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доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціальне партнерство та соціальна політика 

 

Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та 

початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана 

Франка 

Партнерська парадигма сучасної освіти 

 

Поліщук Олег Степанович, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького 

національного університету, голова постійної комісії з ресурсного 

забезпечення Вченої ради університету, директор українсько-польського 

центру Європейської інтеграції університету 

Данильчук Всеволод Володимирович, студент факультету інженерії, 

транспорту та архітектури Хмельницького національного університету 

Партнерська взаємодія у науковій сфері: з досвіду міжнародної 

співпраці 

 

 



Демченко Антоніна Миколаївна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради  

Партнерська взаємодія в освітньому процесі коледжу 

 

 

Панель 2. Соціальні, освітні, правові, економічні, медичні аспекти 

партнерської взаємодії в Україні 

 

Олійник Катерина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціально-культурні аспекти партнерської взаємодії 

 

Католик Богуслава Олексанрівна, аспірантка Інституту управління, 

психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ  

Індивідуальні цінності: кроскультурний аспект 

 

Сухоребра Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувачка кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту 

Державного торговельно-економічного університету 

Правовий та соціальний захист сімейних відносин у вимірі 

партнерської взаємодії 

 

Фурда Ірина, магістр Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 

Стосунки молодих пар у дошлюбний період як соціальна проблема 

формування сімейних пар 

 

Самойленко Данило Олегович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради  

Соціальні аспекти партнерської взаємодії в освітньому процесі 

 

Сердюк Людмила Миколаївна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради  

Правові аспекти партнерської взаємодії у коледжі 

 



Ковальчук Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Партнерська взаємодія – характеристика соціальної роботи з людьми 

похилого віку 

 

Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, 

професор (б.в.з.) кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, 

андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 

Педагогічне партнерство як основа розвитку сучасної системи освіти 

та інституту сім’ї 

 

Солякова Ольга Петрівна, аспірантка кафедри психології Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Розвиток емоційної компетентності особистості як чинник 

міжпрофесійної взаємодії 

 

Гуд Ганна Олександрівна, кандидат психологічних наук, завідувач 

кафедри мистецьких дисциплін, КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Михайла Грушевського»  

Негативні переживання в структурі особистості 

 

Мороз Марія Володимирівна, викладач суспільних дисциплін, голова 

циклової комісії викладачів суспільних дисциплін, КЗВО «Барський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 

Проблеми соціалізації особистості в умовах сьогодення 

 

 

Панель 3. Партнерська взаємодія суб’єктів освітнього процесу 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), передвищої, вищої та післядипломної освіти 

 

Якубова Людмила Анатолівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету  

Партнерство в ЗВО: практичний аспект 

 



Рідкодубська Анна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету  

Особливості партнерської взаємодії стекхолдерів та освітнього 

закладу у процесі підготовки соціальних працівників 

 

Бредіхіна Ірина Вікторівна, аспірант кафедри професійно-

педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського 

державного університету імені Івана Франка  

Педагогічна команда як форма організації партнерської взаємодії у 

закладах передвищої освіти 

 

Овод Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Зміст умінь самостійно-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних 

працівників у період дистанційного навчання 

 

Отрощенко Наталія Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки, ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

Педагогіка партнерства як основа у процесі надання комплексної 

допомоги учням щодо вибору ними шляху подальшого навчання 

 

Бирко Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та психології, Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Психолого-педагогічні умови впровадження партнерської взаємодії в 

освітній процес закладів загальної середньої освіти 

 

Сушицька Ольга Леонідівна, викладач каліграфії (графіки письма) 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

Житомирської обласної ради 

Реалізація принципів педагогічного партнерства у процесі формування 

в першокласників навичок письма 

 

 

 



Бриндіков Юрій Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Партнерська взаємодія закладу освіти та сім'ї 

 

Гуляєва Марія Мірчівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 

Попов Олександр Анатолійович, кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Професійна освіта дорослих для розмаїтого інклюзивного суспільства 

в Україні: Project Conсept 

 

Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов Поліського національного університету 

Комунікативні засади партнерської взаємодії ЗВО і підприємств 

аграрно-промислового сектору у системі дуальної освіти 

 

Ястребов Владислав Леонідович, магістрант кафедри психології 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Психологічні особливості адаптації безробітних на етапі професійної 

перепідготовки 

 

Гузенко Віра Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології та соціальної роботи національного університету 

«Одеська політехніка» 

Налагодження партнерської взаємодії між розробниками 

психодіагностичних методик та їх користувачами як провідна проблема 

української псиметрики 

 

Андрейчак Алла Федорівна, директор Центру соціально-психологічної 

допомоги (м. Хмельницький) 

Аспекти взаємодії центрів соціально-психологічної допомоги з 

освітніми установами 

 

 

 

 



Панель 4. Педагогіка партнерства – ключовий компонент Нової 

української школи 

 

Колганова Дарина Олександрівна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради, 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Інновації в Новій українській школі 

 

Шапоренко Надія Василівна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради, 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Дитиноцентризм: концептуальні засади Нової української школи 

 

Мельниченко Валерія Миколаївна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради, 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Готовність до інноваційної діяльності як особлива складова 

педагогічної майстерності майбутнього педагога Нової української школи 

 

Козянчук Марія Олександрівна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради, 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Погляд Нової української школи: дитино центризм 

 

Шугайло В’ячеслав Борисович, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Напрями реалізації партнерських стосунків з батьками в НУШ 



Куліш Марія Олександрівна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради, 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Зміни в Новій українській школі для здобувачів освіти 

 

Левченко Мілана Сергіївна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Педагогіка партнерства – ключовий компонент Нової української 

школи 

 

Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та 

управління Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Особливості адаптації аутичних дітей в умовах інклюзивного 

навчання 

 

Семенюк Алла Констянтинівна, викладач Бердичівського медичного 

фахового коледжу Житомирської обласної ради 

Практична реалізація партнерських стосунків з батьками в НУШ 

 

 

Панель 5. Креативні освітні, соціальні, психологічні моделі та 

технології партнерської взаємодії, їх використання у роботі з батьками 

здобувачів освіти 

 

Гудзь Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Принципи партнерської взаємодії з сім’єю 

 

Костєва Тетяна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв 

Можливості партнерської взаємодії у роботі з батьками 

 



Наумчук Ольга Петрівна, викладач соціально-економічних дисциплін 

Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу 

ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради  

Педагогіка партнерства у роботі з батьками здобувачів освіти 

 

Алєксєєв Андрій Олегович, викладач Коростишівського педагогічного 

фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Технологія формування готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до реалізації партнерських стосунків з батьками учнів 

 

Грач Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Проблеми емоційних взаємовідносин батьків та студентів 

першокурсників у період дистанційного навчання 

 

Мальцева Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки, ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

Організація психолого-педагогічної просвіти батьків на основі 

принципів партнерської взаємодії 

 

Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Партнерство між школою і батьками: креативний підхід та способи 

втілення 

 

Човган Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціальне партнерство в інклюзивному освітньому середовищі 

 

Міненко Галина Миколаївна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради  

Технологія партнерської взаємодії у підготовці до ЗНО здобувачів 

освіти 

 



БорейкоАльона Іванівна, аспірантка кафедри професійно-педагогічної, 

спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

Партнерська взаємодія як засіб реалізації педагогічної просвіти 

батьків дітей з особливими освітніми потребами 

 

Барлай Ганна Миколаївна, вчитель початкової школи і музики ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 6 імені В.Г. Короленка м. Житомира 

Взаємодія початкової школи з сім’ями дітей як учасниками освітнього 

процесу 

 

Гулеватий Андрій Анатолійович, кандидат психологічних наук, 

доцент, декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Психологічні аспекти налагодження партнерської взаємодії з 

батьками як необхідної умови успішного інклюзивного навчання 

 

Шевчук Ольга Василівна, вчитель української мови та літератури , 

вищої категорії, старший вчитель Кременецької спеціалізованої школи 1-3 

ступенів номер 2 

Педагогічні аспекти партнерської взаємодії у тріаді: класний керівник 

– учені – батьки 

 

Березовська Неоніла Анатоліївна, практичний психолог 

Шепетівського закладу дошкільної освіти №10 «Михайлик» 

Формування батьківського тимбілдінгу ЗДО на засадах партнерства 

 

Данильчук Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

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» 

Реалізація партнерської взаємодії у профілактиці дитячого 

неблагополуччя 

 

 

 

 



Панель 6. Теоретико-практичні аспекти професійної підготовки 

фахівців освітньої та соціальної сфер до партнерської взаємодії 

 

Синюк Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціальне партнерство в контексті підготовки соціальних працівників 

 

Багрій Вікторія Неофидівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Теоретичні засади підготовки соціальних працівників до педагогічної 

та психологічної взаємодії 

 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи заступник декана з 

навчальної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету спеціальної 

освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Теоретико-практичні аспекти професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери до соціального партнерства (із досвіду викладання) 

 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Соціальні аспекти партнерської взаємодії професійної підготовки 

фахівців із соціальної роботи 

 

Шостак Галина Степанівна, викладач-методист Володимир-

Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського 

Волинської обласної ради 

Роль технологій партнерства для формування професійної 

компетентності майбутніх учителів 

 

Романюк Руслана Костянтинівна, доктор педагогічних наук, декан 

природничого факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 

Організація допрофільної підготовки в освітньому середовищі ліцею на 

засадах педагогіки партнерства 



Іващук Олександра Олександрівна, студентка Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради, 

Левченко Світлана Віталіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога 

 

Коновальчук Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Інтерактивні технології підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до реалізації педагогіки партнерства 

 

Голова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Актуальність партнерської взаємодії майбутніх працівників соціальної 

сфери з геронтологічною групою населення 

 

Герасимчук Андрій Вікторович, аспірант кафедри психології 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Психологічні чинники формування професійних якостей майбутнього 

фахівця до партнерської взаємодії 

 

Бегеза Людмила Євгенівна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, 

Ткаченко Каріна Володимирівна, бакалавр кафедри психології, 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Дифензивні механізми професійної діяльності особистості в умовах 

партнерської взаємодії 

 

Поліщук Андрій Олегович, викладач кафедри машин і апаратів, 

електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного 

університету 

Професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на засадах 

партнерської взаємодії 



Панель7. Дидактика на засадах партнерської взаємодії 

 

Кравчина Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного 

університету 

Академічна мобільність: переваги та недоліки 

 

Бірук Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 0969821354  

Реалізація принципів педагогіки партнерства у впровадженні 

освітньої програми «Світ чекає крилатих» 

 

Самійлик Алла Степанівна, викладач, Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради  

Вивчення дисципліни «Основи початкового курсу математики» як 

засобу формування фахової компетентності майбутнього вчителя нової 

української школи 

 

Кочина Наталія Миколаївна, викладач, Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу І.Я. Франка Житомирської обласної ради  

Дослідницька діяльність школярів на уроках «Я досліджую світ» 

 

Білявська Людмила Павлівна, викладач музичного виховання з 

методикою, Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Роль музичного виховання у Новій українській школі 

 

Феськов Павло Володимирович, викладач англійської мови, 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

Житомирської обласної ради 

Вплив гейміфікації на формування «soft skills» 

 

Писарська Галина Владиславівна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

Партнерська взаємодія на заняттях з історії України в умовах 

особистісно орієнтованого навчання 



Євдокимова Наталія Василівна, аспірант кафедри професійно-

педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Формування соціокультурної компетентності старшокласників у 

процесі викладання предмету «Мистецтво» 

 

Філіна Валентина Анатоліївна, аспірант кафедри фізичного 

виховання та спортивного вдосконалення Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

Освітні та медичні аспекти занять із дзюдо зі школярами закладів 

загальної середньої освіти в умовах пандемії Covid-19 

 

Ліщук Юрій Миколайович, викладач фахового коледжу Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Особливості партнерської взаємодії у процесі викладання дисципліни 

«Інформаційні технології» 

 

 


