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Заключне слово: 

 

Бриндіков Юрій Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 
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Данильчук Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету, керівник науково-дослідної лабораторії 

«Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю», дійсний член-

кореспондент АМСКП «Полісся» 

Регламент: доповідь – до 5 хвилин, обговорення – до 5 хвилин.  



Панель 1. Відповідальне батьківство: сучасні виміри 

 

Волошенко Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Державного 

університету «Одеська політехніка» 

Тенденції відповідального батьківства 

 

Данильчук Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Теоретичні аспекти концепту «відповідальне батьківство» 

 

Добрянський В'ячеслав Володимирович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Підходи до визначення батьківська у науковій літературі 

 

Казакова Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Сім’я як перший інститут соціалізації дитини 

 

Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка  

Формула успіху відповідального батьківства: виклики сьогодення 

 

Кондрацька Людмила Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка 

Нова людина і нові моделі сім’ї: алгоритми сучасних дискурсів 

 

Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Відповідальне батьківство у полікультурному середовищі 

 



Станіславова Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету 

Мовна картина світу сучасних батьків 

 

 

 

Панель 2. Соціальні, правові, економічні, медичні аспекти 

відповідального батьківства в Україні 

 

Бовсунівська Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету 

імені Івана Франка  

Сімейне виховання в середовищі української діаспори 

 

Бриндіков Юрій Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету  

Відповідальне батьківство: соціально-педагогічний аспект 

 

Гуд Ганна Олександрівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст 

вищої категорії Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Вплив дитячо-батьківських відносин на адаптацію першокласників 

 

Джежик Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології та соціальної роботи Державного університету «Одеська 

політехніка» 

Ефективність органів виконавчої влади як запорука безпечного 

дитинства 

 

Кабзюк Надія Оксентіївна, викладач дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Вплив мікроклімату сім’ї на розвиток особистості дошкільника 

 

 



Москалюк Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету  

Дитячий негативізм як проблема сімейного виховання 

 

Штифурак Віра Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-кономічного університету  

Врахування соціальними працівниками гендерних відмінностей у 

процесі формування відповідального батьківства 

 

Шугайло Владислав Борисович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Вплив батьківського ставлення на формування особистості 

дитини 

 

 

 

Панель 3. Соціальна відповідальність як передумова повноцінного 

розвитку дитини 

 

Андрійчук Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Відповідальне батьківство як необхідна умова успішної соціалізації 

підростаючого покоління 

 

Грач Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

До проблеми раннього материнства серед дівчат-підлітків 

 

Кучумова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Формування відповідального ставлення до батьківство в умовах 

дистантної сім’ї 

 



Полянчук Вікторія Олексіївна, студентка СР-20м групи 

Хмельницького національного університету, 

Овод Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Безвідповідальність батьків як один із чинників злочинності дітей 

та молоді 

 

Шевченко Ярослав Олегович, студент СР-20м групи Хмельницького 

національного університету, 

Рідкодубська Анна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Аналіз наукової літератури з розвитку соціальної адаптації учнів 

випускних класів дитячих будинків 

 

 

 

Панель 4. Педагогіка партнерства – ключовий компонент Нової 

української школи 

 

Борисенко Наталія Сергіївна, заступник директора ННІ педагогіки з 

виховної роботи і взаємодії з громадськими об’єднаннями, викладач кафедри 

мистецької освіти Житомирського державного університету імені Івана 

Франка 

Шляхи співпраці вчителів та батьків при викладанні інтегрованого 

курсу «Мистецтво» у початковій школі 

 

Вашеняк Ірина Богданівна, кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Партнерство школи та сім’ї як один із чинників забезпечення 

якості освіти 

 

Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки 

та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Педагогіка партнерства: технології взаємодії з батьками у роботі 

вчителя початкової школи 



Кравчина Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри романо-германських мов Хмельницького національного 

університету 

Педагогіка партнерства у концепції «Нової української школи» 

 

Любарська Іларія Петрівна, голова циклової комісії викладачів 

дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист Комунального закладу вищої освіти «Барський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Співпраця закладу дошкільної освіти і родини у контексті 

підготовки дитини до навчання у школі 

 

Мельник Лариса Миколаївна, магістр психології, старша викладачка 

кафедри теорії та методики викладання соціогуманітарних дисциплін 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Педагогіка партнерства: сім способів співпраці та залучення 

громади, батьківства до школи 

 

Мороз Майя Олександрівна, доктор педагогічних наук, декан 

гуманітарно-педагогічного факультету Комунального закладу вищої освіти 

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 

член-кореспондент АМСКП «Полісся», спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист 

Проблеми готовності сучасних батьків до партнерської взаємодії з 

освітніми закладами 

 

Самойленко Данило Олегович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Готовність майбутніх учителів з початкової освіти до 

партнерської взаємодії з батьками учнів 

 

Тимчук Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 ««…дати більше, ніж життя»: виклики перед батьками в 

контексті педагогіки партнерства» 

 



Токарь Наталія Іванівна, студентка 4-го курсу факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

Цуркан Таісія Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Педагогіка партнерства: соціально-педагогічний аспект 

 

Федірчик Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Партнерська взаємодія у системі «вчитель-учні-батьки» як засіб 

забезпечення якості освіти 

 

Федорченко Валентин Кузьмич, відмінник освіти України, викладач 

кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 

Сімейні хорові колективи Житомирщини: аналіз спадщини та 

перспективи використання у ході естетичного виховання учнів 

початкової школи в умовах НУШ 

 

Якубчик Ольга Миколаївна, викладач дошкільної педагогіки, психології 

та фахових методик, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Михайла Грушевського» 

Технологія організації співпраці закладу дошкільної освіти із сім’єю з 

екологічного виховання 

 

 

 

Панель 5. Креативні освітні, психологічні, комунікаційні практики та їх 

використання у роботі з батьками 

 

Бегеза Людмила Євгенівна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України 

Організаційно-технологічні засади забезпечення взаємодії 

практичного психолога з батьками 

 



Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійно-педагогічної , спеціальної освіти, андрогогіки 

та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Формування педагогічної культури батьків засобами народної 

педагогіки 

 

Березюк Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін Житомирського 

медичного інституту 

Засади полікультурності в родинному вихованні 

 

Василенко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент , 

доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету, 

Корчак Ірина Миколаївна, магістрантка кафедри психології та 

педагогіки Хмельницького національного університету 

«Soft skills» як невід’ємна складова роботи психолога з батьками 

 

Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов Поліського національного університету 

Материнська мова в обрядових піснях як засіб родинного виховання 

українців 

 

Кравченко Оксана Анатоліївна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості 

дитини 

 

Левченко Світлана Валеріївна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Медіаграмотність батьків – складова відповідального батьківства 

 

Луценко Віктор Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 

Родинна пісенна спадщина: інноваційні підходи до аранжування та 

виконання 



Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійно-педагогічної , спеціальної освіти, андрогогіки 

та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Актуалізація проблеми дистанційного супроводу педагогічної 

просвіти батьків освітніми установами 

 

Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та 

управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Школа-родина-дитина: креативний підхід 

 

Плющик Єлизавета Васильович, старший викладач кафедри 

мистецької освіти Житомирського державного університету імені Івана 

Франка 

Орхестичне мислення як засіб засвоєння сімейної пісенної спадщини 

 

Пріб Гліб Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України 

Комунікативні бар’єри в українській родині: соціально-психологічні 

аспекти 

 

Приймак Інна Володимирівна, доцент кафедри української філології 

Хмельницького національного університету 

Відповідальне батьківство у мовних традиціях українців 

 

Роговська Єлизавета Владиславівна, викладач кафедри мистецької 

освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 

Специфічні риси виконання весняних обрядових пісень Північного 

Полісся: батьківська спадщина 

 

Сичевська Валентина Василівна, заслужений працівник освіти 

України, відмінник освіти України, старший викладач кафедри мистецької 

освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Сімейні ансамблі як засіб естетичного виховання учнів початкової 

школи 



Суботницький Ігор Миколайович, заслужений діяч культури Польщі, 

викладач кафедри мистецької освіти Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, 

Рутецький Василь Володимирович, заслужений артист України, 

доцент кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

Використання інструментальних обробок пісень про дружбу та 

добро у роботі з батьками 

 

Терещенко Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету 

Формування відповідального батьківства засобами сучасної 

української літератури 

 

Чернишова Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри мистецької освіти Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

Використання засобів хореографічного мистецтва у домашньому 

аматорському театрі 

 

Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійно педагогічної, спеціальної освіти, андрогогіки та 

управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Арт-терапія як технологія формування відповідального 

батьківства 

 

 

 

Панель 6. Соціально-педагогічні аспекти методичної роботи з батьками: 

педагогізація відповідального батьківства 

 

Грабчак Ольга Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Тренінг як ефективна форма соціально-педагогічної роботи з 

батьками 

 

 

 



Литвинчук Олена Михайлівна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

Педагогізація відповідального батьківства засобами арт-терапії 

 

Камінський Максим Миколай Борисович, студент СР-20м групи 

Хмельницького національного університету, 

Бриндіков Юрій Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Оцінка виховного потенціалу батьків-військовослужбовців Збройних 

сил України 

 

Лівандовська Світлана Валентинівна, студентка СР-19м групи 

Хмельницького національного університету, 

Данильчук Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Використання евент та арт-технологій у соціально-педагогічній 

роботі 

 

Олійник Катерина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Етичні принципи взаємодії соціального педагога та батьків дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища 

 

Перебиковська Юлія Миколаївна, студентка СР-20м групи 

Хмельницького національного університету, 

Овод Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Теоретичні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями з 

метою формування у них відповідального батьківства 

 

 

 

 



Подуфалова Любов Георгіївна, викладач дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Соціально-педагогічні аспекти методичної роботи з батьками: 

педагогізація відповідальності батьків 

 

Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор 

кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України 

Соціально-психологічні особливості роботи фахівця соціальної 

сфери з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах 

 

Рідкодубська Анна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Робота соціального працівника з сім’ями трудових мігрантів 

 

Скорбатюк Надія Михайлівна, викладач дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо формування 

здорового способу життя дітей дошкільного віку 

 

Сорочинська Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора ННІ педагогіки з навчальної роботи, старший викладач 

кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Нормативно-правові аспекти методичної роботи закладу 

дошкільної освіти з батьками в контексті формування відповідального 

батьківства 

 

Шеремет Алла Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Особливості реалізації сімейно-орієнтованого підходу у системі 

захисту дітей 

 



Панель 7. Взаємодія суб’єктів освітнього процесу в умовах пандемії 

Соvid-19 

Каплична Людмила Олексіївна, аспірант Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, спеціаліст вищої категорії, викладач філологічних 

дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Взаємодія навчального закладу і сім’ї як важлива складова 

формування особистості студента під час дистанційного навчання 

 

Мирончук Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та 

управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього процесу: виклики та 

актуальні форми співпраці 

 

Мосякін Євгеній Георгійович, викладач-методист Гадяцького фахового 

коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Взаємодія суб’єктів мистецької освіти в умовах пандемії COVID-19 

 

Овод Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницький 

національний університет 

Зміст та особливості взаємодії викладачів та студентів у 

дистанційному навчанні в умовах карантину 

 

Орел Галина Володимирівна, вихователь гуртожитку 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка, 

Луцькова Оксана Юріївна, вихователь гуртожитку Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

Взаємодія суб’єктів освітнього процесу в умовах пандемії Соvid-19 

 

 

 

Панель 8. Практико-орієнтовані підходи реалізації інклюзивної освіти у 

період карантинних обмежень 

Вербовський Ігор Андрійович, кандидат педагогічних наук, начальник 

навчального відділу, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної 

освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, 



Новіцька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, завідувач 

відділу аспірантури та докторантури, доцент кафедри професійно-

педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Підтримка освітньої інклюзії та батьківства в Україні 

 

Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній 

та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана 

Франка 

Сімейне виховання в інклюзивній сфері 

 

Корнещук Вiкторiя Вiкторiвна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та соціальної роботи державного університету 

«Одеська політехніка» 

Робота з батьками здобувачів вищої освіти в умовах інклюзивного 

освітнього середовища 

 

Мартинюк Анна Олегівна, студентка СР-20мз групи Хмельницького 

національного університету, 

Романовська Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Особливості адаптаційного процесу у дітей з особливими освітніми 

потребами (на прикладі затримки психічного розвитку) 

 

Панчук Олександра Ігорівна, студентка СР-20м групи Хмельницького 

національного університету,  

Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціально-педагогічні аспекти реалізації інклюзивної освіти в 

сучасних умовах 

 

Равлюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Рекомендації батькам дітей із порушеннями слуху 

 



Сокол Юлія Артурівна, студентка СР-20мз групи Хмельницького 

національного університету, 

Рідкодубська Анна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Аналіз наукової літератури з проблем соціального супроводу дітей 

молодшого шкільного віку з дислексичними розладами 

 

Човган Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Включення батьків у практику інклюзивного освітнього середовища 

 

 

 

Панель 9. Формування відповідального батьківства у сучасної молоді 

 

Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрогогіки та 

управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Роль мистецтва у формуванні сімейних цінностей дітей та молоді 

 

Гулько Олена Миколаївна, аспірант Інституту вищої освіти НАПН 

України, спеціаліст вищої категорії, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Вплив стилю сімейного виховання на розвиток лідерських якостей 

сучасної молоді 

 

Меленець Ірина Олексіївна, викладач Коростишівського педагогічного 

фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Педагогіка партнерства як ефективна модель взаємодії у Новій 

українській школі 

 

Новосадова Світлана Артемівна, старший викладач кафедри 

мистецької освіти Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

Сімейні музичні вечори як засіб розвитку креативності учнівської 

молоді 



Павелко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології та соціальної роботи, Державного університету «Одеська 

політехніка» 

Психологічні аспекти формування прихильності у дитини 

 

Синюк Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Підготовка молоді до відповідального батьківства 

 

Сторожинська Діна Василівна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

Батьківство очима молоді 

 

Степанишена Олена Іванівна, викладач іноземної мови, спеціаліст 

вищої категорії Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Формування психологічної готовності молоді до відповідального 

батьківства 

 

Шаповалюк Ірина Олегівна, студентка СР-20мз групи Хмельницького 

національного університету, 

Данильчук Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету, керівник науково-дослідної лабораторії 

«Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю», член-кореспондент 

АМСКП «Полісся» 

Світоглядні орієнтири студентів соціономічного профілю: до 

проблеми відповідального батьківства 

 

Шевчук Ольга Василівна, вчитель вищої категорії, старший учитель, 

Кременецької спеціалізованої школ І-ІІІ ступенів № 2 

Роль батька у становленні особистості (з досвіду роботи класного 

керівника) 

 

 

 

 



Панель 10. Теоретико-практичні аспекти професійної підготовки 

фахівців освітньої та соціальної сфер до роботи з батьками 

 

Алсаабі Тетяна Єрмилівна, старший вчитель вищої категорії 

Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату профілю 

«Основи кулінарії» 

Використання додатків Google для формування професійних 

компетентностей учнів 

Алєксєєв Андрій Олегович, викладач Коростишівського педагогічного 

фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Методи підготовки майбутніх учителів з початкової освіти до 

реалізації партнерських стосунків з батьками учнів 

 

Гайдученко Володимир Іванович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Підготовка майбутнього учителя з початкової освіти до здійснення 

партнерських стосунків з батьками учнів 

 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи факультету 

спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка 

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної 

сфери до формування відповідального батьківства у сучасної молоді 

 

Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 

професор, почесний академік НАПН України, дійсний член АМСКП 

«Полісся», Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Підготовка майбутніх педагогів до роботи з батьками у напрямі 

усвідомленого батьківства 

 

Жигадло Олег Миколайович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до 

партнерства з батьками учнів 

 



Лялюк Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теоретичної психології, Інститут управління, психології та безпеки, 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

Актуальні проблеми удосконалення підготовки майбутніх 

педагогів/соціальних педагогів до інноваційної опікунсько-виховної 

діяльності 

 

Мороз Василь Миколайович, Заслужений працівник освіти України, 

директор Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Тренінг формування партнерської взаємодії як дієва форма 

підготовки майбутніх учителів з початкової освіти до роботи з 

батьками учнів 

 

Самойленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, викладач 

соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

партнерських стосунків з батьками учнів 

 

Шумінська Наталія Олегівна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів з 

початкової освіти до реалізації партнерських стосунків з батьками учнів 


