
Звіт про діяльність Громадської ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при МОН України у 2021 році 
 

1. Попри наявні обмеження, пов’язані із недопущенням поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19), Громадською радою у 2021 р. було проведено 4 

засідання (4 березня, 16 червня, 23 вересня, 16 грудня). Слід відзначити, що  

засідання  4 березня 2021 р. відбулося за участю Міністра освіти і науки України С. 

М. Шкарлета та представника Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і  

релігійних  організацій  Г. О. Білорицького, а засідання 23 вересня — за участю  

представника Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій 

митрофорного протоієрея Олекси Петріва. На жаль, карантинні обмеження не 

дозволили провести виїзні засідання Громадської ради.   

Під час засідань Громадської ради було розглянуто, зокрема, такі питання 

порядку денного:    

 - питання подальшого забезпечення викладання курсів морально-духовного 

спрямування у закладах освіти;  

 - щодо забезпечення духовно-морального виховання у закладах дошкільної 

освіти; 

 - про стан викладання предметів духовно-морального спрямування у 2020/2021 

навчальному році; 

 - про хід підготовки навчально-методичних комплектів з «Основ християнської 

етики», «Біблійної історії та християнської етики» та «Християнської етики в 

українській культурі»; 

 тощо. 
  

 2. Ключовою подією 2021 р. стало проведення 5 травня Всеукраїнського 

форуму «Освіта, базована на цінностях» (Другий всеукраїнський з’їзд педагогів із 

духовно-морального виховання). Ініціаторами проведення заходу виступили 

Благодійний фонд «Живи, Україно!», Громадська рада з питань співпраці з церквами 

та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, Всеукраїнська 

Рада Церков і релігійних організацій, Громадська організація «Всеукраїнська 

асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання», Національний 

університет «Острозька академія», Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України,  та 

Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія.  

Всеукраїнський форум було проведено з метою сприяння інтеграції моральних 

і духовних цінностей в освіту, формуванню ідеалу виховання особистості та його 

практичного впровадження, формуванню цілісного світогляду дитини. Організатори 

заходу ставили завдання розкрити, базуючись на результатах фундаментальних 

наукових досліджень,  роль духовно-морального виховання як відповіді на виклики, 

що стоять нині перед українським суспільством; а також здійснити аналіз стану, 

досвіду, викликів, проблем духовно-морального виховання, визначити завдання 

подальшого впровадження духовно-морального виховання у вітчизняній системі 

освіти.  

 Участь у Всеукраїнському форумі взяли представники Міністерства освіти і 

науки України, народні депутати України, освітяни, науковці, психологи, 

представники батьківської спільноти, учнівської та студентської молоді, 

представники органів влади й органів місцевого самоврядування, релігійних і 

громадських організацій, представники ЗМІ й інші зацікавлені особи, які 

підтримують, упроваджують та здійснюють духовно-моральне виховання у закладах 

освіти України. Загалом для участі у Форумі зареєструвалося більше 1040 учасників. 



 3. Громадською радою впродовж грудня 2020 – грудня 2021 років надано 

сприяння: 

 - проведенню Благодійним фондом «Живи, Україно! конкурсу «Знавці Біблії» 

а також серії семінарів для педагогічних працівників закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти з питань духовно-морального виховання дошкільнят і 

школярів; 

 - проведенню Національним університетом «Острозька академія» у 2021 р. 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  «Учитель  року  предметів  духовно-

морального спрямування»; 

 - проведенню 21-26 червня 2021 р. Літньої школи для вчителів Донецької і 

Луганської областей у м. Львові за програмою Комісії з питань освіти і виховання 

УГКЦ «Покликані до любові і витривалості», яка включала в себе обмін 

педагогічним досвідом й обговорення актуальних питань освітньо-виховного 

процесу сучасної української школи; 

 - діяльності ВБФ "Східноєвропейська гуманітарна місія" із забезпечення 800 

закладів загальної середньої освіти та 750 закладів дошкільної освіти різних областей 

України комплектами літератури для викладання курсів духовно-морального 

спрямування; 

 - проведенню вступної кампанії до магістратури ННІМП Університету 

менеджменту освіти НАПН України за спеціальністю «Християнська педагогіка». 
 

 4. Впродовж звітного періоду представниками Громадської ради взято участь у: 

- вебінарі «Реалізація парціальної програми «Духовно-моральне виховання 

дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей» для викладачів закладів 

дошкільної освіти (Благодійний фонд «Живи, Україно!» та Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 20-22 січня 2021 р.);  

- круглого столу «Стан та перспективи викладання предметів духовно-

морального спрямування у закладах загальної середньої освіти» для методистів з 

предметів духовно-морального спрямування обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти (МОН, Університет менеджменту освіти 11-12 лютого 2021 р.); 

- онлайн семінарі «Реалізація парціальної програми «Духовно-моральне 

виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей» для 

методистів з дошкільної освіти закладів післядипломної педагогічної освіти, 

спеціалістів обласних, районних, міських департаментів/управлінь/відділів освіти, 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (Благодійний фонд «Живи, 

Україно!», 17-19 лютого 2021р.); 

- циклі навчальних вебінарів для директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, педагогів організаторів закладів загальної середньої 

освіти та відповідальних осіб органів управління територіальних громад 

Чернівецької області на тему "Духовно-моральне виховання дітей та молоді у 

закладах загальної середньої освіти на засадах християнських цінностей" (МОН, 

департамент освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації, Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за сприяння Благодійного 

фонду «Живи, Україно!», 24-26 лютого 2021 р); 

- семінарі з викладання предметів духовно-морального спрямування для 

педагогів Сумської області 23 квітня 2021 р.; 

 - науково-практичній конференції працівників освіти Дніпропетровської 

області «Нова українська школа у поступі до формування світоглядних цінностей 

учасників освітнього процесу» (27 квітня 2021 р.); 

 - круглому столі «Цінності – імунітет душі» (м. Одеса, 1 червня 2021 р.); 



 - Християнському обласному форумі «Цінності – імунітет душі» (м. Одеса,  

6 листопада 2021 р.); 

  та інших заходах.  

 

5. Впродовж грудня 2020 – грудня 2021 років Громадською радою надано 

пропозиції до проектів: 

- Положення про ліцей; 

- постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 

2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

(Мінмолодьспорт); 

- Закону України про дошкільну освіту (реєстр. № 6172-1); 

- Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. 

6. Члени Громадської ради впродовж 2021 р., як і у попередні роки, брали 

активну участь у роботі Комісії з державного визнання документів про вищу духовну 

освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені 

звання, виданих закладами вищої духовної освіти.  


