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про авторів
Жуковський Василь Миколайович,
доктор педагогічних наук, професор, декан
гуманітарного факультету Національного
університету “Острозька академія”.
З початку 1990-х років займається питаннями виховання молоді на християнських моральних цінностях. Організатор
14 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій під загальною
назвою “Виховання молоді на християнських моральних цінностях”.
Під керівництвом Жуковського В. М.
під
готовлено навчально-методичні комплекси з основ християнської етики для 5-6 класів, які отримали
гриф “Рекомендовано Міністерством освіти й науки України”.

Петровський Володимир Васильович
мешкає в місті Южному Одеської області.
Має вищу музично-педагогічну та богословську освіту, яку здобув в Болгарії. Керівник зразкового дитячого хору “Промінець”,
– лауреата міжнародних та всеукраїнських
конкурсів та фестивалів при місцевому Палаці творчості дітей та юнацтва.
Є автором багатьох духовних творів та обробок українських духовних пісень. Серйозно захоплювався різними жанрами музики,
але, зрештою, прийшов до музики духовної
– прекрасного й чистого першоджерела, що
тече до людини з неба. Саме духовна музика, – переконаний він, і
ніяка інша, – може наповнити душу людини справжнім спокоєм та
вищим сенсом життя, бо розповідає про Бога. Тому всім, а особливо
дітям, вкрай необхідно відкрити для себе це джерело, і ця відповідальна місія лежить на викладачах християнської етики.
Володимир Васильович вірить, що майбутнє України неможливе
без християнської етики, а християнська етика не може бути добре
донесена до дітей без духовної музики.
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Макогнюк Світлана Вікторівна народилася 31 жовтня 1967 року в м. Дрогобич
Львівської обл. Одружена, мати двох дітей, проживає у м. Хмельницькому.
Закінчила Бердичівське педагогічне
училище за фахом “учитель музики, музичний вихователь”; Рівненський державний педагогічний інститут за фахом
“музика”; магістратуру Хмельницького
гуманітарно-педагогічного інституту за
спеціальністю “Управління навчальним
закладом”; Національний університет
“Острозька академія”, де здобула освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр філософії та спеціаліcт релігієзнавства.
Працювала вчителем музики, керівником вокального ансамблю, керівником
театрального гуртка в загальноосвітній школі, ведучою концертів
органної музики в обласній філармонії, волонтером в громадських
організаціях: по роботі з безпритульними дітьми, з організації дитячих програм в школах-інтернатах області, літніх дитячих таборах
відпочинку.
З 2008 р. викладає курс “Музика і спів на уроках християнської
етики” в інститутах післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів.
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