МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ
З ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ПРОГРАМА
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

«СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ»

23-25 червня 2017, м. Острог

СПІВОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними
організаціями при Міністерстві освіти і науки України
Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»
Громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання»
Обласні управління освіти та науки
Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти
Всеукраїнське православне педагогічне товариство
Міжнародний відкритий університет ім. В. Ф. Марцинковського
Університет менеджменту освіти НАПН України
Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія»
МЕЦЕНАТИ З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
Благодійний фонд «Християнська освіта»
Студентсько-викладацький храм преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька академія»
Всеукраїнський союз церков християн віри євангельськоїп’ятидесятників. Президент – єпископ Михайло Степанович Паночко
Корпорація «Братерство без кордонів-Україна» м. Рівне, директор М. П. Богданець
Настоятель протоієрей Павло Захарук та парафіяни храму Почаївської ікони Божої Матері УПЦ КП с. Задубрівці («Галицький Гостинець») Івано-Франківської області
Церква «Добра Новина» м. Нетішин Хмельницької області
Острозька міська рада
Острозький завод мінеральної води
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22 червня (четвер)
Заїзд, поселення та реєстрація учасників першого Всеукраїнського з’їзду педагогів
Організація виставки навчально-методичної літератури з духов
но-морального виховання дітей та молоді: «Засоби навчання з курсів
духовно-морального спрямування»
18.00 – 19.00 – вечеря
20.00 – нарада для керівників обласних делегацій, оргкомітету
та редакційної комісії першого Всеукраїнського з’їзду педагогів (аудиторія П-5)
23 червня (п’ятниця)
7.30 – 9.00 – сніданок (vip-спудей, їдальня університету)
8.00 – 10.00 – реєстрація учасників першого Всеукраїнського
з’їзду педагогів (центральний корпус Національного університету
«Острозька академія»)
9.00 – 9.30 – молебень у студентсько-викладацькому храмі
преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька
академія»
9.30 – 10.00 – театралізоване вітання учасникам першого Все
українського з’їзду педагогів (вхід до університету, біля арки)
10.00 – 11.00 – відкриття першого Всеукраїнського з’їзду педагогів. Вітання учасникам (аудиторія П-3)
11.00 – 14.00 – перше пленарне засідання з’їзду педагогів (аудиторія П-3)
14.00 – 15.00 – перерва на обід (vip-спудей, їдальня університету)
15.00 – 18.00 – продовження першого пленарного засідання
(аудиторія П-3)
18.00 – 19.00 – концерт духовного співу (студентсько-викладацький храм преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька академія»)
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19.00 – вечеря (vip-спудей, їдальня університету)
20.00 – засідання редакційного комітету (аудиторія № 15)
24 червня (субота)
7.30 – 8.30 – сніданок (vip-спудей, їдальня університету)
8.30 – 9.00 – молебень у студентсько-викладацькому храмі
преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька
академія»
9.00 – 13.00 – секційні засідання з’їзду педагогів
13.00 – 14.00 – перерва на обід (vip-спудей, їдальня університету)
14.00 – 18.00 – продовження роботи в секціях
18.00 – вечеря (vip-спудей, їдальня університету)
19.00 – засідання редакційного комітету (аудиторія № 15)
25 червня (неділя)
8.00 – Божественна літургія у студентсько-викладацькому храмі
преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька
академія», відвідування храмів та Будинків молитви м. Острог
11.00 – 12.00 – сніданок / обід (vip-спудей, їдальня університету)
12.00 – 15.00 – друге пленарне засідання з’їзду педагогів: звіти про роботу секцій; прийняття заключних документів (аудиторія
П-3)
15.00 – подячний молебень у студентсько-викладацькому храмі
преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька
академія»
15.30 – від’їзд учасників з’їзду педагогів
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ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор,
ректор Національного університету «Острозька академія»
Молитва «Отче наш» у виконанні студентсько-викладацького
хору «Благовість» храму преп. Федора Острозького та хорового
колективу Національного університету «Острозька академія»
Архієпископ Рівненський і Острозький ІЛАРІОН
Шикер Олександр Федорович, голова Острозької міської ради
Кулеба Микола Миколайович, Уповноважений Президента
України з прав дитини Адміністрації Президента України, м. Київ
Кононенко Юрій Григорович, директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти МОН України
Богуш Алла Михайлівна, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К. Д. Ушинського, Одеська область. Дійсний член
АПН України, доктор педагогічних наук, професор. Дійсний член
Міжнародної слов’янської Академії освіти ім. Я. А. Коменського,
Академії наук вищої школи, міжнародної Академії духовних наук
Унгурян Павло Якимович, народний депутат України, голова
Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України»
Білозір Оксана Володимирівна, народна артистка України, народний депутат України
Марущенко Володимир Станіславович, голова Громадської
ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України, народний депутат України
V-VI скликань, радник Міністра освіти і науки України
Вітання від Церков і релігійних організацій
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Ковальчук Ірина Петрівна, секретар Синодального відділу релігійної освіти, катехизації та місіонерства Української Православної
Церкви, голова НМЦ в ім’я свт. Димитрія Ростовського, здобувач Інститу психології ім. Г. С. Костюка
Привітання від голови Синодального відділу релігійної освіти,
катехизації та місіонерства Української Православної Церкви
Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор тео
логії, професор кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», професор кафедри логіки філософського факультету Київського Національного університету імені
Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної педагогічної академії, Академік міжнародної
академії акмеологічних наук, академік Міжнародної академії фундаментальних основ буття, проректор Всеукраїнського народного
університету українознавства імені Григорія Сковороди
Морган Елайджа (Dr. Elijah Morgan), доктор богослов’я, доктор
економіки (Швейцарія)
Пазушко Яна Миколаївна, учитель курсів духовно-морального
спрямування Миколаївської загальноосвітньої гімназії Слов’янської
міської ради Донецької області – переможець XІІ Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування-2017»

РЕГЛАМЕНТ
Тривалість доповіді – до 20 хв.
Тривалість виступу – до 15 хв.
Тривалість повідомлення – до 5 хв.
Прохання підготувати презентації, бажано в Power Point, для виступу на пленарному / секційному засіданні
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ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук,
професор Національного університету «Острозька академія», координатор з’їзду
Актуальні проблеми духовно-морального виховання дітей та
молоді України в контексті вітчизняних та міжнародних трансформацій
Марущенко Володимир Станіславович, голова Громадської
ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України, народний депутат України
V-VI скликань, радник Міністра освіти і науки України
Діяльність Громадської ради з питань співпраці з Церквами та
релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України у контексті сприяння забезпечення викладання предметів
духовно-морального спрямування
Решетніков Юрій Євгенович, заступник голови Громадської
ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України, кандидат філософських наук
Питання нормативного забезпечення викладання предметів
духовно-морального спрямування
Вєтров Іван Васильович, перший проректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Формування духовних ціннісних орієнтацій особистості школяра через обласну Програму національного виховання учнівської
молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
Паночко Михайло Степанович, Президент Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської-п’ятидесятників
Участь християнських Церков України у поширенні Біблійних
істин
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Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка Львівської області
Духовна парадигма розвитку українського суспільства
Буковинський Адріан Йосипович, кандидат філософських наук,
експерт з питань сімейної політики і сімейних відносин, м. Київ
Взаємодія сім’ї і школи у процесі духовно-морального виховання
особистості
Лісец Антун (Dr. med. Antun Lisec), доктор медицини (Хорватія)
Повага до життя, здоров’я, дошлюбної чистоти, святості
шлюбу та Божого дару плідності
Цолін Дмитро Васильович, доктор філологічних наук, професор
Національного університету «Острозька академія»
Сучасна біблеїстика: наукові та етичні виміри
Богуш Алла Михайлівна, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К. Д. Ушинського, Одеська область. Дійсний член
АПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Вектор духовності особистості у світському та християнському вимірах
Сучок Віра Євгенівна, завідувач ДНЗ № 4 «Казка» м. Южне Одеської області
Сучасні реалії і перспективи духовно-морального виховання дошкільників в Україні
Хайруліна Василина Миколаївна, доктор філософії, членкореспондент НАПН України, директор Українського колежу
ім. В. О. Сухомлинського м. Києва
Відродження духовної місії української освіти
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Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор,
проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Інституту менеджменту освіти НАПН України
Християнські духовно-моральні цінності в освітньому процесі
Нової української школи
Сохань Галина Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент
Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Предмети духовно-морального спрямування в контексті Нової
української школи: досягнення і перспективи в освітніх закладах
Львівщини
с. д-р Луїза Цюпа (Цюпа Луїза Степанівна), доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки, директор катехитично-педагогічного
інституту Українського католицького університету, м. Львів
Внесок Українського католицького університету у процес викладання предметів духовно-морального спрямування
Євтодюк Антоніна Володимирівна, кандидат філософських наук,
доцент, голова координаційної робочої групи представників ВРЦ і
працівників освіти Волинської області
Викладання предметів духовно-морального спрямування перед
світоглядними викликами сучасності
Агашев Майрбек Мухамадович, представник Духовного управління мусульман України з питань духовно-морального виховання
Позиція Духовного управління мусульман України щодо викладання предметів духовно-морального спрямування
Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор тео
логії, професор кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», професор кафедри логіки філософського факультету Київського Національного університету імені
Тараса Шевченка, академік 4-х Міжнародних академій, проректор
Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди
Світочі християнської культури духовно-морального виховання подвижників істини: презентація авторського елективного
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спецкурсу для старшокласників «Ave Skovoroda!» (до 295-річчя з
дня народження Г. С. Сковороди)
Огірко Олег Васильович, доктор філософії, канд.ф.-м.н., доцент кафедри філософії та педагогіки, професор кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького
Христоцентризм у викладанні християнської етики
Гузик Микола Петрович, заступник директора по науці АШГ № 3
м. Южне Одеської області
Виховний ідеал
Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
Особливості ступеневої освіти фахівців християнської освіти
в Україні

Ващенко Наталія Едуардівна, керівник відділу недільних шкіл
при Синодальному управлінні у справах молоді УПЦ КП, м. Київ
Співіснування та взаємодія недільної та загальноосвітньої шкіл
Панчук Анатолій Митрофанович, директор Вінницького приватного православного НВК святого Миколая
Про роль, місце, успіхи і невдачі приватних релігійних навчальних закладів у системі освіти України
Черепанова Світлана Олександрівна, доктор філософських наук,
професор кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка
Духовно-моральний потенціал філософії родознавства: методологія, авторський проект

Новікова Дар’я Петрівна, директор Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія»
Діяльність ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія» у контексті поширення та сприяння духовно-морального виховання
підростаючого покоління та викладання предметів духовно-морального спрямування
Красікова Галина Іванівна, методист РНМЦ управління освіти
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Актуальні проблеми духовно-морального виховання дітей та
молоді у освітньому просторі
Бодик Остап Петрович, в. о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Стан, проблеми і перспективи духовно-морального виховання у
Донецькій області
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Секція:
РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
УКРАЇНИ
Голова секції: Решетніков Юрій Євгенович, заступник голови Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними
організаціями при Міністерстві освіти і науки України, кандидат філософських наук
Заступник голови: Ковальчук Валентин Миколайович, перший
проректор Харківської духовної семінарії
Секретар секції: Сімак Катерина Віталіївна, викладач Національного
університету «Острозька академія»
(аудиторія П-5)
Ковальчук Валентин Миколайович, перший проректор Харківської духовної семінарії
Концептуальні засади формування духовності в дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах
Варахоба Михайло Васильович, протоієрей, настоятель СвятоВоскресенського храму УПЦ смт Віньківці, благочинний Віньковецького округу, учитель християнської етики Віньковецького НВК
Хмельницької області
Актуальність викладання предмета «Християнська етика» в
загальноосвітніх навчальних закладах області
Протоієрей Владислав Софійчук, заступник голови Всеукраїнського Православного педагогічного товариства, м. Київ
Підготовка та перепідготовка педагогів предметів духовноморального спрямування. (З досвіду роботи Вищих Свято-Володимирських православних курсів, м. Київ)
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Протоієрей Іван Шемедюк, бакалавр богослов’я, керівник Єпархіального відділу релігійної освіти і катехізації Кіровоградської єпархії УПЦ
Особливості духовно-морального виховання дітей та молоді (з
досвіду роботи духовно-просвітницьких центрів Кіровоградської
єпархії УПЦ)
Протоієрей Олександр Кислашко, доктор богослів’я, настоятель
храму УПЦ КП, президент Християнської академії, Київська область
Християнське виховання дітей в сім’ї
Протодиякон Петро Лопатинський, кандидат богословських
наук, керівник недільної школи «ЧАДО» при Свято-Михайлівському
Золотоверхому монастирі, м. Київ
Важливість воцерковлення батьків для духовно-морального виховання дітей
Гнатів Василь Петрович, настоятель Свято-Михайлівського храму с. Шевченка; вчитель християнської етики, історії та соціальний
педагог Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Скадовського району
Херсонської області
Виховання підростаючого покоління Скадовщини на засадах
християнських чеснот
Смолянський Ігор Олександрович, представник Духовного
управління мусульман України з питань духовно-морального виховання
Досвід викладання предметів духовно-морального спрямування
підростаючого покоління мусульман України
Гудима Інна Олександрівна, студентка магістратури кафедри
релігієзнавства та теології Національного університету «Острозька академія», волонтер християнської місії милосердя «Пілігрим»
м. Вінниця
Актуальність викладання християнської етики у старшій
школі
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Сенчук Оксана Володимирівна, керівник проектів комісії освіти
і виховання УГКЦ, секретар Громадської ради з питань співпраці з
Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України
Значення духовно-морального виховання для формування громадянського суспільства
Гаврисюк Оксана Ярославівна, магістр релігієзнавства, член авторського колективу навчальних комплексів «Основи християнської
етики», член координаційної робочої групи представників ВРЦ і працівників освіти Волинської області
Особистий приклад учителя у контексті навчання і виховання
Словом Божим

Гальченко Лідія Андріївна, член ГО «Черкаський міський батьківський комітет духовної опіки шкіл»; координатор у Черкаській
області з духовно-морального виховання дітей та молоді
Стан, проблеми і перспективи викладання християнської етики
в державних навчальних закладах Черкащини
Хланта Іван Васильович, доктор мистецтвознавства, членкореспондент Міжнародної академії богословських наук, провідний
методист Закарпатського обласного організаційно-методичного
центру культури, Заслужений діяч мистецтв України
Церковні пісні та їх роль у духовно-моральному вихованні молоді

Шевчук Євген Романович, директор благодійного фонду ОБФ
«Дорога життя»
Вплив представників громадських організацій на розширення
викладання предметів духовно-морального спрямування

Ковальчук Ірина Петрівна, секретар Синодального відділу релігійної освіти, катехизації та місіонерства Української Православної
Церкви, голова НМЦ в ім’я свт. Димитрія Ростовського, здобувач Інституту психології ім. Г. С. Костюка
Українські переспіви псалмів та їх виховний потенціал (презентація авторських пісенних перекладів)

Гужвенко Тетяна Юріївна, член громадської організації «Сумська асоціація педагогів-християн»
Співпраця громадських та релігійних організацій щодо впровад
ження предметів духовно-морального спрямування

Петришинець Людмила Василівна, вчитель недільної школи,
аналітик консолідованої інформації ДУ «Закарпатський обласний
контактний центр»
Проблеми духовно-морального виховання в сьогоденні

Бербека Василь Володимирович, виконавчий директор Благодійного фонду «Живи, Буковино!», Чернівецька область
Фундаментальні засади формування суспільної моралі на основі Біблійних цінностей

Ващенко Наталія Едуардівна, керівник відділу недільних шкіл
при Синодальному управлінні у справах молоді УПЦ КП, завуч недільної школи «ЧАДО» при Свято-Михайлівському Золотоверхому
монастирі, автор навчальної програми для недільних шкіл «ЧАДО»,
автор та упорядник підручників для недільних шкіл із Закону Божого
для 1-2 класу, м. Київ
Навчальна програма для недільних шкіл «Чадо» у мережі недільних шкіл УПЦ КП

Клокол Олександр Вікторович, бакалавр філософії (релігієзнавства), магістр історії, здобувач магістра психології; координатор від
міжконфесійної ради міста Миколаїв щодо впровадження християнської етики у ЗНЗ; координатор ГО «Всеукраїнська асоціація педагогів і
психологів із духовно-морального виховання» у Миколаївській області
Побудова діалогу в трикутнику громада-влада-церква, задля
успішного впровадження предметів духовно-морального спрямування у ЗНЗ Миколаївської області

14

Калюжна Світлана Олександрівна, вчитель недільної школи
Свято-Троїцького кафедрального собору м. Черкаси
З досвіду роботи недільної школи
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Чуба Олена Володимирівна, член секретаріату Всеукраїнського
Православного педагогічного товариства, м. Київ
Презентація Всеукраїнського освітянського православного
порталу

Секція:
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ І ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ
ОРГАНІВ У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ УКРАЇНИ

Оробець Юрій Григорович, тобріолог, керівник відокремленого
підрозділу у Черкаській області Всеукраїнської громадської організації «Рух «Твереза Україна»
За тверезу, здорову й щасливу націю

Голова секції: Марущенко Володимир Станіславович, голова Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України,
народний депутат України V-VI скликань, радник Міністра
освіти і науки України
Заступник голови: Докторович Галина Іванівна, методист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Секретар секції: Шустак Юлія, викладач Національного університету «Острозька академія»
(аудиторія П-4)

Андрієнко Олег Андрійович, Голова ЦК Національної Профспілки персоналу ДКВС Мін’юсту України (викладач факультативного
курсу соціально-правового захисту в системі інклюзивної освіти)
м. Київ
Вплив профдеформації, професійного вигорання батьків, які
працюють в силових структурах, на виховання дітей
Когут В’ячеслав Іванович, капелан пенітенціарної системи України, виконавчий секретар міжконфесійної християнської Місії духов
ної опіки в місцях позбавлення волі, Віце-президент МГО мережі реабілітаційних центрів
Роль християнських цінностей в пенітенціарній системі
Андрієнко Людмила Петрівна, керівник волонтерського Центру
надання психолого-педагогічної допомоги профспілкових організацій пенітенціарної системи
Роль християнської моралі серед пенітенціаріїв та членів їх сімей. Вплив на безпеку держави

Якухно Іван Іванович, кандидат історичних наук, доцент, завіду
вач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради
Науково-методологічні та практичні проблеми духовно-морального виховання
Томаченко Олександр Володимирович, кандидат історичних
наук, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та з питань фізичної
культури і спорту Луцької райдержадміністрації Волинської області
Релігійні компоненти в системі загальноосвітньої школи
Рибалка Людмила Дмитрівна, методист відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Фахове вдосконалення вчителя курсів духовно-морального
спрямування в системі післядипломної педагогічної освіти
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Кошевич Раїса Леонідівна, заступник начальника управління
освіти Житомирської міської ради
Стан справ, проблеми і перспективи духовно-морального виховання в м. Житомирі
Савонова Ганна Іванівна, кандидат філософських наук, завідувач
кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Духовно-моральне виховання дітей та учнівської молоді в Луганській області: стан, проблеми та перспективи
Докторович Галина Іванівна, методист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Перспективи впровадження предметів та курсів духовно-морального спрямування у навчальних закладах Сумської області
Ніколаєва Олена Петрівна, методист КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Втілення принципів християнського життя у практичну діяльність – ключова умова ефективності викладання предметів
духовно-морального спрямування

Василенко Наталія Іванівна, методист методичного центру
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
Шляхи взаємодії щодо формування духовно-морального здорового освітнього середовища в м. Дніпро
Докторович Валерія Миколаївна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області
Стан впровадження курсів духовно-морального спрямування у
професійно-технічних навчальних закладах області
Кенц Галина Іванівна, методист науково-методичного центру
викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу Хмельницького ОІППО
Реалізація концептуальних засад «Нової української школи» засобами курсів духовно-морального спрямування
Гусаков Ігор Миколайович, асистент КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Інтегроване навчання на уроках християнської етики (Біблія і
правознавство)

Сміх Світлана Володимирівна, методист Івано-Франківського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Основи християнської педагогіки: прикладний аспект

Юрчак Валентина Анатоліївна, методист Черкаського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Духовний розвиток учнів на уроках зарубіжної літератури

Когут Валентина Йосипівна, методист Віньковецького РМК
Хмельницької області
Формування інтересу і готовності педагогів до викладання
курсів духовно-морального спрямування (з досвіду роботи Віньковецького району Хмельницької області)

Тодосійчук Вікторія Миколаївна, методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради
Новітні форми впровадження предметів та курсів духовно-морального спрямування в м. Суми

Неумитий Володимир Михайлович, методист методичного кабінету відділу освіти Звенигородської державної адміністрації Черкаської області
Районна методична служба, як координуючий центр впровад
ження та поширення предметів духовно-морального спрямування

18

Стрипчук Ольга Миколаївна, вчитель, методист районного методичного кабінету управління освіти Снятинської РДА Івано-Франківської області
Робота з обдарованими учнями
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Секція:
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Голова секції: Химич Нінель Євгенівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувач лабораторії духовного розвитку особистості
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»
Заступник голови: Білан Валентина Олексіївна, методист відділу
освіти Чернігівської районної державної адміністрації
Секретар секції: Олішкевич Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач Національного університету «Острозька академія»
(аудиторія № 6)
Сучок Віра Євгенівна, завідувач ДНЗ № 4 «Казка» м. Южне Одеської області
Сучасні реалії і перспективи духовно-морального виховання дошкільників в Україні
Химич Нінель Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувач лабораторії духовного розвитку особистості ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Актуальність духовно-морального виховання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах
Засипка Галина Степанівна, вихователь-методист ДНЗ № 11 «Чебурашка» відділу освіти Покровської міської ради Донецької області
Інтеграція основ християнської етики в освітній процес дошкільного навчального закладу

Білан Валентина Олексіївна, методист відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації
Формування духовної культури дітей дошкільного віку на засадах християнської педагогіки
Холод Зінаїда Володимирівна, народознавчо-просвітницький
осередок «Дзвін», місто Рівне
Формування духовних цінностей у дошкільному віці на засадах
народної педагогіки
Андрушків Галина Федорівна, завідувач ДНЗ № 36 «Пролісок»
відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області
Духовно-моральний аспект виховання дошкільників (з досвіду
роботи ДНЗ № 36 «Пролісок»)
Шиян Оксана Ярославівна, завідувач ДНЗ № 94 м. Львів
Християнське виховання у ДНЗ Львівщини: основні аспекти
Бродюк Людмила Іванівна, вихователь-методист, директор музею козацької слави ДНЗ № 2 «Подоляночка» м. Славути Хмельницької області
Формування зачатків громадянської свідомості дошкільника на
засадах козацької спадщини
Ковтанець Людмила Петрівна, інструктор фізичного виховання,
вихователь ДНЗ Черкаської області
З досвіду духовно-морального виховання дітей дошкільного віку
на християнських цінностях

Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
Презентація програм із духовно-морального виховання дітей
дошкільного віку
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Секція:
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Голова секції: Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Заступник голови: Лахман Наталія Миколаївна, заступник директора, вчитель-методист, викладач основ християнської етики Мізоцького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей» Здолбунівського
району Рівненської області
Секретар секції: Захарчук Оксана Миколаївна, викладач Національного університету «Острозька академія»
(аудиторія П-3)
Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Нові акценти у викладанні християнської етики
Прадійчук Олена Лук’янівна, учитель КДМС Люблинецької ЗОШ
І-ІІІ ст. Ковельського району Волинської області
Актуальність предметів духовно-морального спрямування у
системі сучасної освіти
Слободянюк Ольга Леонідівна, директор Київської ЗОШ № 292
імені гетьмана України Івана Мазепи
Інтеграція духовно-моральних цінностей в освітній процес
Чайківська Олеся Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК ім. В. Чорновола м. Южне Одеської області
Християнські цінності як керівний чинник у навчально-виховній
роботі школи
Васильєва Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів Кам’янецьПодільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хмельницької області
Духовно-моральне виховання молодших школярів
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Чупайленко Олена Григорівна, вчитель початкових класів Дов
жицького навчально-виховного комплексу Чернігівської області
Роль духовного виховання молодших школярів у позакласній
роботі
Лахман Наталія Миколаївна, заступник директора, вчитель-методист, викладач основ християнської етики Мізоцького НВК «ЗОШ
І-ІІ ст. – ліцей» Здолбунівського району Рівненської області
Особливості методики навчання основам християнської етики
учнів старших класів
Волошина Ольга Олександрівна, вчитель християнської етики
ЗОШ № 3 м. Вишневе Київської області
Аналіз наявної програми з християнської етики для загальноосвітніх шкіл в контексті відповідності її богослів’ю педагогіки
Царук Михайло Анатолійович, вчитель християнської етики Петрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Кіровоградської області
Кабінет християнської етики як центр духовно-морального виховання в школі
Косяченко Альона Юріївна, вчитель історії та предметів духов
но-морального спрямування ЗОШ с. Стави Київської області
Засоби навчання предметів духовно-морального спрямування
Бусел Інна Олександрівна, учитель основ християнської етики
Калуської ЗОШ I-III ступенів № 7 Івано-Франківської області
Навчально-методичний кейс «Основи християнської етики – 7
клас»
Корчинська Галина Йосифівна, вчитель християнської етики
Бурштинської гімназії Івано-Франківської області
Міжпредметні зв’язки християнської етики та інших предметів
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Гафінова Любов Василівна, учитель української мови і літератури Першої міської гімназії Черкаської міської ради; студентка Національного університету «Острозька академія»
Християнські цінності, як основа духовно-морального виховання дитини

Дімова Світлана Олександрівна, вчитель української мови і літератури Дмитрівської ЗОШ Татарбунарського району Одеської
області
Дослідження Святого Письма як формуючий чинник духовності
школяра на уроках християнської етики

Томків Олена Миколаївна, учитель історії та правознавства ЗОШ
№ 3 м. Славути Хмельницької області
Релігійна освіта в контексті сучасного навчання суспільство
знавчих дисциплін

Бернацька Галина Йосипівна, вчитель образотворчого мистец
тва та християнської етики Зіньківського НВК Віньковецького району Хмельницької області
Культорологічний підхід до вивчення основ християнської етики

Бабенко Олександр Васильович, учитель історії Бужанської ЗОШ
І-ІІІ ст. Лисянського району Черкаської області
Духовно-моральний потенціал уроків історії та християнської
етики

Московчук Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних
наук, вчитель початкових класів Довжоцького НВК Кам’янець-По
дільського району Хмельницької області
Духовна музика як чинник виховання особистості школяра

Кириченко Алла Михайлівна, вчитель математики та інформатики НВК ім. В. Чорновола (гімназія-загальноосвітня школа І ступеня) Одеської області
Інтеграція біблійних істин у шкільні предмети

Олексюк Ірина Вікторівна, учитель основ християнської етики
Кобаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Марка Черемшини Косівської районної ради Івано-Франківської області
Доцільність використання поетичних творів на різних етапах
уроку християнської етики

Шафранова Юлія Вікторівна, учитель курсів духовно-морального спрямування Навчально-виховного комплексу № 1 Покровської
міської ради Донецької області
Новикова Світлана Костянтинівна, заступник директора Благодійного фонду «Надія» Дитячого Методичного Центру Християнської Просвіти Донецької області
Використання ігрових методів навчання як засіб духовно-морального виховання дітей та учнівської молоді
Віролайнен Оксана Василівна, вчитель початкових та інклюзивних класів середньої загальноосвітньої школи № 147 Дніпровської
міської ради, студентка магістратури кафедри релігієзнавства та теології НаУ ОА
Інтегративні методи навчально-виховного процесу щодо формування духовно-моральних цінностей у початковій школі
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Котович Іванна Іванівна, вчитель християнської етики Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради Івано-Франківської
області
Християнське виховання засобами театрального відео
мистецтва
Гузик Ольга Сергіївна, вчитель християнської етики, практичний
психолог Авторської (М. П. Гузика) школи, магістр зі спеціальності
«Педагогіка вищої школи» спеціалізації «Християнська педагогіка у
вищій школі»
Вплив курсу «християнська етика» на формування особистості
підлітка: психологічний аспект
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Коваль Олена Павлівна, магістр теології, бакалавр релігієзнавства, старший вчитель основ християнської етики Тернопільської
ЗОШ I-III ст. № 28
Християнські принципи та їх вплив на життя підростаючого
покоління
Гоголь Леся Володимирівна, учитель основ християнської етики
Солотвинського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради
Івано-Франківської області
Формування духовності учнів в контексті трансформації сучасного українського соціуму на уроках основ християнської етики
Кушнірчук Ярослав Вікторович, учитель історії Новомиргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської області
Формування особистості на засадах морально-етичних та патріотичних якостей на уроках «Основ християнської етики»
Сливка Алла Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, учитель БІХЕ Білоцерківської ЗОШ I-III ступенів № 21 Білоцерківської
міської ради Київської області
Формування духовності учнів на основі впровадження християнських цінностей у роботі навчальних закладів Київської області
Стецюк Мирослава Данилівна, викладач української мови та літератури, християнської етики ССЗШ № 93 м. Львова
Етнопедагогіка у навчально-виховному процесі школи
Холод Зінаїда Володимирівна, народознавчо-просвітницький
осередок «Дзвін», місто Рівне
Формування духовних орієнтирів молоді на основі українських
традицій
Мелещенко Тетяна Володимирівна, кандидат історичних наук,
доцент НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ
Формування компетентностей в учнів середньої школи засобами курсів духовно-морального спрямування
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Міщук Людмила Йосипівна, учитель основ християнської етики
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Покащів Ківерцівського району Волинської області
Формування життєвої компетентності учнів на християнських світоглядних принципах
Фисенко Антоніна Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Середньої загальноосвітньої школи № 101 Дніпровської міської ради
Виховання громадянських компетентностей особистості в
умовах загальноосвітньої школи
Пазушко Яна Миколаївна, учитель курсів духовно-морального
спрямування Миколаївської загальноосвітньої гімназії Слов’янської
міської ради Донецької області
Роль педагога у духовному зростанні особистості
Гаврильчик Олег Адамович, учитель основ християнської етики
Стрільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області, священик
Причини деморалізації суспільства. Їх вплив на формування
особистості дитини
Жабровець Ірина Миколаївна, директор Християнської приватної школи Дніпропетровської області
Види, засоби та функції комунікації щодо формування духовноморальних цінностей
Іванець Катерина Трохимівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Хіміко-екологічного ліцею Дніпровської міської
ради
Екологічне виховання як важлива складова духовно-моральних
цінностей ліцеїстів
Дзюба Іван Іванович, магістр релігієзнавства, магістр богослів’я,
вчитель етики, основ християнської етики, історії Ірпіньської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 5 (смт Ворзель) Київської області
Засоби формування духовно-моральної культури та світогляду людини і громадянина
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Антипова Наталя Степанівна, учитель предметів духовно-морального спрямування Часовоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Бахмутської районної ради Донецької області
Духовно-моральне виховання особистості школяра у сучасних
умовах (на прикладі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Бахмутського району Донецької області)
Бельдєй Ірина Миколаївна, завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти Волноваської районної
державної адміністрації Донецької області
Хаджинова Наталя Миколаївна, учитель курсів духовно-морального спрямування Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Волноваської районної ради Донецької області
Духовно-моральне виховання особистості школяра у сучасних
умовах (на прикладі ЗНЗ Волноваського району Донецької області)
Іващенко Світлана Миколаївна, соціальний педагог КЗ «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Духовно-моральне виховання й просвітництво у виховній
роботі

Кірюшкина Марина Олександрівна, вчитель етики Середньої загальноосвітньої школи № 6 Дніпровської міської ради
Умови та фактори розвитку духовної культури сучасного
вчителя
Зозуляк Лідія Семенівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Середньої загальноосвітньої школи № 6 Дніпровської
міської ради
Духовний розвиток вчителя як один із аспектів становлення
успішної особистості педагога
Шпалерчук Наталія Василівна, голова обласного методичного
об’єднання вчителів КДМС, вчитель КДМС Луцької гімназії № 21
імені Михайла Кравчука Волинської області
Роль вчителя з предметів духовно-морального спрямування у
формуванні духовних цінностей дітей та у роботі з батьками в
умовах сучасної школи
Шарко Йосип Степанович, учитель основ християнської етики
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Вараш Рівненської області
Духовно-моральне виховання молоді в контексті концепції Нової української школи

Оробець Юрій Григорович, тобріолог, керівник відокремленого
підрозділу у Черкаській області Всеукраїнської громадської організації «Рух «Твереза Україна»
За тверезу, здорову й щасливу націю

Ткачова Наталія Олегівна, вчитель етики НВК «СЗОШ, ліцей
«Успіх» м. Славута Хмельницької області
Духовно-моральне виховання в контексті концепції Нової української школи

Савчук Наталія Петрівна, магістр релігієзнавства, викладач філософських дисциплін, вчитель християнської етики Ізяславської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Хмельницької області
Позакласна та позашкільна робота засобами основ християнської етики

Струк Леся Петрівна, вчитель християнської етики Делятинської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Надвірнянської районної ради Івано-Франківської
області
Християнська етика: співпраця між школою, громадою та
Церквою

Тицька Ольга Михайлівна, літературний редактор Світлого радіо
ТРК «Еммануїл»
Християнські медіа на допомогу педагогам предметів духовноморального спрямування

Кошіль Василь Володимирович, вчитель християнської етики
Вільбівненської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської області
Шляхи, умови та очікувані результати реалізації концепції викладання предметів духовно-морального спрямування в ЗОШ: міф
та реальність
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Секція:
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Голова секції: Огірко Олег Васильович, доктор філософії, кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри філософії, професор кафедри українознавства Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.
С. З. Гжицького
Заступник голови: Євтодюк Антоніна Володимирівна, кандидат
філософських наук, доцент, голова координаційної робочої
групи представників ВРЦ і працівників освіти Волинської
області
Секретар секції: Мараренко Оксана Іванівна, аспірант, викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія»
(аудиторія № 7)
Стефанюк Світлана Костянтинівна, доктор філософських наук,
професор Інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Структурованість у підході до осмислення дисципліни «Християнська етика» через взаємодію: етика, ознаки категорій етики,
християнська педагогіка, батьківська педагогіка та етичні основи
Біблії – від дошкілля до вищої школи
Дуда Наталія Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України
Формування моральних засад та цінностей у процесі викладання курсу «Релігієзнавство»
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Жабляк Марія Дмитрівна, доктор теологічних наук, доцент, директор науково-дослідного інституту хорового співу Карпатського
університету ім. Августина Волошина та Української богословської
академії, методист кабінету координаційно-методичної діяльності
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
Механізми впровадження предметів духовно-морального спрямування у Карпатському університеті ім. Августина Волошина
та Української богословської академії Карпатської єпархії УАПЦ
Гресько Олександр Петрович, викладач суспільних дисциплін
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
Проблеми духовно-морального виховання
Калінін Андрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління персоналом Кіровоградського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом
Проблеми морального релятивізму в процесі духовно-морального виховання студентів у ВНЗ
Бакка Тамара Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ
Професійна підготовка вчителя предметів духовно-морального спрямування
Ладиченко Тетяна Вячеславівна, кандидат історичних наук, професор НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ
Формування цінностей учнівської молоді засобами курсів духов
но-морального спрямування
Терешкевич Галина Тарасівна (с. Діогена), викладач Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Доцільність викладання біоетики і християнської етики на абсолютних цінностях і засадах у формуванні студентської молоді
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Ольга Сергіївна Гузик, вчитель християнської етики, практичний
психолог Авторської (М. П. Гузика) школи, магістр зі спеціальності
«Педагогіка вищої школи» спеціалізації «Християнська педагогіка у
вищій школі»
Підготовка студентської молоді до сімейного життя на духов
но-моральних засадах
Іваненко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К. Д. Ушинського
Проблема милосердя як важливий чинник виховного портрета
учня
Гордієнко Людмила Анатоліївна, викладач хімії Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету
Духовно-моральне виховання на уроках хімії
Дрогобицький Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент
кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Патріотизм в контексті релігійного виховання

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
1. Звіти про роботу секцій
2. Прийняття заключних документів з’їзду:
Звернення до Президента України, Голови Верховної ради України, Прем’єр-міністра України
Звернення до ієрархів Церков, релігійних та громадських організацій
Звернення до батьківської громадськості
Звернення до Депутатів місцевих рад
Звернення до засобів масової інформації
3. Заключний документ з’їзду

Шляхова Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри української мови та компаративістики ЧПУ
ім. Б. Хмельницького
Україноцентризм сучасної мовної освіти
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Розклад екскурсій
Національним університетом «Острозька академія»
«Острозька академія минуле і сучасність»
24 червня (субота):
(початок екскурсії: від пам’ятника першому спудею
на подвір’ї університету)
11.30 – 13.00:
Секція: Роль державних інституцій і представницьких органів у
духовно-моральному вихованні дітей та молоді України
Секція: Роль релігійних і громадських організацій у духовно-моральному вихованні дітей та молоді України
14.00 – 15.30:
Секція: Духовно-моральне виховання у дошкільних навчальних
закладах України
Секція: Духовно-моральне виховання у загальноосвітніх навчальних закладах України
Секція: Духовно-моральне виховання у вищих навчальних закладах України

МУЗИЧНІ ВІТАННЯ З’ЇЗДУ
Хоровий колектив Національного університету «Острозька академія»
Студентсько-викладацький хор «Благовість» храму преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька академія»
керівник Юлія Полонська
Хор духовенства Рівненської єпархії «Анафора»
керівник Ольга Тимків
Муніципальний хор «Елегія»
м. Нетішин Хмельницької області
Диригент Пельванова-Геворкян Камілла Тиркишівна
Мальчик Олена, Гора Анна – лауреати Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, випускниці Національної Музичної Академії
ім. П. І. Чайковського
Тріо церкви «Добра Новина»: Машук Микола, Трофімов Володимир, Дмітрієв Олександр
м. Нетішин Хмельницької області
Вихованці та викладачі
Острозької дитячої школи мистецтв
м. Острог Рівненської області
Поліщук Соломія, Паюк Олексій
Анастасія Мілецька, Анна Лавренюк, Христина Яскульська
Оксана Вознярська, концертмейстер Вікторія Куфальська
Зразковий дитячий ансамбль народної пісні «Співаночка» Острозького міського центру культури та дозвілля
Керівник Хмарук Інна Тимофіївна
Концертмейстер Хмарук Віталій Віталійович
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ПРОГРАМА
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ
ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
«СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ»
23-25 червня 2017 року

Технічний редактор Роман Свинарчук
Комп’ютерна верстка Наталії Крушинської

Формат 42х30/4. Ум. друк. арк. 2,09. Наклад 300 пр. Зам. № 49–17.
Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура «Adonis»
Оригінал-макет виготовлено у видавництві
Національного університету «Острозька академія»,
Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.
Видавець СПД Свинарчук Р. В.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ № 27 від 29 липня 2004 року.
Тел. (+38067) 771 28 70, e-mail: 35800@ukr.net.

