


                                               
 

Зміст 

програми 

Теми занять Викладач Кількість 

годин 

Основи християнської педагогіки Жуковський В. М., доктор 

педагогічних наук, професор 

Національного університету 

«Острозька академія», 

м. Острог 

1 

Методика викладання курсу 

«Основи християнської етики» 

Жуковський В. М., доктор 

педагогічних наук, професор 

Національного університету 

«Острозька академія», 

м. Острог 

4 

Програмне забезпечення 

викладання предметів духовно-

морального спрямування 

Жуковський В. М., доктор 

педагогічних наук, професор 

Національного університету 

«Острозька академія», 

м. Острог 

1 

Професійні особливості педагога 

предметів духовно-морального 

спрямування 

Матласевич О. В., доктор 

психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології 

та педагогіки Національного 

університету «Острозька 

академія», м. Острог 

2 

Історія християнства Смирнов А. І., доктор 

історичних наук, доцент 

Національного університету 

«Острозька академія», 

м. Острог 

2 

Етимологія релігії Огірко О. В., кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; доктор 

філософії, професор Інституту 

Східної Європи, м. Львів 

1 

Основні релігії світу та їх морально-

етичні вчення 

Огірко О. В., кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; доктор 

філософії, професор Інституту 

Східної Європи, м. Львів 

1 

Міжконфесійна специфіка 

християнської етики 

Огірко О. В., кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

1 



біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; доктор 

філософії, професор Інституту 

Східної Європи, м. Львів 

Біблієзнавство та морально-етичні 

цінності Старого і Нового Заповітів 

Огірко О. В., кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; доктор 

філософії, професор Інституту 

Східної Європи, м. Львів 

3 

Моральне богослов’я Огірко О. В., кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; доктор 

філософії, професор Інституту 

Східної Європи, м. Львів 

2 

Христологія Огірко О. В., кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького; доктор 

філософії, професор Інституту 

Східної Європи, м. Львів 

2 

Християнська етика сімейного 

життя 

Буковинський А. Й., 

кандидат філософських наук, 

експерт із питань сімейної 

політики та сімейних 

відносин, м. Київ 

4 

Духовна музика і спів на уроках 

предметів духовно-морального 

спрямування 

Макогнюк С. В., магістр 

релігієзнавства, викладач 

предметів духовно-

морального спрямування, 

м. Хмельницький 

2 

Методика викладання курсу 

«Основи християнської етики» – 

демонстрація фрагментів уроків 

предметів духовно-морального 

спрямування за програмою 

Сайберт Н. М., вчитель основ 

християнської етики 

Крайниківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Хустської ОТГ 

Закарпатської області 

2 

Методика викладання курсу 

«Основи християнської етики» – 

демонстрація фрагментів уроків 

предметів духовно-морального 

спрямування за програмою 

Самолюк Г. С., заступник 

директора з навчально-

виховної роботи, учитель-

методист основ християнської 

етики Заводської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Заводської селищної 

2 



ради Чортківського району 

Тернопільської області 

Мета програми професійний розвиток учителів відповідно до державної 

політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти 

Напрям програми підвищення кваліфікації вчителів з основ християнської етики 

Перелік компетентностей, що 

набуваються / удосконалюються ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: 

1. Поглиблення знань про специфічні принципи викладання 

курсів духовно-морального спрямування. 

2. Поглиблення знань Біблії. 

 

НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА УМІНЬ: 

1. Удосконалення професійних умінь інтеграції біблійних 

цінностей і шкільних предметів. 

2. Удосконалення інформаційних та комунікативних умінь 

публічного захисту знань, презентації матеріалу фрагменту 

уроку. 

 

ВЕРИФІКАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ 

СУЧАСНИХ МЕТОДИК У: 

1. Демонстрації інноваційних форм і методів роботи з дітьми. 

2. Демонстрації духовно-морального, національно-

патріотичного, екологічного тощо потенціалу уроків предметів 

духовно-морального спрямування. 

Обсяг програми 30 год. / 1 кредит 

Час проведення жовтень 2021 р. 

Форма проведення дистанційна, застосунок Google meet 

Документ, що видається за 

результатами підвищення 

кваліфікації 

СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Розробники програми В. М. Жуковський, доктор педагогічних наук, професор 

Національного університету «Острозька академія»; 

С. Б. Власова, співробітник науково-дослідної лабораторії 

християнської етики, психології та педагогіки Національного 

університету «Острозька академія» 

 

ВИКЛАДАЧІ: 

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

англійської мови та літератури; керівник науково-дослідної лабораторії християнської 

етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», 

м. Острог 

Огірко Олег Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри філософії 

та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького; доктор філософії, професор кафедри українознавства 

Інституту Східної Європи, м. Львів 

Макогнюк Світлана Вікторівна, магістр релігієзнавства; спеціаліст управління 

навчальним закладом; викладач предметів духовно-морального спрямування; керівник 

Хмельницької обласної асоціації педагогів «Нове покоління», м. Хмельницький 



Смирнов Андрій Іванович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії імені 

професора М. П. Ковальського Національного університету «Острозька академія», 

м. Острог 

Матласевич Оксана Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», 

м. Острог 

Буковинський Адріан Йосипович, кандидат філософських наук, експерт із питань 

сімейної політики та сімейних відносин; президент Всеукраїнського благодійного фонду 

«Сім'я», м. Київ 

Самолюк Ганна Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-

методист основ християнської етики Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області 

Сайберт Наталія Мирославівна, вчитель основ християнської етики Крайниківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Хустської ОТГ Закарпатської області 
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