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Рівне

Учасники ІІІ регіонального інтернет-форуму
 науково-педагогічні та педагогічні працівники ЗВО, ЗП(Т)О,
ЗЗСО, ЗДО;
 методисти районних, міських методичних кабінетів;
 головні спеціалісти відділів, управлінь освіти, виконкомів рад
міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад;
 студенти та магістри педагогічних спеціальностей ЗВО;
 представники громадських організацій;
 зацікавлені особи.

Організаційний комітет ІІІ регіонального інтернет-форуму
Гавлітіна Т. М., проректор із науково-педагогічної роботи РОІППО,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Савчук Л. О., завідувач, професор кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.
Ковбасюк Т. Л.,

доцент кафедри педагогіки, психології та

корекційної освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук.
Данильчук В. Р., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти
РОІППО, кандидат історичних наук.
Овадюк О. О., старший викладач кафедри педагогіки, психології
та корекційної освіти РОІППО.
Басараба Н. А., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних
технологій РОІППО.
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Адреса оргкомітету ІІІ регіонального інтернет-форуму
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74
Тел. (0362) 64-96-71
E-mаil: duhovnist_roippo@ukr.net
Основні напрями роботи
ІІІ регіонального інтернет-форуму
1. Формування духовно-моральних цінностей особистості в
Новій українській школі.
2. Створення інформаційного простору духовності у вихованні
дошкільників.
3. Місія освітнього закладу на засадах духовності та гуманізму.
4. Сімейне виховання – як гарант морального становлення
особистості.
5. Виховання особистості на засадах духовної спадщини
українського народу.
6. Динаміка ціннісних орієнтацій в умовах трансформації
українського суспільства.
7. Християнські цінності в духовному житті українського народу
та національному відродженні.
Інформація про ІІІ регіональний інтернет-форум
«Духовно-моральний розвиток особистості в умовах сучасної
соціокультурної реальності»
Веб-портал «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua та
сайт РОІППО roippo.org.ua
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Мова ІІІ регіонального інтернет-форуму
Українська
Координатори підготовки і проведення
ІІІ регіонального інтернет-форуму
Ковбасюк Тетяна Леонідівна, доцент кафедри педагогіки, психології
та корекційної освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук, (0-362)
64-96-62.
Овадюк Олена Олександрівна, старший викладач кафедри
педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО, (0-362) 64-9662.
Данильчук Віталіна Романівна, доцент кафедри суспільногуманітарної освіти РОІППО, кандидат історичних наук, тел. 096-60722-16.
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних технологій РОІППО, тел. (0-362) 64-96-64,
(організаційно-технічний супровід).
Календар ІІІ регіонального інтернет-форуму
- прийом заявок та матеріалів – до 29 грудня 2018 р.;
- розміщення електронного ресурсу форуму на сайті РОІППО –
з 10 січня 2019 р.;
- ознайомлення з матеріалами форуму – інтернет-офлайн
формат (заочна участь) – 11–18 січня 2019 р.;
- обговорення матеріалів у постерному режимі, що
відбуватиметься на тематичному форумі веб-порталу «Освіта
Рівненщини» – з 18 січня 2019 р.
Місце проведення
ІІІ регіонального інтернет-форуму
інформаційно-освітнє середовище веб-порталу «Освіта Рівненщини»,
інформаційне середовище сайту РОІППО.
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Формування духовно-морального світу особистості
в Новій українській школі
Формування духовно-моральних цінностей особистості в Новій
українській школі.
Дробко Ірина Володимирівна, заступник
директора з виховної роботи Зарічненського
НВК «Загальноосвітня школа І ступеня –
гімназія» Зарічненського району Рівненської
області.
Виховання на цінностях в умовах Нової української школи.
Данильчук Віталіна Романівна, доцент
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти
Рівненського ОІППО, кандидат історичних
наук.
Духовно-моральне виховання як чинник становлення зростаючої
особистості.
Ковбасюк Тетяна Леонідівна, доцент кафедри
педагогіки, психології та корекційної освіти
Рівненського ОІППО, кандидат педагогічних
наук.
Формування духовності та духовної культури особистості в
умовах НУШ.
Паніна Лариса Анатоліївна, доцент кафедри
суспільно-гуманітарної освіти Рівненського
ОІППО, кандидат історичних наук.
Презентація з теми «Формування духовно-морального світу
особистості в Новій українській школі».
Постоєва Світлана Миколаївна, вчитель
основ християнської етики Висоцької ЗОШ І –
ІІІ ступенів, спеціаліст сектору освіти, молоді
та
спорту
Висоцької
сільської
ради,
Дубровицького району Рівненської області.
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Презентація з теми «Модернізація і розвиток спеціальної освіти в
Україні».
Яценюк Лариса Іванівна, старший викладач
кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти Рівненського ОІППО.
Створення інформаційного простору духовності
у вихованні дошкільників
Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами
музики.
Гуріна Валентина Олександрівна, музичний
керівник
ЗДО
(ясла-садок)
«Веселка»
Розвазької сільської ради Рівненської області.
Формування
життєвої
компетентності
дошкільника
в
умовах ЗДО. Методична розробка «Поле мовних чудес».
Чикалюк Оксана Степанівна, завідувач
Озерянського ЗДО Дубенського району
Рівненської області.
Виховання особистості на засадах духовної спадщини
українського народу
Виховання особистості на засадах духовної спадщини
українського народу (на прикладі діяльності хору с. Чудниця).
Гуменюк Зоя Миколаївна, вчитель історії
Красносільської
ЗОШ
І-ІІ
ступенів
Гощанського району Рівненської області.
Методична розробка виховного заходу «Хліб на вишитому
рушнику».
Дойонко
Галина
Андріївна,
вчитель
початкових класів Великовербченської ЗОШ І–
ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської
області.
6

Презентація з теми «Виховання особистості на засадах духовної
спадщини українського народу».
Жук Тетяна Сергіївна, заступник директора з
навчально-виховної роботи Немовицької ЗОШ
І – ІІІ ступенів Сарненського району
Рівненської області.
Духовність як ментальна якість українського народу. Складові
духовності українців.
Овадюк Олена Олександрівна, старший
викладач кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти Рівненського ОІППО.
Виховання особистості на засадах духовної спадщини
українського народу (за матеріалами дослідження традицій
розвитку бджільництва на Березнівщині).
Прокопчук Ольга Орестівна, вчитель історії
Березнівського НВК «Економіко-гуманітарний
ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» Березнівського
району Рівненської області.
Формування естетичних смаків учнів за допомогою мистецтва
писанкарства.
Снічук Олена Анатоліївна, старший викладач
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти
Рівненського ОІППО.
Методична розробка виховного заходу «Рідна мова – мова
солов’їна».
Тимощук
Надія
Ярославівна,
вчитель
початкових класів Сарненської спеціалізованої
школи розвитку І ступеня №5 з поглибленим
вивченням іноземної мови Сарненського
району Рівненської області.
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Динаміка ціннісних орієнтацій
в умовах трансформації українського суспільства
Формування ціннісних орієнтацій учнів засобами краєзнавчої
роботи.
Бандура Тетяна Миколаївна, вчитель історії
Дубровицької ЗОШ І – ІІІ ступенів №1
Дубровицького району Рівненської області.
Виховання громадянина-патріота через особистісно-орієнтований
підхід.
Власюк Олег Валерійович, доцент кафедри
суспільно-гуманітарної освіти Рівненського
ОІППО, кандидат історичних наук.
Формування духовної безпеки особистості як суб’єкта суспільно
значущих соціальних взаємин.
Ковбасюк Тетяна Леонідівна, доцент кафедри
педагогіки, психології та корекційної освіти,
Рівненського ОІППО, кандидат педагогічних
наук.
Методична розробка родинного свята «Щасливі бути разом»
(4 клас).
Корж Людмила Володимирівна, вчитель
початкових класів Сарненської ЗОШ І-ІІ
ступенів №3 Сарненського району Рівненької
області.
Формування в дітей та молоді високих інтелектуальноморальних запитів, ціннісних орієнтацій та переконань.
Лавренчук Володимир Павлович, завідувач
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти
Рівненського ОІППО, доцент, кандидат
філологічних наук.
Формування ключових компетентностей учнів засобами
краєзнавчої роботи. Методична розробка класної години
«Ювілей школи» (10 клас).
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Лустюк Юлія Аркадіївна, вчитель суспільних
предметів Шубківської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Рівненського району Рівненської області.
Духовно-моральні цінності дітей шкільного віку.
Мельникович Галина Григорівна, старший
викладач кафедри суспільно-гуманітарної
освіти Рівненського ОІППО.
Виховання відповідальності у дітей молодшого шкільного віку в
умовах ГПД.
Писцьо
Світлана
Йосипівна,
вчитель
початкових
класів,
вихователь
групи
продовженого дня Варковицького НВК
Дубенського району Рівненської області.
Студентський проект «Нескорені» (презентація).
Юзик Ольга Протасівна, доцент кафедри
природничо-математичної освіти Рівненського
ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент,
керівник проекту.
Виконавці: Козак О., Кухар І., Куца Н.,
Слободян Н., Чорній Г. – студенти,
Чортківський
гуманітарно-педагогічного
коледжу
ім.
Олександра
Барвінського
м. Чортків Тернопільської області.
Студентський проект «Є воля – є людина!» (презентація).
Юзик Ольга Протасівна, доцент кафедри
природничо-математичної освіти Рівненського
ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент,
керівник проекту.
Виконавці: Парасинчук В., Цибак В., Шалак І.,
Фортуна Н.,
Гаврилюк О. –
студенти,
Чортківського
гуманітарно-педагогічного
коледжу
ім.
Олександра
Барвінського
м. Чортків Тернопільської області.
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Християнські цінності в духовному житті українського
народу та національному відродженні
Методична розробка «Оцінювання досягнень учнів при вивченні
Біблії».
Кіндратів
Інна
Степанівна,
вчитель
християнської етики Демидівського НВК
«ЗОШ І–ІІІ ступенів – ліцей» Демидівського
району Рівненської області.
Методична розробка «Віра в Живого Бога» (7 клас).
Ковальчук Руслана Анатоліївна, вчитель
основ християнської етики Міжнародної
громадської організації «Надія – людям», КЗ
«Клеванська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат №1 І – ІІІ ступенів»
Рівненської обласної ради, Рівненської
української гімназії м.Рівне.
Презентація з теми «Християнські цінності в духовному житті
українського народу та національному відродженні».
Мичак Микола Володимирович, учитель
історії та християнської етики КЗ «Тучинський
навчально-реабілітаційний центр» Рівненської
обласної ради Гощанський району Рівненської
області.
Християнські цінності в духовному житті українського народу та
національному відродженні (з досвіду роботи над проектом «Не
старіють душею ветерани...»).
Чепурко Надія Степанівна, вчитель історії
філії Яринівська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного
закладу Кам’янська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Березнівського району Рівненської області.
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Роль духовних цінностей та морального виховання у розвитку
дітей.
Саприкіна Ольга Петрівна, старший викладач
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти
Рівненського ОІППО.
Методична
розробка
виховного
заходу
«Нехай
буде
благословенний той, хто подає руку допомоги».
Шваєнко Алла Юріївна, викладач суспільних
дисциплін Технічного коледжу НУВГП
м. Рівне Рівненської області.
Інформаційно-технічний супровід ІІІ регіонального
інтернет-форуму
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач
кабінету
інформаційно-комунікаційних
технологій Рівненського ОІППО.
Підготовка сертифікатів учасникам ІІІ регіонального
інтернет-форуму
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач
кабінету
інформаційно-комунікаційних
технологій РОІППО,
Ковбасюк Тетяна Леонідівна, доцент
кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук.
Данильчук Віталіна Романівна, доцент
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти
РОІППО, кандидат історичних наук.
Овадюк
Олена Олександрівна,
старший
викладач кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти РОІППО.
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