
ПРОГРАМА  
 

проведення онлайн семінару на тему: 
 

 «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку»  

(з 24 по 26 листопада 2021 року) 

 

Час Тема виступу Спікери 

24 листопада 2021 року 

13.00–

13.20 

Відкриття заходу. Вітальне 

слово. 

Нерянова Світлана Іванівна, начальник відділу 

дошкільної освіти МОН 

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. 

 

13.20–

13.50 

Актуальність духовно-

морального виховання дітей 

та молоді у закладах освіти 

 

 

Інтеграція духовних 

цінностей у зміст вищої 

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; 

Муранова Наталія Петрівна, 
проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи 

та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри професійної та вищої освіти  

13.50–

14.30 
 Духовний розвиток дітей 

дошкільного віку і виховання 

у них духовних цінностей 

 

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. 

 

14.30–

14.50 

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. 

14.50–

15.30 

Духовно-моральне виховання 

дітей дошкільного віку. 

Підтримка педагогів, які 

впроваджують духовно-

моральне виховання дітей на 

християнських цінностях. 

Паночко Михайло Степанович, старший єпископ 

Української церкви. 

 



 

15.30- 

16.00 

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. 

16.00–

16.30 

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».  

 

16.30–

16.50 

Взаємодія Всеукраїнського 

благодійного фонду 

«Східноєвропейська 

гуманітарна місія» із 

закладами дошкільної освіти. 

Новікова Дар’я Петрівна, директор 

Всеукраїнського благодійного фонду 

«Східноєвропейська гуманітарна місія». 

16.50–

17.00 

Підсумки першого дня. 

Анонс на наступний день. 

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 

 
 

25 листопада 2021 року 

13.00–

13.20 

Перспективи взаємодії 

благодійної організації  БФ 

«Живи, «Україно!» та ЗДО з 

питань духовно-морального 

виховання дітей дошкільного 

віку 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. 

13.20-

14.00 

Підготовка педагогічних 

працівників до духовно-

морального виховання дітей 

дошкільного віку.  

 

Химич Нінель Євгенівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри психології і педагогіки 

дошкільної освіти ДВНЗ «Переяславський 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» (м. Переяслав), завідувач лабораторії 

духовного розвитку особистості. 

14.00-

15.30 

Досвід впровадження 

програми «Духовно-моральне 

виховання дітей дошкільного 

віку» у закладі дошкільної 

освіти. 

  

Сучок Віра Євгенівна, директор закладу 

дошкільної освіти № 4 «Казка» м. Южне, відмінник 

освіти України, магістр зі спеціальності: «Педагогіка 

вищої школи». 

Оборіна Тетяна Володимирівна, вихователь-

методист закладу дошкільної освіти № 4 «Казка»    

м. Южне 

 

15.30-

16.20 

Тема: «Духовно-моральний 

розвиток дітей дошкільного 

віку в умовах інтегрованого 

освітнього простору ЗДО». 

 Кіндрат Інна Ростиславівна – кандидат 

педагогічних наук, головна редакторка онлайн-шкіл 

MCFR Освіта, м. Рівне 



16.20-

17.00 

Підсумки другого дня. 

Анонс на наступний день. 

  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. 

 

 

26 листопада 2021 року 

13.00–

13.10 
Відкриття третього дня 

семінару 

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–

13.50 
 Духовно-моральне 

виховання дітей за працями 

Любомири Калуської 

Калуська Любомира Василівна,  доктор філософії, 

доцент, кандидат педагогічних наук 

13.50-

14.50 
Духовно-моральне  

виховання  у закладах 

дошкільної освіти. 

Презентація парціальної 

програми «Зерно любові». 

Шиян Оксана Ярославівна, директор   закладу 

дошкільної освіти № 94 м. Львів 

Франкевич Олена Анатоліївна, вихователь-

методист закладу дошкільної освіти № 94 м. Львів 

14.50-

16.00 

 

Роль керівника ЗДО у 

впровадженні духовно-

морального виховання дітей 

дошкільного віку. 

 

Досвід роботи з духовно-

морального виховання дітей 

дошкільного віку в умовах 

ЗДО. 
 

Андрушкiв Галина Федорiвна, завiдувач закладу 

дошкiльноi освiти № 36 «Пролicoк» м. Добропiлля 

Донецькоi областi  

 

 

Григоренко Ольга Миколаївна,  вихователь 

закладу дошкiльноi освiти № 36 «Пролicoк»             

м. Добропiлля 

 

16.00-

16.40 

Формування сім’ї на основі 

християнських цінностей. 

Попудник Василь Васильович, доктор богослов’я; 

викладач біблійних дисциплін духовних закладів 

України. 

16.40-

17.00 

Підведення підсумків 

триденного семінару.   

 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. 

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. 

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-



наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  

 

 

 


