Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Острозька академія»
Науково-дослідницька лабораторія
християнської етики, психології та педагогіки НаУ ОА
Громадська організація
«Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів
із духовно-морального виховання»
Українське Біблійне товариство

ПРОГРАМА
XІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«УЧИТЕЛЬ РОКУ
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ»

2018 року:
«ХРИСТИЯНСТВО – ДУХОВНИЙ ВИБІР
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
(до 1030 річниці хрещення Руси-України)
ЗАГАЛЬНА ТЕМА

«Плід же Духа – любов, радість, мир, довготерпіння,
ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість»
(До Галатів 5:22-23)

29–30 березня 2018 року
Острог

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
XIІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«УЧИТЕЛЬ РОКУ
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ»
1. Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних
наук, професор, ректор Національного університету
«Острозька академія»
2. Жуковський Василь Миколайович, доктор
педагогічних наук; професор; керівник науководослідницької
лабораторії
християнської
етики,
християнської психології та християнської педагогіки
Національного університету «Острозька академія»
3. Бондарчук Олександр Макарович, магістр богослов’я, завідувач відділу освіти Міжнародної громадської
організації «Надія людям» м. Рівне, відмінник народної
освіти
4. Власова Світлана Борисівна, співробітник
науково-дослідницької лабораторії християнської етики,
християнської психології та християнської педагогіки
Національного університету «Острозька академія»
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ЖУРІ
XІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«Учитель року предметів духовно-морального
спрямування»
29-30 березня 2018 року
Голова журі:
Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор Національного університету
«Острозька академія»
Члени журі:
Бондарчук Олександр Макарович, магістр
богослов’я, завідувач відділу освіти Міжнародної
громадської організації «Надія людям» м. Рівне, відмінник
народної освіти
Сташенко
Михайло
Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач
кафедри менеджменту освіти Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
Рудь Оксана Володимирівна, старший викладач
кафедри менеджменту освіти Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
Чудовець Анжела Леонідівна, вихователь ДНЗ
№ 5 «Усмішка» Здолбунівської міської ради Рівненської
області
Євтодюк Антоніна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, голова Волинської асоціації
педагогів і психологів християн Волині, гештальттерапевт, м. Луцьк
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Пазушко Яна Миколаївна, учитель Миколаївського
ЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської міської ради
Слов’янського району Донецької області, переможець
XІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року
предметів духовно-морального спрямування – 2017»
29 березня:
08.00-08.20 – сніданок
08.30-09.00 – молебень (студентсько-викладацький
храм преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька академія»)
09.00-10.20 – екскурсія Національним університетом
«Острозька академія»
10.30-11.30 – відкриття XІІІ Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Учитель року предметів духовноморального спрямування» (ауд. П-5)
Вітання учасникам конкурсу:
• Пасічник Ігор Демидович, професор, ректор
Національного університету «Острозька академія»
Молитва «Отче наш» у виконанні студентського
хорового колективу Національного університету
«Острозька академія»
• Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон
• Таргонський Григорій Миколайович, начальник
управління освіти та науки Рівненської обласної державної
адміністрації
• Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних
наук, доцент, ректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
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• Паночко Михайло Степанович, старший
єпископ, президент Української Церкви Християн Віри
Євангельської
• Бондарчук Олександр Макарович, магістр
богослов’я, завідувач відділу освіти Міжнародної громадської організації «Надія людям» м. Рівне, відмінник
народної освіти
• Шикер Олександр Федорович, голова Острозької
міської ради
• Турович Богдан Михайлович, голова Острозької
РДА
• Пазушко Яна Миколаївна, учитель Миколаївсь
кого ЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської міської ради
Слов’янського району Донецької області, переможець
XІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року
предметів духовно-морального спрямування – 2017»
• Матер’ян Естер, студентський декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька
академія»
• Жуковський Василь Миколайович, доктор
педагогічних наук, професор, керівник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології
та педагогіки Національного університету «Острозька
академія»; Голова громадської організації «Всеукраїнська
асоціація педагогів і психологів із духовно-морального
виховання»
11.30-12.30 – письмовий тест на знання Святого
Письма та основних віх становлення і розвитку
християнства в Україні (ауд. П-5)
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13.00-14.00 – перерва на обід
14.00-19.00 – презентація фрагменту уроку (заняття) з предметів духовно-морального спрямування
вихователями ДНЗ та учителями ЗОШ (Лабораторія християнської етики, психології та педагогіки НаУ ОА)
19.00 – вечеря
30 березня:
08.30 – сніданок
09.00-14.00:
1. Демонстрація фрагменту уроку (заняття) або
виховного заходу – «Творчість на уроці (занятті) духовноморального спрямування» у світлі духовного вибору
українського народу, з використанням музики, співу, гри
на музичному інструменті, живопису, рукоділля, власних
мультимедійних розробок тощо.
2. Висловити Ваше розуміння щодо відомих
біблійних віршів, запропонованих членами журі.
(Лабораторія християнської етики, психології та
педагогіки НаУ ОА)

16.00-17.00 – Євтодюк Антоніна Володимирівна,
кандидат філософських наук, доцент, голова Волинської
асоціації педагогів і психологів християн Волині, гештальттерапевт, м. Луцьк

«Психологічні аспекти викладання предметів
духовно-морального спрямування»
(Лабораторія християнської етики, психології та
педагогіки НаУ ОА)
17.00 – закриття XІІІ Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Учитель року предметів духовно-морального
спрямування» та нагородження його учасників
(Лабораторія християнської етики, психології та
педагогіки НаУ ОА)
18.00 – подячний молебень (студентсько-викладацький храм преп. Федора Острозького Національного університету «Острозька академія»)

14.00-15.00 – перерва на обід
15.00-16.00 – Панчишин Володимир Григорович,
директор релігійного видавництва «Святих Володимира
та Ольги», кандидат наук, член НСЖУ, Львівська область
Презентація книги «Молитви до Небесних Сил за
захист українського народу»
(Лабораторія християнської етики, психології та
педагогіки НаУ ОА)
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

щодо розуміння відомих біблійних віршів

презентації фрагменту уроку (заняття) КДМС
№ з/п

1

2

3
4
5
6
7
8

КРИТЕРІЇ
Відповідність уроку вимогам
методики навчання, програмі
Володіння методикою (форми,
методи)
Використання інноваційних форм і
методів
Інноваційний, творчий підхід до
розробки уроку:
а) авторський урок
б) оригінальний підхід до
створення уроку
Відповідність уроку віковим та
психологічним особливостям учнів
Знання і використання Святого
Письма
Міжконфесійність уроку
Виховний потенціал уроку
Володіння ораторським мистецтвом
Використання наочності, ТЗН
Використання посібників та
підручників під час презентації
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Кількість
балів

100

№ з/п
1

30
2

10

3
4

КРИТЕРІЇ
Розуміння біблійного вірша у
контексті Святого Письма
Аргументація та конкретизація
біблійного
вірша
прикладами
явищ і подій, життям, поведінкою
і діяльністю відомих вітчизняних
історичних
персонажів
чи
особистостей сучасності
Обґрунтованість думки
Логічність та
викладенні тез

послідовність

10
10
10
10
10
10

9

у

Кількість
балів
50
25

15

5
5

6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
презентації фрагменту уроку (виховного заходу)
КДМС:
«ТВОРЧІСТЬ НА УРОЦІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ»

№ з/п

1

2

3
4
5

КРИТЕРІЇ
Вдале поєднання творчості з
предметом
духовно-морального
спрямування.
Доречність,
необхідність
представленої творчості саме на
цьому уроці (виховному заході).
Використання власних (авторських)
форм, методів, засобів, технік,
прийомів тощо у представленій
творчості
Мотиваційний потенціал творчості.
Рівень мотивації творчості до
вивчення
предметів
духовноморального спрямування
Знання і використання Святого
Письма
Відповідність
запропонованої
творчості віковим та психологічним
особливостям учнів
10
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Результативність
творчості:
можливість виконання (повторення)
учнями, практичне застосування
Можливість використати досвід
вчителя колегами

Кількість
балів

100

20

20

20
10
10
11

10
10

СПОНСОРИ та МЕЦЕНАТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

XIІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«УЧИТЕЛЬ РОКУ
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ»,

щодо XІIІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«УЧИТЕЛЬ РОКУ
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ-2018»

29-30 березня 2018 року

29-30 березня 2018 року Національний університет
«Острозька академія» проводить XІІІ Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Учитель року предметів духовноморального спрямування».
До участі запрошуються вихователі дошкільних
закладів, вчителі загальноосвітніх шкіл, викладачі
професійно-технічних і вищих навчальних закладів
України, які викладають предмети духовно-морального
спрямування, а саме: «Етика», «Основи християнської
етики», «Християнська етика в українській культурі»,
«Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство» та ін.
Конкурс «Учитель року предметів духовноморального спрямування» має на меті привернути
увагу українського суспільства до вихователя, вчителя,
викладача, який викладає предмети духовно-морального
спрямування, сприяти його професійному становленню,
обміну досвідом, зростанню професійної майстерності.

1. Національний університет «Острозька академія»
2. Студентсько-викладацький храм преп. Федора
Острозького
3. Громадська організація «Всеукраїнська асоціація
педагогів і психологів із духовно-морального виховання»
4. Українське місіонерське товариство «Світло на
Сході», м. Київ
5. Міжнародна громадська організація «Надія людям»,
м. Рівне
6. Українська Церква Християн Віри Євангельської.
Президент – старший єпископ Михайло Степанович
Паночко
7. Головін
Сергій
Леонідович,
президент
Християнського Науково-Апологетичного Центру, м. Київ
8. Всеукраїнський
благодійний
фонд
«Східноєвропейська гуманітарна місія», м. Київ
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Важлива інформація:
Початок о 08.30 год. 29 березня 2018 р.
Подання матеріалів (заняття, урок, практичне
заняття, виховний захід) та заявок на участь у конкурсі –
до 15 березня 2018 р.
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Адреса:
 Лабораторія християнської етики, психології
та педагогіки, Національний університет «Острозька
академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська
область, 35800

Місце для нотаток

 E-mail: christian.lab@oa.edu.ua
 Web-site: http://www.cristia.org
 Web-site: http://www.oa.edu.ua
 Оргкомітет, тел. 067 104 5737, Власова Світлана
Борисівна
Координатор XІІІ Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Учитель року предметів духовно-морального
спрямування»
Голова
громадської
організації
«Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовноморального виховання», доктор педагогічних наук,
професор, керівник науково-дослідницької лабораторії
християнської етики, християнської психології та
християнської педагогіки Національного університету
«Острозька академія» В. М. Жуковський
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ПРОГРАМА
XІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«УЧИТЕЛЬ РОКУ
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ»

Технічний редактор Роман Свинарчук
Комп’ютерна верстка Галини Максимчук
Редактор Світлана Власова

Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура «Minion Pro»
Наклад 50 примірників

Видавець СПД Свинарчук Р. В.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ № 27 від 29 липня 2004 року.
Тел. +38(067) 771 28 70, e-mail: 35800@ukr.net.

