 
початку розпізнавання себе, місце для добрих порад та підказок. 
По суті, «автором покликання» людини є Святий Дух. Він не лише 
допомагає у розпізнаванні, на яку дорогу покликав нас Господь, 
але й робить все, щоб ми були щасливими, крокуючи Його шля-
хом. Тож, щоб увійти в цю тему правильно, почнемо з вивчення 
«структури» людини, що включає чотири сфери:

	Тілесний світ: інстинкти, чуття.
	Пізнавальний світ: світ відчуттів (відтворення на психічно-

му рівні чуттєвого сприймання).
	Афективний (емоційний світ): почуття, зворушення, при-

страсті.
	Духовний світ: розум (творить ідеї, оцінки, породжує мір-

кування) і воля (відповідає за здатність любити, шукати й 
осягати добро).

Інакше схематично зобразити структуру людини можна так:

	тіло;
	почуття;
	власне «я» – розум, свобода, воля;
	єство, яке має три «зони» (основа як реальність і впевне-

ність нашої особистості, глибина як місце миру й гармонії, 
невиявлене єство як місце бажань, потенціалу);

	глибина совісті – це місце людського розвитку, «осердя» по-
передніх елементів.
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В основі людського й християнського розвитку лежить потреба 
поступового пізнання та сприйняття самого себе, власної історії 
та історії своєї сім’ї, власних можливостей і потенціалу, власних 
здібностей, недоліків, бажань, планів і проектів. Водночас у період 
розпізнавання покликання треба брати до уваги не лише мінімаль-
ну диспозицію чи можливості, гарний і щирий характер (здорову 
й спокійну натуру особи), але також рівень персонального зросту, 
здобутий із юнацьких років.

Проаналізуємо конкретно окремі сторони особистості. Такий 
аналіз допомагає у самопізнанні та в пошуку загальної рівнова-
ги, що забезпечує спокійне сприйняття життя. Це, у свою чергу, 
є необхідною умовою для того, щоб зрозуміти, чого хоче від нас 
Господь, та щоб пізніше мати можливість відважитися і виконати 
його волю.

У процесі аналізу не треба забувати, що наша особистість є ці-
лісною. Тому деякі її аспекти не лише взаємодіють між собою, але 
взаємно зумовлюють одна одну, внаслідок чого і виникає рівнова-
га особистості.

Ми збираємося глибше розглянути риси особистості, щоб         
пройти шлях дорослішання, серйозно аналізуючи власний жит-
тєвий задум.

На психофізичному рівні:

	приймати свою тілесність;
	спокійно та об’єктивно дивитися на своє тіло;
	пізнавати динаміку власних психофізичних реакцій;
	поступово розуміти свої біоритми;
	вчитися керувати всіма функціями свого тіла.

На емоційному рівні:

	емоції – надзвичайне, але нестабільне багатство;
	емоції записані у ДНК людини, але вони також набуваються 

з перших хвилин життя;
	позитивне ставлення: прийняття своєї емоційності (праг-

нення згоди, співчуття іншій людині) приводить до спокою 
та вміння володіти собою;
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	негативне ставлення: страх перед власною емоційністю 
(придушення, витіснення емоцій) викликає тривогу, агре-
сивність та невміння володіти собою.

На рівні почуттів:

	потреба любити та відчувати чиюсь любов – рушійна сила, 
на якій стоїть наше життя, завдяки якій ми можемо бути 
щасливі або нещасні;

	на цьому рівні існує потреба переглянути та прийняти свій 
досвід (наскільки сильно нас любили? чи наші спроби люби-
ти були вдалими?) з усіма досягненнями та життєвими труд-
нощами й помилками.

	чим краще ми це зрозуміємо (не для того, щоб когось звину-
вачувати чи звинувачувати себе самих, але щоб зрозуміти те, 
що можна виправити, прийняти чи зцілити), тим врівнова-
женішими будуть наші почуття.

Дорослішання більше характеризується потребою любити, ніж 
потребою приймати любов від когось. Від своєрідного «нарцисиз-
му» молоді люди переходять до любові та уваги до іншої людини, 
а від неї – до дару: примирюються з життям і досягають розуміння 
його глибокого сенсу. Почуття, спрямовані поза мене, спрямовані 
на якийсь об’єкт (це особистість іншої людини). Вони мають свою 
ціль: викликати в іншому відповідне почуття на мою любов. Лю-
дина тим більше дорослішає, чим більше цей пошук, спершу ква-
пливий, заспокоюється. А згодом він перероджується в дар безко-
рисливої любові. Аналогічна динаміка характерна для всіх видів 
християнського покликання – як мирянського, так і монашого чи 
священицького.

На сексуальному рівні:

Ця сторона особистості покликана бути в гармонії з її емоцій-
ністю та почуттями, а також із тілесністю. Сексуальність – один 
із ключових моментів, у яких виражається наша особистість. Це 
рушійна сила, яка примушує вийти нас поза рамки самих себе та 
зустрітися з коханою людиною, разом із якою ми можемо зачати 
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нове життя. Нею пройнята кожна клітина нашого тіла, а також 
кожна емоція, почуття, відчуття, думка.

Прекрасно відчувати себе чоловіками та жінками, знати, що 
Бог створив нас заради подружнього союзу. Це не просто статева 
зрілість, але сексуальна сутність: у нас існує власний набір хромо-
сом, характерний для чоловіка або для жінки. Стать виявляє сут-
ність людини (чоловічу чи жіночу), і кожен із нас виражає її через 
свою особистість.

Тому важливо відчувати себе «чоловіком» стосовно «жінки»    
(і, зрозуміло, навпаки). Протилежна стать не може не викликати у 
людини сексуального бажання, бо це нормальні об’єкт та суб’єкт 
людських стосунків. Покликання до сімейного життя дозволяє бу-
квально реалізувати любов на сексуальному рівні з відкритістю на 
те, щоб стати батьками. А неодружені особи через глибоку віру й 
гарячу любов до Бога переживають своє християнське покликан-
ня через великий дар духовного батьківства і материнства.

На рівні пізнання життя:

Ми знаємо («маємо інформацію») про багато речей; але на-
справді знаємо лише про деякі з них – переважно приблизно та 
поверхово. Тому самопізнання, пізнання оточуючих і того світу, в 
якому ми живемо, надзвичайно важливе, щоб взаємодіяти з ним 
так, як і покликана взаємодіяти людина, яка є Божим дитям і тво-
рінням.

Так окреслюється потреба повністю використовувати здібності 
до пізнання, щедро дані кожному з нас. Звичайно, ніхто не може 
бути компетентним в усьому. Але важливо поступово розвивати 
в собі здібності мислити, аналізувати, на основі яких можна більш 
об’єктивно та мудро висловити свою точку зору.

«Горе людині, яка прочитала лише одну книгу!» – говорили в 
давнину тому, хто мав лише одне захоплення, пережив тільки один 
досвід. З іншого боку, також варто уникати «прагнення» знати все, 
бездумно блукаючи серед численних сучасних інформаційних по-
токів. Це не служить глибокому пізнанню життя, але провокує пе-
ренасичення – і ми знову повертаємося до поверхового погляду на 
речі.
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На рівні християнської духовності:

Це трансцендентний аспект у людині, який перевищує «звичай-
ний» рівень розуміння. Блаженний Августин, звертаючись до Бога, 
казав: «Стривожене наше серце, доки не знайде спокій у Тобі!» Уні-
кальна правда християнської віри полягає в тому, що Ісус, Бог і 
Людина, підтвердив Своїм воскресінням, що Він є Сином Божим. 
Він відкрив людині її власну таємницю: Бог Отець у Своєму задумі 
любові запрагнув того, щоб кожна людина стала Його сином або 
дочкою в Його Сині Ісусі.

Для того щоб увійти в цю таємницю людського життя, необхід-
но мати передусім велику покору, злагоду та вдячність. Виявляти 
здатність поклонятися Богу, прославляти Його та постійно пере-
бувати з Ним у зв’язку молитви. Прагнути якомога глибше пере-
живати наші стосунки зі Святою Тройцею – Богом Отцем, Ісусом 
Христом та Святим Духом.

Як все це осягнути на практиці? По-перше, живитися Словом 
Божим – вдумливо читати Святе Письмо і уважно слухати його 
під час богослужінь. По-друге, живитися Тілом Христовим – щиро 
приступати до Таїнства Покаяння та в мирі й регулярно приймати 
Святе Причастя. По-третє, дати Духові, який діє в нас переваж-
но через Слово та Таїнства, повністю огорнути нас, тобто почати 
жити Словом Божим і нести Його любов у світ через реальні спра-
ви та щирі стосунки з людьми.

Людина тим більше духовно росте, чим більше місця в її житті 
займає Тройця і чим більше вона звільняється від свого егоїзму. 
Так, щоби повторювати разом із Іваном Хрестителем: «Отака й 
моя радість, що оце сповнилося! Йому треба рости, мені ж маліти. 
Хто з висоти приходить, той – над усіма!» (Йн 3, 29б-31). Так ви-
являється особливий Божий задум стосовно нас. Діється акт віри, 
тобто повна довіра до Творця, бажання чинити так, як Він просить 
у Своїй любові до нас.

Як перестати боятися?

Іншою важливою передумовою особистого й духовного 
зростання є вміння розрізняти власні страхи. Важливо розуміти, 
який страх живе в нас, і вміти подивитися на нього в Божествен-
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ному світлі. Так ми дамо Господу можливість наблизитися до тих 
страхів. З Його допомогою ми можемо «приручити» їх, а згодом і 
зцілитися від ран, нанесених ними.

Часом потрібно декілька років, щоб певні страхи зникли. Однак 
дуже важливо зрозуміти їх та порівняти з любов’ю Христа. Якщо 
людина виявляє свій страх, якщо він стає об’єктивним та викли-
кає зрозуміння у неї самої – то стає тим, що св. Тереза від Дитятка 
Ісус називала «недосконалістю»52

29. Така недосконалість може стати 
прекрасним рушієм нашого духовного життя, хоч ми можемо ще 
довго страждати від неї. Це не «психологічний трюк», а лише спро-
ба краще пізнати себе в Божому світлі.

Страх наблизитися до Бога

Хочемо ми цього чи ні, але внаслідок певних зранень (пережи-
тих болісних моментів, негативного досвіду тощо) у нашій душі 
живе страх наблизитись до Бога. Однак він не має зупиняти нас і 
не може стати перешкодою для того, щоб реалізувати дане Богом 
покликання. Навіть великі святі (принаймні на початку свого ду-
ховного життя) відчували цей страх, який втручався у свідомість 
людини саме тоді, коли вона вирішувала шукати Бога. Відповіда-
ючи на поклик Творця, йдучи за Ісусом, ми тим самим зав’язує-
мо конкретні (не просто відчутні) стосунки з Ним. І навіть гріх 
не може завадити нам наблизитися до Господа, якщо ми покладає-
мось на Його милосердя.

Але страх змушує триматися на відстані від Бога. Це може зруй-
нувати бажання наблизитися до Нього і зупинити наші старання 
зблизитися з Ним. Так цей страх змушує людину замкнутися у 
своїй самотності, в егоцентричній безнадійній ізоляції, куди Бо-
гові «вхід заборонено». Це найстрашніша модель поведінки, бо в 
цьому випадку людина може відчути себе цілковито спустошеною.

Притча про таланти (див. Мт 25, 14 і далі) добре ілюструє страх, 
який примушує людину замкнутися в собі, але не кинутися з до-
вірою в обійми Отця. Третій раб із притчі – це прототип того, хто, 
будучи покликаним Богом, все ж таки остаточно замикається у 
своєму страху. Він поспішив піти та закопати отриманий від Го-

52  Див. Свята Тереза від Дитяти Ісуса і Пресвятого Обличчя. Вчитель 
Церви. Історія однієї душі. Київ, Кайрос 2010, с. 55.
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спода талант. «…Злякавшись, пішов та заховав твій талант в зем-
лі», – розповідає він своєму господареві. «Пане, я знав тебе, що ти 
чоловік жорстокий, жнеш, де не сіяв, та збираєш, де не розсипав; 
та злякавшись…» Перебуваючи в полоні неправильного уявлення 
про господаря, він повністю піддався страху – і повністю програв. 
Хоча лише простий акт довіри напевно кардинально змінив би всю 
ситуацію. Згадайте, що не лише Юда, але й Петро зрадив Христа. 
Однак один злякався, а інший просто став перед Господом таким, 
яким і був… І зміг виконати своє покликання на землі.

«…Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: “Симоне Йо-
нин! Чи любиш ти мене більш, ніж оці?” – “Так, Господи, – відрікає 
той йому, – ти знаєш, що люблю тебе”. Тож мовить йому: “Паси 
мої ягнята!” І знову, вдруге каже до нього: “Симоне Йонин! Чи лю-
биш мене?” “Так, Господи, – відвічає йому, – ти знаєш, що люблю 
тебе”. І мовить йому: “Паси мої вівці!” І втретє йому каже: “Симо-
не Йонин! Чи любиш ти мене?” І засмутився Петро, що аж утре-
тє його питає: “Чи любиш мене”, – то й каже йому: “Господи, ти 
все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю!” І каже йому Ісус: “Паси мої 
вівці! Істинно, істинно говорю тобі: Коли ти молодший був, то 
підперізувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієшся, то 
руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший та й поведе, куди ти 
не схочеш”. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю просла-
вить Бога. І промовивши те, сказав йому Ісус: “Іди за мною!” (Йн 
31, 15–19).

Страх не стати щасливим

Цей страх також притаманний людині. Це наслідок того, що ми 
боїмося наблизитися до Бога такими, якими ми є. Тому на початку 
необхідно поставити собі питання: яким є моє уявлення про ща-
стя? Що я думаю про нього? Які елементи забезпечують моє ща-
стя? Чи впливають на моє уявлення про щастя гроші, успіх, насо-
лода та ін.?

Святий Йоан Марія Віанней з Арсу, славетний французький 
парох і «мученик сповідальниці», дав доволі просте визначення 
щастя: «Єдине щастя в цьому світі полягає в любові до Господа та 
в тому, щоби знати, що Він любить нас». Чи справді ми віримо у те, 
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що Бог бажає нашого щастя? Чи ця впевненість базується на довірі 
до Бога? І ще одне: чи ми дійсно віримо в те, що він краще за нас 
знає, що може дати нам справжнє щастя?

Часто ми маємо несвідомий страх, що Бог зажадає зовсім про-
тилежного тому, що може задовольнити нас. Будь-яке покликання 
означає радість зустрічі, хоча й обов’язково вимагатиме від нас ви-
пробувань. Але християнин здатен водночас переживати радість 
і хресні страждання, при цьому не сумніваючись, що остаточно 
людина може отримати свою нагороду саме в Бозі. Однак радість і 
щастя, які людина отримує від Бога у відповідь на Його покликан-
ня, – це не щось, що базується на миттєвому досвіді.

Бог не відмовляє людині в природній радості – від дружби, від 
милування красою природи чи переживання надзвичайного, коли 
на світ приходить нове життя. Навпаки, людина, яка відчуває при-
родну радість, може оцінити й духовну радість. Водночас і відмова 
від чогось служить тому, щоб відкрити та пережити несказанну 
радість, яка є результатом того, від чого ми відмовилися в ім’я лю-
бові до Христа.

Коли людина відповідає на покликання, вона віддає Господеві 
«вуздечку» свого життя. Дійсно вона вже не робить те, що хоче; 
але це зовсім не означає, що вона втрачає свободу думки та дій. 
Людина – дуже незалежна істота і, звичайно, відчуває великі труд-
нощі, коли їй доводиться залежати від Іншого. Однак саме в цій 
залежності від Бога й закорінена справжня свобода. Вона бо по-
лягає в тому, щоб стати на позицію самопожертви: кажучи Богові 
«так», ми стаємо учасниками Його свободи, а відповідно – Його 
любові. Цю істину можна вповні зрозуміти, лише погодившись на 
велику пригоду з Богом довжиною в ціле життя. Діва Марія подає 
нам приклад абсолютної свободи, особливо в момент Благовіщен-
ня, кажучи «нехай буде» Ангелові – отже, Богові теж. Саме тоді, 
коли ми відповідаємо на Божий заклик «так», вивільняється наша 
справжня свобода.

«Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в 
Галилеї, якому ім’я Назарет, до діви, зарученої чоловікові, на ім’я 
Йосиф, з Давидового дому; ім’я ж діви було Марія. Ввійшовши до 
неї ангел, сказав їй: “Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Бла-
гословенна ти між жінками”. Вона ж стривожилась цим словом і 
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почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ан-
гел їй сказав: “Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти 
зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому ім’я Ісус. Він буде великий 
і Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол 
Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки й 
царюванню його не буде кінця”. А Марія сказала до ангела: “Як же 
воно станеться, коли я не знаю мужа?” Ангел, відповідаючи, сказав 
їй: “Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього тебе отінить; 
тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя ро-
дичка Єлисавета – вона також у своїй старості зачала сина, і оце 
шостий місяць тій, що її звуть неплідною; нічого бо немає немож-
ливого в Бога”. Тоді Марія сказала: “Ось я Господня слугиня: нехай 
зо мною станеться по твоєму слову!» І ангел відійшов від неї” (Лк 
1, 26–38).

Страх помилкового шляху

Дійсно, ми можемо помилятися, адже людині властиво поми-
лятися. Ось чому так важливо, щоб нас підтримували, важливо 
просити в Церкви (наприклад, у нашого духовного наставника) 
допомоги, щоб зрозуміти, що ми хочемо зробити. Однак необхідно 
погодитися також із тим, що і в майбутньому в нас ніколи не буде 
непогрішної раціональної впевненості в тому, що шлях, який ми 
вибираємо, є найкращим. І навіть з людської точки зору, у нас не 
буде в цьому певної гарантії.

Абсолютно очевидно, що те саме стосується і всіх інших важ-
ливих рішень у нашому житті. Щоби зробити вибір дороги покли-
кання, потрібно піднятися на рівень віри. Якщо ми довіряємо Бо-
гові, то тією мірою, якою ми станемо перед Ним в момент істини, 
Він не дозволить, аби ми вибрали неправильний шлях.

«Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Аврама у 
видінні: Не бійсь, Авраме; я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми 
велика. Аврам же відповів: Владико Господи, що даси мені? Я ходжу 
бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі 
сказав Аврам: Ось ти не дав мені потомства і хтось зо слуг мого 
дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до ньо-
го: Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде 
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твоїм спадкоємцем. І вивів він його надвір і мовив: Глянь же на небо 
і злічи зорі, коли можеш їх злічити! І сказав до нього: Таке буде твоє 
потомство. І повірив (Аврам) Господеві, й він зарахував йому те за 
праведність» (Бут 15, 1–6).

Страх розчарування

Відповісти на якесь покликання – означає зробити вибір, який 
часто може виключати інший вибір. Звідси й виникає страх, що 
нам буде чогось бракувати. Зокрема, матеріальний страх (через 
імовірний брак грошей, розваг тощо). Чи глибший страх (через 
втрату особистої свободи, неможливість у майбутньому реалізу-
вати якусь іншу прив’язаність тощо).

Ми можемо боятися, що нам буде чогось бракувати, особливо 
порівнюючи ймовірне майбутнє з тим, що було в нас до прийнят-
тя нами рішення. Чи з тим, на що, на нашу думку, ми вже маємо 
право після того, як це рішення було прийняте. Однак, попри це, 
ми покликані вірити, що Господь знає наші глибинні потреби. Він 
завжди зможе задовольнити їх у міру їхньої появи.

«Тоді озвався Петро і сказав до нього: “Ось ми покинули все й 
пішли за тобою; що будемо за те мати?” Ісус відповів їм: “Істинно 
кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане, коли Син 
Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на два-
надцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І 
кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, 
матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя віч-
не матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а ос-
танні – першими”» (Мт 19, 27–30).

Страх того, що від нас зажадають надто багато

Страх такого типу часто пов’язаний із людською уявою, яка 
змушує передчувати можливі майбутні випробування, водночас 
викривлюючи їх та необґрунтовано перебільшуючи. Натомість Го-
сподь учить нас переживати дар життя день за днем, оскільки саме 
Він дає нам силу й благодать спокійно переживати випробування 
та спокуси. Він ніколи не допустить, аби випробування перевищу-
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вали наші сили, оскільки Він ніколи не вимагає від нас нічого, що 
б ми не мали б силу виконати з Його благодаттю.

«Тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявить-
ся; нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, 
кажіть те при світлі; і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. 
Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть; а 
бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба 
не за шага продається пара горобців? А проте ні один із них не впа-
де на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові 
пораховано! Не бійтесь, отже: ви вартніші за багатьох горобців. 
Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю пе-
ред моїм Отцем небесним» (Мт 10, 26–32).

Питання для роздумів (для них потрібно передбачити час для 
особистої молитви в храмі чи десь на самоті)

1. Які страхи живуть в мені та відбирають у мене душевний 
спокій?

2. Який «особливий страх», пов’язаний із моїми стосунками з 
Господом та можливим Його покликанням для мене, я відчуваю? 
Чи можу я визначити цей страх, назвавши його?

3. Чи можу я знайти у Святому Письмі певну відповідь на свій 
страх?

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 2

Роман Лиско: «Щоби церква, школа, книжка, пісня, 
театр згідно працювали й витворювали нову, Христову 

атмосферу…»

Отець Роман Лиско – наймолодший з блаженних українських 
новомучеників. Йому було всього 35 років, коли радянські при-
служники закатували його. За окремими свідченнями, отця Рома-
на живцем вмурували у стіну, однак насправді ніхто точно не знає, 
коли і від чого від помер. Провину на нього остаточно не насміли-
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лася «навісити» навіть радянська влада. Прокуратура СРСР пові-
домила, що «у справі Лиско Романа Володимировича, який помер 
14 жовтня 1949 р. від паралічу серця, прокуратурою Львівської об-
ласті зроблено додаткове розслідування та справу щодо Лиско Р. В. 
26 грудня 1955 р. припинено не через смерть обвинуваченого, а через 
недоведеність обвинувачення. Таким чином, Лиско вважається реа-
білітованим»53. Тим часом малі діти лишилися сиротами, а молода 
дружина – вдовою.

Отець Роман із дружиною не лише самі були молодими, але            
й любили молодь. Катехизували, навчали, служили. Священик ніко-
ли не зраджував своєму покликанню ні до ув’язнення, ні після ньо-
го. Дружина гідно прийняла ці випробування та виховала дітей, на 
яких батько міг споглядати вже лише з Неба. Їхня історія – живий 
приклад того, як сьогодні можуть стати реальністю слова старо-
завітного визнання віри Ісуса Навина: «Коли ж вам не любо слу-
жити Господеві, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служи-
ти: чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам               
аморіїв, у землі яких ви живете; я ж і мій дім служитимемо Госпо-
деві» (ІсН 24, 15).

10 фактів про бл. Романа54

1. Походив із роду, який дав Церкві багатьох священиків. Бать-
ко о. Романа, о. Володимир Лиско, також зазнав гонінь, був 
багато років у таборах і увійшов в історію УГКЦ як ісповід-
ник віри.

2. В юності Роман був вправним пластуном і навіть головував 
у пластовому гуртку  – і це при тому, що тоді український 
Пласт не міг всюди діяти відкрито.

3. Дитинство, навчання, юність та ціле служіння о. Романа були 
пов’язані із Львівщиною. У Львівській богословській ака-
демії Роман Лиско був першим учнем серед однокурсників. 
Його дуже любив тодішній ректор, о. Йосиф Сліпий.

53     Роман Лиско, бл. Режим доступу: http://catholicnews.org.ua/roman-
lisko-bl [01.04.2018].
54    Див. Лідія Купчик. Роман Лиско – Блаженний Слуга Бога та вірний син 
України. Львів, Папуга, 2009.
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4. Роман Лиско добре знав Романа Шухевича: родина його мате-
рі та родина Шухевичів тісно приятелювали.

5. З майбутньою дружиною вони познайомилися в Поморянах. 
Разом пішли до театру на п’єсу Г. Сенкевича «Quo vadis?», а 
згодом побралися. Цей шлюб став щасливим, у ньому наро-
дилося четверо дітей.

6. Перед рукоположенням Роман Лиско вчителював разом із 
дружиною. Викладав дітям українську мову, математику, іс-
торію й біологію.

7. Отець Роман Лиско найбільше любив саме працю з молоддю. 
Катехизував, організовував їхнє дозвілля, проводив релігій-
ну й суспільну роботу, маючи в усьому підтримку дружини.

8. Гоніння почалися тоді, коли о. Роман відмовився перейти на 
«покірне державі» православ’я.

9. Заарештований, о. Роман не здавався. Аналіз його справи 
підказує, що його кати, попри всі жорстокі методи, нічого 
не досягли. Ні Бога, ні людей священик і мученик не зрадив.

10. Могло бути й так, що перед смертю отець збожеволів від ка-
тувань… «А ще таким відгомоном тих років залящав у вухах 
і пронизав душу спів-речитатив уривків Літургії, акафистів, 
кондаків, тропарів, що тоді, десь у серпні-вересні 1949 р. упро-
довж декількох днів, то посилюючись, то затихаючи, лунали на 
всю тюрму, напевно, із якоїсь камери-одиночки. Було очевидно: 
їх виголошує-вигукує якийсь збожеволілий від катувань свяще-
ник. Хто він, ми тоді не знали. Нині є всі підстави стверджува-
ти, що тим священиком-мучеником був о. Роман Лиско»55

30.

Цитати бл. Романа з реферату «Слава Пресвятої Богородиці у 
наших богослуженнях»5631

55   Див. Лідія Купчик. Роман Лиско – Блаженний Слуга Бога та вірний син 
України. Львів, Папуга, 2009. 
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1. «Зробім для вірних зрозумілими наші богослуження! […] 
Легше є протягом року пояснювати (з практичним прино-
ровленням) наші богослуження вірним, ніж всі літурґічні 
книги перекласти на українську мову».

2. «Збільшім активну участь вірних на Вечірні й Утренні! Тут 
найкращий спосіб – вже від дітей вчити церковних напівів! 
Коли священик (або дяк) попрацює так над дітьми зо 3 роки, 
то відтак ціла церква стане одним великим крилосом. Відтак 
майже на завсіди раз зложений труд не змарніє, бо одні від 
других вчаться, так що нераз вже давно вмер священик і вже 
наслідники його змінились, а богослуження на дальше лиши-
лись всенародніми».

3. «Замінім втерту тематику всіх, зокрема ж Марійських про-
повідей літурґічними празничними мотивами! Скільки крас-
ного, підхожого під душу селянина матеріялу в них скрилося! 
В нас Марійські проповіди уважаються найтруднішими, а по-
яснюється це браком матеріялу. Це справді велике переочен-
ня, коли позабуто на цю незглубиму криницю, богородичну 
празничну драму, з якої пригорщами можна черпати здорові, 
а все якісь нові, все свіжі гомілєтичні сюжети. Одинокою в нас 
темою і то принятою з Заходу: Марія – наша Мати! А цього 
перших дванадцять віків ніхто не чув і в Літурґії подібної наз-
ви годі дошукатись! А де ж Марія – Побідителька сатани? Де 
Марія – Діва Мати? Де Нескверна Агниця, що співстраждає 
з Агнцем, який взяв на себе гріхи світа?! Чи хто чув коли на 
проповіди про історію Покрови, Положення Ризи, Положен-
ня Пояса?! А Марія-Молитвенниця наша – це дуже практична 
і вдячна тема! Вкінці Цариця Неба і Землі? Цариця України, 
чудотворні ікони?!»

4. «Даймо нашому народови побожну літурґічно-аскетичну лі-
тературу!»

5. «Звернім увагу на нові побожні пісні, щоб вони були згідні 
з духом нашого обряду! Кожного разить всяка негармоній-
ність. Тому теж нові побожні пісні в честь Богородиці і Свя-
тих повинні достосовуватись до наших богослужень і мельо-

56           Збережено стиль оригіналу. Цит. за: Карапінка М. Отець Роман 
Лиско – душпастир і мученик за віру (курсова робота). Львівська Бого-
словська Академія, Львів, 2002.
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дією і змістом. Та передовсім звернім увагу на поезію і красу 
богослужебного вислову і тут вкажім джерело для нових по-
божних пісень».

6. «Вкінці і на розвиток реліґійної драми великий вплив може 
мати драматичний уклад наших празників. Сьогоднішній 
час сміло можна назвати відродженням середньовічніх ора-
торій. Передовсім помічується це в нас, коли вже обмерзіли 
всім легонькі ревії і мітольоґічні опери й оперети, а публика 
виповняє день за днем салю, спрагнена побачити “Голгофту” 
чи “Камо грядеши?”. Як добре було б узгляднити тоді і нашу 
Літургїю, щоби церква, школа, книжка, пісня, а вкінці театр 
згідно працювали і витворювали нову, Христову атмосфе-
ру, яка просякала б життя громадянства, товариств, родин 
і була власністю всіх Українців, чи вони моляться, чи співа-
ють, чи при праці, чи на розривці».

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 3

Невідкладна допомога
 в критичних станах

Питання, які будуть розглядатися сьогодні, важливі для всіх, 
хто любить поєднувати діяльне життя й активний відпочинок. 
Від того, чи аніматор зможе правильно надати допомогу тому, хто 
отримав опіки, постраждав від укусу або має важку алергійну ре-
акцію, може залежати життя постраждалої особи. Не менш небез-
печним може виявитися й сонячний удар, як і його «протилеж-
ність» – відмороження. Морська хвороба, звісно, значно менше 
небезпечна для життя, але і вона в плані псування якості життя 
має досить неприємні наслідки.

Окремо ми обговоримо склад медичної аптечки. Те, наскільки 
важливо мати відповідну аптечку, ви вже могли зрозуміти з по-
передніх тем щодо невідкладної допомоги: у складних ситуаціях 
скористатися «випадковими» засобами для надання допомоги до-
сить важко. Крім того, склад аптечки важливо відобразити у спис-
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ку медикаментів. Це може допомогти швидше зорієнтуватися і не 
розгубитися, коли часу на допомогу буде мало.

Важливо пам’ятати про профілактику небезпечних станів. Це 
відповідний спекотній або холодній погоді одяг, головні убори з 
натуральних матеріалів. Опіки – внаслідок впливу відкритого вог-
ню – особливо небезпечні (можуть бути й смертельні) для тих, на 
кому був одяг із синтетичних (відповідно, легкозаймистих) мате-
ріалів. Діти й дорослі, схильні до алергійних реакцій та закачуван-
ня, мають попереджати про це організаторів таборів, виїздів тощо, 
щоб ті могли відповідно підготуватися до можливих ускладнень. І 
звісно, той, хто свідомий певних особливостей свого здоров’я, та-
кож має вміти подбати про себе самостійно.

Питання, які будуть розглядатися під час заняття:
•	 тепловий та сонячний удари;
•	 відмороження й опіки;
•	 морська хвороба (закачування);
•	 укуси та алергійні реакції;
•	 склад аптечки невідкладної допомоги.

Практичні навички, які мають отримати учасники:
•	 допомога при тепловому і сонячному ударах, відмороженні, 

опіках, захитуванні;
•	 дії у випадку укусів та алергічних реакцій;
•	 вміння складати аптечку НД.

Тепловий удар (ТУ) – це стан загального перегрівання організ-
му, причиною якого є вплив як зовнішніх сил (спека, висока воло-
гість повітря, невідповідний одяг), так і внутрішніх факторів (не-
стача рідини в організмі, фізичне навантаження, надлишкова вага, 
у дітей – незрілість механізмів теплорегуляції). Тепловий удар ха-
рактеризується втратою свідомості, сухістю, блідістю та гарячістю 
шкіри. Можливе зниження артеріального тиску, судоми, порушен-
ня дихання. У дітей при ТУ часто буває блювота й пронос.

Сонячний удар є різновидом теплового удару. Розвивається 
тоді, коли прямі сонячні промені попадають безпосередньо на го-
лову дитини. Йому передують слабкість, головний біль, нудота, 
блювота, почервоніння обличчя, підвищена температура тіла.
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Допомога:
•	 негайна зміна середовища перебування (прохолодне примі-

щення, тінь тощо);
•	 покласти в горизонтальне положення, максимально звіль-

нити від одягу;
•	 використовувати фізичні методи охолодження: віяло, кон-

диціонер, прохолодний компрес на голову, обтирання тіла 
(водою +30°C);

•	 якщо постраждалий прийшов до свідомості – дати пити ба-
гато прохолодної рідини.

Відмороження – це пошкодження тканин організму, зумовле-
не впливом холоду. Виділяють чотири ступені відмороження, але 
встановити тяжкість пошкоджень можна лише після зігрівання 
пошкоджених ділянок тіла. Ознаки відмороження: блідість шкіри, 
різке зниження або повна втрата чутливості, поколювання, різке 
обмеження або повна втрата рухомості.

Допомога:
•	 негайна зміна середовища перебування (дім, палатка, авто);
•	 зняти промерзле взуття, рукавиці тощо;
•	 повільне (!) зігрівання: теплом тіла або подихом; занурити 

уражену частину тіла в ледь теплу воду (+24…26°C), потім 
повільно і плавно 15 хв. підвищувати температуру води (до 
+37…40°C), в такій воді тримати уражену частину тіла не 
менше 15–30 хв.;

•	 накласти суху й стерильну вільну пов’язку (пальці рук чи ніг 
перекласти тканиною);

•	 пити багато теплої рідини (але в жодному разі не алкоголь, 
він може лише ускладнити ситуацію та позбавити постраж-
далу особу потрібних адекватних реакцій).

Небезпечні ознаки, які можуть виявитися після зігрівання і по-
требують негайного звернення в лікарню: темно-червона, синюш-
на або чорна шкіра; пухирі, наповнені рідиною; набряк, який по-
ширюється поза межі зони відмороження; відсутність чутливості 
та рухомості.
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Опіки – це ураження тканин організму внаслідок місцевого те-
плового впливу (вогонь, пара, гаряча рідина, нагріті предмети, ви-
промінювання), яке супроводжується також загальною реакцією 
організму. Опіки характеризуються площею і глибиною ураження, 
що і визначає їхню тяжкість.

Перший ступінь опіку характеризується болем і почервонін-
ням. На другому утворюються пухирі. Третій ступінь ще важчий, 
це глибокі опіки. При них шкіра стає сухою й нечутливою. Ззовні 
опік може виглядати як затверділа ділянка білого або коричнево-
го кольору. Існує й четвертий ступінь опіку, смертельно небезпеч-
ний. При ньому зовні опік чорний, із обвугленим струпом.

Допомога при опіках шкіри:
•	 зупинити дію травматичного фактору (дбаючи про власну 

безпеку);
•	 при опіках 1–2 ступенів треба якнайшвидше охолодити міс-

це опіку прохолодною проточною водою (+12…18°C) протя-
гом 15–20 хв.;

•	 накрити місце опіку чистою вологою тканиною;
•	 при опіках 3–4 ступеня не обробляти місце опіку холодною 

водою, одразу накрити чистою вологою тканиною;
•	 при опіках кисті чи стопи вологу тканину треба класти між 

пальцями;
•	 знеболити (парацетамолом або ібупрофеном);

Чого не робити? Не видаляти прилиплий до опіку одяг, не про-
колювати пухирі, не торкатись руками опікової рани, не обробля-
ти опікову рану дезінфекційними розчинами, присипками чи ін-
шими підручними засобами.

Опік дихальних шляхів виникає при вдиханні гарячого повітря 
чи пари. Він дуже небезпечний через можливість набряку слизових 
оболонок і неможливість дихання. Ознаки: утруднене дихання, 
кашель, охриплість голосу, біль при ковтанні, біль в грудній клітці.

Допомога при опіках дихальних шляхів:
•	 перебування на свіжому повітрі;
•	 властива поза для постраждалої особи – напівсидячи;
•	 постраждала особа не повинна розмовляти.
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Опік очей має такі ознаки: біль, сльозотеча, світлобоязнь, від-
чуття стороннього тіла в оці, опік повік і шкіри навколо очей, опа-
лені вії.

Допомога при опіках очей:
•	 промити око прохолодною проточною водою (від зовніш-

нього до внутрішнього кута ока);
•	 закапати антибактеріальні краплі;
•	 прикрити очі чистою (стерильною) тканиною (марля, 

хустинка тощо);
•	 обробити опік шкіри навколо очей (повіки), якщо він є.

Морська хвороба (захитування) – стан, який характеризується 
слабкістю, запамороченням, посиленим слиновиділенням, пітли-
вістю, нудотою і блювотою. Виникає при тривалому подразненні 
вестибулярного апарата (при поїздках, перельотах, на воді).

Допомога:
•	 сісти на переднє сидіння, притиснути голову до підголівника;
•	 повернутись обличчям по ходу руху і дивитись як можна 

далі вперед;
•	 забезпечити доступ свіжого повітря;
•	 дрібними ковтками пити прохолодні напої;
•	 розсмоктувати кубики льоду, льодяники, м’ятні таблетки;
•	 якщо можливо робити зупинки в дорозі через кожні 30–40 

хвилин.

Алергія – стан, при якому організм людини незвично активно 
реагує на зовнішні фактори, які в інших людей переважно не ви-
кликають таких реакцій. Алергійні реакції можуть давати симпто-
ми з боку різних органів:

•	 шкіра – свербіж, почервоніння, висип, набряк;
•	 очі – сльозотеча, почервоніння, свербіж, печіння;
•	 дихальні шляхи – закладений ніс, нежить, чхання, кашель, 

захриплість голосу, утруднене дихання;
•	 шлунково-кишковий тракт – нудота, блювота, біль в животі, 

пронос;
•	 інше – набряк губ, язика, лиця, шиї; слабкість, запаморочен-

ня, блідість, холодний піт, понижений артеріальний тиск, 
порушення свідомості.
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Якщо симптоми алергії з’являються блискавично та швидко на-
ростають, то невідкладну допомогу треба починати негайно!

•	 Припинити контакт з алергеном (якщо він відомий).
•	 По можливості зменшити дозу алергену (з’їли заборонене – 

викликати блювоту, випити активоване вугілля; вжалила 
бджола – витягнути жало тощо).

•	 Прикласти холод до місця укусу чи ін’єкції (мінімум на 10 хв.).
•	 При набряку слизової носа – застосувати судинозвужуваль-

ні краплі.
•	 На шкіру, де наявні свербіж і набряк, нанести протиалергій-

ний засіб місцевої дії.
•	 Прийняти внутрішньо протиалергійний засіб загальної дії.
•	 Якщо це доцільно, зробити ін’єкцію гормонального проти-

запального препарату.
•	 При появі задишки, кашлю, утрудненого дихання – ввести 

адреналін.
•	 Якщо є слабкість, запаморочення – покласти постраждалу 

особу і підняти її ноги вище рівня голови.
•	 При порушенні дихання і / або порушені свідомості – не да-

вати пити.

Укуси тварин небезпечні високим ризиком бактеріального ін-
фікування рани, зараження правцем і сказом. Тактика дій:

•	 зупинка кровотечі;
•	 обробка рани (ретельна обробка мильним розчином рани і 

шкіри навколо неї; нанесення антибактерійної мазі);
•	 накладання пов’язки (пов’язка не повинна бути герметич-

ною, рану не заклеювати).
При укусі змії не треба чекати появи симптомів, негайно почи-

нати допомогу:
•	 вкласти постраждалого у горизонтальне положення, не доз-

воляти рухатись;
•	 акуратно зняти або розрізати одяг (якщо змія вкусила через 

одяг);
•	 відсмоктувати отруту з рани не менше 15–20 хв., періодично 

спльовуючи і прополіскуючи рот;
•	 промити рану мильною водою



186 Зрілість і лідерство                                                                                                                       Модуль 2

•	 якщо укус на нозі, то провести іммобілізацію, зробити туге 
бинтування вище місця укусу і встановити кінцівку нижче 
рівня серця;

•	 багато пити (але не алкоголь);
•	 якщо стан важкий, ввести гормональний протизапальний 

засіб;
•	 не накладати джгут, не припалювати і не розрізати місце укусу.

Більшість павуків для людей не несуть особливої шкоди, але є 
й небезпечні. Це скорпіон, тарантул, каракурт (чорна вдова), які 
особливо небезпечні для дітей. Невідкладна допомога при укусах 
аналогічна, як і при укусі змії.

При укусах комах (бджіл, ос, шершнів, джмелів, комарів та ін.) 
в організм людини потрапляють отруйні речовини, що є сильними 
алергенами. Невідкладна допомога при укусах комах така сама, як 
і при алергії – в міру наростання алергічної реакції.

Кліщі є переносниками багатьох небезпечних інфекційних 
захворювань. Треба бути обережним під час видалення кліща зі 
шкіри, оскільки ймовірність зараження зростає при його розду-
шуванні. Тактика дій:

•	 видалити кліща зі шкіри (захопити пінцетом, ниткою тощо 
кліща якнайближче до голівки і плавно потягти вгору);

•	 після видалення промити місце укусу мильним розчином і 
обробити спиртовим розчином;

•	 якщо голівка залишилась у шкірі, можна витягти її, як скал-
ку, або обробити 5% розчином йоду (через декілька днів 
вона вийде сама);

•	 запам’ятати день укусу та спостерігати за постраждалою 
особою протягом 3–30 днів (чи не буде почервоніння, набря-
ку, болю, температури, болю в м’язах – у такому разі потріб-
на медична допомога).

Аптечка невідкладної допомоги

Така аптечка має містити все необхідне для допомоги «вже і за-
раз». Аптечка зберігається у загальновідомому й доступному міс-
ці, де немає надмірного тепла, світла і вологи. Має бути в упаковці, 
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зручній для перенесення, захищеній від ударів. Аптечку потрібно 
вчасно поповнювати і регулярно робити в ній ревізію. Нижче на-
ведено склад аптечки, його можна змінювати (розширювати або 
скорочувати ) залежно від того, в якому місці і при яких умовах 
вона може бути використана, та чи на час її можливого застосу-
вання поблизу будуть лікувальні заклади.

Склад аптечки

Інструменти та допоміжні матеріали:
•	 ножиці (бажано з великими вухами);
•	 пінцет (може бути будь-який, навіть манікюрний);
•	 англійські шпильки (декілька і різних розмірів);
•	 шприци (стерильні, різної ємності) – можуть служити для за-

капування, поїння, промивання рани, дозування рідких ліків;
•	 голки (для видалення скалок);
•	 термометр;
•	 джгут;
•	 медичні рукавички (для власного захисту, також можуть по-

служити як ємність для зберігання ампутанта);
•	 піпетки;
•	 ватні палички – косметичні й дитячі;
•	 сірники чи запальнички;
•	 рідке мило (нейтральне);
•	 холодоелемент або охолоджувальний пакет;
•	 серветки (сухі, паперові, вологі).

Перев’язувальні матеріали:
•	 індивідуальні перев’язувальні пакети;
•	 бинти (марлеві – стерильні та нестерильні; великі й малі; 

еластичні – середньої еластичності, шириною 7–10 см, дов-
жиною 150 см; сітчасті – для фіксації);

•	 серветки (марлеві, вологі антибактеріальні);
•	 лейкопластир (бактерицидний, рулонний);
•	 косинка медична перев’язувальна.

Лікарські засоби:
•	 йод (розчин 5% спиртовий);
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•	 дезінфікуючий розчин (хлоргексидин, унісепт, мірамістин – 
бажано в аерозолі);

•	 антибактеріальна мазь (левоміколь, гентаміцинова або син-
томіцинова мазь тощо);

•	 засіб при опіках (пантенол; креми, що містять срібло, – ба-
жано в аерозолях);

•	 засоби для пероральної регідратації (регідрон, орасан; мож-
на приготувати самостійно: 1 літр чистої кип’яченої води + 2 
ст. л. цукру + 1ч. л. солі + 1ч. л. соди);

•	 активоване вугілля або його замінники (1 г на кг маси тіла; 
10 г = 20 або 40 таб.; діти 1–7 років – 10–30 г; діти 7 років і 
старші – 30–100 г);

•	 жарознижувальні та знеболювальні засоби (парацетамол, 
ібупрофен – сиропи, свічки, таблетки);

•	 протиалергійні засоби місцевої дії (гідрокортизонова мазь, 
феністил, псило-бальзам);

•	 протиалергійні засоби загальної дії (дезлоратидин один раз 
на добу; діти 1–2 роки – ¼ табл. або 2,5 мл, 2–12 років – ½ 
табл. або 5 мл, 12 років і старші – 1 табл. або 10 мл);

•	 судинозвужувальні краплі в ніс (галазолін, фармазолін, от-
ривін – 0,05% розчин середньої тривалості дії);

•	 свічки з гліцерином (не частіше, ніж раз на добу);
•	 краплі антисептичні для очей (левоміцетинові, сульфацил 

натрію, флоксал, тобрекс);
•	 гормональні протизапальні засоби (преднізолон або декса-

метазон – ампули по 1 мл, введення внутрішньом’язове (ді-
тям вагою до 30 кг – 2 мл, понад 30 кг – 3 мл);

•	 адреналін (ампули 1 мл; вживати згідно з інструкцією до 
медичного препарату).

Додатково, обов’язково:
•	 ручка, папір;
•	 список складу аптечки.
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ЗУСТРІЧ 7

Творчі підсумки другого модуля

Мета зустрічі

Перевірити теоретично й практично, які знання та навички здо-
були аніматори під час другого модуля. Дуже важливо зрозуміти, 
чи ваші вихованці засвоїли навики невідкладної допомоги. Зустріч 
традиційно відбувається в активній, креативній та цікавій формі. 
На неї при нагоді та доцільності варто запрошувати аніматорів із 1 
та/або 3 модулів (практичні навички можуть засвоюватися разом). 
При потребі обов’язково потрібно доповнити та поглибити окремі 
теми, якщо спостерігається якась нестача знань чи навичок.

Можливості для ведучого

Провести працю в групах на чолі з вихователями, щоб аніма-
тори могли обговорити окремі теми, порушені під час навчання, 
та представити їх у формі виховних міні-проектів. Час на працю 
в групах – 45–60 хв. Час на публічну презентацію – 15–20 хв. Про-
позиції тематичних завдань (можна змінювати, доповнювати та 
поглиблювати):

	Готуємо представлення на тему того, що таке виховання і які 
виховні засоби потрібні аніматорові у вихованні, для аніма-
торів 1 модуля.

	Готуємо представлення на тему розуміння вікових особли-
востей періоду дорослішання школярів 12–14 років.

	Презентація на тему «Таїнства християнського втаємничення».
	Презентація «Інтерпретація поведінки, емоційних станів та 

мотивацій»
	Презентація «Як розпізнати своє покликання?».
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Сфера практики й навичок

Якщо це доцільно, на практичні заняття варто запросити стар-
ших аніматорів, які в цей час засвоюють 1 і 3 модулі програми. До-
помагають в організації сфери практики й навичок досвідчені ані-
матори та вихователі, а також медики і парамедики (інструктори 
невідкладної допомоги), які готують попередній реквізит. Аніма-
тори діляться на групи для окремих завдань або разом виконують 
завдання по черзі (залежно від формату зустрічі та часу, визначе-
ного на неї). Практика навичок із невідкладної допомоги обов’яз-
кова для всіх (серцево-легенева реанімація, стійке положення на 
боці, прийом Геймліха, зупинка кровотеч, бинтування та іммобілі-
зація, склад аптечки невідкладної допомоги тощо).

Практичні завдання:

	підготовка театралізованих ілюстрацій на тему виховання 
(як треба і не треба виховувати тощо);

	постановка сценок на тему різних етапів життя блаженних 
Климентія Шептицького, Василя Величковського, Романа 
Лиски;

	презентація практичних ідей для 2–3 гуртків;
	тренінг із невідкладної допомоги (спільний для всіх – на це 

потрібен додатковий час), демонстрація навичок;
	презентація практичних ідей для катехизації.

Підсумки зустрічі

Це урочистий перехід на третій, завершальний, крок. Вручення 
свідоцтва помічника аніматора (символічного, його можна спе-
ціально розробити саме з цієї нагоди). Якщо в групі є аніматори, 
яким бракує певних знань та/або навичок, їм потрібно поглибити 
знання та осягнути потрібні навички (навіть пройшовши цей рі-
вень вдруге), щоб згодом перескласти модуль.
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МОДУЛЬ №3. ТРЕТІЙ КРОК.

АНІМАТОР ЯК ДРУГ І ПОМІЧНИК У ХРИСТИЯНСЬКОМУ 
ВИХОВАННІ
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ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 1

Мистецтво спілкування

Формат зустрічі: праця в групах, публічна дискусія, комуніка-
тивний тренінг.

Питання для праці в групах

•	 Що допомагає у спілкуванні, а що заважає?
•	 Як несмілива особа може навчитися спілкування?
•	 Чому ми ображаємо одне одного словами?
•	 Як слова можуть зцілювати?
•	 Чому непорозуміння може стати причиною великих про-

блем?

У всіх випадках аніматорів варто заохочувати до наведення 
прикладів із життя, але без обговорення конкретних осіб.

Теми для спільного дискутування

	Чи спілкування – це справді мистецтво?
	Позиція: «Я не вмію спілкуватися. І що?! Нехай вони зі мною 

вчаться говорити!» – виграшна чи програшна?
	Як той, у кого вдома ніхто ні з ким не говорить приязно, 

може навчитися доброго спілкування в школі, серед друзів, 
на таборі?

	Чи крик є результативною формою спілкування?
	«Про мене сказали недобре, я не хочу тут більше ні з ким 

спілкуватися». Це виграшна чи програшна позиція?

Допоміжні джерела

	 Бруно Ферреро, Десять заповідей спілкування («Ваші діти 
мають лише вас», Львів: Отець Боско, 2012).
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Тематика для тренінгу

	Вчимося конструктивної поведінки в конфлікті.
	Кризи спілкування: як зрозуміти, що дитина заплуталася та 

може вдатися до деструктивної поведінки.
	Спілкування з батьками і його виклики.

Особи, яких варто запросити:

	педагог;
	психолог;
	тренер із комунікацій.

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 2

Духовність аніматора

Формат зустрічі: дружня розмова, час на особисті роздуми.

Теми для розмови

	Як ви розумієте слово «духовність» щодо покликання і слу-
жіння аніматора?

	Від кого ми можемо вчитися духовності?
	Мій перший приклад справжнього духовного життя – хто 

це?
	Що робити, коли не хочеться молитися, йти на Святу Літур-

гію, тримати зв’язок із Богом?
	«Я боюся, що сумніваюся у вірі…». Що робити?
Також можна дати можливість анонімно або відкрито ставити 

запитання, написати лист ведучому тощо. Заохочується індивіду-
альний контакт із аніматорами, які потребують спілкування на 
певні теми, важливі саме для них.
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Допоміжні джерела

	Бруно Ферреро, Віра («Ваші діти мають лише вас», Львів: 
Отець Боско, 2012).

Тематика для особистих роздумів

	Вдячність Богові – це моя риса?
	Чи люблю я молитися своїми словами?
	Який приклад віри беруть від мене діти? А інші аніматори?

Особи, яких варто запросити:

	духівник;
	священик, монах, монахиня;
	зрілий у духовному житті мирянин.

Ідеться передусім про тих осіб, які погоджуються дати свідчення 
власного прагнення любові та близькості до Бога.

ЗУСТРІЧ 1. ЗАНЯТТЯ 3

Завдання: організувати гру

Формат зустрічі: практичне заняття (аніматори діляться на 
групи).

Варіанти ігор

•	 За сезоном (осінні / зимові, весняні / літні).
•	 За віком учасників (молодша школа, підлітки, юнацтво, молодь).
•	 За тематикою і розташуванням (у приміщенні, на вулиці).
•	 За активністю: активні, спокійні, універсальні.
•	 За рівнем складності: від початківців до досвідчених учас-

ників.
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Тема для розмови

	Який виховний вплив має гра?
	Вплив ігор на дітей у школі, на таборі, під час дозвілля.
	Як ви вважаєте, чому Отець Боско бавився зі своїми 

вихованцями?

Особи, яких варто запросити:

	досвідчені аніматори, діти (ті, для кого можна організувати 
гру).

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 1

Як не лише слухати, але й чути?

Формат зустрічі: праця в групах, публічна дискусія, комуніка-
тивний тренінг.

Питання для праці в групах

•	 Чому буває так, що ми слухаємо, але не чуємо?
•	 Що таке активне слухання?
•	 Коли тебе не чують – чому це ображає?
•	 Як тактовно відмовитися від розмови, якщо вона неприєм-

на?
•	 Чому неприпустимо нав’язувати комусь свою думку, при-

сутність тощо?

Як і раніше, аніматорів варто заохочувати до наведення при-
кладів із життя, але без обговорення конкретних осіб.

Теми і ситуації для спільного дискутування

	Чи все потрібно говорити по телефону?
	«Мене не чують батьки…». Чи можна змінити ситуацію?
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	«Якщо мене не чують, то і я буду їх ігнорувати». Слушно чи ні?
	«Мене чують, але не розуміють…». Що робити?
	«Коли батьки щось говорять, я волію закрити вуха». Чи це 

конструктивна позиція?

Допоміжні джерела

	Бруно Ферреро, Слухати, щоб зрозуміти («Ваші діти мають 
лише вас», Львів, Отець Боско, 2012).

	Шон Кові, Звичка 5 – Старайся розуміти інших, потім 
шукай розуміння («7 звичок високоефективних підлітків», 
Львів, Видавництво Старого Лева, 2016).

Тематика для тренінгу

	Активне слухання.
	Конфлікти поколінь.
	Спілкування з учителями і вихователями та його виклики.

Особи, яких варто запросити:

	педагог;
	психолог;
	тренер із комунікацій.

ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 2

Духовний супровід

Формат зустрічі: дружня розмова, час на особисті роздуми.

Теми для розмови

	Як ви розумієте поняття «духовний супровід»?
	Чому духовний супровід на таборі важливий?
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	Хтось, із кого можна брати приклад справжнього духовного 
супроводу, – чи я вже його зустрів?

	«Я не хочу говорити з духівником, мене це напружує…». Що 
робити?

	Чи справді всі потребують духовного супроводу?

Як і раніше, учасникам можна дати можливість анонімно або 
відкрито ставити запитання, написати лист ведучому та/або 
гостям тощо. Заохочуються індивідуальні тематичні розмови з 
аніматорами.

Допоміжні джерела

	Амедео Ченчіні, Виховний метод: формування у свободі 
(«Почуття сина», Львів, Місіонер, 2008).

Тематика для особистих роздумів

	Чи мені потрібен духівник? Який?
	Чи знаю я, що найкращим наставником все одно є Бог? Як це 

виявляється на практиці?
	Чи завжди духівник може допомогти? Чи він повинен при-

ймати рішення щодо мого життя за мене?

Особи, яких варто запросити:

	духівник;
	священик, монах, монахиня;
	зрілий у духовному житті мирянин.

Ідеться передусім про тих осіб, які погоджуються дати свідчен-
ня власного досвіду духовного супроводу.
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ЗУСТРІЧ 2. ЗАНЯТТЯ 3

Завдання: організувати спільну молитву 
на закінчення зустрічі

Формат зустрічі: практичне заняття і спільна молитва.
Допоміжні джерела

	Молитовник.
	Порада духівника.
	Музичний супровід.

Теми для особистих роздумів

	Чому молитва в кінці зустрічі важлива?
	Чи варто дати час також і на тишу?
	Чи я вдома молюся про добрі плоди кожної зустрічі?

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 1

Мистецтво дисципліни

Формат зустрічі: праця в групах, публічна дискусія, комуніка-
тивний тренінг.

Питання для праці в групах

•	 Слухатися чи ні? Проблеми дітей і дорослих.
•	 Чому дисципліну називають мистецтвом?
•	 Коли тебе не слухаються діти – це ображає? Чому?
•	 Коли не слухатися навіть треба?
•	 Чому іноді дисципліна – це лише зовнішній, нещирий акт 

покори?
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Теми і ситуації для спільного дискутування

	Методи повернення дисципліни.
	«Мене не слухаються діти…». Чи можна змінити ситуацію?
	«Якщо мене не слухаються, то і я буду їх ігнорувати». Слуш-

но чи ні?
	«Мене слухаються, але насправді обманюють…». Що робити?
	«Батьки щось постійно вимагають, але мені вже набридло їм 

коритися». Чи це конструктивна позиція?

Допоміжні джерела

	Бруно Ферреро, Дисципліна – великий виклик («Ваші діти 
мають лише вас», Львів, Отець Боско, 2012).

Тематика для тренінгу

	Мистецтво дисципліни.
	Конфлікти з підлітками.
	Ненасильницьке спілкування.
	Як захистити себе, якщо під маскою дисципліни хтось 

нав’язує власну волю?

Особи, яких варто запросити:

	педагог, зокрема соціальний педагог;
	психолог, зокрема кризовий психолог;
	тренер із комунікацій.
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ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 2

Час розпізнання покликання

Формат зустрічі: дружня розмова, час на особисті роздуми.

Теми для розмови

	Як ви розумієте поняття «покликання»?
	Чому на цю тему важливо задумуватися вже в юності?
	Хтось, із кого можна брати приклад справжньої реалізації 

покликання, – чи я вже його зустрів?
	«Я не маю жодного покликання…». Що робити?
	Чи насправді всі мають внутрішню можливість розпізнати 

своє покликання? За яких умов?

Як і раніше, учасникам можна дати можливість анонімно або 
відкрито ставити запитання, написати лист ведучому та/або 
гостям тощо. Заохочуються індивідуальні тематичні розмови з 
аніматорами.

Допоміжні джерела

	Амедео Ченчіні. У пошуках «Я» («Почуття сина», Львів, Мі-
сіонер, 2008).

	Регіна Бретт. Урок 36. Щоб зрозуміти, хто ти, відмовся від 
того, ким ти не є («Бог дає таланти всім. 50 уроків, щоб 
знайти себе та справу всього життя». Харків, КСД, 2013).

Тематика для особистих роздумів

	Чи я вже відчуваю якесь особливе покликання? Яке?
	Чи знаю я, що «автором покликання» є Бог? Як це виявля-

ється на практиці?
	Як духівник може допомогти у розпізнанні покликання?
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Особи, яких варто запросити:

	духівник;
	священик, монах, монахиня;
	зрілий у духовному житті мирянин;
	особи різних станів, професій та видів діяльності, які сприй-

мають їх як покликання.

ЗУСТРІЧ 3. ЗАНЯТТЯ 3.

Участь у театралізованій виставі

Формат зустрічі: практичне заняття (може знадобитися рекві-
зит).

Допоміжні джерела: 

	життя святих і блаженних;
	життєві історії і досвід;
	свідчення та власна уява.

Теми для вистав

	Історія покликання Казимира Климентія Шептицького.
	Історія покликання Василя Величковського.
	Історія покликання Романа Лиски.
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ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 1

Виховання відповідальності

Формат зустрічі: праця в групах, публічна дискусія, розмова-
свідчення.

Питання для праці в групах

•	 Що таке відповідальність?
•	 Яку людину ми назвемо відповідальною, а яку – ні?
•	 Чому відповідальність надважлива для аніматора?
•	 Що робити, якщо не можеш дотриматися слова?
•	 Відповідальне ставлення до роботи – як воно пізнається?

Теми і ситуації для спільного дискутування

	Методи навчання відповідальності.
	«Мені докоряють, що я безвідповідальний…». Чи можна 

змінити ситуацію?
	«Якщо мене підвели, то і я буду робити так само». Слушно 

чи ні? Чому?
	«Я все виконую за інших, це вже занадто відповідально-

сті…». Що робити?
	«Відповідальність напружує. Чи можна жити якось легше?» 

Чи це конструктивна позиція? Чому?

Допоміжні джерела

	Шон Кові, Займай проактивну позицію («7 звичок високое-
фективних підлітків», Львів, Видавництво Старого Лева, 2016).

Тематика для тренінгу

	«Відповідальне життя і мистецтво виправлення помилок»
	«Чи батьки відповідають за мене, якщо мені вже 16?»
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	«Як навчити відповідальності?»
	«Хочу взяти відповідальність за своє життя»

Особи, яких варто запросити:

	педагог, зокрема соціальний педагог;
	психолог;
	юрист.

ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 2

Різні види покликань

Формат зустрічі: дружня розмова, час на особисті роздуми.

Теми для розмови

•	 Яке найбільше і найважливіше покликання людини?
•	 Як ви вважаєте, чому покликання до подружжя і до священ-

ства пов’язані з поняттям «таїнство служіння»?
•	 Монашество і мирянське життя – чи ви погоджуєтеся, що це 

дві дороги до одної Мети? Чому? 
•	 Професійне покликання: як ви вважаєте, за яких умов через 

професійну діяльність людина може здобувати святість?
•	 Як ви вважаєте, чи можна помилитися в покликанні та обра-

ти інше? Обґрунтуйте.
•	 «Покликання в покликанні»: лідерство, волонтерство, поєд-

нання різних видів діяльності. Чи це добре, чи ліпше зосере-
дитися на чомусь одному? Чому?

Як і раніше, учасникам можна дати можливість анонімно або 
відкрито ставити запитання, написати лист ведучому та/або 
гостям тощо. Заохочуються індивідуальні тематичні розмови з 
аніматорами.
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Допоміжні джерела

	Комісія УГКЦ у справах родини, Інститут родини та 
подружнього життя УКУ. Позитивний підхід. Цінність 
життя та здоров’я («Сприяння здоровому способу життя 
школярів. Посібник для вчителя 7–11 класи», Львів, 2013).

	Регіна Бретт. Урок 50. Знайти свій «Ґрааль». Будь тим, ким 
тебе хоче бачити Бог, – і ти запалиш цей світ («Бог дає та-
ланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього жит-
тя». Харків, КСД, 2013).

Тематика для особистих роздумів:

	Чи я вже зауважую якісь особливі сфери діяльності, які мені 
найбільше подобаються? Які?

	Які найкращі приклади життя людей з різними покликан-
нями я вже бачив і знаю? Чи хочеться з когось із них брати 
приклад?

	Що я роблю щодня для свого найважливішого покликання – 
зустрічі з люблячим Богом?

Особи, яких можна запросити для свідчення:

	особи різних станів, професій та видів діяльності, які сприй-
мають їх як покликання;

	духівник, священик, монах, монахиня;
	зрілі в духовному житті та активні в Церкві миряни.

ЗУСТРІЧ 4. ЗАНЯТТЯ 3

Завдання: організувати проведення чувань

Формат зустрічі: практичне заняття (можуть знадобитися до-
даткові матеріали, література, допомога духівника або сестри-мо-
нахині тощо).
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Що важливо під час організації чування?

•	 Обрати тему і стиль (наприклад, стиль Тезе, молодіжні му-
зичні чування тощо).

•	 Скласти розклад. У ньому має бути місце на спільну та осо-
бисту молитву, можливість для сповіді, Божественна Літур-
гія та підготовка до неї. Також треба врахувати час на пе-
рекуски і дружнє спілкування, прославлення Бога піснею, 
музично або в тиші, нагоду для прохальних і подячних мо-
литов, особистих роздумів тощо.

•	 Визначити, хто і що готує (відповідно до обраних компо-
нентів чування), а також при нагоді запросити гостей.

Допоміжні джерела

	Життя святих і блаженних.
	Молитовники, духовна література.
	Опис і відео інших чувань.
	Життєві історії та досвід.
	Свідчення і власна уява.

Теми для чування

	Дорога до святості певного святого або блаженного.
	Молодіжне чування в намірах розпізнавання покликання.
	Чування, присвячене певному святу, яке наближається, або 

особливо важливому намірові чи потребі (за мир в Україні, 
в намірах певних людей тощо).
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ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 1

Які подарунки дітям не бувають зайвими?

Формат зустрічі: праця в групах, публічна дискусія, розмова-
свідчення.

Питання для праці в групах

•	 Чому ми даруємо подарунки?
•	 Надто дорогі подарунки – це гарна ідея? Чому, в яких випад-

ках? Чи є межа вартості подарунка?
•	 Чому кажуть, що найдорожчі речі нічого не коштують?
•	 Чи подарунки можуть нести з собою обов’язок віддячитися? 

Що робити, якщо не можеш подарувати відповідний подару-
нок тому, від кого вже прийняв щось?

•	 Чи ви знаєте ситуації, коли подарунки перетворюються на 
хабарі? Що робити в такій ситуації?

Теми і ситуації для спільного дискутування та свідчення

	Який найкращий подарунок у житті в мене був?
	Що можна подарувати, коли грошей зовсім немає?
	Кого б ви запросили на день народження з умовою не дару-

вати подарунків, але пожертвувати їх на певну справу (тобто 
ви особисто не отримаєте нічого)?

	«Батьки і родичі дарують тільки непотрібне…». Що робити?
	«Таке враження, що від мене відкуповуються подарунка-

ми…». Чи знайоме вам це відчуття?

Допоміжні джерела

	Бруно Ферреро, 50 подарунків вашим дітям («Ваші діти 
мають лише вас», Львів, Отець Боско, 2012).

	Регіна Бретт. Урок 20. Важливим є не те, що можеш зроби-
ти ти. А те, що може зробити твоїми руками Бог («Бог дає 
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таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього 
життя». Харків, КСД, 2013).

Тематика для практичного заняття

	Виготовляємо подарунок власними руками через техніки 
хенд-мейд.

	Пишемо листа тим, кому б ми хотіли сказати найтепліші 
слова, але не маємо на це відваги.

	Складаємо список подарунків собі, які зробимо для себе 
протягом року.

Особи, яких варто запросити:

	майстри з різних хенд-мейд технік.

ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 2

Таїнства служіння: Подружжя

Формат зустрічі: дружня розмова, час на особисті роздуми і 
свідчення.

Теми для розмови

•	 Чому, на вашу думку, подружжя – це також особливе покли-
кання?

•	 Як ви вважаєте, що необхідно для єдності чоловіка й дру-
жини, щоб шлюб тривав завжди? Які умови для щасливого 
шлюбу ви б назвали?

•	 Чому потрібно готуватися до шлюбу і подружнього життя, а 
також до виховання дітей?

•	 Чи ви погоджуєтеся з тим, що «найважливіше завдання тата 
дітей – любити їхню маму»?

•	 Як ви вважаєте, чи можна помилитися у виборі чоловіка чи 
дружини? Обґрунтуйте.
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•	 Чи сьогодні дошлюбна чистота ще має значення? Які «плю-
си» відсутності співжиття до шлюбу ви можете назвати?

Допоміжні джерела

	Комісія УГКЦ у справах родини, Інститут родини та по-
дружнього життя УКУ. Позитивний підхід. Цінність життя 
та здоров’я («Сприяння здоровому способу життя школя-
рів. Посібник для вчителя 7–11 класи», Львів, 2013).

	Бруно Ферреро. Надійний фундамент («Ваші діти мають 
лише вас», Львів, Отець Боско, 2012).

Тематика для особистих роздумів:

	Мої батьки. Чи хочу я брати приклад з їхнього подружжя у 
своєму житті?

	Яку сім’ю я хочу мати?
	Чи молюся я за майбутнього чоловіка / дружину, якщо від-

чуваю покликання до створення сім’ї?

Особи, яких можна запросити для свідчення:

	християнські подружжя, що сприймають шлюб як 
покликання;

	дорослі діти, які свого часу отримали добре виховання і 
радіють цим.

ЗУСТРІЧ 5. ЗАНЯТТЯ 3

Завдання: організувати свято для дітей,                            
позбавлених опіки батьків

Формат зустрічі: практичне заняття (можуть знадобитися до-
даткові матеріали, література, допомога духівника або сестри-мо-
нахині тощо).
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Що важливо під час організації свята?

•	 Обрати тему і стиль (активне свято, тематичне свято, солод-
кий стіл, ігрове свято тощо).

•	 Скласти сценарій свята. У ньому має бути місце на знайом-
ство, спільну молитву (по можливості). Також треба враху-
вати час на пригощання і неформальне дружнє спілкування, 
музичні хвилинки тощо.

•	 Визначити, хто і що готує (відповідно до обраних компо-
нентів свята), а також при нагоді запросити гостей.

•	 Важливо в цьому конкретному випадку: старайтеся не 
вживати слово «сироти» (воно часто кривдить дітей) і не за-
мінювати увагу подарунками/солодощами.

Допоміжні джерела

	Олег Романчук. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного 
батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного 
занедбання. Путівник для прийомних батьків і не тільки. 
Львів, Колесо, 2011.

	Я потребую тебе... Практичний порадник у служінні дітям, 
які позбавлені батьківської опіки. Львів, Колесо, 2014.

	Опис і відео інших подібних свят.
	Життєві історії та досвід.
	Власна уява.

Теми для свята

	Християнські свята.
	Дні народження, іменини, тематичні дні.
	Випускні, початок навчального року, святкове відзначення з 

нагоди канікул.
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ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 1

Мистецтво дружби

Формат зустрічі: праця в групах, публічна дискусія, 
комунікативний тренінг.

Питання для праці в групах

•	 Що таке дружба?
•	 Яким є справжній друг?
•	 «Хочеш знати справжнього друга – спочатку стань ним». По-

годжуєтеся? Чому?
•	 Що робити, якщо мою дружбу хтось використовує собі на 

користь?
•	 Про що треба пам’ятати, якщо друзі набагато старші за мене?

Теми і ситуації для спільного дискутування та свідчення

	Чи треба мати багато друзів?
	Що робити, якщо друзі посварилися?
	«Не зробиш, що кажу? Ууу… А я думав, ти – справжній 

друг!» Що робити, коли друзі «беруть на слабо»?
	«Я для свого найкращого друга – “просто друг”. Це так сум-

но…». Чи справді це проблема? Чому?
	«Мій друг мене зрадив». Що робити?

Допоміжні джерела

	Бруно Ферреро, Друзі («Ваші діти мають лише вас», Львів, 
Отець Боско, 2012).

	Бруно Ферреро, Дружба («Час дорослішання. Про вихован-
ня підлітків», Львів, Свічадо, 2014).
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Тематика для практичного заняття

	Комунікативний тренінг «Дружба і спілкування».
	Пишемо листа найкращому другові (наявному чи майбут-

ньому).
	Складаємо список 20 безкоштовних подарунків друзям, які 

можна зробити протягом десяти днів.

Особи, яких варто запросити:

	психолог;
	тренер із комунікацій.

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 2

Таїнства служіння: Священство

Формат зустрічі: дружня розмова, час на особисті роздуми і 
свідчення.

Теми для розмови

•	 Чому, на вашу думку, священство – це покликання передусім 
до служіння?

•	 Як ви вважаєте, що сьогодні необхідно для того, щоб бути 
святим священиком?

•	 Чому потрібно готуватися до вступу в семінарію?
•	 Як можна гармонійно поєднати священство і подружжя, 

священство і монашество? Чи ви знаєте такі приклади?
•	 Хто такий єпископ, до чого він покликаний?

Допоміжні джерела

	Таїнство священства. Катехизм УГКЦ Христос – наша Пас-
ха. Свічадо, Львів, 2011.
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Тематика для особистих роздумів:

	Мій парох. Чи він є для мене прикладом духовної людини?
	Чи знаю я священика, якому насправді довіряю?
	Чи молюся я за свого пароха, за інших священиків, яких 

знаю?

Особи, яких можна запросити для свідчення:

	семінаристи і священики;
	священицькі подружжя / сім’ї.

ЗУСТРІЧ 6. ЗАНЯТТЯ 3

Завдання: організувати «Вечірку для друзів»

Формат зустрічі: практичне заняття (можуть знадобитися до-
даткові матеріали, сценарій, допомога старших аніматорів тощо).

Що важливо під час організації свята?

•	 Обрати тему і стиль підсумкового свята за курс форму-
вання аніматора (активне свято, тематичне свято, ігрове 
свято тощо).

•	 Скласти сценарій свята. У ньому має бути місце на спіль-
ну молитву, пригощання, неформальне дружнє спілкування, 
музичні елементи, конкурси, ігри, святкування, вручення 
відзнак / свідоцтв тощо).

•	 Визначити, хто і що готує (відповідно до обраних компо-
нентів свята), а також при нагоді запросити гостей.

Допоміжні джерела

	Все, що підкажуть ваш досвід і уява.
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ЗУСТРІЧ 7

Творчі підсумки третього модуля і всього курсу

Вечірка для друзів

Мета зустрічі

Перевірити теоретично й практично, які знання і навички здо-
були аніматори під час третього модуля і всього курсу формування 
аніматора. Зустріч традиційно відбувається в активній, креативній 
та цікавій формі. На неї варто запрошувати аніматорів із 1 та/або 2 
модулів (окремі практичні навички можуть засвоюватися разом). 
При потребі обов’язково треба доповнити та поглибити окремі 
теми, якщо спостерігається якась нестача знань або навичок.

Можливості для ведучого

Провести працю в групах на чолі з вихователями, щоб аніма-
тори могли обговорити окремі теми, порушені під час навчання, 
та представити їх у формі виховних міні-проектів. Час на працю 
в групах – 45 хв. Час на публічну презентацію – 15 хв. Пропози-
ції тематичних завдань (можна змінювати, доповнювати та погли-
блювати):

	Готуємо представлення на тему того, що таке мистецтво 
спілкування, для аніматорів 1–2 модулів.

	Готуємо представлення про те, що таке відповідальність, для 
школярів 11–12 років.

	Презентація на тему «Духовність аніматора».
	Презентація «Що таке щаслива сім’я?».
	Презентація «Як бути справжнім другом».

Сфера практики й навичок

На практичні заняття варто запросити молодших аніматорів, 
які в цей час засвоюють 1 і 2 модулі програми. Допомагають в ор-
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ганізації сфери практики й навичок досвідчені аніматори та вихо-
вателі. Аніматори діляться на групи для окремих завдань або ра-
зом виконують завдання по черзі (залежно від формату зустрічі та 
часу, визначеного на неї). 

Практичні завдання:

	підготовка театралізованих ілюстрацій на тему мистецтва 
спілкування (як треба і не треба спілкуватися тощо);

	постановка сценок на тему різних видів покликання;
	презентація практичних ідей для ігор, чувань, свят;
	презентація практичних ідей для подальшого формування 

аніматора (чи формація звершується курсом? триває далі?).

Підсумки зустрічі

Це урочисте завершення курсу формування аніматора. Вручен-
ня диплома аніматора. Якщо у групі є аніматори, яким бракує пев-
них знань та/або навичок, їм треба поглибити знання та осягну-
ти потрібні навички (навіть пройшовши цей рівень вдруге), щоб 
згодом перескласти модуль. Але найкраще виявити таких осіб            
раніше, щоб нікому не справляти прикрість. Зустріч завершується 
«Вечіркою для друзів», яку приготували самі випускники.
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