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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ НаУ ОА 

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕДАГОГІВ І ПСИХОЛОГІВ 
ІЗ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ» 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
 

«УЧИТЕЛЬ РОКУ 
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ» 

в онлайн-форматі 
у Національному університеті «Острозька академія» 

20 та 27 березня 2021 року 
 
 
 

ЗАГАЛЬНА тема 2021 року: 
«Земля – наш великий і прекрасний дім, подарований Богом. 

Піклуймося про довкілля разом» 

(Екологія як ціннісне ставлення до себе, людини, сім'ї, природи тощо) 
 

«Земля і все, що наповняє її, Усесвіт і всі ті, які живуть у ньому, — вони Господні» 
Псалом 23:1 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
XV 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 
науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки 
Національного університету «Острозька академія» 
3. Власова Світлана Борисівна, співробітник науково-дослідної лабораторії 
християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька 
академія» 
4. Леснік (Мосійчук) Наталія, студентка економічного факультету Національного 
університету «Острозька академія» 

 
ЖУРІ 

XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
«Учитель року предметів духовно-морального спрямування» 

20 та 27 березня 2021 року 
 

ГОЛОВА ЖУРІ: 
 
Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор; керівник 
науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки 
Національного університету «Острозька академія»; Голова громадської організації 
«Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання» 

 

ЧЛЕНИ ЖУРІ: 
 
1. Бондарчук Олександр Макарович, магістр богослов’я, відмінник народної освіти, 
м. Здолбунів Рівненської області 
2. Рудь Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту освіти 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 
3. Сташенко Михайло Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
4. Мичак Микола Володимирович, спеціаліст вищої категорії, "старший вчитель", 
вчитель історії та основ християнської етики Комунального закладу «Тучинська 
спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради Рівненської області 
5. Скворцова Зінаїда Володимирівна, вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) компенсуючого типу (спеціальний) “Центр Пагінець” Рівненської міської ради; 
керівник “Школи духовної істини” для педагогів, які використовують християнські 
цінності у виховному просторі, м. Рівне 
6. Павлова Оксана Вікторівна, вчитель етики, основ християнської етики КЗ 
"Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Маріупольської міської ради 
Донецької області" 
7. Лахман Наталія Миколаївна, заступник директора, вчитель-методист, викладач 
основ християнської етики Мізоцького НВК "ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей" Мізоцької 
територіальної громади Рівненського району Рівненської області 
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20 березня 2021 р. 

10.00-11.00 – відкриття XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року 
предметів духовно-морального спрямування» 
 доступ за посиланням: meet.google.com/fiz-bdbv-mud 
 

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ: 
 Пасічник Ігор Демидович, професор, ректор Національного університету 
«Острозька академія» 
 Євтушенко Раїса Іванівна, головний спеціаліст директорату шкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України 
 Решетніков Юрій Євгенович, кандидат філософських наук, заступник Голови 
Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при 
Міністерстві освіти і науки України 
 Коржевський Петро Миколайович, начальник управління освіти та науки 
Рівненської обласної державної адміністрації 
 Новікова Дарія Петрівна, директор Всеукраїнського благодійного фонду 
«Східноєвропейська гуманітарна місія» 
 Сташенко Михайло Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
 Бондарчук Олександр Макарович, магістр богослов’я, відмінник народної 
освіти, м. Здолбунів Рівненської області 
 Павлова Оксана Вікторівна, вчитель етики, основ християнської етики КЗ 
"Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Маріупольської міської ради 
Донецької області" 
 Торлупа (Гора) Богдана Василівна, учитель мистецтва Хмельницького 
приватного ліцею «Мої обрії» Хмельницької області; переможець XІV Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу «Учитель року предметів духовно-морального спрямування – 2019» 
 Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 
керівник науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки 
Національного університету «Острозька академія»; Голова громадської організації 
«Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання» 
 
11.00-15.00 – доступ до виконання письмового тесту на знання Святого Письма за 
посиланням (для учасників конкурсу) 
 
15.00-18.00 – майстер-класи 
 доступ за посиланням: meet.google.com/fiz-bdbv-mud 
 тривалість кожного 30 хв. 
 запитання – відповіді до 10 хв. 
 
1. «Професійні особливості педагога предметів духовно-морального спрямування» 
Матласевич Оксана Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», 
м. Острог 
2. «Духовність особистості» 
Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка Львівської області, м. Дрогобич 
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3. «Коли торкаєшся дитячих сердець…» 
Скворцова Зінаїда Володимирівна, вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
компенсуючого типу (спеціальний) “Центр Пагінець” Рівненської міської ради; керівник 
“Школи духовної істини” для педагогів, які використовують християнські цінності у 
виховному просторі, м. Рівне 
4. «Синтез предметів духовно-морального спрямування та курсу «Зарубіжна 
література» в контексті розвитку Нової української школи» 

За матеріалами авторського навчально-методичного посібника «Логіка духовності в 
системі координат формування читацької компетентності на уроках зарубіжної 
літератури» 
Павлова Оксана Вікторівна, вчитель етики, основ християнської етики КЗ 
"Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Маріупольської міської ради 
Донецької області" 

 
27 – 28 березня 2021 р. 

12.00-18.00 – демонстрація фрагменту інтегрованого уроку (заняття) предметів 
духовно-морального спрямування вихователями закладів дошкільної освіти та учителями 
закладів загальної середньої освіти 
 доступ за посиланням: meet.google.com/ofr-wgrz-yei 
 час для виступу – до 10 хв. 
 

03 квітня 2021 р. 
12.00 – закриття XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року предметів 
духовно-морального спрямування» та нагородження його учасників 
 доступ за посиланням: meet.google.com/esp-shoh-fko 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
презентації фрагменту уроку (заняття) КДМС 

№ з
/п КРИТЕРІЇ 

К-ість балів 
100 

1 Відповідність уроку вимогам методики навчання, програмі 
Відповідність використаного біблійного матеріалу змісту уроку з 
відповідного предмета. Володіння методикою (форми, методи) 
Використання інноваційних форм і методів 

30 

2 Інноваційний, інтегрований, творчий підхід до розробки уроку: 
а) авторський урок б) оригінальний підхід до створення уроку 10 

3 Відповідність уроку віковим та психологічним особливостям учнів 
Відповідність використаного біблійного матеріалу віковим та 
психологічним особливостям учнів 

10 

4 Знання і використання Святого Письма для розкриття теми 
інтегрованого уроку 10 

5 Міжконфесійність уроку 10 
6 Виховний потенціал уроку 10 
7 Володіння ораторським мистецтвом 10 
8 Використання біблійної наочності, ТЗН 

Використання посібників та підручників під час презентації 10 
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СПОНСОРИ та МЕЦЕНАТИ 

XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«УЧИТЕЛЬ РОКУ 
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ», 

20 та 27 березня 2021 року 
 

1. Національний університет «Острозька академія» 
2. Студентсько-викладацький храм преп. Федора Острозького 
3. Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія», 

м. Київ 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

щодо проведення 
XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«УЧИТЕЛЬ РОКУ 
ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ-2021» 

20 та 27-28 березня 2021 року Національний університет «Острозька академія» 
проводить XV Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель року предметів духовно-
морального спрямування» в онлайн-форматі. 

До участі запрошуємо вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів 
загальної середньої освіти, викладачів 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 духовно-морального 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. 
Важлива інформація: 
 Початок о 10 год. 20 березня 2021 р. 
 Подання матеріалів та заявок на участь у конкурсі – до 10 березня 2021 р. 
Адреса для листування: 
 Лабораторія християнської етики, психології та педагогіки, Національний 
університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 
35800 
 
 E-mail: christian.lab@oa.edu.ua 
 Web-site: http://www.oa.edu.ua 
 Оргкомітет, тел. 067 104 5737, Власова Світлана Борисівна 
Координатор 
XV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року предметів духовно-морального 
спрямування»; 
Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-
морального виховання»; доктор педагогічних наук, професор, 
керівник науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки 
Національного університету «Острозька академія» Василь Миколайович Жуковський 


