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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 18 червня 2015 року
 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:   
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної   освіти 

Кафедра суспільно- гуманітарної  та етико-естетичної освіти 
(корпус І, поверх ІІ)     

                                         
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
науково-педагогічні працівники вищих навчальних  закладів  

Закарпатської області, духовенство області, митці, педагогічні 
працівники ЗІППО, педагогічні працівники ЗНЗ області,  наукові 
співробітники музеїв, провідні бібліотекарі

В рамках проекту: «Інститут еколого-релігійних студій: нау-
кові засади, міжконфесійна комунікація та педагогічні принципи 
християнської екологічної етики» (UKR 19416) у співпраці з Уні-
верситетом Людвіга Максиміліана (Мюнхен, ФРН) і при підтрим-
ці Реновабіс (Фрайзинг, ФРН).  

       ПОРЯДОК  ТА  РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ 

Реєстрація учасників конференції – 9.00
Огляд книжкових виставок «Духозорці вічності» ЗІППО, Всеу-

країнського державного Ордена Дружби народів видавництва «Кар-
пати», творчих робіт з образотворчого мистецтва учнів 5-7 класів 
ЗНЗ Свалявщини за темою «Україна – моя Батьківщина», виставки 
дипломних робіт студентів Закарпатського художнього інституту 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 9.00 – 10.00

Презентації – 9.00 – 10.00
Відкриття конференції – 10.00 
Вступне та вітальне слово до учасників конференції – 10.00 – 10.20
Пленарне засідання  – 10.20 – 12.10 
Концертна програма Державного Заслуженого Академічного 

Закарпатського народного хору України – 12.10 – 12.30
Перерва – 12.30 – 13.00
Робота в секціях – 13.00 – 15.00
Перерва – 15.00 – 15.30
Робота «круглого» столу – 15.30 – 16.30
Пленарне засідання – 16.30 – 17.00
Доповіді – 20 хв.
Виступи – 10 хв.
Презентації – 10 хв.
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ПРОГРАМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ
  

ВІДКРИТТЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ – 10.00 – 10.20 
(актова зала, корпус ІІ, поверх ІІ)

Вступне слово до учасників конференції

Бокотей О.М. – канд.біол. наук, доцент біологічного факульте-
ту ДВНЗ «УжНУ», директор Інституту еколого-релігійних студій

Вітальне слово учасникам конференції

Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти,  канд. пед. наук, доктор філософії (PhD), доцент   

Палько Т.В., директор Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти

Його Преосвященство владика Мілан Шашік, керуючий єпи-
скоп Мукачівської греко-католицької єпархії 

Бедь В.В. (архімандрит Віктор) президент Карпатського уні-
верситету імені  Августина Волошина, президент Міжнародної  
академії богословських наук, доктор богословських наук, доктор 
юридичних наук,  професор, академік    

Лендьел М. О., проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», доктор політичних 
наук, доцент 

Щербан Т.Д., ректор Мукачівського державного університету, 
доктор психологічних наук, професор

Шеба В.С., директор Закарпатського краєзнавчого музею
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Пленарне засідання – 10.20 – 12.10
(актова зала інституту, корпус ІІ, поверх ІІ)

                                                 
Фенич В.І., декан історичного факультету ДВНЗ «Ужгородсь-

кий національний університет», кан. іст. наук, доцент
«Свої» і «чужі» духовні провідники на сторінках енциклопедії з 

історії та культури Закарпаття: проблеми дефініцій та епістемології 

Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти,  канд. пед. наук, доктор філософії (PhD),  доцент   

Рецепція духовності та діяльності духовних провідників За-
карпаття ХХ–ХХІ століття у контексті проблем епістемології 

Бедь В.В. (архімандрит Віктор) президент Карпатського уні-
верситету імені  Августина Волошина, президент Міжнародної  
академії богословських наук, доктор богословських наук, доктор 
юридичних наук,  професор, академік

Генеза християнізації та історичні етапи церковного будів-
ництва на теренах України   

Басараб М.М., заступник директора з науково-дослідної ро-
боти та міжнародної   діяльності Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти, канд. іст. наук, доцент кафедри су-
спільно-гуманітарної та  етико-естетичної освіти  ЗІППО  

Роль Августина Волошина у становленні педагогічного руху 
на Закарпатті у 20-30 роках ХХ століття 

Опачко М.В., доцент кафедри  педагогіки та психології ДВНЗ                                                      
«Ужгородський національний університет», канд. пед. наук   

Духовність особистості в контексті парадигмального підходу 

Приймич М.В., доцент, канд. мистецтвознавства, докторант 
Львівської академії мистецтв   

 Йосип Бокшай. Церковне мистецтво та питання національ-
ного романтизму 

Петій-Потапчук Н.Й.,  художній керівник, головний диригент 
Державного Заслуженого Академічного Закарпатського народно-
го хору України, заслужений працівник культури України, кава-
лер ордену княгині Ольги, доцент

 Закарпатський народний хор: духовні здобутки, творчі по-
шуки та перспективи 
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КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА 
Державного Заслуженого академічного Закарпатського 

народного хору України
12.10 – 12.30

Художній керівник та головний диригент – Петій-Потапчук Н.В., 
заслужений працівник культури України, кавалер ордену княгині 
Ольги, доцент

Старовинний лірницький кант «Через поле широкоє» обр. 
Д. Котка, соліст – засл. арт.України Олександр Садварій

«Гомін полонини» муз. та сл. М. Попенка  

Закарпатська народна пісня «Не рубай ліщину» обр. М. Кречка, 
солістки –  Наталія Мацко та Яна Садварій

Закарпатська народна пісня  «Іванку, Іванку» обр. М. Попен-
ка, солістки – засл. арт. України Надія Гораль та Яна Садварій

Закарпатська народна пісня «Верховино, світку ти наш» 
обр. Д. Задора, соліст – нар. арт. України Петро Матій

«Молитва за Україну» муз. М. Лисенка, сл.  О. Кониського

 
Секція І

Методологічні засади формування та розвитку 
духовності особистості

(ауд. № 2, корпус І, поверх І)

Головуючі:  

Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти, канд. пед. наук, доктор філософії (PhD), 
доцент, член Національної Ліги українських композиторів     

Гвоздяк В.М., завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Ужгородсь-
кий національний університет», канд.  філософ. наук, доцент
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Секретар:   

о. Долинич Андрій, викладач Ужгородської греко-католиць-
кої богословської академії ім. бл.свчм. Теодора Ромжі

Зимомря  М.І., професор Дрогобицького державного педаго-
гічного університету ім. Івана Франка, академік АНВШ України, 
член Національної спілки України

Сутність віри в оцінках о. Августина Волошина

 Гвоздяк В.М., завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Ужгородсь-
кий національний університет», канд.  філософ. наук, доцент

 Інтегративні тенденції сучасного наукового пізнання

Артемова М.Г., професор кафедри філософії та гуманітарних 
наук Карпатського університету імені Августина Волошина,   до-
ктор філософії, професор, член-кореспондент  директор НДІ 
богослов’я,  філософії та аналітики ДННК „УУБА – КаУ 

Основні  підходи  до забезпечення  трансформаційних  процесів  
в освіті  України   у  контексті «духу епохи», одухотворення  нації 

Урста С. В., декан богословсько-філософського факультету 
Української богословської академії Карпатського університету імені  
Августина Волошина, доктор богословських  наук, доцент, член-ко-
респондент Міжнародної академії богословських наук  (МАБН)

 Специфіка духовно-релігійного становища на землях За-
карпаття на перетині ХІХ – початку ХХ століть  

Мірецький М. П., доцент  кафедри  бібліїстики  та  історії  Церкви  
Української богословської  академії  Карпатського університету імені 
Августина Волошина, кандидат богослов’я, магістр теології, доцент  

 Історико-богословська значимість українського книгодру-
кування у формуванні української нації та розвитку сучасного 
стану епістемологічних досліджень 

Гарда М. Ф.,  науковий співробітник НДІ богослов’я,  філосо-
фії та аналітики Карпатського університету імені  Августина Во-
лошина,  магістр філософії                   

Гуманістична філософія Е.Фрома: сучасний український ос-
вітній вимір 

Василинка Роман, протоієрей, голова катехитичної комісії 
Мукачівської греко-католицької єпархії        

Проблеми і перспективи катехитичного навчання дітей та молоді 
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Даниїл Бендас, ставроформний протоієрей, парох села 
Мала Копаня   

Душпастерська і духовна діяльність єпископа Мукачівської 
греко-католицької єпархії  Іоанна Семедія      

 Попадич О.О., доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ  
«Ужгородський національний    університет», канд. пед. наук

 Духовні цінності як провідний чинник формування особи-
стості студентів 

 
Бокотей О.М., директор Інституту еколого-релігійних студій,  

к.с.г.н., доцент біологічного факультету  ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» координатор    програм Комісії з еко-
логії і мігрантів Римо-Католицької Церкви в Україні та Комісії з 
екології Мукачівської греко-католицької єпархії

Методологічні основи формування екологічної складової 
духовності особистості

Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти, канд. пед. наук, доктор філософії, доцент, 
член Національної Ліги українськиї композиторів,   

Щур В.І.,  учитель  історії, учитель-методист  Королівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської районної ради Закарпатської 
області, відмінник освіти

Михайло Рощахівський – перший організатор і директор 
Севлюшської музичної школи 

Пайда І.І.,  учитель фізики, учасник АТО
Духовний світ українців у контексті розбудови національ-

ної ідеї 

Туряниця В.В.,  доцент кафедри педагогіки та психології  фа-
культету суспільних наук   ДВНЗ    «Ужгородський  національний   
університет», канд. філ. наук, відмінник  освіти України

Особистість постсоціалістичної України: співвідношення 
духовного і матеріального як чинник формування громадяни-
на держави 

Шимон Ю.Ю.  методист кабінету суспільно-гуманітарних  та 
художньо- естетичних  дисциплін  Закарпатського інституту пі-
слядипломної педагогічної освіти

 Духовна діяльність Теодора Ромжі 
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Лазар І.В., завідувач кабінету координаційно-методичної 
діяльності  Закарпатського інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти

Постать і духовність в освітньому середовищі 

Біланич М.М., науковий співробітник Закарпатського краєзнав-
чого музею, катехит Мукачівської греко-католицької  єпархії

Співпраця Інституту еколого-релігійних студій з кафедрою 
суспільно-гуманітарниої та етико-естетичної освіти ЗІППО в 
духовному вихованні 

  
о. Долинич Андрій, викладач Ужгородської греко-католиць-

кої богословської академії ім. бл.свчм. Теодора Ромжі
Проблеми духовного життя людини в сучасному світі 

 о. Ігор Пилипів Мукачівської греко-католицької єпархії, учи-
тель християнської етики Кальницької ЗОШ І-ІІІ ст.  Мукачівсь-
кої районної ради Закарпатської області

 Християнське виховання в загальноосвітній школі 

Сивохоп Я.М., ст. викладач кафедри менеджменту та іннова-
ційного розвитку освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії 
здоров’я збережувальних технологій

Духовна складова здоров’я у системі життєвих цінності молоді

Шеян М.О., методист науково-дослідної лабораторії здоров’я 
збережувальних технологій

Формування духовного здоров’я  в умовах початкової школи

Керестень І.С., доцент кафедри педагогіки і психології Закарпатсь-
кого угорського інституту ім. Ференца Ракоція ІІ, канд. пед. наук 

Духовний світ особистості як основа життєтворчості 

Секція ІІ
Історико-культурні витоки духовності на Закарпатті 

(ХХ-ХХІ ст.)
(ауд. № 6, корпус І, поверх ІІ)

Головуючі: 

Басараб М.М., заступник директора з науково-дослідної ро-
боти та міжнародної   діяльності Закарпатського інституту після-
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дипломної педагогічної освіти, канд. іст. наук, доцент кафедри су-
спільно-гуманітарної та  етико-естетичної освіти ЗІППО 

 
Малець О.О., доцент кафедри суспільних дисциплін Мука-

чівського державного університету, канд. іст .наук  

Секретар:     

Шимон Ю.Ю., методист кабінету суспільно-гуманітарних  та 
художньо-естетичних  дисциплін  Закарпатського інституту пі-
слядипломної педагогічної освіти

Розлуцька Г.М., доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», канд. пед.  наук

Полікультурне виховання учнів молодшого шкільного віку 
на Закарпатті у міжвоєнний період 

Розман І.І., ст. викладач кафедри англійської філології та ме-
тодики викладання іноземних мов Мукачівського державного 
університету

Створення духовного середовища педагогами Закарпаття 
1919-1939 рр. 

Браславець В.В., директор Всеукраїнського державного Орде-
на Дружби народів видавництва «Карпати», канд. фіз.-мат. наук

Книговидавнича діяльність видавництва «Карпати» в ду-
ховному зростанні особистості

Шикітка Г.М., аспірант кафедри педагогіки та психології ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»

 Спрямованість педагогічних товариств Підкарпатської Русі 
на духовний розвиток особистості 

Ваколя З.М., аспірант кафедри педагогіки та психології ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»

Проблема духовності на сторінках преси Підкарпатської Русі 

Дзямко В.Й., доцент кафедри теорії ймовірностей і математич-
ного аналізу ДВНЗ  «Ужгородський національний університет»

Духовне відродження греко-католицької віри на Закарпатті 
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Щур В.І., вчитель  історії, вчитель-методист  Королівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської районної ради Закарпатської 
області, відмінник освіти України

Інтелігенція Севлющини у визвольних змаганнях часів Кар-
патської України 

Хома О.М., доцент кафедри педагогіки і методики початкової 
та дошкільної освіти Мукачівського державного університету, 
канд. пед. наук  

Підготовка майбутніх учителів початкової школи у контекс-
ті аналізу педагогічної думки Закарпаття 

Пилип Р.І., доцент  кафедри декоративно- прикладного мистецт-
ва Закарпатського художнього інституту, канд. мистецтвознавства  

Дослідник традиційної народної вишивки Чехословацького 
періоду 

Сирохман М.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних дис-
циплін Закарпатського художнього інституту, заслужений пра-
цівник культури України

Дерев’яні церкви Карпат як оберіг духовності нації 

Малець Н.Б., доцент кафедри української мови ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет», канд. іст. наук   

Яцко Остапчук як провідник соціал-демократичного руху 
20-30 рр. ХХ ст. на Закарпатті 

Куля Н.В., науковий співробітник Інституту еколого-релігій-
них студій 

Духовне виховання молоді засобами туризму і краєзнавства 

Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти, канд. пед. наук, доктор філософії, доцент   

Духовні засади діяльності Пласту на Закарпатті у міжвоєн-
ний період 

Угляй Л.П., учитель історії, учитель-методист Великоугольсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської районної ради Закарпатської області

Бібліотека Закарпаття як центр духовного розвитку молоді 

Біланич Г.П., канд. іст. наук
Видавнича діяльність «Карпат» як осередок духовності 

закарпатців 
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Рац В.Ю., завідувач відділу народної творчості та аматорського 
мистецтва Обласного організаційно-методичного центру культури

Організаційно-методичне забезпечення інвентаризації еле-
ментів нематеріальної культурної спадщини 

Філіп Л.І., історик, краєзнавець
Дівочі сиротинці Мукачівської греко-католицької єпархії 

Стеценко І.Б., редактор журналів «Дошкільне виховання», 
«Палітра педагога», «Джміль», «Вчитель початкової школи»

Духовно-моральне виховання на сторінках педагогічної преси 
журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль» 

Шип Ю.В., письменник, член Національної Спілки письменників 
України, лауреат двох крайових (ім. Ф.Потушняка та ім.Героя Украї-
ни о. Августина Волошина) та двох Всеукраїнських (ім. Леоніда Глі-
бова та Зореслава) літературних премій, нагороджений найвищою 
відзнакою Національної Спілки письменників України – Медаллю 
за вагомий внесок у розвиток української літератури 

Великий син Великих Лазів 
 
Кузьма В.М., методист кабінету методики виховної та поза-

шкільної роботи Закарпатського інституту післядипломної педа-
гогічної освіти

Духовна творчість письменників-педагогів першої полови-
ни ХХ століття 

Секція ІІІ
Гуманістична парадигма освіти у контексті 

духовного виміру
(ресурсний центр, корпус І, поверх І) 

                                                     

Головуючі:  

Ходанич Л.П., завідувач кафедри педагогіки та психології Закар-
патського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент

Опачко М.В., доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», канд.  пед.  наук
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Секретар:  

Шелевер О.В., доцент кафедри психології ДВНЗ «Ужгородсь-
кий національний університет», канд. пед. наук

Ходанич Л.П., завідувач кафедри педагогіки та психології Закар-
патського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент

 Духовний світ дитячої літератури Закарпаття ХХ ст. 

Батрина Т.В., викладач Ужгородського коледжу культури і ми-
стецтв, викладач-методист

Створення духовного середовища творчого розвитку осо-
бистості в ВНЗ культури та мистецтв 

Марфинець Н.В., доцент кафедри філології Карпатського ін-
ституту підприємництва університету «Україна», кан. пед. наук         

Формування духовного світу особистості учня засобами лі-
тературного краєзнавства 

Лалак Н.В., доцент кафедри педагогіки і методики початкової 
та дошкільної освіти Мукачівського державного університету,  
канд. пед.  наук  

Підготовка майбутніх фахівців до формування духовної 
культури молодших школярів 

Малинкова К.Ю., провідник бібліотекар читальної зали об-
слуговування 5-9 кл. Закарпатської обласної бібліотеки для дітей 
та юнацтва, керівник туристично-краєзнавчої агенції «Мандрує-
мо разом» 

Інтерактивні форми та методи духовного виховання дітей 
та юнацтва 

Коперльос Б.М., канд. фіз.-мат.наук, доцент кафедри  при-
кладної фізики фізичного факультету ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний  університет»

Формування духовних цінностей студентів-фізиків у про-
цесі викладання природничих дисциплін 

Депчинська І.А., викладач кафедри педагогіки та психології 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Духовний аспект гуманітарної складової освіти: сутність і 
компонентнісний  склад
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Капральова Л., учитель початкових класів Спеціалізованої за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  № 4 з поглибленим вивченням сло-
вацької мови Ужгородської міської ради Закарпатської  області

Інтегроване навчання як складова формування духовності 
особистості 

Маріян Е.О., заступник директора з виховної роботи, учитель 
музичного мистецтва та художньої культури Мукачівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.  № 6 Мукачівської міської ради

Формування духовного розвитку учнів у системі виховної 
роботи ЗНЗ  

Костюк М.П., викладач англійської  мови  Спеціалізованої 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №4 із поглибленим вивченням  
словацької  мови    

Проектні методи навчання у формуванні духовної особистості 

Васько О.Ю., завідувач Яроцького дошкільного навчального 
закладу Ужгородської районної ради Закарпатської області

Духовне виховання дітей в дошкільному навчальному закладі 

Попадюк К.В., голова правління  ГО «Закарпатська професій-
на асоціація жінок-освітян «Перспектива»»

 Інноваційна освіта: використання американського досвіду 
у духовному розвиткові особистості 

Фенчак Л.М., доцент кафедри педагогіки і методики початко-
вої та дошкільної освіти Мукачівського державного університету, 
канд. пед.  наук   

Засоби формування і розвитку духовного здоров’я у молод-
ших школярів 

Гаяш О.В., методист кабінету  дошкільної, початкової та ін-
клюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти

Гуманістичні засади інклюзивної освіти 

Рего Г.І., доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатсь-
кого інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. 
наук, доктор філософії (PhD )

Вплив музейної педагогіки на формування духовності дітей 
дошкільного віку 
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Шип- (Жупанин) М.С., артистка хору Закарпатської обласної 
філармонії

Духовне виховання молодших школярів засобами творчості 
С.І. Жупанина  

Секція IV
Духотворча функція мистецтва у життєдіяльності особистості

(ауд. № 9, корпус ІІ, поверх ІІ)
                                     
Головуючі: 

Ходанич П.М., доцент кафедри суспільно-гуманітарної та ети-
ко-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти, канд. пед. наук., доцент, член Національної спіл-
ки письменників України, Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, Національної спілки краєзнавців України

Росул Т.І., доцент кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородсь-
кий національний університет, канд. мистецтвознавства

Секретар:  

Жабляк М.Д., ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти  

Ходанич П.М., доцент кафедри суспільно-гуманітарної та ети-
ко-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти, канд. пед. наук., доцент, член Національної спіл-
ки письменників України, Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, Національної спілки краєзнавців України

Духовний світ родини у творчій спадщини народного ху-
дожника України В.І. Свиди 

Баяновська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти,  канд. пед. наук, доктор філософії (PhD), доцент  

Майборода І.Ю., старший викладач кафедри педагогіки і ме-
тодики дошкільної та початкової освіти Мукачівського держав-
ного університету, член Мукачівської спілки самодіяльних ху-
дожників «Райдуга»

Роль Закарпатських педагогів-художників середини ХХ ст. у 
формуванні духовного світу особистості 
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Белень М. О.,  професор  кафедри  практичного богослов’я та 
церковного мистецтва та співу Української   богословської акаде-
мії Карпатського університету імені Августина Волошина (УБА 
КаУ), академічний скульптор, художник, педагог,  доктор стецт-
вознавства, професор, академік Української міжнародної акаде-
мії оригінальних ідей, член-кореспондент МАБН, заслужений ху-
дожник України, член Національних спілок України  художників, 
журналістів, дизайнерів, лауреат республіканської премії імені 
М.Островського, обласної премії імені Д. Вакарова, дипломант 
Першого ступеня Першого Світового Конгресу бойків

Карпатський ареал: дерев’яна архітектура Закарпаття 

Жабляк М.Д., ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти  

Духовний розвиток учнів засобами художньо-естетич-
них дисциплін  

Волощук А.В., завідувач кафедри образотворчого мистецтва 
Закарпатського художнього інституту, канд. пед. наук

Розвиток духовності підростаючого покоління у мистецько-
педагогічній діяльності  Золтана  Баконія 

Теличко В.Ф., заслужений діяч мистецтв України, доцент, ла-
уреат обласних премій  ім. Дезидерія Задора  та братів Ю. та Є. 
Шерегіїв, голова Закарпатської організації Національної спілки 
композиторів України

Двадцять років Закарпатської організації Національної 
спілки композиторів України: здобутки і перспективи 

Росул Т.В., доцент кафедри історії України ДВНЗ «Ужгородсь-
кий національний університет, канд. мистецтвознавства

Особливості формування художньої картини світу засоба-
ми музичного мистецтва 

Пастеляк І.І., завідувач хореографічним відділом Ужгородсь-
кого коледжу культури і мистецтв, голова Закарпатського облас-
ного осередку Національної хореографічної спілки України, за-
служений працівник культури України

Збереження та розвиток хореографічного мистецтва на За-
карпатті у ХХ – ХХІ століттях 
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Гаснюк В.В., доцент кафедри співу, диригування та музично-
теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету, 
канд. пед.наук

Мистецькі традиції як засіб формування духовних цінно-
стей молодших школярів 

Жофчак З.З., народний вчитель України, заслужений вчитель 
України, керівник лауреата міжнародних конкурсів – учнівського 
хору «Едельвейс» , почесний громадянин міста Ужгорода

Проблеми шкільного хорового мистецтва 

Гайдук В.М., викладач Ужгородського державного музичного 
училища ім. Д. Задора, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
премії ім. Д. Задора, лауреат композиторського конкурсу, член За-
карпатської організації Національної спілки композиторів України

Духовні псалми тисячоліття 

Василинка М.І.,  старший викладач кафедри педагогіки і ме-
тодики початкової та дошкільної освіти Мукачівського держав-
ного університету

Вплив духовної музики на формування музично-естетичної 
культури молодших школярів 

Драгун Ю.Ю., член  Всеукраїнського об’єднання «Письменни-
ки Бойківщини», творчої організації «Митці Тячівщини»

Формування духовної культури дітей засобами художнього 
слова і пісні

Івашкович В.В., учитель образотворчого мистецтва, учитель-
методист Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Свалявської районної 
ради Закарпатської області

Роль образотворчого мистецтва у формуванні духовного 
розвитку учнів 

Шутка М.М., учитель образотворчого мистецтва, учитель-ме-
тодист Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької  районної ради За-
карпатської області

Духовний розвиток учнів 7-х класів на уроках образотвор-
чого мистецтва 

Повхан М.В., заступник директора з виховної роботи, учитель 
образотворчого мистецтва та художньої культури Худлівської 
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ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського районної ради Закарпатської області
Виховне значення сакрального мистецтва на уроках ху-

дожньо-естетичних дисциплін 

Зейкан І.П., заступник директора з навчально-виховної ро-
боти, учитель образотворчого мистецтва та художньої культу-
ри Імстичівської ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської районної ради Закар-
патської області

Аналіз-інтерпретація  творів мистецтва як засіб естетично-
го виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва 

Кирлик Я.Ю., директор Ужгородської спеціалізованої загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окре-
мих предметів Ужгородської міської ради Закарпатської області, 
відмінник освіти України

Створення духовного особистісно-орієнтованого середови-
ща в ЗНЗ

Фізер В.С., старший викладач кафедри педагогіки музично-
го освіти і виконавського мистецтва Мукачівського державно-
го університету

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фортепіано

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Тенденції та шляхи духовного розвитку особистості 
в складних суспільно-економічних, соціокультурних 

та освітніх умовах»
(ауд. № 2, корпус І, поверх І)

15.30 – 16.30

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
16.30 – 17.00

Підведення підсумків роботи конференції
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