
ПАТРІАРША 
КАТЕХИТИЧНА 
КОМІСІЯ УГКЦ:



Напрямки діяльності Комісії
- координація катехитичної діяльності в УГКЦ;
- допомога патріархові та синодові єпископів у реалізації катехитичних 

програм та втілення в життя постанов синодів, які стосуються катехитичного
служіння;

- організація та підтримка катехитичних структур;
- організація та проведення вишколу і постійної формацію катехитів;
- створення катехитичних програм, опрацювання та видання катехитичної 

літератури;
- організація загальноцерковних катехитичних конференцій і семінарів;
- осмислення і виклад правд віри у дусі східної християнської традиції

(укладання Катехизму УГКЦ);
- опрацювання спеціальних катехитичних програм (для неповносправних, 

глухих, статеве виховання);
- створення відеоматеріалів із катехитичним змістом;
- організація та провадження гуртків молитовного читання Святого Письма;
- опрацювання та впровадження новітніх методів катехизи.



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.

• Мета Стратегії катехитичного служіння: 
забезпечити систематичне катехитичне служіння 
в єпархіях та екзархатах УГКЦ, налагоджувати 
дієву співпрацю з катехитичними структурами.



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.

Завдання:
- Переклади, видання, поширення Катехизму УГКЦ 
«Христос – наша Пасха»;
- Посилення парафіяльного життя через розвиток 
біблійного апостоляту та катехитичного служіння;
- Оновлення катехитичних програм на основі Катехизму
«Христос - наша Пасха» для різних вікових категорій;
- Опрацювання катехитичних програм для дорослих: 
катехуменат і біблійний апостолят;



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.

Завдання:
- Забезпечення базової та постійної формації катехитів та 
осіб задіяних у різних сферах пасторальної діяльності: 
(біблійний апостолят, спеціальна катехитика, 
християнська педагогіка);
- Опрацювання та поширення програм літургійної 
катехизи
- Координація співпраці катехитичних структур УГКЦ на 
митрополичих ти єпархіальних рівнях;
- Проводити моніторинг катехитичного служіння у дієвій 
співпраці із Головами катехитичних комісій.



І. Катехизм УГКЦ 
«Христос – наша Пасха»:

1. Перекласти Катехизм УГКЦ різними мовами: 
іспанською, французькою, польською, німецькою, 
італійською.
- французька, польська, іспанська, німецька – триває 
переклад;
2. Опрацювання дистанційного курсу із вивчення 
Катехизму (2019-2020р.)
3. Завершення праці над Катехизмом молоді «Ми йдемо з 
Христом» та його представлення.



ІІ. Біблійний апостолят:

1. Створювати та запроваджувати програми з вивчення 
Святого Письма (біблійний апостолят).
- представлення програми читання Євангелія від Луки на 
2018-2019рр.;
- проведення семінарів для провідників бібл. читань 
згідно програми у 2019р.;
- проведення конференції до Року Святого Письма 
(листопад 2018р.).



ІІ. Біблійний апостолят:

2. Кожного року забезпечувати коментар одного 
Євангелія:
- 2019 р. – програма та коментар Євангелія від Луки;
- 2020 р. – програма та коментар Діянь апостолів;
- 2021 р. – програма та коментар Євангелія від Йоана;
- 2022 р. – програма та коментар книги Псалмів.



ІІ. Біблійний апостолят:

3. Опрацювати та видати коментар до Святого Письма.
- завершити переклад приміток Єрусалимської Біблії та 
приготувати до друку (2019 р);
- переклад і друк коментаря на євангеліє від Луки 
(2018р.);
- переклад і друк коментаря на Діяння апостолів (2019р.)
- переклад і друк Міжнародного біблійного коментаря (4 
том – 2019 р.)
4. У співпраці із Кафедрою біблійних наук УКУ опрацювати 
програму підготовки провідників біблійних груп (2019).



IІІ. Катехитична діяльність:
а) Катехитичне служіння для дітей:
1. Проаналізувати наявні парафіяльні катехитичні програми і 
розвивати, де потрібно, нові програми на основі Катехизму
УГКЦ:
- створення робочої групи для доопрацювання та оновлення 
Загальної катехитичної програми (2019р.).
2. Виробити механізми для забезпечення катехитичного 
служіння для дітей емігрантів та формації катехитів у країнах, 
де немає структур УГКЦ.
- продовжити програму вишколу катехитів у Іспанії, 
Португалії та Італії (2019р.);
- організувати семінари та надавати допомогу в проведенні 
християнських таборів (Іспанія, Італія, Австрія).



IІІ. Катехитична діяльність:
б) Програма катехизації для дорослих та катехуменату:
1. Впровадити програму катехуменату в душпастирську 
практику УГКЦ.
- продовжити працю над підручниками «Символ Віри», 
«Отче наш»;
- представлення підручників по єпархіях;
- Євангелізація, Символ Віри, Заповіді Божі та 
Блаженства, Пояснення храму і літургії – представлення 
по єпархіях (2019 р.).
2. Розробляти програми для хресних батьків та батьків 
дітей, які готуються до Першої сповіді.
- друк програми для хресних батьків (2019 р.).



IІІ. Катехитична діяльність:
в) Формація катехитів
1. Впровадити в семінаріях та інших богословських 
навчальних закладах УГКЦ як обов‘язковий курс 
катехитики з проходженням відповідної практики.
- Створити робочу групу для опрацювання програми 
«дидактика та методика катехитики» для семінарій 
та програми постійної священичої формації;
2. Розробити типову програму формуції катехитів.
- Створити робочу групу для опрацювання типової 
програми вишколу катехитів (2019р.);



IІІ. Катехитична діяльність:

в) Формація катехитів
3. Написання і друк підручника з катехитики (2019 р.);
4. Створити Товариство Катехитів, яке б об‘єднувало всіх 
катехитів УГКЦ:
- впорядкувати базу даних катехитів до 2019 р.
5. Створити курс дистанційного вишколу катехитів спільно 
із Катехитично-педагогічним інститутом УКУ (2019-2020 
рр.).



IІІ. Катехитична діяльність:
г) Літургійна катехиза:
1. Постанова Синоду у 2015р.:«Доручити Патріаршій 
літургійній та Патріаршій катехитичній комісіям опрацювати 
та популяризувати програму літургійної катехизи».
- опрацювання і друк двох підручників по святах 
літургійного року та святих і мучениках українського 
народу (2019 р.);
- відео катехиза на таїнство Єлеопомазання (2019 р.);
- відеокатехиза про Таїнства Священства, Подружжя (2020 
р.);
- відеокатехиза про покликання до богопосвяченого
життя, Монашого Посвячення (у співпраці з Комісією 
Монашества – 2020 рр.).



IІІ. Катехитична діяльність:
д) Зустрічі відповідальних за катехитичне служіння:
- Проводити зустрічі з відповідальними за катехитичне 
служіння у єпархіях і митрополіях протягом року 
(2019р.)
е) Проведення культурно-мистецьких програм:
- Організувати і проводити освітні та культурно-
мистецькі програми для дітей і підлітків: Пісня серця 
2019р.
є) Спеціальна катехиза:
- Проведення семінарів на тему катехитичного
служіння для осіб з особливими потребами (вересень 
2019р.)



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.
На патріаршому/ єпархіальному рівні:
1. Продовжити координацію перекладів Катехизму УГКЦ 
на інші мови.
2 Розробляти нові парафіяльні катехитичні матеріали для 
різних вікових категорій на основі Катехизму УГКЦ, 
розміщуючи їх також на Інтернет-ресурсах різними 
мовами.
3. Надавати парафіям додаткові катехитичні програми для 
дорослих (наприклад: на біблійні, літургійні, моральні 
теми)
- створювати програми для християнських таборів 
(посібники на тему Року та семінари);



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.
На патріаршому/ єпархіальному рівні:
4. Опрацювати положення про парафіяльну катехитичну
раду.
5. Оновити Катехитичний правильник УГКЦ (2019р.)
6. Переклад на українську мову Загального катехитичного
довідника.
7. Розробити положення про відзначення кращих 
катехитів року в День катехита.



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.
На єпархіальному рівні
1. Аналіз та вдосконалення наявних катехитичних
програм та їх узгіднення з Катехизмом УГКЦ та 
створення нових.
2. Організовувати парафіяльні конференції та 
презентації Катехизму УГКЦ.
3. Забезпечити постійну формацію парафіяльних 
катехитів на основі Катехизму УГКЦ у співпраці з 
катехитичними інститутами.



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.
На єпархіальному рівні
4. Подбати про належну педагогічно-богословську 
підготовку осіб для проводу в катехитичних структурах на 
єпархіальному та деканальному рівнях у співпраці з 
кадровою комісією.
5. Подбати про належну підготовку провідників біблійного 
апостоляту. Посилити координацію біблійних читань у 
єпархіях.
6. Створити базу даних катехитів єпархії; опрацювати 
механізм надання Канонічної місії та вимоги до освіти 
катехитів (та необхідні документи).



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.
На парафіяльному рівні:
1. Організувати в парафіях УГКЦ катехитичні школи 
або курси для дітей, молоді й дорослих.
2. Впроваджувати катехитичні програми на основі 
нового Катехизму УГКЦ для різних вікових 
категорій (2018-2020).
3. Створювати в парафії катехитичні ради, до 
складу яких входили б: парох/адміністратор, 
катехит і батьки згідно опрацьованого положення.
4. Створювати біблійні гуртки на парафіях 
(постійно, згідно рішень Собору і Синодів).



СТРАТЕГІЯ ПКК 2019 р.
Очікувані результати:
• вірні мають доступ до програмованого 

системного вивчення Святого Письма
• вірні отримають Катехизм УГКЦ доступною 

мовою;
• діють катехитичні програми на всіх рівнях 

(вікових, соціальних і професійних);
• налагоджена дієва співпраця з катехитичними

структурами УГКЦ;
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