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Інструкції  стосовно 
навчального 
плану   на 2011 рік 

У цьому путівнику міститься список навчальних 
матеріалів для використання в недільних класах 
протягом 2011 року, настанови для організації 
недільних кворумів і класів, а також список церковних 
матеріалів для використання вдома.
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 Для кого призначено цей путівник
   КІЛ:  Президенти колів відповідно до потреб мають 
передати примірники провідникам колу.

   ПРИХОД:  Єпископи та президенти філій мають дати 
по одному примірнику кожному члену єпископату, 
діловодам, провідникам у Мелхиседековому свя-
щенстві, президентствам допоміжних організацій та 
іншим провідникам у приході відповідно до потреб.

  Ради колу та приходу повинні щорічно продивля-
тися це видання. 
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Загальний навчальний план на 2011 рік
Використовується там, де Церква вже належним чином встановлена

Організація Посібники та матеріали

Мелхиседекове священство й 
Товариство допомоги

1-а неділя
Писання; церковні журнали; Путівник для провідників священства та допоміжних 
організацій (31178 192); брошури Всесвітні збори з навчання провідництва; Посіб-
ник для сім’ї (31180 192); та інші схвалені Церквою джерела

2-а та 3-тя неділі
Основи євангелії, нове видання (06195 192); продовження з 2010 р. Цей посібник 
тимчасово замінює книги серії Учення Президентів Церкви. Уроки слід викладати у тій 
послідовності, як вони подані в книзі.

4-а неділя
Учення для нашого часу: виступи з генеральної конференції; див. с. 6

5-та неділя
Теми і схвалені Церквою джерела визначаються єпископатом

Ааронове священство й 
 Товариство молодих жінок

Ааронове священство, посібник 3 (34822 192) і Додаткові матеріали для Ааронового 
священства на 2011 р. (08659 192)
Молоді жінки, посібник 3 (34825 192) і Додаткові матеріали для Товариства молодих 
жінок на 2011 р. (08660 192)

До інших матеріалів належать: Писання; церковні журнали; Мій обов’язок перед Богом: 
Для носіїв Ааронового священства (06746 192);Особистий розвиток молодих жінок 
(36035 192); Заради зміцнення молоді (36550 192); та Стійкі у вірі (36863 192).

Початкове товариство Вік 18 місяціВ–2 роки (ясельна група)
Дивіться на своїх маленьких. Посібник для ясельної групи (37108 192)

Вік 3–11 рокіВ (спільні заходи)
Настанови для проведення спільних заходів у 2011 році: Я знаю, що Писання 
істинні (08635 192)

Вік 3 роки (клас “сонячний промінь”)
Початкове товариство 1: Я—Божеє дитя (34969 192)

Вік 4–7 рокіВ (класи Вп 4, 5, 6 і 7)
Початкове товариство 3: Вибирай правильно Б (34499 192)

Вік 8–11 (класи “доблесний” 8, 9, 10 і 11)
Початкове товариство 7: Новий Завіт (34604 192)

До інших матеріалів для всіх класів належать: церковні журнали; ілюстрації до 
історій з Писань; Альбом “Євангелія в мистецтві” (06048 090); Збірник дитячих 
пісень (34831 192); та Visual Aids Cutouts (individual sets 1–10).

Новий
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Організація Посібники та матеріали

Недільна школа Вік 12–13 рокіВ
Президенти Церкви. Посібник для вчителя (31382 192)

Вік 14–18 рокіВ
Новий Завіт: Посібник для вчителя євангельського вчення (35681 192)
Новий Завіт: Путівник для учнів класу (35682 192)

дорослі
Новий Завіт: Посібник для вчителя євангельського вчення (35681 192)
Новий Завіт: Путівник для учнів класу (35682 192)

дорослі
Основи євангелії, нове видання (06195 192). Цей курс призначений для зацікавле-
них євангелією; нових членів Церкви; членів Церкви, що повернулися до активності; 
а також інших, які потребують базового євангельського навчання. Учитель сам виби-
рає, в якому порядку викладати теми, щоб задовольнити потреби членів класу.

Факультативні курси Посібники та матеріали

Навчання євангелії Навчати—немає покликання величнішого (36123 192), сс. 185–239
(12 тижнів)

Шлюб та сімейні стосунки Шлюб та сімейні стосунки. Посібник для викладача (35865 192)
Шлюб та сімейні стосунки. Путівник для слухачів курсу (36357 192)
(16 тижнів)

Храм і сімейна історія Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)

Підготовка до храму Обдаровані згори: Семінар з підготовки до відвідування храму. Посібник для 
 вчителя (36854 192)
Підготовка до входження у святий храм (36793 192)
(7 тижнів)

Не всі матеріали у цій таблиці перекладені мовами країн, які використовують загальний  навчальний 
план. Будь ласка, використовуйте ці матеріали, як тільки вони стануть для вас доступними. Із 
 запитаннями про доступність матеріалів звертайтеся до розподільчого центру.
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Організація

Мелхиседекове священство й 
Товариство допомоги

1-а неділя
Писання; церковні журнали; Посібник для провідників священства та допоміжних 
організацій (31178 192); Посібник для сім’ї (31180 192); та інші схвалені Церквою 
матеріали

2-а і 3-тя неділі
Основи євангелії, нове видання (06195 192); продовження з 2010 року. Якщо цей 
посібник не є доступним, можна користуватися попереднім виданням Основи євангелії 
(31110 192). Якщо жодна з цих книг не є доступною, можна користуватися посібником 
Основні принципи євангелії (31129 192). Уроки слід викладати у тій послідовності, як 
вони подані в книзі.

4-а неділя
Уроки на тему “Учення для нашого часу” проводяться на основі виступів з останньої 
генеральної конференції, вміщених в журналах  Ensign або  Ліягона (див. с. 6 цієї 
інструкції, де вказується, як вибираються такі виступи). Якщо ці журнали не перекла-
даються вашою мовою, можна користуватися посланнями Першого Президентства і 
посланнями візитного вчителювання.

5–та неділя
Теми і схвалені Церквою матеріали визначаються президентством філії

Ааронове священство й 
 Товариство молодих жінок

1-а, 4-а і 5-та неділі
Ааронове священство, посібник 1 (34820 192) або Молоді жінки, посібник 1 
(34823 192). Викладайте уроки по порядку протягом двох років, а потім починайте 
спочатку. Якщо посібники Ааронове священство, посібник 1 і Молоді жінки, посібник 
1 не перекладені вашою мовою, використовуйте посібники Обов’язки і благословення 
священства та Жінка Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів на уроках у першу, 
четверту та п’яту неділю.

2-а та 3-тя неділі
Обов’язки і благословення священства. Частина Б (31112 192) або Жінка Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Частина Б (31114 192)

До інших матеріалів належать: Писання; церковні журнали; Мій обов’язок перед 
Богом: Для носіїв Ааронового священства (06746 192); Особистий розвиток 
молодих жінок (36035 192); Заради зміцнення молоді (36550 192); та Стійкі у 
вірі (36863 192).

Базовий навчальний план на 2011 рік
Використовуються в церковних підрозділах, де мало членів Церкви або  
де матеріали загального навчального плану не доступні
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Організація

Початкове товариство Вік 18 місяціВ–2 роки (ясельна група)
Дивіться на своїх маленьких: Посібник для ясельної групи (37108 192)

Вік 3–11рокіВ (спільні заходи)
Настанови для проведення спільних заходів у 2011 році: Я знаю, що Писання істинні 
(08635 192)

Вік 3 роки
Початкове товариство 1: Я Божеє дитя (34969 192)

Вік 4–7 рокіВ
Початкове товариство 3: Вибирай правильно Б (34499 192)

Вік 8–11 рокіВ
Початкове товариство 7: Новий Завіт (34604 192)

До інших матеріалів для всіх класів належать: церковні журнали; ілюстрації до 
історій з Писань; альбом “Євангелія в мистецтві” (06048 090); Збірник дитячих пісень 
(34831 192); та Visual Aids Cutouts (individual sets 1–10).

Недільна школа Вік 12–18 рокіВ
Новий Завіт: Посібник для вчителя євангельського вчення (35681 192)

дорослі
Новий Завіт: Посібник для вчителя євангельського вчення (35681 192)

дорослі
Основи євангелії, нове видання (06195 192). Якщо цей посібник не є доступним, 
можна користуватися попереднім виданням Основи євангелії (31110 192). Якщо 
жодна з цих книг не є доступною, можна користуватися посібником Основні прин-
ципи євангелії (31129 192). Цей курс призначений для зацікавлених євангелією; 
нових членів Церкви; членів Церкви, що повернулися до активності; та інших, які 
потребують базового євангельського навчання. Учитель сам вибирає, в якому порядку 
викладати теми, щоб задовольнити потреби членів класу.

Факультативні курси Посібники та матеріали

Навчання євангелії Навчати—немає покликання величнішого (36123 192), с. 185–239 (12 тижнів). 
Якщо ця книга не доступна, використовуйте Посібник для вчителя (34595 192), 
сс. 21–22 (8 тижнів).

Шлюб та сімейні стосунки Шлюб та сімейні стосунки. Посібник для викладача (35865 192)
Шлюб та сімейні стосунки. Путівник для слухачів курсу (36357 192)
(16 тижнів)

Не всі матеріали у цьому переліку перекладені мовами країн, які використовують базовий навчальний 
план. Будь ласка, починайте використовувати ці матеріали, як тільки вони стануть доступними. 
Звертайтеся до розподільчого центру із запитаннями про наявність матеріалів.

Новий
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    Інструкції стосовно навчання в кворумах та 
класах в неділю
  Навчальний рік [в Церкві] по всьому світу починається 
1 січня. Щоб організувати навчання в кворумах священ-
ства та недільних класах, дотримуйтеся поданих далі 
інструкцій.

   Мелхиседекове священство й 
 Товариство   допомоги
  У більшості випадків у неділю носії Мелхиседекового свя-
щенства і сестри з Товариства допомоги проводять свої 
збори окремо, але вивчають однакові теми і використо-
вують однакові матеріали.

   ПЕРША НЕДІЛЯ.  Провідники кворуму старійшин, групи 
первосвящеників і Товариства допомоги окремо плану-
ють збори для своїх організацій і можуть використову-
вати навчальні матеріали, призначені для першої неділі і 
вказані на сс.  2  та  4 .

  У першу неділю навчає член президентства кворуму ста-
рійшин або провідництва групи первосвящеників. Про-
відники кворуму або групи використовують ці збори, 
щоб допомагати братам більш активно виконувати свої 
обов’язки у священстві. Теми для цих зборів можуть 
бути такі: домашнє вчителювання, проведення обрядів 
священства та надання благословень, зміцнення шлю-
бів і сімей, служіння, місіонерська робота, повернення 
до активності, духовне та матеріальне благополуччя, а 
також храмова та сімейно-історична робота. Провідники 
кворуму і групи можуть також присвячувати цей час, щоб 
планувати надання допомоги іншим, давати завдання й 
просити звітувати про виконання попередніх завдань.

  У першу неділю навчає член президентства Товариства 
допомоги приходу. Вона використовує Писання та схва-
лені Церквою матеріали. Провідники Товариства допо-
моги використовують ці збори, щоб навчати доктринам 
євангелії і допомагати сестрам активніше залучатися до 
роботи Товариства допомоги. Теми цих зборів можуть 
бути такі: роль і обов’язки жінок в євангелії, зміцнення 
шлюбів та сімей, візитне вчителювання, служіння, місі-
онерська робота, повернення до активності, духовне та 
матеріальне благополуччя, а також храмова та сімейно-
історична робота. Також можна виділити час, щоб сестри 
поділилися своїми свідченнями.

   ДРУГА І ТРЕТЯ НЕДІЛІ.  Брати з Мелхиседекового свя-
щенства та сестри з Товариства допомоги навчаються з 
нового посібника  Основи євангелії , який тимчасово замі-
нює книги із серії  Учення Президентів Церкви . Уроки 
можуть проводити провідники або вчителі кворуму, 
групи чи Товариства допомоги, яких було рукопокладено. 
Уроки, як правило, слід викладати у тій послідовності, як 
вони подані в книзі.

  Провідники кворуму старійшин, групи первосвящеників 
і Товариства допомоги повинні подбати про те, щоб усі 
члени Церкви віком від 18 років одержали для особи-
стого вивчення новий примірник посібника  Основи єван-
гелії . Провідники мають заохочувати слухачів приносити 
в клас власні посібники.

  Якщо через конференцію колу або інші збори один з цих 
уроків не може бути проведений, президенти колів та 
єпископи вирішують, чи буде він викладений в одну з 
наступних неділь.

   ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ—УЧЕННЯ ДЛЯ НАШОГО ЧАСУ.
Уроки проводяться на матеріалах промов з останньої 
генеральної конференції, що містяться в журналах   Ensign
або   Ліягона.  Ці виступи також доступні в режимі он-
лайн (багатьма мовами) на сайті:  www.conference.lds.org . 
Уроки можуть проводити провідники або вчителі кво-
руму, групи чи Товариства допомоги, які були рукопокла-
дені. Президенти колів можуть вибрати, які саме виступи 
треба використати, або вони можуть доручити зробити 
це єпископам. У випусках журналів з матеріалами конфе-
ренції містяться додаткові настанови.

   П’ЯТА НЕДІЛЯ (КОЛИ ВИПАДАЄ).  Тему цих зборів 
визначає єпископат, щоб сприяти вирішенню місцевих 
питань. Цієї неділі кворум старійшин та група первосвя-
щеників можуть зустрічатися разом чи окремо, або вони 
можуть проводити спільні збори з Товариством допомоги.
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    Ааронове священство й Товариство 
 молодих жінок
  Кворуми Ааронового священства, як правило, збира-
ються окремо для проведення недільних зборів кворумів 
і навчання. Однак вони можуть збиратися всі разом, якщо 
в підрозділі є лише кілька молодих чоловіків віку Ааро-
нового священства. Такі ж настанови стосуються і класів 
Товариства молодих жінок. Молоді чоловіки з Ааронового 
священства і молоді жінки можуть час від часу збиратися 
разом на недільних уроках під керівництвом єпископа.

  Молоді чоловіки з Ааронового священства і молоді жінки 
навчаються з матеріалів, вказаних на сс.  2  і  4 . Провідники 
можуть запрошувати молодь допомагати у проведенні 
певних частин уроків.

    Початкове товариство
  Провідники повинні розподілити дітей у класи Початко-
вого товариства відповідно до їхнього віку станом на 1 
січня. Якщо є достатня кількість дітей, слід організувати 
окремі класи для кожної вікової групи. Якщо кількість 
класних кімнат або вчителів обмежена, діти різних віко-
вих груп можуть збиратися разом.

  Там, де це можливо, слід створити ясельну групу для 
дітей, яким виповнилося 18 місяців. Віддавати дітей у цей 
клас батьки можуть за бажанням. Діти, яким станом на 1 
січня виповнилося 2 роки, продовжують бути в ясельній 
групі до кінця 2011 року. Діти, яким станом на 1 січня 
виповнилося 3 роки, відвідують клас “Сонячний промінь” 
або об’єднаний клас для наймолодших.

  Дітей навчають з матеріалів, вказаних у таблицях, що на 
сс.  2  і  5 .

  Там, де це доречно, спільні заходи для молодших дітей 
проводяться у той час, коли у старших дітей проводиться 
урок. Посередині заняття Початкового товариства дві групи 
міняються місцями. Якщо дітей небагато, обидві групи 
можуть збиратися разом. Якщо заняття у двох групах про-
водяться окремо, спільні заходи для старших дітей повинні 
проводитися у той самий час, що і заняття для носіїв Ааро-
нового священства й Товариства молодих жінок.

  Діти, яким буде виповнюватися 12 років протягом року, 
продовжують відвідувати клас Початкового товариства 
до січня наступного року. Однак під час спільних захо-
дів Початкового товариства вони починають відвідувати 
заняття кворуму Ааронового священства чи Товариства 
молодих жінок.

    Недільна школа
  Недільна школа проводиться для дорослих і молоді, 
починаючи з тих, кому станом на 1 січня виповнилося 12 
років. Діти, яким виповниться 12 років протягом року, під 
час Недільної школи залишаються у своєму класі Почат-
кового товариства.

  Там, де є достатня кількість молоді, для кожної вікової 
групи можна організувати окремі класи. Там, де молоді 
небагато чи обмежена кількість класних кімнат або вчите-
лів, молодь різного віку може збиратися однією групою.

  Курси навчання й матеріали для Недільної школи вказані 
в таблицях на сс.  3  і  5 .

    Факультативні курси
  Інформацію стосовно факультативних курсів див. в табли-
цях на сс.  3  і  5 . Ці курси проводяться у разі потреби під 
керівництвом єпископату. Їх проводять у час, зручний 
для слухачів, у тому числі під час Недільної школи.

    Члени Церкви з особливими потребами
  Провідники повинні пересвідчитися, що члени Церкви 
з особливими потребами знають про наявність цер-
ковних навчальних матеріалів, адаптованих до їхніх 
потреб. За інформацією про ці матеріали звертайтеся 
до розподільчого центру, який обслуговує ваш підроз-
діл. Корисну інформацію можна також знайти на сайті: 
 www.disabilities.lds.org .
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Удосконалення вчителів
Провідники священства й допоміжних організацій несуть 
відповідальність за якість навчання у своїх організаціях. 
Вони спрямовують нових учителів і постійно надають їм 
настанови та підтримку. Члени президентства Недільної 
школи приходу допомагають у роботі з удосконалення 
вчителів. Вони допомагають провідникам священства та 
допоміжних організацій в настановленні, інструктажі й 
наданні постійної підтримки вчителям. Члени ради при-
ходу регулярно радяться стосовно того, як покращити 
навчання євангелії та її сприйняття.

Навчати—немає покликання величнішого (36123 192)—
це джерело для вдосконалення вчителя. У місцях, де ця 
книга не доступна, підрозділи повинні використовувати 
Посібник для вчителя (34595 192).

Матеріали для використання вдома
Єпископ і провідники приходу мають пересвідчи-
тися, що всі члени приходу ознайомлені з вказаними 
далі матеріалами і мають до них доступ, якщо вони є 
відповідною мовою:

Писання

Церковні журнали

Гімни (34832 192)

Сім’я: Проголошення світові (35602 192)

Живий Христос: Свідчення апостолів 
(36299 192)

Посібник для сім’ї (31180 192)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Альбом “Євангелія в мистецтві” (06048 090)

Стійкі у вірі: Довідник з євангелії (36863 192)

Дивіться на своїх маленьких: Посібник для 
ясельної групи (37108 192)

Старий Завіт, відеоматеріали на DVD 
(00492 192)

Приготуйте кожну потрібну річ: Кошти сім’ї 
(04007 192)

Приготуйте кожну потрібну річ: Домашній 
сімейний запас (04008 192)

Щоб отримати ці матеріали, зайдіть на сайт:  
www.ldscatalog.com в Інтернеті або зверніться до розпо-
дільчого центру, який обслуговує ваш підрозділ. Більшість 
цих матеріалів доступна в режимі перегляду, слухання 
або завантаження на сайті: www.GospelLibrary.lds.org.
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