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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ, 
ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ НаУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 
КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ ПЦУ 

 
ФОНД ПАМ’ЯТІ БЛАЖЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА 

 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКО-ВИШНЕВСЬКА ЄПАРХІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ 

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕДАГОГІВ І ПСИХОЛОГІВ 
ІЗ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ» 

 
ВІДКРИТИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СВЯТОЇ СОФІЇ-ПРЕМУДРОСТІ 

 
 

ПРОГРАМА 
 

семінару 
 

«ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ 
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» 

(проект) 
Київ, 10-14 лютого 2020 року 

 
Учасники семінару: священнослужителі і миряни (керівники відділів 
християнської освіти; керівники і члени шкіл та громадських організацій; 
методисти та вчителі з духовно-морального виховання, пов’язані із християнською 
освітою; керівники і організатори парафіяльних шкіл, християнських таборів 
тощо.) 
 
Місце проведення: Київська православна богословська академія ПЦУ та музей 
пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира при Ставропігійному Спасо-
Преображенському соборі в Києві (вул. маршала Конєва, 3-А, preobraz.kyiv.ua). 
 
Оргкомітет: 

• Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко); 
• Протоієрей Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету 

Святої Софії-Премудрості; 
• Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

керівник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та 
педагогіки Національного університету «Острозька академія»; протоієрей, 
настоятель студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького 
Національного університету «Острозька академія»; голова ГО «Всеукраїнська 
асоціація психологів та педагогів із духовно-морального виховання»; 

• Протоієрей Андрій Дудченко, викладач Київської православної богословської 
академії; 

• Власова Світлана Борисівна, старший співробітник науково-дослідницької 
лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного 
університету «Острозька академія»; 
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• Мирончук Олександр Якович, кандидат наук із богослів’я, кандидат 
філологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи та професор кафедри 
біблійних та філологічних дисциплін Київської православної богословської 
академії; заступник голови Управління духовної освіти і богословської науки 
Православної Церкви України; член Національної спілки журналістів України. 

 
 
 

Актуальність: 
Людство вступило у новий етап свого розвитку – в інформаційне суспільство. 
З’явилися нові носії інформації, є можливість акумулювати і поширювати 
інформацію, обмінюватися нею. Церква має активно відгукуватися на нові виклики 
науково-технічного прогресу: використовувати позитивні наслідки інформаційного 
суспільства та застерігати від негативних. 

 
Мета: розкрити модель діяльності священнослужителя в умовах інформаційного 
суспільства. 
 
Завдання: 
• Розкрити особливості інформаційного суспільства та його наслідки для 
роботи священнослужителя 
• Проаналізувати особливості дитячого, жіночого та чоловічого служіння в 
умовах інформаційного суспільства 
• Показати використання технічних засобів для успішного соціального 
служіння в умовах інформаційного суспільства 
• Пояснити роль недільної школи в умовах інформаційного суспільства 
• Храм / монастир та православна громада в інформаційному просторі 
• Обговорити корекційну роботу священнослужителя в умовах інформаційного 
суспільства 
 
 

Учасники семінару 
 

1. Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко); 
2. Доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія; 
3. Архімандрит Макарій (Папіш), голова Синодального управління недільних 
шкіл та катехізації ПЦУ; 
4. Протоієрей Василь Жуковський, Національний університет «Острозька 
академія»; 
5. Протоієрей Георгій Коваленко, ректор, Відкритий православний 
університет Святої Софії-Премудрості; 
6. Протоієрей Андрій Дудченко, викладач КПБА, клірик ставропігійного 
Спасо-Преображенського собору в Києві; 
7. Ващенко Наталія Єдуардівна, керівник відділу недільних шкіл при 
Синодальному управлінні недільних шкіл та катехізації ПЦУ; завуч і вчитель 
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недільної школи «Чадо» при Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі 
м. Києва; 
8. Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії Національного університету «Острозька академія»; 
9. Власова Світлана Борисівна, старший співробітник науково-дослідницької 
лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного 
університету «Острозька академія»; 
10. Хайруліна Василина Миколаївна, доктор філософії, член-кореспондент 
НАПН України, директор Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського 
м. Києва 1988-2016 р. р.; 
11. Протоієрей Іван Дзюба, заступник голови відділу у справах дітей, сім’ї та 
молоді Київської єпархії ПЦУ з питань викладання курсів духовно-морального 
спрямування у загальноосвітніх школах; благочинний Бородянського району 
Київської області; 
12. Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, 
професор кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», професор кафедри логіки філософського факультету 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік 
Академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної педагогічної 
академії, Академік міжнародної академії акмеологічних наук, академік 
Міжнародної академії фундаментальних основ буття, проректор Всеукраїнського 
народного університету українознавства імені Григорія Сковороди; 
13. Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
інноваційної та технологічної діяльності ДЗ "Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління", м. Київ; 
14. Магістр богослов'я, протоієрей Андрій Шиманович, клірик храму на честь 
святих рівноапостольних Кирила і Мефодія Черкаської єпархії ПЦУ. 
 
 
 
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
 

10 лютого 2020 р. (понеділок) 
 

Тема: «Особливості інформаційного суспільства і його наслідки для роботи 
священнослужителя» 

Місце проведення: Київська православна богословська академія ПЦУ 
 

12:45-13:00 Реєстрація учасників 
13:00-13:10 Вітання учасникам семінару: протоієрей Олександр Миколайович 
Трофимлюк, професор, ректор Київської православної богословської академії 
13:10-15:00 Виступи учасників семінару: 
доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія 
15:00-15:30 Дискусія (обговорення) 
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11 лютого 2020 р. (вівторок) 
 

Тема: «Врахування вікових, статевих та інших особливостей мирян при виборі 
форм та методів соціального служіння священнослужителя в інформаційному 

суспільстві» 
Місце проведення: Київська православна богословська академія ПЦУ 

 
12:45-13:00 Реєстрація учасників 
13:00-15:00 Виступи учасників семінару: 
доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія 
15:00-15:30 Дискусія (обговорення) 
 

 
 

12 лютого 2020 р. (середа) 
 

Місце проведення: конференц-зала готелю «Фавор Парк» (вул. Маршала Конєва, 6, 
поруч із Ставропігійним Спасо-Преображенським собором). 

 
10:30-11:00 Реєстрація учасників. Кава/чай. 
11:00-11:10 Вітання учасникам семінару: митрополит Переяславський і 
Вишневський Олександр (Драбинко) 
11:10-11:20 Вітання учасникам семінару: Голова Фонду пам’яті Блаженнішого 
Митрополита Володимира Ігор Лисов.  
11:20-13:15 Виступи учасників семінару: 
доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія 
«Особливості інформаційного суспільства і його наслідки для роботи 
священнослужителя» 
 
13:15-14:15 Екскурсія в музей пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира 
при Ставропігійному Спасо-Преображенському соборі в Києві, Перерва на 
каву/чай  
 
14:15-15:00 Продовження виступів учасників семінару: 
Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, 
професор 
"Духовно-моральні виміри Слова животворящого в умовах викликів ХХІ 
століття", а також презентація Вибраних праць. 
15:00-15:40 Продовження виступів учасників семінару: 
магістр богослов'я, протоієрей Андрій Шиманович, клірик храму на честь святих 
рівноапостольних Кирила і Мефодія Черкаської єпархії ПЦУ 
«Методика створення та поширення медійного продукту духовного змісту» 
15:40-16:00 Дискусія (обговорення) 
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13 лютого 2020 р. (четвер) 
 

Місце проведення: конференц-зала готелю «Фавор Парк» (вул. Маршала Конєва, 6, 
поруч із Ставропігійним Спасо-Преображенським собором). 

 
10:30-11:00 Реєстрація учасників. Кава/чай. 
11:00-12:30 Виступи учасників семінару: 
доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія 
«Врахування вікових, статевих та інших особливостей мирян при виборі форм 
та методів соціального служіння священнослужителя в інформаційному 
суспільстві» 
 
12:30-13:00 Виступи учасників семінару: 
Хайруліна Василина Миколаївна, доктор філософії, член-кореспондент НАПН 
України, директор Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського м. Києва 1988-
2016 р. р. 
«Практика впровадження навчального курсу «Етика: духовні засади» 
 
13:00-13:30 Перерва на каву/чай в музеї пам’яті Блаженнішого Митрополита 
Володимира при Ставропігійному Спасо-Преображенському соборі в Києві. 
 
13:30-15:30 Продовження виступів учасників семінару (регламент виступу – 40 
хв.): 
1. Протоієрей Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету 
Святої Софії-Премудрості 
«Служіння Церкви в інформаційну добу» 
2. Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
інноваційної та технологічної діяльності ДЗ "Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління", м. Київ 
"Нові можливості, виклики і загрози інформаційного суспільства для Людини" 
3. Протоієрей Іван Дзюба, заступник голови відділу у справах дітей, сім’ї та 
молоді Київської єпархії ПЦУ з питань викладання курсів духовно-морального 
спрямування у загальноосвітніх школах 
"Позитивний меседж та актуалізація діяльності релігійної громади в 
інформаційному просторі" 
15:30-16:00 Дискусія (обговорення) 

 
 
 

14 лютого 2020 р. (п’ятниця) 
 

Тема: «Недільна школа в умовах інформаційного суспільства» 
Місце проведення: Київська православна богословська академія ПЦУ 
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10:45-11:00 Реєстрація учасників. 
11:00-11:15 Вітання учасникам семінару: архімандрит Макарій (Папіш), голова 
Синодального управління недільних шкіл та катехізації ПЦУ 
11:15-13:00 Виступи учасників семінару: 
доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія 
«Форми і методи соціального служіння священнослужителя у парафіяльній 
недільній школі в умовах інформаційного суспільства» 
 
13:00-13:15 Перерва на каву/чай 
13:15-14:30 Продовження виступів учасників семінару: 
Ващенко Наталія Єдуардівна, керівник відділу недільних шкіл при 
Синодальному управлінні недільних шкіл та катехізації ПЦУ; завуч і вчитель 
недільної школи «Чадо» при Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі 
м. Києва 
«Досвід роботи недільної школи при Свято-Михайлівському Золотоверхому 
монастирі в умовах інформаційного суспільства» 
 
14:30-15:00 Продовження виступів учасників семінару: 
Собкович Ніна Захарівна, Заслужена журналістка України, директорка недільної 
школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі в м. Житомирі 
«З досвіду духовно-морального виховання учнів недільних шкіл в умовах 
інформаційного суспільства (1993-2020)» 
 
15:00-15:30 Дискусія (обговорення) 

 
Теми виступів учасників семінару: 

 
1. Доктор богослов’я і доктор економіки, протоієрей ПЦУ Елайджа Морган, 
Швейцарія 
«Особливості інформаційного суспільства і його наслідки для роботи 
священнослужителя» 
«Особливості дитячого, жіночого та чоловічого служіння в умовах 
інформаційного суспільства» 
«Використання технічних засобів для успішного соціального служіння в умовах 
інформаційного суспільства» 
«Недільна школа в умовах інформаційного суспільства» 
«Інформаційний сайт храму» 
«Корекційна робота священнослужителя в умовах інформаційного 
суспільства» 
 
2. Ващенко Наталія Єдуардівна, керівник відділу недільних шкіл при 
Синодальному управлінні недільних шкіл та катехізації ПЦУ; завуч і вчитель 
недільної школи «Чадо» при Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі 
м. Києва 
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«Досвід роботи недільної школи при Свято-Михайлівському Золотоверхому 
монастирі в умовах інформаційного суспільства» 
 
3. Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 
керівник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та 
педагогіки Національного університету «Острозька академія»; протоієрей, 
настоятель студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького 
Національного університету «Острозька академія» 
«Орієнтовна модель соціального служіння священнослужителів в умовах 
інформаційного суспільства» 
 
4. Магістр богослов'я, протоієрей Андрій Шиманович, клірик храму на честь 
святих рівноапостольних Кирила і Мефодія Черкаської єпархії ПЦУ 
«Методика створення та поширення медійного продукту духовного змісту» 
 
5. Протоієрей Іван Дзюба, заступник голови відділу у справах дітей, сім’ї та 
молоді Київської єпархії ПЦУ з питань викладання курсів духовно-морального 
спрямування у загальноосвітніх школах 
"Позитивний меседж та актуалізація діяльності релігійної громади в 
інформаційному просторі" 
 
6. Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, 
професор кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», професор кафедри логіки філософського факультету 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік 
Академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної педагогічної 
академії, Академік міжнародної академії акмеологічних наук, академік 
Міжнародної академії фундаментальних основ буття, проректор Всеукраїнського 
народного університету українознавства імені Григорія Сковороди 
"Духовно-моральні виміри Слова животворящого в умовах викликів ХХІ 
століття" 
Презентація 10-томного видання "Вибраних праць" 
 
7. Хайруліна Василина Миколаївна, доктор філософії, член-кореспондент НАПН 
України, директор Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського м. Києва 1988-
2016 р. р. 
«Практика впровадження навчального курсу «Етика: духовні засади» 
 
8. Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
інноваційної та технологічної діяльності ДЗ "Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління", м. Київ 
"Нові можливості, виклики і загрози інформаційного суспільства для Людини" 
 
9. Собкович Ніна Захарівна, Заслужена журналістка України, директорка 
недільної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі в м. Житомирі 
«З досвіду духовно-морального виховання учнів недільних шкіл в умовах 
інформаційного суспільства (1993-2020)» 


