
Мукачівська 
римо-

католицька 
єпархія

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГО-РЕЛІГІЙНИХ СТУДІЙ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА  СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ    

 

П Р О Г Р А М А

науково-методичного семінару

ХРИСТИЯНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА:

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

(Пісня - духовне обличчя нації)

                                  

      

    

   
24 вересня 2014 року

м. Ужгород

за підтримки Renovabis 



ДАТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ: 24 вересня 2014 року  

     

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Велика зала Резиденції єпископів Мука-

чівської греко-католицької єпархії,  пл. Бачинського, 1А, м. Ужгород 

( ІV поверх) 

                                                                                                                                                                                                         

                                                          

ПОРЯДОК ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:

Доповіді - 15 хв.

Виступи - 8 хв.

Презентація проектів - 15 хв. 

Майстер-клас Юстини Дідик - 15 хв.

Обмін досвідом роботи - 8 хв.

Музичний практикум - 20 хв.

         

Учасники семінару: науково-педагогічні, педагогічні працівники 

Інституту еколого-релігійних студій, Закарпатського інституту пі-

слядипломної педагогічної освіти та інших вищих навчальних за-

кладів області, вчителі християнської етики та вчителі музичного 

мистецтва Закарпатської області, катехити та люди доброї волі. 

         

                          

 

Музичний практикум

Керівники практикуму: 

Жабляк М.Д., ст. викладач кафедри  суспільно-гуманітарної та 

етико-естетичної освіти ЗІППО 

Шманьо М.М.,  вчитель музичного мистецтва, регент дитячого 

хору греко-католицького собору Святого Вознесіння м. Хуста 

Духовні пісні

Молитва за Україну      Сл. і муз. Н. Багмут

Молитва дитяти            Сл. Ю. Драгун, муз. М. Баяновської

Зірка Україна                  Сл. С. Галябарди, муз. О. Марцинківського

Боже Україну збережи   Сл. О.Кониського, муз. М. Лисенка.

Виконують: вчителі музичного мистецтва Закарпатської області та 

всі учасники семінару

Підсумки семінару

Прийняття ухвали

Боже великий єдиний

                                                                                      Сл. О. Кониського 

                                                                                        Обр. О. Кошиця

                                                                                       Муз. М. Лисенка

 

 

                    

 

 

           

 



                                 1. Читання псалмів під музичний супровід

                                 2. Духовні пісні

Повернення до духовних витоків: відреставрованими залами

Резиденції єпископів МГКЄ
Обмін досвідом роботи

Слабська О.Ю.  –     вчитель початкових класів, християнської етики
                                 Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської 
                                 районної ради               
                                     «Християнське виховання в початковій школі»
                                 (З досвіду роботи)      

Ріцкова М.В.      –   вчитель християнської етики Ужгородської
                                  спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з 
                                  поглибленим вивченням іноземних мов 
                                   Ужгородської міської ради Закарпатської області
                                   «Сугетивні технології на уроках християнської 
                                 етики  в  початковій школі»   

Белотел І.Г.  –    вчитель музичного мистецтва Мукачівської ЗОШ
                            І-ІІІ ст. ім. Олександра Духновича 
                            «Вплив духовної пісні на естетичний 
                             розвиток підлітка»  

Сусік А.В. –      вчитель музичного мистецтва УС ЗОШ І-ІІІ ст. №2
                           з поглибленим  вивченням окремих предметів 
                          Ужгородської міської ради
                          «Духовний розвиток молодшого школяра»

Попович А.І. –   вчитель музичного мистецтва Ільницької ЗОШ 
                            І-ІІІ ст. Іршавської районної ради
                           «Проблеми сучасної дитячої хорової музики»

Бургардт О.І. –   вчитель музичного мистецтва Мукачівської 
                            ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Мукачівської міської ради
                            «Духовний розвиток учнів засобами сприйняття 
                            музичних творів»

ПРОГРАМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

«Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи»
( Пісня – духовне обличчя нації)

                  

Модератори:  

Бокотей О.М., канд.біол. наук, доцент біологічного факультету 

ДВНЗ «УжНУ», директор Інституту еколого-релігійних студій
Баяновська М.Р., завідувач  кафедри суспільно-гуманітарної та ети-

ко-естетичної освіти ЗІППО, канд..пед.наук, доктор філософії, (PhD). 

12.00  -  13.45             Реєстрація учасників семінару ЗІППО
                       (кафедра  суспільно-гуманітарної  та 

  етико-естетичної освіти,
І корпус, 2-ий поверх )

14. 00 -  17. 45        Відкриття  семінару

                                Науково-методична частина семінару

                                Перерва

                                Доповіді

                                Виступи

                                Презентація проектів
 
                                Майстер-клас

                                Повернення до духовних витоків: 
                                відреставрованими залами Резиденції 
                                єпископів МГКЄ

                                Обмін досвідом роботи з проблем викладання
                                християнської етики та предметів духовно-
                                морального спрямування в загальноосвітніх
                                навчальних закладах області

                                Музичний практикум

                                Підсумки семінару



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ

Отче наш  

              муз. Н.А. Римського-Корсакова

Виконують: вчителі музичного мистецтва та вчителі християн-

ської етики  Закарпатської області

Вітальне слово:   

Бокотей О.М., канд.біол. наук, доцент біологічного факультету 

ДВНЗ «УжНУ», директор Інституту еколого-релігійних студій

Басараб М.М., заст.директора з науково-дослідної та міжнарод-

ної діяльності ЗІППО, канд. іст.наук

ДОПОВІДІ

Бокотей О.М.        –      канд.біол. наук, доцент біологічного 

                                       факультету ДВНЗ «УжНУ», директор 

                                        Інституту еколого-релігійних студій 

                                       «Прославлення Бога природою» 

Баяновська М.Р.   –       завідувач  кафедри суспільно-гуманітарної   

                                        та етико-естетичної освіти ЗІППО, канд.пед.

                                       наук, доктор філософії  (PhD), доцент 

                                        «Християнська етика в системі 

                                        інноваційної освіти»

Ходанич П.М.       –      канд.пед.наук, доцент кафедри  

                                       суспільно-гуманітарної та 

                                       етико-естетичної освіти ЗІППО

                                             «Християнська етика в художній культурі»

Біланич Г.П.      –           канд. іст. .наук, викладач Ужгородського 

                                        коледжу культури та  мистецтв   

                                       «Формування християнських цінностей в 

                                        ВНЗ культури і мистецтв»

ВИСТУПИ

Жабляк М.Д.        –       ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарної

                                       та етико-естетичної освіти ЗІППО

                                     «Духовний розвиток особистості засобами      

                                         мистецьких дисциплін»

    

Шимон Ю.Ю.      –        методист кабінету методики викладання 

                                        суспільно-гуманітарних та художньо-

                                        естетичних дисциплін ЗІППО

                                        «Методичні аспекти  викладання курсів 

                                       морально-духовного  спрямування в ЗНЗ»

Сабовчик В.М.   –       методист районного медкабінету відділу 

                                      освіти Ужгородської 

                                      районної державної адміністрації

Гулей   М.А.        –       вчитель християнської етики, заст. директора з

                                    навчально-виховної роботи Середнянської

                                    ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської районної ради

                                  «Роль адміністрації школи у формуванні 

                                   духовного середовища»

Презентація проектів

Біланич М.М.    –     науковий співробітник Інституту 

                                  еколого-релігійних студій ДВНЗ «УжНУ», 

                                  Закарпатського краєзнавчого музею, 

                                    катехит Мукачівської греко-католицької  єпархії  

                                   «Фауна у Святому Письмі»

Майстер-клас

Проводить:         

Дідик Ю.Ф.  –        солістка Закарпатської обласної філармонії  та 

                                  греко-католицького хору  ім.Т.Ромжі 

                                    Ужгородського Хресто-Воздвиженського собору


