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Організація Посібники та матеріали

Мелхиседекове 
священство й  
Товариство 
допомоги

1-А НЕДІЛЯ
Теми визначаються кворумами старійшин, групами первосвящеників і провідниками Товариства допомоги; джерелами можуть 
бути: Писання; Довідник 2: Керування Церквою (08702 192); церковні журнали; Дочки в Моєму Царстві: Історія і спадок 
Товариства допомоги (06500 192); Путівник для провідників священства та допоміжних організацій (31178 192); матеріали 
Всесвітніх зборів навчання провідництва; Посібник для сім’ї (31180 192); та інші схвалені Церквою матеріали

2-А І 3-Я НЕДІЛІ
Учення Президентів Церкви: Лоренцо Сноу (36787 192)
Якщо ця книга не доступна, використовуйте посібники Обов’язки і благословення священства, частина А (31111 192) або 
Жінка Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, частина А (31113 192).

4-А НЕДІЛЯ
Учення для нашого часу: промови з останньої генеральної конференції, що містяться в журналах Ensign або Ліягона
Якщо ці журнали не перекладені вашою мовою, можна користуватися посланнями Першого Президентства і посланнями 
візитного вчителювання.

5-А НЕДІЛЯ
Теми визначаються єпископатом або президентством філії (див. перелік можливих джерел для “1-ї неділі”)

Ааронове  
священство  
й Товариство  
молодих жінок

За Мною йдіть: Навчальні плани для молоді знаходяться он-лайн на lds.org/youth/learn. Друковані примірники будуть надава-
тися за рішенням провідників території.

Інші можливі джерела: церковні журнали; Мій обов’язок перед Богом: Для носіїв Ааронового священства (06746 192); Особи-
стий розвиток молодих жінок (36035 192); Заради зміцнення молоді (09403 192); Стійкі у вірі (36863 192); Проповідуйте Мою 
євангелію (36617 192); Strength of Youth Media 2013 DVD
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Перелічені далі матеріали призначені для недільного навчального плану на 2013 рік. Не всі вони перекладені всіма мовами.  
Приходи і філії мають вже отримати багато таких матеріалів. Нові матеріали на 2013 рік виділено жовтим кольором.

ІНСТРУКЦІЇ СТОСОВНО 
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 2013 РІК
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Організація Посібники та матеріали

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 2013 році: Я Божеє дитя (08994 192)

ВІК: 3 РОКИ (КЛАС “СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ”)
Початкове товариство 1: Я Божеє дитя (34969 192)

ВІК: 4—7 РОКІВ (КЛАСИ ВП 4—7)
Початкове товариство 3: Вибирай правильно Б (34499 192)

ВІК: 8—11 РОКІВ (КЛАСИ ДОБЛЕСНИЙ 8—11)
Початкове товариство 5: Учення і Завіти та Історія Церкви (34602 192)
Якщо цей посібник не доступний, використовуйте Початкове товариство 7: Новий Завіт (34604 192)

Недільна  
школа

ВІК: 12–18 РОКІВ
За Мною йдіть: Навчальні матеріали для молоді знаходяться он-лайн на lds.org/youth/learn. Друковані примірники будуть 
надаватися за рішенням провідників території.

ДОРОСЛІ
Учення і Завіти та Історія Церкви—Посібник для вчителя євангельського вчення (35685 192); Учення і Завіти та Історія 
Церкви—Посібник для учнів (35686 192) та Наш спадок (35448 192).
Основи євангелії, нове видання (06195 192), курс для зацікавлених Церквою, нових членів Церкви та членів Церкви,  
які повертаються до активності
Якщо це нове видання Основи євангелії не є доступним, можна користуватися попереднім виданням (31110 192) або,  
якщо і це видання не доступне, використовуйте Основні принципи євангелії (31129 192).

Факультативні 
курси  
(якщо є матеріали)

Посібники та матеріали

Храм і сімейна 
історія

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804) та 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)  
та Підготовка до входження у святий храм (36793 192)

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

Шлюб та сімейні 
стосунки

Шлюб та сімейні стосунки. Посібник для викладача (35865 192) і Шлюб та сімейні стосунки.  
Путівник для слухачів курсу (36357 192)
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Додаткову інформацію щодо навчальної програми для недільних зборів та організації кворумів і класів див. у Довідник 2: Керування Церквою, п. 7.8.1 
(Мелхиседекове священство); п. 9.4.1 (Товариство допомоги); п. 8.11 (Ааронове священство); п. 10.6 (Товариство молодих жінок); п. 11.4 (Початкове 
товариство); п. 12.4 (Недільна школа).
Інформацію щодо покращення вивчення і навчання євангелії див. у Довідник 2: Керування Церквою, пп. 5.5; 12.5.
Для замовлення матеріалів у аудіоформаті, шрифтом Брайля, крупним шрифтом або з титрами зайдіть на сайт store .lds .org і клацніть на Materials for 
Those with Disabilities [Матеріали для людей з особливими потребами].


