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Захід організовано спільно з Європейським комітетом католицької освіти 

(CEEC) та Міжнародним католицьким офісом (OIEC) за підтримки Комісії 

Української Греко-Католицької Церкви у справах освіти та виховання. 
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Вступ 

24 лютого 2022 року: Росія вторглася територію Україні та розпочала 

воєнну агресію. Понад 3 місяці країна все ще у стані війни. Але яка 

ситуація сьогодні в українських католицьких школах? Які нагальні 

потреби шкіл і релігійних громад? Наскільки ми, як зацікавлені сторони 

та представники католицьких шкіл у Європі, можемо підтримувати наших 

українських колег? 
 

Про ці та інші питання йшлося на вебінарі у прямому ефірі зі Львова 12 

травня 2022 року, організованому спільно представниками Комісії у 

справах освіти та виховання Української Греко-Католицької Церкви, 

Європейського комітету католицької освіти (CEEC) та Міжнародного 

офісу католицької освіти (OIEC). 
 

Цей захід, модераторами якого були Філіп Річард (OIEC) та Ґі Селдерслаг 

(CEEC), надав слово кільком учасникам та представникам католицької 

школи в Україні:  

- отець Петро Майба (СДБ), голова Комісії у справах освіти та 

виховання УГКЦ 

- сестра Христофора Буштин, член Громадської ради з питань 

співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві 

науки і освіти України 

- Оля Рій, керівник приватної католицької школи-гімназії Святої Софії 

у Львові  

- Галина Тузяк, директорка закладу дошкільної освіти №135 

(львівського дитячого садка Святого Миколая). 
 

Цей файл містить їхні внески. 
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Освіта в Україні через призму війни 
 

Доповідь отця Петро Майба (СДБ), 

голова Комісії у справах освіти та виховання УГКЦ 

 

 

 

 

 

Росія ніколи не змириться з падінням Берлінської стіни та розвалом срср. 

Путін чітко сказав що не погоджується з результатами холодної війни, 

розвалом СРСР та втрати східних територій.  

 

Російський – комуністичний режим завжди жив за рахунок інших народів 

яких захопив та утримував силою змушуючи віддавати власні заробітки в 

московську казну, бути підпорядкованим економічній політиці кремля та 

залежними від енергоносіїв завдяки яким диктував умови. 

Тому Росія завжди прагнула реваншу, відбудови тоталітарної імперії 

після того як багато країн колишнього СРСР вибрали шлях демократії та 

вільного ринку. 

 

Також Україна чітко підтвердила свої демократичні прагнення під час 

Помаранчевої революції та революції гідності.  

 

Україна підтвердила свою прихильність гідності і правам людини, провела 

7 президентських виборів та змінила 6 президентів. На кожних 

парламентських виборах парламент змінювався на третину. Міжнародна 

спільнота визнала ці вибори вільними та демоктратичними. 

 

Цей процес однак не був простим та мав певні проблеми: 

- Олігархізація політичного та економічного процесу 

- Корупція – зокрема судова 

  



 

 

5 

 

 

Але остання революція гідності повстала проти цих проблем. Україна 

таким чином цілковито віддалилася від тоталітарної пострадянської 

спадщини. Угода про асоціацію з ЄС, безвізовий режим – свідчення успіхів 

України. Тому Путін не міг чекати довше. Боячись Україну як незалежне 

демократичне суспільство, та втрати впливу, зокрема політичного та 

економічного, він почав повномаштабну війну. Як ви розумієте Путін і 

Росія воюють за те щоб або ліквідувати України в принципі або повернути 

України у свою політико – економічну, геополітичну сферу впливу. 

Найгірше в свою систему цінностей де не має місце свободі і гідності 

людини, вільного демократичного та політичного вибору. Де всі рішення 

приймає цар та його свита. 

 

Ми ж воюємо за Богом дароване життя, за нашу гідність, наші права, за 

наші свободи, сім’ї, за право самостійно визначати спосіб нашого життя, 

як політичного та економічного.  

Війна рано чи пізно закінчиться. Нам доведеться відбудовувати міста та 

інфраструктуру. Але найголовніше потрібно вибудувати нову візію 

України, новий соціальний контракт. Для цього католицька соціальна 

доктрина може зробити свій вільний внесок через освіту та просвіту 

наших громадян. Тому для України важливо підтримувати католицьку 

школу та освіту. Під час війни багато підприємців втратили свої доходи. 

Тому освіта, особливо приватна, буде потерпати. 

 

Дуже необхідно зміцнити фінансами інституційну спроможність наших 

шкіл, та зробити вклад в формування нового ціннісно – орієнтованого 

бачення на хр. Засадах нового покоління Українців.  

 

Необхідно сформувати педагогів та змінити виховні процеси у закладах 

освіти які будуть виховувати нове покоління, нове бачення, нову 

свідомість як це сталось у минулому з багатьма країнами Європи та світу. 
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Католицькі школи України передвоєнний 

час та виклик війни 
 

Доповідь сестри Христофори Буштин (ССНДМ), 

Член Громадської ради з питань співпраці з церквами 

та релігійними організаціями при Міністерстві науки і 

освіти України 

 

 

 

Контекст 

З отриманням незалежності України, право на релігійну освіту не було 

одразу забезпечене жодним правовим документом. Таким чином, 

впродовж понад двадцяти років релігійні спільноти України шукали різні 

організаційні форми для започаткування та діяльності своїх освітніх 

ініціатив. Демократизація освітньої сфери відбувалася в Україні не так 

швидко. Серед інших важливих питань, зміст навчальних програм шкіл, 

був чітко регламентованим міністерством та не міг офіційно містити 

елементи відмінні від атеїстичного світогляду. Через зацікавлення 

громадськості, зміни світоглядних орієнтирів держави та реформування 

системи освіти питання про включення курсів духовно-етичного 

спрямування в шкільну програму поставало все більш гостро. Так, 2005 

p. було підписано доручення Президента України №1- 1\657 щодо 

поліпшення морального виховання. Для виконання цього було створено 

комісію для розробки змісту нових навчальних курсів. Навчально-

методичні розробки для цих предметів здійснювали фахівці освіти у 

співпраці з представниками церков та релігійних об'єднань опираючись 

на існуючий вже попередній досвід окремих регіонів.. 

 

Право на релігійну освіту 

Право на релігійну освіту з’явилося лише за десять років опісля.  2 червня 

2015 року Верховною Радою України було прийнято ЗУ Про внесення змін 

до деяких законів України щодо права на заснування релігійними 

організаціями навчальних закладів. Ці доповнення до законів стануть 

основою нового закону України «Про загально середню освіту» 2020 року 

у ч.6 статті 1 вперше в історії сучасної України подає, що засновником 

закладу середньої освіти може бути також релігійна організація.   
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Разом з тим, також забезпечується право на те, що ці заклади «мають 

право визначати власну релігійну спрямованість своєї освітньої 

діяльності». Це право підтверджено згодом іншими законами та 

підзаконними актами. 

 

Тому перед церквами та релігійними спільнотами постала можливість та 

водночас виклик щодо створення власних закладів освіти та розробка 

для них відповідної власної програми релігійного характеру. Першу 

програму «Світогляд. Віра. Чесноти» було створено в Комісії в освіти 

УГКЦ для католиків в Україні в 2021 році. Цього року року ми сподівалися 

на впровадження її як експериментальної до католицьких шкіл. 

 

Війна перервала процеси. Хотілося б продовжити  кроки впровадження 

цього предмету в відновлених (після переривання війною) діяльності 

наших шкіл. Хоча число католицьких шкіл порівняно з іншими школами в 

Україні дуже маленьке, водночас це школи які завжди є знаками надії та 

свободи в Україні. Загалом, варто зазначити, що школи християнських 

конфесій чи інших релігійних спільнот в Україні не становить значної 

частки. Це така маленька частина шкіл, що разом з приватними школами 

ледве сягає 1% від усіх шкіл України через брак сприятливого 

середовища для розвитку цих шкіл попередньо. З 2020 року фінансовий 

та правовий контекст став більш сприятливим…але до нас прийшла 

абсурдна війна. 

 

Війна 

Війна перервала діяльність існуючих шкіл та розвиток кількох нових шкіл, 

які з надією створювалися в римо-католицьких та греко-католицьких 

спільнотах Україні в різних її місцях. У Києві з початку війни пошкоджено 

46 шкіл, 30 дитячих садків та інших будівель. Такі будівлі цілком знищені 

в містах війни (наприклад Харків та інші). Тут у Києві ми докладали багато 

зусиль та вже другий рік працюємо над створенням католицької школи. 

Поряд з нами створювали свої початкові школи інші дві римо-католицькі 

спільноти. З війною, 75% наших дітей з мами покинули Україну від самого 

початку війни. Ми вдячні нашим вчителям які змогли практично одразу 

розпочати он-лайн спілкування з дітьми, а від другого тижня війни і 

навчання в он-лайн формі. 
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Це навчання часто переобтяжене тим, що діти хвилюються, бо десь тут в 

Україні живе їхня бабуся чи працює батько, куди вчора чи сьогодні 

прилетіла ракета чи бомба, це дуже хвилює дітей тут і там. Наше 

навчання має особливий стабілізаційний характер для дітей. Наші вчителі 

мусять спочатку спілкуватися та з’ясовувати самопочуття дітей, лише 

відтак приступати до навчання. Маємо виклики як продовжити нашу 

діяльність з нового навчального року. Деякі заклади, як наш для 

прикладу, орендує приміщення, хоча є домовленості щодо знижок, але 

фінансове планування ускладнене. Держава через війну, скоротила 

відсоток фінансування освітньої сфери… 

 

Чи продовжувати нашу освітню ініціативу, у якій формі… ці та інші 

запитання турбують нас не лише через фінансові виклики, але й те, чи 

повернуться діти, чи зможуть вони й надалі відвідувати наші заклади? Ми 

живемо нашими питаннями та шукаємо знаків як діяти далі. Зустріч з 

вами є для мене знаком підбадьорення. 

 

І на завершення… 

Дозвольте подякувати вам за увагу та молитву до трагічної ситуації війни 

проти Українського народу через російську агресію. На жаль, війна 

знищила вже понад 2,5 тисяч мирних жителів України, серед яких близько 

226 дітей загинули, а 415 отримали поранення, численні старші особи, 

жінки та чоловіки…Країни Європи та світу тепло прийняли мільйони 

біженців жінок та дітей, старших осіб, які були змушені покинути свій дім. 

Дякую вам за дієве милосердя! На жаль, гинуть солдати в нерівній 

боротьбі, захищаючи рідну землю. Невтомно трудяться численні 

волонтери в Україні. Знищені численні приміщення соціальної 

інфраструктури, серед яких і школи сходу, півдня та центру України. Буде 

багато ще праці…  Український народ вірить в силу добра. Захищаючись, 

мій народ, проявляє велике милосердя потребуючим. Нас підбадьорює 

велика хвиля діяльного добра багатьох людей доброї волі та урядів різних 

країн. Дякую вам за це! Слава Україні !  

 

Прошу Вас, моліться та говоріть про війну, щоб вона якнайскоріше 

закінчилася! Дякую за вашу підтримку!   
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Життя в католицькій школі в умовах війни: 

свідчення директора 
 

Доповідь пані Ольги Рій, 

керівник приватної католицької школи-гімназії Святої 

Софії, м. Львів 

 

 

 

 

Христос Воскрес, 

Мене звати Ольга Рій, я є керівником приватної католицької школи-

гімназії святої Софії, що знаходиться в центрі міста Львова у приміщенні 

Свято-Покровського монастиря. Наша школа працює вже 20 років і 

налічує близько 200 дітей з 0-го по 10-й клас та близько 80 працівників. 

 

Поточний навчальний рік з самого початку був трохи тривожним. Адже 

ми часто мали у своїх школах дзвінки про замінування школи, коли були 

змушені евакуювати дітей та чекати перевірок поліції, для того, щоб 

приступити до навчання. Ми з дітьми вчилися швиденько виходити зі 

своїх класів та зі школи. 

 

І, буквально, останні тижні перед війною ми вчилися ходити в укриття, що 

розташовані у нашому закладі та у монастирі. Ми також зі сестрами 

Студитками ознайомлювалися з їхніми підвальними приміщеннями і 

вивчали питання, як довести їх до таких умов, щоб там було комфортно 

дітям та дорослим. До нас приходив працівник служби надзвичайної 

ситуації, оглядав ці приміщення, давав рекомендації щодо покращення 

(яке все ще треба зробити).  Але аж ніяк, ніхто не сподівався зустрітися зі 

справжньою війною. Початок війни був для нас сюрпризом, ми, звичайно, 

24 лютого вже не виводили дітей на навчання. Ми давали можливість 

нашим працівникам та учням знайти найбезпечніше для себе місце за 

даних умов.  

 

Працівники мали можливість подбати про свої сім’ї, про своїх дітей, про 

старших людей у родині і створити максимально безпечні умови для себе. 

У нас не було 2 дні навчання. Далі школа була на вимушених канікулах.  
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Оскільки в нас є багато працівників, які проживають поза Львовом і 

витрачають багато часу на добирання, вони почали волонтерську 

діяльність за своїм місцем проживання. Одні долучалися до центрів, де 

плетуть сітки для військових,  готували і готують гарячі страви і сухпайки, 

інші допомагали сортувати гуманітарну допомогу, частина людей виїхали 

за кордон і там працювали і ще працюють по сьогоднішній день у 

волонтерських центрах, де допомагають вимушеним переселенцям та 

військовим з харчами, проживанням та медикаментами. 

 

Наша психологиня долучилися до команди психологів, які працюють на 

львівському вокзалі, де допомагає діткам і дорослим. Також регулярно 

має зустрічі з нашими працівниками, учнями та батьками.Наш педагог-

організатор часто долучалася до проведення майстер-класів для дітей 

переселенців. 

Ми, також, відчували, що і нашим учням потрібна допомога і відчуття того, 

що вони є потрібними і важливими. За час вимушених канікул ми 

проводили онлайн зустрічі класних керівників зі своїми класами, на яких 

вони молилися за наших військових, ділилися тим що їх турбує, малювали 

малюнки, писали листи нашим захисникам, які ми передавали на фронт. 

 

Також ми мали живі зустрічі з дітками у школі. Вони були пов’язані з тим, 

що ми хотіли аби діти долучилися до загальної перемоги, зробивши ще 

щось своїми руками. Батьки підтримали таку ініціативу. Ми закупляли 

сухофрукти та різні сорти горіхів, і дітки зі своїми вчителями, а деякі і з 

батьками прийшли до школи, і ми всі разом формували для бійців 

мішечки з горішками та сухофруктами. Для них це було захопливо. Була 

дівчинка,  тато і родичі якої теж були на передовій, вона і для них брала 

бокс, де формувала своїми ручками мішечки наповнені смаколиками для 

сили та енергії рідних військових під час бойових дій. До нас також 

долучалися дітки переселенці, які проживали у сім’ях наших учнів. Потім 

ті мішечки ми складали у великі ящики, малювали малюнки і писали 

листи вдячності нашим захисникам і відвозили військовим, що планували 

їхати на передову. Плануємо ще таку зустріч у школі. 

 

Також великим викликом для нашої школи стало фінансове питання, 

оскільки ми є приватною школою і працюємо за кошти батьків, багато з 

яких втратили джерело доходу. У нас вже є кілька дітей, які забрали 

документи.  
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Також, вже було кілька зустрічей з батьками, які просять про 

розтермінування оплати і планують перехід у державну школу. Ми 

здійснили для батьків знижку за 3 останніх місяці навчання за рахунок 

відсутності харчування, а також були змушені піти на крок зменшення та 

скорочення оплати праці для адмін персоналу, технічних працівників та 

працівників кухні.  

 

Поки що, оплата праці вчителів та вихователів не постраждала. 

Сподіваємось, що і не постраждає. Маємо надію, що відновимо нашу 

працю і дуже сподіваємось, що батьки захочуть і зможуть знайти 

можливість вирішити питання з фінансами, щоби діти могли вчитися у 

нас. 

Зараз наближається літо, період ремонтів та закупки нового обладнання, 

тому теж сподіваємося оптимально використати свої ресурси з 

максимальною користю для наших дітей і працівників. 

 

Роки перед ковідом нам вдавалося писати проекти, які суттєво нам 

допомагали покращити навчальні ресурси. За останній рік, на жаль, 

жоден проект не було можливості подати. Ми би були дуже вдячні, якщо 

би така можливість відновилася, і знайшлися організації, які можуть 

допомогти розвитку католицької школи у Львові.  

 

Ми розуміємо, що зараз всі ресурси мають бути направлені на захист 

нашої країни і на перемогу. Та все ж розуміємо, що освіта є добрим 

фундаментом для виховання свідомого і сильного українця. Тому дуже б 

хотілося відчути максимальну підтримку і надати свою, якщо можемо.  
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Досвід роботи християнських садочків під час 

повномасштабної війни в Україні 2022 
 

 

Доповідь пані Галини Тузяк 

Директор дитячого садка Святого Миколая (ЗДО 135), 

Львів    

 

 

 

 

 

Досвід садочків: 

- Садок святого Миколая 

- Дошкілля святої Софії 

- Дошкільнята  школи святої Софії 

- Світличка 

- Сяйво 

- Діти світла 

 

наша Діяльність: 

- Збір допомоги для військових та потребуючих (одяг, канцтовари, 

кошти) 

- Готували їжу для волонтерів, розвантажували та сортували 

гуманітарну допомогу. 

- Садок став тимчасовою домівкою для працівників, які потребували 

безпечного місця проживання. 

- Допомога волонтерський кухні: сушка винограду, картоплі для 

військових на передову 

- Виготовлення листівок для військових з дітьми 

- Волонтерська діяльність ( плетіння сіток, допомога у виготовленні 

аптечок, аніматорська діяльність з дітьми, робота з біженцями, 

випікання печива та булочок ) 

- Деякі садочки впродовж двох і більше місяців приймали тимчасово-

переміщених осіб, налагоджували з ними співжиття, 

господарювання. Для них організовували гуманітарну допомогу, 

харчування, проживання та прання. 
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- Дистанційна робота з дітьми садочку ( в зумі, відео-заняття) 

- Зворотній зв’язок щонеділі з батьками (обговорення: що 

сподобалось? Що змінити? Як сприймають діти тему? , інші 

організаційні моменти, обговорення переживань , емоційного стану 

дітей та батьків, обговорення планів на наступний тиждень). Після 

кожної зустрічі – короткий підсумок-прописаний протокол для 

ознайомлення тих, хто не зміг долучитись до зустрічі. (досвід 

підготовчого класу-дошкільного віку Школи святої Софії) 

- Збір «Великоднього кошика» з батьками  садочку та мешканцями 

містечка для вояків (Яворів) 

- Спільна вечірня молитва (Вервиця) з батьками, дітьми, 

працівниками та всім, хто бажає (ініціатор «Світличка») 

- Онлайн зустрічі з психологом ( для підтримки емоційного стану 

дорослих) 

- Катихизація дітей та дорослих ( «Сяйво») 

 

Співпраця з організаціями : 

- Емаус 

- Новостворена Волонтерська  ініціатива «Діти країни: розваги для 

відваги». 

- Пласт 

- Обласна та Львівська міська рада (соціальний відділ та відділ освіти) 

- Львівська Філармонія 

- Школи, які приймають тимчасово-переміщених осіб 

- Львівська обласна бібліотека для дітей 

 

Труднощі, з якими стикнулись: 

- Невідомість, паніка –перші 3 дні, тому всі поїхали додому, щоб побути 

з рідними, бо ніхто не розумів-чи завтра ми будемо живі. 

- Відсутність вихованців , в приватних закладах – це втрата коштів для 

оплати праці працівників, оренди приміщення та опалення.. 
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- Бажання допомагати не співпадало з можливостями. Приватні 

садочки мали бажання приймати тимчасово-переміщених осіб в своїх 

закладах, але мусили відмовитись від цієї ідеї, оскільки не мали 

можливості оплачувати за тепло та оренду, тож, шукали інші варіанти 

допомоги. 

- Страх – чи буде оплата праці, чи буде за що жити. 

- Деякі працівники стояли перед вибором: виїхати за кордон без 

чоловіка або залишитись тут в Україні.  

- Не всі заклади мають бомбосховища 

- Психологічні переживання та тиск через повітряні сирени, вибухи, 

негативну інформацію. 

 

Позитивне все ж таки теж вміємо бачити:  

- Випробовування згуртувало людей-спільноту , оскільки багато подій 

переживали разом ( прання, прасування, допомога біженцям, спільна 

молитва) 

- Більше говорили про особисте (емоції, сімейні ситуації) -більше 

пізнали один одного 

- Навчились трошки переборювати страх і бачити щось добре у всьому. 

(нові знайомства, нові навики, вміння) 

- Переглянули свої цінності , їх пріоритетність … аналіз життєвих позицій 

 

 

Стараємось жити і маємо Плани:  

- Організувати спільні зустрічі з дітьми та батьками ( великодні гаївки, 

свято матері, реколекції) – відновлення  повноцінного життя спільноти 

садочку 

- Психологічні зустрічі з працівниками, які перебувають в стані 

тривоги, оскільки їх рідні на передовій, в полоні 

- Бесіди на теми, які актуальні для батьків та дітей ( за запитом ) 

- Табір для тимчасово-переміщених родин та дітей на 5 днів ( з 

виїздом) 

- Серія таборів для інтеграції дітей ( львівських та  тимчасово – 

переміщених)- 7 днів –денні 

- Хрещення дітей-переселенців (Яворів) 
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ЯК ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНСЬКІ 

КАТОЛИЦЬКІ ШКОЛИ? 

Щоб показати свою солідарність з українськими греко-католицькими 

школами, будь ласка, зробіть банківський переказ із зазначенням 

«Солідарні українські католицькі школи». CEEC надасть точний і 

відкритий рахунок використання цих коштів.. 

 

НАЗВА: CEEC ASS. INT. 

BIC/SWIFT: GEBABEBB 

RIB/IBAN: BE68 2100 4717 9034 

КОМУНІКАЦІЯ: СОЛІДАРНІ УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ ШКОЛИ  

 

 

 

 

ПОДЯКИ   

Особлива подяка отцю Петру Майбі (СДБ), голові Комісії Української 

Греко-Католицької Церкви у справах освіти та виховання, та пані Лілі 

Кузьмяк за організацію заходу та проведення промов, усного перекладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотографії: Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ 

Обкладинка: Юліана Танчак @radio_jane 

Макет: Géraldine Vallée (CEEC) 
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УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ 

ШКОЛИ В ДРАМІ ВІЙНИ 

 
 
 
 
Стенограми вебінару, організованого 12 травня 2022 року у Львові 
Європейським комітетом католицької освіти (CEEC) та Міжнародним 
офісом католицької освіти (OIEC) за підтримки Комісії Української 
Греко-Католицької Церкви у с равах освіти та виховання. 


