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Духовні школи Київської Русі ведуть свій початок з 
1030 р., коли за указом Ярослава Мудрого при 
єпископській кафедрі в Новгороді було засновано училище 
православних священиків. В подальшому розвиткові 
духовної освіти сприяв виданий Петром першим 
«регламент Духовної колегії (1721 р.) який зобов’язав 
єпископів «иметь в своїх домах школы для приготовления 
священников» [1, С. 32].  

У 1913 р. в Російській імперії функціонувало 4 академії, 
57 духовних семінарій ,186 духовних училищ, та 85 
жіночих духовних закладів 

На відміну від інших європейських країн, духовна 
освіта а російській імперії надавалася виключно в 
духовних навчальних закладах; богословських 
(теологічних) факультетів у складі російських 
університетів не було. Але в пожовтневий період у цій 
сфері всі без винятку релігійні організації зазнали утисків. 
Згідно з Декретом від 23 січня 1918 р. громадянам 
дозволялося мати право навчати і навчатися релігії 
приватним шляхом і не в якому разів державних, 
громадських, та навіть приватних навчальних закладах, за 
винятком спеціальних богословських, заснованих церквою.  

До середини 80-х рр. в Україні легально діяв лише один 
духовний навчальний заклад – Одеська духовна семінарія 
Руської православної церкви. 

На сьогоднішній день в Україні діє понад 120 духовних 
навчальних закладів 18 конфесій, державний стандарт 
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акредитації до них не застосовується. Духовні навчальні 
заклади спрямовують свою діяльність не тільки на 
підготовку кадрів священників, але й надають своїм 
вихованцям змогу отримати більш широку освіту й у 
галузі світських дисциплін, щоб вони могли застосовувати 
свій фах і поза церквою. 

Духовна семінарія є середнім спеціальним навчальним 
закладом Православної Церкви, що готує 
священнослужителів, церковнослужителів та інших 
служителів церковних спеціальностей. На стаціонарне 
навчання до семінарії приймаються особи чоловічої статі з 
20 до 35 років, хрещені, православної віри, що мають 
повну середню освіту. Абітурієнти складають вступні 
іспити з основ православного віровчення та обрядовості, 
пишуть твір чи диктант, а також повинні прочитати кілька 
молитов, мати уявлення про церковний спів і читання 
славянською мовою. Програма передбачає вивчення таких 
дисциплін: священна біблейська історія, катехизис, Святе 
Письмо Старого і Нового Завіту, догматичне богослов’я, 
порівняльне богослов’я, церковний статут і літургіка 
(порядок організації і проведення богослужінь) теорія 
церковної проповіді, загальна церковна історія, історія 
православ’я, історія та теорія неправославних вчень, 
церковно-славянської, грецька і латинська мови, одна з 
нових іноземних мов, церковний спів, Конституція 
України та історія України. При духовних семінаріях як 
самостійні навчальні підрозділи утворюються регентські 
класи, що готують керівників церковних хорів. 

Релігійні організації у відповідності до статутів мають 
виключне право створювати заклади професійної 
релігійної освіти для підготовки служителів та релігійного 
персоналу. Заклади професійної релігійної освіти 
підлягають реєстрації і отримують державну ліцензію на 
право здійснення освітньої діяльності. Громадяни, які 
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навчаються у вищих і середніх релігійних навчальних 
закладах, «користуються правами та пільгами в порядку і 
на умовах, встановлених законодавством України для 
студентів та учнів державних навчальних закладів». 

Кожна людини має право здобувати релігійну та (або) 
світську освіту. Правову основу діяльності релігійних 
організацій становлять Конституція України[5, Ст. 35], яка 
проголошує, що кожен має право на свободу совісті та 
віросповідання, та Закон України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» [2] від 23.04.1991 р. Закон України 
«Про освіту» [3, Ст. 84] та Закон України «Про вищу 
освіту» [4, Ст. 4] не визначають юридичні засоби 
реалізації, охорони, захисту свободи вибору світогляду та 
віросповідання,а також окремих її елементів 
(можливостей), зокрема такого, як право на релігійну 
освіту, та здійснення релігійними організаціями освітньої 
діяльності.  

На жаль, в діючому Законі України «Про освіту» 
відсутні норми про освітню діяльність релігійних 
організацій, не визначено саме поняття «релігійна освіта». 
В світовій практиці релігійна освіта розглядається як 
складовий елемент права на свободу совісті та 
віросповідання. Ст. 18 Загальної декларації прав людини і 
Cт. 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні 
права, в силу яких «право на свободу совісті включає 
право на виконання релігійних та ритуальних обрядів та 
вчень» [6, С. 13, 36]. У Першому протоколі до Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини 1950 р. чітко 
зазначено, що жодна людина не може бути позбавлена 
права на освіту, а держава має поважати право батьків 
відповідно до їх релігійних і філософських переконань 
забезпечувати освіту і навчання своїх дітей [7, С. 15]. 

Конвенція ЮНЕСКО від 5 грудня 1960 р. «Про 
боротьбу з дискримінацією в галузі освіти «зобов’язала 
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держави до скасування всіх дискримінаційних 
законодавчих та виконавчих норм, а також припинення 
всіх такого роду адміністративних дій у сфері освіти, крім, 
того у конвенції визначається обов’язок держави 
гарантувати батькам або тим, хто їх згідно з правом 
заступає, вільну можливість посилати дітей до 
недержавних освітніх закладів, які відповідають 
мінімальним, визначеним або затвердженим відповідними 
освітніми органами, вимогам [7, С. 44]. 

Незважаючи на наведенні положення міжнародних актів 
в Україні норми про релігійну освіту, як гарантії права на 
свободу совісті та віросповідання відсутні.  

Релігійна освіта в Україні може здійснюватися в будь-
яких формах, передбачених для освіти взагалі, а саме у 
формі сімейної освіти і екстернату, в освітніх закладах 
(організаціях), але слід врегулювати дане питання більш 
детальніше, передбачивши, що релігійна освіта в Україні 
здійснюється в наступних формах: самоосвіта; сімейна 
освіта, яка передбачає виховання та навчання дітей 
батьками (особами, які їх заміняють) з врахуванням права 
дитини на свободу совісті і свободу віросповідання; 
релігійна освіта в освітніх установах релігійних 
організаціях, також в установах професійно-релігійної 
освіти; навчання релігії неповнолітніх учнів державних 
освітніх установах. 

Крім того, релігійна освіта послідовників релігійних 
організацій розглядається як елемент правоздатності, або, 
ознака релігійної організації, поряд з такими ознаками як 
віросповідання; здійснення богослужінь, інших релігійних 
обрядів та церемоній. Оскільки навчання релігії та 
релігійне виховання послідовників релігійних організацій 
передбачаються в Законів якості характерної ознаки, 
елемента правоздатності релігійних організацій, така 
діяльність не підлягає ліцензуванню. 
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Наприклад, в Німеччині Конституція гарантує 
викладання релігії в школі. Викладачами релігії в 
державних школах є, як правило, державні службовці, що 
отримали на це благословення Церкви. До моменту, коли 
дитині виповниться 13 років, батьки самі вирішують 
питання про відвідування уроків релігії, а потім – учень. 
Для дорослих Церкви пропонують велику кількість 
освітніх заходів на базі власних навчальних центрів [8, 
С. 46]. 

В США використовується факультативна система 
освіти, яка передбачає виключення релігійних предметів з 
освітнього процесу державних шкіл. Ця модель надає 
можливість релігійним організаціям навчати дітей релігії 
поза рамками навчальних програм в приміщеннях 
державних та муніципальних установах. 

Програми релігійної освіти можуть бути включені в 
основну загальноосвітню програму державних і 
недержавних освітніх установ а межами встановленого 
державним стандартом обов’язкового мінімуму змісту 
основної загальноосвітньої програми-мається на увазі  
включення програм релігійної освіти в національний та 
шкільний компонент освіти. 

В останні роки розгорнулася жвава дискусія з проблем  
викладання християнської етики в середніх навчальних 
закладах. У деяких школах західноукраїнських областей 
проводиться експеримент з запровадження  
«Християнської етики», який постає на практиці занадто 
багато нарікань. Міністерством освіти встановлено, що в 
ряді державних шкіл мають місце факти самочинного 
запровадження вивчення Закону Божого або Катехізису, 
чим порушується Конституція, зокрема принцип 
світського характеру державної освіти. 
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