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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 Черній Алла Леонідівна – ректор Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

політичних наук, доцент, голова оргкомітету. 

 Баженков Євген Володимирович – в. о. директора ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, співголова 

оргкомітету.  

 Завалевський Юрій Іванович – перший заступник директора 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, 

доктор педагогічних наук, професор, співголова оргкомітету. 

 Сосюк Наталія Володимирівна – директор Обласного 

наукового ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради, 

Заслужений вчитель України, співголова оргкомітету 

 Гавлітіна Тетяна Миколаївна – проректор з науково-

педагогічної роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 

 Кириленко Світлана Володимирівна – начальник відділу 

інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної 

роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат 

педагогічних наук. 

 Кіян Ольга Іванівна – завідувач сектору експериментальної 

педагогіки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, кандидат педагогічних наук. 

 Мисан Віктор Олександрович – заступник директора з 

навчальної (наукової) роботи Обласного наукового ліцею в 

місті Рівне Рівненської обласної ради, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 

 Чергейко Оксана Віталіївна – заступник директора з виховної 

роботи Обласного наукового ліцею в місті Рівне Рівненської 

обласної ради. 

 Ковбасюк Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри педагогіки, 

психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук. 

 Долганов Петро Сергійович – завідувач кабінету 

інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи 



Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент. 

 Антонюк Лілія Володимирівна – методист кабінету 

інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 Чаюк Тетяна Леонідівна – методист кабінету інноваційної 

діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

27 січня 2021 р. 

Рівненський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 

 

До 1100 Підключення учасників. 

1100 – 1130 Відкриття конференції. 

1130 – 1230 Дискусійна платформа 1. 

1230 – 1330 Дискусійна платформа 2. 

1330 – 1500 Перерва. 

1500 – 1700 Круглий стіл з обговорення результатів 

упровадження Програми «Нова українська школа в 

поступі до цінностей» для координаторів та 

учасників експерименту всеукраїнського рівня. 

Майстер-клас «Організація дослідно-

експериментальної роботи у закладах освіти». 

 

28 січня 2021 р. 

Обласний науковий ліцей в місті Рівне Рівненської обласної ради 

1000 – 1100 Дискусійна платформа 3.  

1100 -  1300 Майстер-клас «Організація процесу наскрізного 

виховання на цінностях в НУШ». 

Воркшоп  «Ціннісний потенціал індикативних 

технологій: практики, кейси». 

1300 – 1400 Закриття конференції. 

Обговорення та ухвалення рекомендацій щодо науково-

методичного забезпечення виховання духовних 

цінностей в умовах НУШ. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповіді – до 20 хвилин 

Виступи, повідомлення, аргументи – до 5–10 хвилин 

Участь в обговоренні – до 3 хвилин 

Запитання – до 2 хвилин 



 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, 

доцент. 
 

Коржевський Петро Миколайович, начальник управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації. 

 

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання 

НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. 

 

Завалевський Юрій Іванович, перший заступник директора ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, доктор 

педагогічних наук, професор. 
 

Сосюк Наталія Володимирівна, директор Обласного наукового 

ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради, Заслужений вчитель 

України. 

 

Архімандрит Софроній, намісник Свято-Георгіївського чоловічого 

монастиря на Козацьких могилах. 

 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Колядка «Пречистая діва» (музика Наталії Мельничук, колектив 

виконавців: Анна Кондратюк, Анастасія Антонюк-Чухрай, Анна-

Марія Мулик, Олександра Хімейчук, Ангеліна Мельник, Марія 

Кулаковська м. Рівне). 

Пісня «Лину до тебе я» (слова і музика Наталії Мельничук, 

виконавці: лауреати обласного й всеукраїнського конкурсів Кирило 

Андрієнко та Данило Панащук, м. Рівне). 

 

 



І. ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА  

«Духовні цінності особистості у діяльнісних пріоритетах і 

процесуальному визначенні ролі виховання в умовах реалізації 

аксіологічного підходу в освіті» 

 

Модератори: 
Гавлітіна Тетяна Миколаївна – проректор з науково-педагогічної 

роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Долганов Петро Сергійович – завідувач кабінету інноваційної 

діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних 

наук, доцент 

 

Ціннісна основа духовного становлення особистості  

Назаренко Галина Анатоліївна, проректор з науково-

методичної роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради», доктор педагогічних наук, професор 

 

Смисложиттєві кризи і бар’єри в сучасних підлітків 

Журба Катерина Олександрівна, старший науковий 

співробітник лабораторії морального і патріотичного 

виховання Інституту проблем виховання НАПН України, 

доктор педагогічних наук 

 

Духовна спадщина виховання та нові можливості вчителя в НУШ 

Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

політичних наук, доцент 

 

Національно-патріотичне виховання у закладах позашкільної 

освіти 

Пустовіт Григорій Петрович, професор кафедри природничо-

математичної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

 



Патріотизм як морально-духовна цінність особистості 

Боднарчук Інеса Олександрівна, заступник директора 

Слов’янської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №1 

Слов’янської міської ради Донецької області 

 

Інноваційна діяльність вчителя в сучасних освітніх практиках  

Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу 

інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної 

роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат 

педагогічних наук 

 

Професійний розвиток педагогів: ціннісно-етичний компонент 

Стойкова Вікторія Володимирівна, заступник директора з 

науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

 

Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості 

підлітка 

Кіян Ольга Іванівна, завідувач сектору експериментальної 

педагогіки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, кандидат педагогічних наук 

 

Виклики формування цінностей поколінь Z та А. 

 Жук Михайло Васильович, доцент кафедри соціально-

гуманітарної освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських 

наук 

 

«Європейські цінності» і пам’ять про жертв Голокосту в Україні 

Долганов Петро Сергійович, завідувач кабінету 

інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент 

 

Пошук сенсу свого існування як основа формування життєвих 

цінностей особистості 

Кавецький Віктор Євгенович, доцент, в. о. завідувача 

кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти 



Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук 

 

Ціннісні орієнтири сучасної української школи 

Гринькова Надія Михайлівна, доцент кафедри теорії і 

методики виховання Рівненського державного гуманітарного 

університету 

 

Категорізація загроз духовним цінностям особистості в умовах 

VUCA – світу 

Ложкін Георгій Володимирович, професор кафедри 

психології і педагогіки Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» м. Київ, 

доктор психологічних наук, професор 

 

Ціннісний потенціал духовно-морального виховання молодшого 

школяра 

Ціпан Тетяна Степанівна, доцент кафедри теорії і методики 

виховання Рівненського державного гуманітарного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Вплив духовного розвитку на вікові особливості та життєві смисли 

особистості 

Жабчик Галина Володимирівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Цепцевицької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської 

області  

 

Презентація досвіду впровадження Програми «Нова українська 

школа у поступі до цінностей» в закладах освіти Хмельницької 

області 

Орловська Надія Михайлівна, методист НМЦ виховної 

роботи та позашкільної освіти, старший викладач кафедри 

менеджменту Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Виховання компетентної особистості в НУШ  



Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з науково-

педагогічної роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

 

Формування духовно-моральної особистості в умовах сучасної 

соціокультурної реальності 

Постоєва Світлана Миколаївна, завідувач сектору освіти, 

культури, молоді та спорту Висоцької сільської ради 

Рівненської області 

 

Дидактична комунікація у контексті духовного розвитку мовної 

особистості 

Антончук Олександр Михайлович, доцент кафедри 

стилістики та культури української мови Рівненського 

державного гуманітарного університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Інноваційні стратегії формування особистості учня в умовах 

сучасних викликів 

Соболик Таміла Анатоліївна, директор Нетішинської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №1 Нетішинської 

міської ради Хмельницької області 

 

Основні орієнтири компетентнісного виховання особистості учня 

Хома Світозара Олегівна, методист, завідувач Центру 

виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської 

освіти Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна 

практика, набутий досвід 

Щерв’яніна Анна Володимирівна, вчитель англійської 

мови Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана  Хмельницької області 

Казмірчук Любов Миколаївна, класний керівник, вчитель 

біології та хімії  Хмельницької середньої загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана 



Дзингель Галина Антонівна, вчитель початкових класів 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

Пухальська Ольга Болеcлавівна, класний керівник 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

Хулуб Ніна Григорівна, директор Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 імені 

М. К. Чекмана 

Бенко Алла Володимирівна, заступник директора 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

Ємець Наталія Петрівна, вчитель початкових класів 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М.К.Чекмана 

Свиридов Олександр Геральдович, аспірант Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Дзингель Анна Валеріївна, вчитель початкових класів 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана  

Носаль Мальвіна Іванівна, вчитель англійської мови 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

Гудзь Олександр Віталійович, вчитель Хмельницької 

середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 імені 

М. К. Чекмана 

Кушнір Олександра Іванівна, вчитель англійської мови 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

Наконечна Наталія Анатоліївна, вчитель англійської мови 
Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

Бойчук Олена Анотоліївна, учитель української мови та 

літератури Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана 

 

 

 



Відповідальність як базова моральна цінність особистості 

Стельмашук Жанна Григорівна, доцент кафедри теорії і 

методики виховання Рівненського державного гуманітарного 

університету, кандидат педагогічних наук 

 

Духовні цінності як регулятор конфліктності особистості 

Бортун Богдан Олександрович, аспірант кафедри 

психології і педагогіки Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» м. Київ 

 

Особистісна безпека як базова духовна цінність майбутнього 

професіонала 

Рибальченко Олег Миколайович, аспірант кафедри 

психології і педагогіки Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» м. Київ 

 

Виховання особистості на уроках англійської мови як важлива 

складова розвитку сучасного учня 

Саприкіна Ольга Петрівна, старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

 

Майстерність педагога у формуванні духовних цінностей 

здобувачів освіти 

Лис Лілія Романівна, заступник директора з виховної 

роботи Чемеровецького  навчально-виховного  

комплексу №2 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

гімназія» Чемеровецької селищної ради Хмельницької 

області 

 

Реалізація програми «НУШ у поступі до цінностей» 

Колесникова Вікторія Вікторівна, педагог-організатор 

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області 

 

Освітні стратегії соціалізації особистості в умовах сучасних 

викликів 

Гарюк Ольга Дмитрівна, директор закладу загальної 

середньої освіти І–ІІІ ступенів «Художньо-естетична 



гімназія» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

 

Підготовка педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти – організаторів духовно-морального виховання (з досвіду 

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти) 

Рибалка Людмила Дмитрівна, методист відділів суспільних 

дисциплін, національного виховання Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Формування духовних цінностей школяра на уроках християнської 

етики 

Сохань Галина Степанівна, доцент Львівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

філологічних наук 

 

Педагог як співавтор освітнього та духовного простору дитини: 

ціннісний аспект 

Федорова Юлія Віталіївна, завідувач науково-методичної 

лабораторії виховної роботи і формування культури здоров`я 

Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Справжня освіта – це передусім освіта високих моральних і 

духовних стандартів 

Будько Наталія Святославівна, консультант Комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Люботинської міської ради, Харківської області 

 

Інноваційні форми, методи, прийоми виховання як шлях формування 

духовних та моральних цінностей особистості 

Бойчак Леся Анатоліївна, заступник директора з виховної 

роботи Рівненської української гімназії м. Рівне 

 

 

Формування гуманістичних цінностей особистості 



Тепла Оксана Миколаївна, доцент кафедри романо-

германських мов і перекладу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

 

Провідні засади вчительсько-батьківської взаємодії для 

формування духовно-моральних цінностей в учнів початкових класів 

Віролайнен Окана Василівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа №58» Дніпровської міської 

ради Дніпропетровської області 

 

Виховна місія НУШ 

Вакуліч Наталія Володимирівна, заступник директора з 

виховної роботи Острожецького ліцею імені І. Єремеєва 

Острожецької сільської ради Млинівського району Рівненської 

області 

 

Моральне виховання учнів молодшого шкільного віку: засадничі 

положення  

Кибукевич Ангеліна Миколаївна, здобувач ступеня вищої 

освіти «магістр» Рівненського державного гуманітарного 

університету 

 

Духовний світ сучасного студентства  

Туріцина Олена Миколаївна, асистент кафедри романо-

германських мов і перекладу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

 

Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна 

практика, набутий досвід 

Доброзій Аліна Василівна, педагог-організатор 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №13 

Хмельницької області 

 

Духовно-моральне виховання учня як умова ціннісного становлення 

особистості 

Шмирук Надія Іванівна, методист кабінету освітнього 

адміністрування Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 



 

Психологічні основи формування моральних цінностей особистості 

Клім Світлана Вікторівна, методист навчально-

методичного кабінету психологічної служби Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Морально-духовний зміст «Приповідок Соломонових» у контексті 

ціннісного підходу до формування особистості учня Нової 

української школи  

Михасюк Тетяна Володимирівна, старший викладач 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

 

ІІ. ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

«Особистість у вимірі концептуальних моделей та практичних 

побудовах виховання й духовного розвитку особистості» 

 

Модератори: 

Ковбасюк Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, 

психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 

Бордюк Володимир Миколайович, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

 

Проблеми ідентифікації етносу в модерному історичному дискурсі 

Журба Михайло Анатолійович, завідувач кафедри 

цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної 

Європи Національного педагогічного університету імені 

М. Драгоманова, доктор історичних наук 

 

Духовність як відображення моральних потреб та ставлень 

особистості до навколишньої дійсності 

Бордюк Володимир Миколайович, 



старший викладач кафедри педагогіки, психології та 

корекційної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук 

 

Духовно-моральне виховання підростаючого покоління на 

християнських засадах 

Хоміцька Мирослава Анатоліївна, голова Єпархіального 

відділу функціонування парафіяльних недільних шкіл та 

катехизації молоді; завідувачка недільної школи Свято-

Покровського собору м. Рівне 

 

Презентація персонального сайту Василини Хайруліної 

Хайруліна Василина Миколаївна, член-кореспондент 

НАПН України, доктор філософії, заслужений працівник 

освіти України 

 

Соціально-психологічний простір команди як джерело формування 

цінностей особистості 

Волянюк Наталія Юріївна, завідувач кафедри психології і 

педагогіки Національного технічного університету України 

«КПІ імені Ігоря Сікорського» м. Київ, доктор психологічних 

наук, професор 

 

Сучасні вектори духовно-морального розвитку учнів у контексті 

вимог гуманної педагогіки 

Ковбасюк Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

 

Жорстокість як один із основних моральних пороків 

Папуша Владислав В’ячеславович, доцент кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат психологічних наук 

Духовно-ціннісний розвиток особистості у вимірах сучасності 

Шпичак Інна Петрівна, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 



обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук  

 

Біблійні вислови в народній мові 

Пальчевська Олександра Святославівна, доцент кафедри 

іноземних мов та перекладозвавства Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

Духовний розвиток особистості в умовах закладу середньої освіти 

Мирончук Оксана Михайлівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Боярського академічного ліцею 

«Лідер» Київської області 

 

Інтеграція ключових і предметних компетентностей в наскрізному 

виховному процесі 

Сірук Петро Петрович, директор Острожецького ліцею імені 

І. Єремеєва Острожецької сільської ради Млинівського району 

Рівненської області 

 

Виховні проєкти школи життєвих цінностей як засіб духовного 

становлення учнів 

Остапчук Олена Олександрівна, директор Корецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №1 Рівненської 

області, Заслужений працівник освіти України 

 

Партнерство вчителів та батьків на шляху формування ціннісних 

ставлень та практичних здатностей 

Степчина Наталія Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Корецької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів №1 

 

Християнські основи формування духовних цінностей у діяльності 

партнерської студії «Дорогою духовності»  

Савінова Наталія Степанівна, директор Птицької 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Дубенської районної 

ради Рівненської області, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 



Стратегічний план розвитку закладу як колективна творча 

діяльність, що розвиває лідерські якості, організаторські 

здібності, виховує духовні цінності в учнів 

Собчук Наталія Миколаївна, директор 

Шепетівської загальноосвітньої школи І–ІII ступенів №1 

ім. М. Острозького Хмельницької області 

Лукашук Наталя Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої 

школи І–ІII ступенів №1 ім. М. Острозького Хмельницької 

області 

 

Ціннісні орієнтири Нової української школи 

Гринькова Надія Михайлівна, доцент кафедри теорії і 

методики виховання Рівненського державного гуманітарного 

університету, доцент, кандидат педагогічних наук 

 

Осибистіть на шляху до духовних цінностей 

Антецька Тетяна Степанівна, методист Чемировецького 

Будинку школярів Хмельницької області 

 

Проблема виховання духовних цінностей у сучасних умовах 

 Педан Олеся Василівна, заступник директора з виховної 

роботи Моринського НВК «Дошкільний навчальний заклад – 

ЗОШ І–ІІІ ступенів» імені Тараса Григоровича Шевченка 

Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області 

Роль цінностей і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості 

Шевчук Юлія Сергіївна, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

До питання особливостей формування морально-психологічного 

клімату в інклюзивному освітньому середовищі 

Яценюк Лариса Іванівна, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 



обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Роль мовної культури у формуванні духовності сучасної 

особистості 

Мазурок Мирослава Василівна, методист кабінету 

редакційно-видавничої діяльності Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Формування духовного досвіду особистості в молодшому 

шкільному віці 

Олійник Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки, 

психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

 

Ціннісно-мотиваційна складова психологічної компетентності 

медичних сестер закладів дошкільної освіти 

Вронська Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Орієнтири морально-духовного виховання особистості  

Сльота Сергій Миколайович, директор Чемеровецького 

НВК №2 Хмельницької області 

 

Роль педагога у вихованні та духовному розвитку особистості учнів 

Тищенко Ліля Романівна, доцент кафедри педагогіки, 

психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Учнівські челенджі та квести як активна форма виховання 

духовних цінностей школярів 

Доценко Тетяна Іванівна, заступник директора з виховної 

роботи КЗ «Золотоніська санаторна школа Черкаської 

обласної ради» 

 

Сучасні підходи до діагностування сформованості ціннісних 

ставлень особистості в умовах закладу освіти 

Давидюк Наталія Юріївна, старший викладач кафедри 



педагогіки, психології та корекційної освіти, методист 

кабінету вихованої роботи та позашкільної освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 

 

Розвиток духовно-моральної особистості шляхом залучення до 

різноманітних видів творчої діяльності 

Ясковець Людмила Анатоліївна, вчитель зарубіжної 

літератури та основ християнської етики Городищенської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської 

області 

 

Нова українська школа у поступі до цінностей – пріоритетний 

напрям виховної діяльності у закладі загальної середньої освіти 

Никитюк Ірина Вікторівна, завідувач відділу виховної 

роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Особливості експериментальної роботи з апробації програми 

«НУШ у поступі до цінностей» 

Вітковська Олена Данилівна, завідувач навчально-

методичної лабораторії акмеології Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Основні форми і методи організації виховного процесу у рамках 

програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» у 

Рибинській ЗОШ І–ІІІ  ступенів 

Ханецька Олена Олексіївна, заступник директора з 

виховної роботи Рибинської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 

 

Чинники особистісного благополуччя студентів закладів вищої 

технічної освіти 

Васильченко-Деружко Катерина Анатоліївна, аспірантка 

кафедри психології і педагогіки Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» м. Київ 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 



з обговорення результатів упровадження Програми «Нова 

українська школа у поступі до цінностей» для координаторів 

та учасників експерименту всеукраїнського рівня 

 

Модератори: 

Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу 

інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук 

Кіян Ольга Іванівна, завідувач сектору експериментальної 

педагогіки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, кандидат педагогічних наук 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС  

Криленко Світлани Володимирівни   

«Організація дослідно-експериментальної роботи  

в закладах освіти» 

 

 

 

ІІІ. ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

«Зростаюча особистість учня Нової української школи 

у світлі духовності та поступу нації» 

 

Модератори: 

Сосюк Наталія Володимирівна, директор Обласного наукового 

ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради, Заслужений вчитель 

України 

Мисан Віктор Олександрович, заступник директора з навчальної 

(наукової) роботи Обласного наукового ліцею в місті Рівне 

Рівненської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Духовне становлення особистості в умовах сучасних викликів 

Сосюк Наталія Володимирівна, директор Обласного 

наукового ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради, 

Заслужений вчитель України 

 

Навчання на основі цінностей в НУШ 

Мельник Надія Адамівна, проректор з науково-методичної 



роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти кандидат педагогічних наук 

 

Організація наукового пошуку з цифровими дітьми 

Мисан Віктор Олександрович, заступник директора з 

навчальної (наукової) роботи Обласного наукового ліцею в 

місті Рівне Рівненської обласної ради, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

 

Формування громадянської компетентності обдарованої 

особистості 

Мороз Ольга Олегівна, вихователь Обласного наукового 

ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради 
 

Місце інформатики в духовному вихованні учнів 

 Трофімчук Людмила Олексіївна, вчитель інформатики 

Обласного наукового ліцею в місті Рівне Рівненської обласної 

ради 

Формування духовних цінностей як складова громадянської 

компетентності  

Рожко Володимир Вікторович, вчитель інформатки 

Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної 

ради 

Аксіологічний підхід у створенні регіональної програми 

національного виховання 

Мінакова Наталія Георгіївна, методист кабінету виховної 

роботи та позашкільної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Діагностика готовності вчителів до інноваційної діяльності 

Антонюк Лілія Володимирівна, методист кабінету 

інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти  

 

Цінності компетентнісно зорієнтованої освіти 



Чаюк Тетяна Леонідівна, методист кабінету інноваційної 

діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

 

Формування духовних цінностей учня молодшого шкільного віку в 

Новій українській школі 

Гурінчук Ольга Олександрівна, методист кабінету 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Формування аксіологічної компетентності здобувачів освіти у 

процесі вивчення біології 

Шагієва Раїса Радисівна, методист кабінету природничих 

предметів Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Духовність як основа формування зростаючої особистості учня 

нової української школи 

Заводна Леся Михайлівна, методист кабінету редакційно-

видавничої діяльності Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Особливості участі закладів освіти Миколаївської області в 

експерименті всеукраїнського рівня з апробації програми «НУШ у 

поступі до цінностей»  

Татаренко Тетяна Володимирівна, заступник директора з 

виховної роботи Новоодеської гуманітарної гімназії 

Новоодеської районної ради Миколаївської області. 

 

Використання інтерактивних методів та перфокарток на уроках 

англійської мови 

Ткачук Віта Степанівна, вчитель Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 імені 

М. К. Чекмана  Хмельницької області 

 

Роль батьків у духовному зростанні дитини 

Мудрик Лілія Євгенівна, методист центру виховної роботи, 

захисту прав дитини та громадянської освіти 

Тернопільського обласного комунального інституту 



післядипломної педагогічної освіти 

 

Нова українська школа у поступі до цінностей 

Ратушняк Олена Іванівна, вчитель 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана  Хмельницької області 

Грицюк Галина Альфонсівна, вчитель 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів №13 імені М. К. Чекмана  Хмельницької області 

Газда Тамара Миколаївна, заступник директора з 

навчальної роботи Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 імені 

М. К. Чекмана  Хмельницької області 

Затварницька Тетяна Анатоліївна,  вчитель Хмельницької 

середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 імені 

М. К. Чекмана  Хмельницької області 

  

Виховання духовних цінностей у дітей з особливими потребами. Із 

досвіду роботи 

Прокопчук Софія Михайлівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Рівненського навчально-

реабілітаційного центру «Особлива дитина» м. Рівне 

 

Формування духовних цінностей старшокласників шляхом 

залучення їх до роботи в шкільному театрі 

Сідєльнікова Ольга Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи КЗ «Золотоніська санаторна 

школа Черкаської обласної ради» 

 

Формування ціннісних орієнтацій молоді у процесі реалізації 

наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» 

Авдимирець Лілія Анварівна, методист кабінету 

суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Особистість на шляху до духовних цінностей 

Бойко Любов Олександрівна, заступник директора з 

виховної роботи Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа ІІ–ІІІ ступеня – гімназія» м. Горохів 



Волинської області 

  

Деякі аспекти діагностики професійної готовності вчителів 

початкової школи 

Джаман Таміла Вікторівна, завідувачка кабінету виховної 

роботи та позашкільної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Специфіка логокоригувальної роботи з дітьми, що мають 

порушення зору 

Салівончик Леонід Миколайович, вчитель-логопед  

Рівненського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

компенсуючого типу (спеціальний) №35 м. Рівне 

 

Особливості психічного розвитку дітей з синдромом 

гіперактивності 

Мацюк Лариса Петрівна, практичний психолог, учитель 

Некрасовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Вінницької області 

 

Робота з першоджерелами в контексті розвитку особистості 

Кришмарел Вікторія Юріївна, старший науковий 

співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 

філософських наук 

 

Філософські, соціокультурні та психолого-педагогічні 

детермінанти взаємодії закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Сєрих Лариса Володимирівна, завідувач кафедри теорії і 

методики змісту освіти  Комунального закладу Сумського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Формування виховного простору учнів початкових класів 

Малютянської ЗОШ І–ІІ ступенів засобами козацької педагогіки 

Бондар Людмила Іванівна, директор Малютянської ЗОШ І–

ІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації Київської області 



 

Формування духовних цінностей школярів на уроках 

суспільствознавчих дисциплін 

Гусаков Ігор Миколайович, викладач Львівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Конференц-кав’ярня для мами «31 кавовий день» 

Кравець Наталія Володимирівна, педагог-організатор 

Птицької загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Рівненської 

області  

 

Розвиток творчої особистості 

Конопацька Ніна Іванівна, заступник директора з виховної 

роботи Гружчанського НВО «ЗОШ І–ІІІ ступенів – дитячий 

садок» Київської області  

 

Розвиток емоційного інтелекту як передумова формування 

соціальних компетентностей 

Бойчук Леся Миколаївна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Смілянського навчально- 

виховного комплексу «ЗОШ І ступеня – гімназія імені 

В. Т. Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської області 

 

Ефективні стратегії національно-патріотичного виховання у 

ЗЗСО: на основі результатів співпраці учнів та вчителів Стрия та 

Сєверодонецька 

Суховерська Ірина Іванівна, методист КЗ ЛОР «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 

кандидат історичних наук 

 

  

МАЙСТЕР-КЛАС Гавлітіної Тетяни Миколаївни 

«Організація процесу наскрізного виховання на цінностях в НУШ» 

. 

ВОРКШОП Жука Михайла Васильовича  

«Ціннісний потенціал індикативних технологій: практики, кейси». 

 

 



 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ТА УХВАЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 

Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу 

інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, 

кандидат педагогічних наук. 
 

Кіян Ольга Іванівна, завідувач сектору експериментальної 

педагогіки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, кандидат педагогічних наук. 

 

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з науково-

педагогічної роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

 

 

 

 

 


