
Всеукраїнський онлайн семінар: 
 

«Реалізація парціальної програми 

«Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку 

на засадах християнських цінностей» 
 

З 17 по 19 лютого 2021 року  Міністерство освіти і науки України спільно з 

благодійною організацією благодійних фондів «Живи, Україно!» та «Живи, Буковино!» 

провели Всеукраїнський семінар (в онлайн-форматі) з проблеми «Реалізація парціальної 

програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських 

цінностей» (для педагогів закладів дошкільної освіти, консультантів ЦПРПП, обласних 

ІППО, відповідальних осіб органів управління ОТГ) 
 

Мета семінару: підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних 

працівників дошкільної освіти щодо  якісної організації духовно-морального виховання 

дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей в умовах закладу дошкільної 

освіти.  
 

Очікуваними  результатами є здатність педагогічних працівників дошкільної 

освіти: 

   - системно здійснювати  національно-патріотичне виховання дошкільників засобами 

духовно-морального виховання на християнських засадах; 

   - моделювати освітній процес за змістом парціальної програми «Духовно-моральне 

виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях»; 

   -  доцільно застосовувати різні форми, методи та засоби духовно-морального виховання 

на християнських засадах у різних видах життєдіяльності дітей.  

          Близько восьми тисяч учасників семінару за три дні прослухали доповіді науковців, 

громадських діячів, методистів, управлінців, педагогів, фахівців дошкільної освіти 

(програма онлайн семінару додається). 
 

Ключові питання, що були висвітлені на заході:  

1. Правові аспекти роботи з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку у 

закладі дошкільної освіти; 

2. Актуальність духовно-морального виховання дітей та молоді у закладах освіти; 

3. Співпраця релігійних організацій України із закладами освіти з питань духовно-

морального виховання дітей та молоді на християнських цінностях; 

4. Шляхи взаємодії сім’ї, закладу освіти і просвітницької діяльності; 

5. Актуальні проблеми дошкільної освіти у вимірі сучасності; 

6. Стан та перспективи наукового пошуку формування і розвитку духовно-моральних 

цінностей дітей дошкільного віку; 

7. Взаємодія Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна 

місія» із закладами дошкільної освіти; 

8. Перспективи взаємодії благодійної організації  БФ «Живи, «Україно!» та ЗДО 

областей з питання духовно-морального виховання дошкільників на засадах християнських 

цінностей; 

9. Особливості організаціі і проведення курсів підвищення кваліфікаціі педагогів 

дошкільної освіти; 

10. Впровадження духовно-моральних цінностей в освітній процес дошкільного закладу; 



11. Впровадження парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей 

дошкільного віку на засадах християнських цінностей». 
 

Онлайн-трансляцію семінару можна  переглянути за посиланнями: 

 

        17 лютого – https://www.youtube.com/watch?v=7bTez4EN7pI  

        18 лютого – https://www.youtube.com/watch?v=5WrCAfaMEVw  

        19 лютого – https://www.youtube.com/watch?v=XLGE-CW65_Y 
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ПРОГРАМА  
 

проведення онлайн семінару на тему: 
 

«Реалізація парціальної програми  

«Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку  

на засадах християнських цінностей»  

(з 17 по 19 лютого 2021 року) 

 

Час Тема виступу Спікери 

17 лютого 2021 року 

13.00–13.10 Відкриття заходу. Вітальне 

слово. 

Бербека Василь Володимирович, директор БО 

БФ «Живи, Буковино!» та «Живи, Україно!», член 

Громадської ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при МОН України, 

магістр освітніх, педагогічних наук, викладач 

предметів духовно-морального спрямування. 

13.10–13.30 Правові аспекти роботи з 

духовно-морального виховання 

дітей дошкільного віку у закладі 

дошкільної освіти. 

Нерянова Світлана Іванівна, начальник відділу 

дошкільної освіти Головного управління загальної 

середньої та дошкільної освіти директорату 

дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної 

освіти Міністерства освіти і науки України. 

13.30–13.50 Актуальність духовно-

морального виховання дітей та 

молоді у закладах освіти. 

Кириченко Микола Олексійович, 

ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

член-кореспондент Національної академії наук 

вищої освіти України, доктор філософії, професор 

кафедри філософії і освіти дорослих. 

13.50–14.10 Співпраця релігійних організацій 

України із закладами освіти з 

питань духовно-морального 

виховання дітей та молоді на 

християнських цінностях. 

Решетніков Юрій Євгенович, заступник голови 

Громадської ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при МОН України. 

14.10–14.40 Християнська етика:духовно-

моральне виховання 

учнівської та студентської 

молоді. 

Паночко Михайло Степанович, старший єпископ 

Української церкви. 

14.40–15.10 Актуальні проблеми дошкільної 

освіти у вимірі сучасності. 

Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних 

наук, професор, дійсний член НАПН України, 

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії у галузі освіти, завідувач 

кафедри теорії і методики дошкільної освіти 

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. 



15.10–15.40 Стан та перспективи наукового 

пошуку формування і розвитку 

духовно-моральних цінностей 

дітей дошкільного віку. 

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  

15.40–15.55 Взаємодія Всеукраїнського 

благодійного фонду 

«Східноєвропейська гуманітарна 

місія» із закладами дошкільної 

освіти. 

Новікова Дар’я Петрівна, директор 

Всеукраїнського благодійного фонду 

«Східноєвропейська гуманітарна місія». 

15.55–16.10 Перспективи взаємодії 

благодійної організації  БФ 

«Живи, «Україно!» та ЗДО 

області з питання духовно-

морального виховання 

дошкільників на засадах 

християнських цінностей. 

Бербека Василь Володимирович, директор БО 

БФ «Живи, Буковино!» та «Живи, Україно!», член 

Громадської ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при МОН України, 

магістр освітніх, педагогічних наук, викладач 

предметів духовно-морального спрямування. 

16.10–17.00 Мета та завдання з духовно-

морального виховання 

дошкільників. Презентація 

програми. 

Сучок Віра Євгенівна, директор закладу 

дошкільної освіти номер 4 «Казка», відмінник 

освіти України, магістр зі спеціальності: 

«Педагогіка вищої школи». 

 

Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач 

кафедри дошкільної та початкової освіти КЗВО 

«Одеська Академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» 

 

Бринська Любов Петрівна,  директор Кутського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Покутянка» Кутської Селищної Ради Косівського 

Району Івано-Франківської Області. 
 

18 лютого 2021 року 

13.00–14.15 Особливості реалізації програми 

«Духовно-моральне виховання 

дітей дошкільного віку» у закладі 

дошкільної освіти. 

Всеукраїнський досвід 

впровадження парціальної  

програми «Духовно-моральне 

виховання дітей дошкільного 

віку на християнських 

цінностях». 

Сучок Віра Євгенівна, директор закладу 

дошкільної освіти номер 4 «Казка», відмінник 

освіти України, магістр зі спеціальності: 

«Педагогіка вищої школи». 

 

14.15–15.30 Формування сім’ї на основі 

християнських цінностей. 

Попудник Василь Васильович, доктор 

богослов’я; викладач біблійних дисциплін 

духовних закладів України. 

19 лютого 2021 року 

13.00–14.10 Впровадження духовно-

моральних цінностей в освітній 

процес дошкільного закладу. 

Анжела Чудовець, вихователь закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) №5 «Усмішка» Здолбунівської 

міської ради Рівненської області. 



14.10–15.20 Формування сім’ї на основі 

християнських цінностей. 

Попудник Василь Васильович, доктор 

богослов’я; викладач біблійних дисциплін 

духовних закладів України. 

15.20–15.30 Підведення підсумків. Рефлексія. Сіданіч Ірина Леонідівна, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної 

освіти Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

доцент. 

 

Бербека Василь Володимирович, директор БО 

БФ «Живи, Буковино!» та «Живи, Україно!», член 

Громадської ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при МОН України, 

магістр освітніх, педагогічних наук, викладач 

предметів духовно-морального спрямування. 
 

 

 

 

 
 


