
Україна понад усе! 

 

Продовжується та набирає обертів Тижневик вебінарів до Дня Незалежності України 

від Міністерства освіти і науки України, Державної установи «Український інститут розвитку 

освіти», спільно з видавництвом «Ранок». Дуже важливий та потужний захід відбувся 23 

серпня за темою «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських 

цінностях». 

 

До роботи педагогічної спільноти доєднався з вітальним словом керівник ДУ 

«Український інститут розвитку освіти» Юрій Демедюк. У своєму зверненні Юрій 

Григорович підкреслив важливість праці педагогів та подякував усім, хто тримає свій 

«педагогічний фронт» заради миру та нашої перемоги. 
 

 
 

Модератори онлайн марафону Наталія Гавриш - доктор педагогічних наук, професор, та 

Ольга Косенчук – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу дошкільної та 

початкової освіти ДУ «Український інститут розвитку освіти» не випадково запросили до 

участі у Всеукраїнському марафоні Аллу Богуш, доктора педагогічних наук, професора, 

дійсного члена Академії вищої школи, Міжнародної слов’янської академії освіти  

ім. Я. А. Коменського.  
 

     
 

Ніхто не може заперечити, що всі дорослі під час війни часто звертаються до Бога, в 

родинах багато моляться. Батьки є першим джерелом, від кого діти чують та знайомляться з 

такими поняттями як «Бог», духовність, моральність. А як же в закладах має відбуватись 

продовження чи пояснення даних тем? Чи потрібно нам християнські цінності? Алла 

Михайлівна Богуш під час презентації парціальної програми «Духовно-моральне виховання 

дітей дошкільного віку на християнських цінностях» на науковому підґрунті розкрила 

значення духовного розвитку в єдності з моральним вихованням, що пов’язані з духовним 

розвитком дошкільнят. Окрім того дала цінну рекомендацію для всіх педагогів – повернутись 



до генетичного кореню українського народу, вродженої здатності саме нашого народу до 

високої духовності, заснованої на вірі. 
 

 
 

Спікери вебінару та співавтори програми Віра Сучок, директор КЗДО (ясла-садок) №4 

Южненської міської ради Одеського району Одеської області та Галина Андрушків, директор 

ЗДО №36 міста Добропілля Донецької області поділились практичними рекомендаціями 

досвіду, адже в роботі закладів програма діє вже понад 20 років. 

 

     
 

Переглянути зустріч можна за покликанням та з офіційної FB-сторінки УІРО.  

 

За підсумками тестування всі учасники отримають електроні сертифікати. 

 

Звертаємо вашу увагу, щодо питань отримання/не отримання сертифікатів потрібно 

писати на пошту видавництва Ранок e-ranok@ukr.net. 

 

Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції у реєстраційній формі або на електронну пошту: 

maya.sushkova@ranok.com.ua 

 

Технічна підтримка заходів: e-ranok@ukr.net 

 

#дошкілля #дошкільна_освіта #дошкільнаосвіта 
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