
РЕЗОЛЮЦІЯ 

 

Волинської обласної конференції викладачів курсів  

духовно-морального спрямування 

(підготовчого етапу Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів предметів 

духовно-морального спрямування, що відбудеться на базі Національного 

університету «Острозька академія» 23-25 червня 2017 р.) 

 м. Луцьк 09 червня 2017 року 

 

Християнство стало суттєвим чинником у формуванні Української 

ідентичності, державності та системи цінностей і склало значний вплив на 

етично-моральний світогляд українців. На сьогоднішній день Україна 

переживає складний етап переосмислення та реформування не тільки 

економічних, політичних, але й морально-духовних аспектів суспільства, 

долаючи шлях декомунізації та боротьби з корупцією. Християни-науковці 

об’єднуються з метою стати рушійною силою для побудови 

високоефективної та соціально орієнтованої країни, усвідомлюючи 

важливість здійснення реформ на основі християнських цінностей. 

Розуміння історичної відповідальності перед сучасним і майбутнім 

поколіннями учасники обласної конференції виступити ініціаторами та 

реалізаторами таких пропозицій: 

Сьогодні основою цивілізаційного розвитку України є її духовний, 

інтелектуальний та соціальний капітал. Усвідомлюючи пріоритетність курсів 

ДМС як вагомого інструментарію формування життєвих компетентностей 

учнів нової української школи, розуміючи, що існуючий стан викладання 

зазначених предметів є недостатнім кількісно та якісно, 

ПРОПОНУЄМО: 

1. На державному рівні визнати ідею духовного розвитку молодої 

людини як пріоритетну національну доктрину і сформувати ефективну 

систему мотивації щодо прагнення громадян України постійно підвищувати 

свій духовний рівень, професійну підготовку, поглиблювати взаємодію у 

сфері молодіжної наукової діяльності, реалізовувати суспільно корисні 

проекти.  

2. Ініціювати перед Міністерством освіти і науки України питання щодо 

впровадження уроків курсів духовно-морального спрямування за рахунок 

годин інваріантної складової усіх навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів;  

3. Узагальнити пропозиції учасників обговорення щодо інтеграції 

духовно-морального виховання у сучасну систему освіти України. 



4. Налагодити просвітницьку роботу серед працівників системи освіти та 

батьківської громадськості з метою поширення знань про багатства 

християнської педагогіки в історії Україні та за кордоном, інформування 

широкого загалу про наявні правові можливості викладання предметів 

духовно-морального спрямування та активізації батьків щодо забезпечення 

такого викладання для своїх дітей. 

5. Звернутись до управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації, Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти з проханням рекомендувати начальникам районних (міських) відділів 

освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, працівникам ОТГ 

і керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

- сприяти впровадженню уроків з основ християнської етики та інших 

предметів духовно-морального спрямування за рахунок годин інваріантної 

складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів або 

забезпеченню їхнього викладання за рахунок годин варіативної складової; 

- забезпечувати підвищення фахової майстерності педагогів, які 

викладають зазначені курси та здійснювати системний методичний супровід 

викладання предметів духовно-морального спрямування; 

- активізувати зазначений напрямок роботи у навчальних закладах 

області та забезпечити проведення в рамках Регіональної  комплексної 

програми розвитку освіти Волинської області на 2014-2018 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 26.09.2014 № 30/19, інформаційно-

просвітницьких заходів: семінарів, конференцій, засідань «круглого столу», 

педагогічних рад, шкільних рад, батьківських зборів тощо. 

6. Делегувати для участі в роботі Першого Всеукраїнського з’їзду 

педагогів предметів духовно-морального спрямування, що відбудеться на 

базі Національного університету «Острозька академія» 23-25 червня 2017 

року, волинських педагогів (Список додається). 

7. Звернутись до організаторів Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів 

предметів духовно-морального спрямування з пропозицією: задля підтримки 

й розвитку творчої ініціативи та педагогічної майстерності клопотати перед 

Міністерством освіти і науки України про відзначення грамотами і подяками 

кращих фахівців галузі. 

 

 

Учасники Волинської обласної конференції  

викладачів курсів духовно-морального спрямування 

 

 



Список педагогічних працівників Волинської області, делегованих до 

участі в роботі Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів предметів  

духовно-морального спрямування, що відбудеться на базі  

Національного університету «Острозька академія» 23-25 червня 2017 р. 

 

- Сташенко Михайло Олександрович, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського 

ІППО; 

- Рудь Оксана Володимирівна, ст. викладач кафедри менеджменту 

освіти Волинського ІППО; 

- Євтодюк Антоніна Володимирівна, кандидат філософських наук, 

доцент, голова координаційної робочої групи представників ВРЦ і 

працівників освіти; 

- Гаврисюк Оксана Ярославівна, член координаційної робочої групи 

представників ВРЦ і працівників освіти, магістр релігієзнавства, 

член авторського колективу навчальних комплексів «Основи 

християнської етики»; 

- Лопошук Володимир Володимирович, вчитель Столинсько-

Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської райради, переможець 

обласного етапу і лауреат всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2016 з предметів духовно-морального спрямування»;  

- Міщук Людмила Йосипівна, учитель основ християнської етики 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Покащів Ківерцівського району; 

- Прадійчук Олена Лук’янівна, вчитель Люблинецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Ковельського району Волинської області; 

- Ротченкова Наталія Іванівна, вчитель Комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 17» Луцької міської 

ради, переможець обласного етапу і лауреат всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2017 з предметів духовно-морального 

спрямування»;  

- Томаченко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та з питань фізичної 

культури і спорту Луцької райдержадміністрації; 

- Шпалерчук Наталія Василівна, вчитель Луцької гімназії № 21 імені 

Михайла Кравчука, голова обласного методичного об’єднання 

вчителів КДМС. 


