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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Кремень 
Василь 
Григорович 

–  Президент Національної академії педагогічних 
наук України, доктор філософських наук, про фесор, 
дійсний член (академік) НАН і НАПН України 
(голова)

Луговий 
Володимир 
Іларіонович

–  перший віце-президент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 
України (заступник голови)

Топузов 
Олег 
Михайлович

–  віце-президент Національної академії педагогічних 
наук України, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України

Сисоєва 
Світлана 
Олександрівна

–  академік-секретар Відділення загальної педагогіки 
та філософії освіти Національної академії пе-
дагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член (академік) НАПН України

Бех 
Іван 
Дмитрович

–  директор Інституту проблем виховання Національ-
ної академії педагогічних наук України, доктор 
психологічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сисоєва 
Світлана 
Олександрівна

–  академік-секретар Відділення загальної педа-
гогіки та філософії освіти Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 
України (голова)

Петрочко
Жанна 
Василівна

–  заступник директора Інституту проблем ви-
ховання НАПН України з науково-експери-
ментальної роботи, доктор педагогічних наук, 
професор (заступник голови)

Титаренко
Інна
Олегівна

–  учений секретар Відділення загальної педагогіки 
та філософії освіти НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Малиношевський
Руслан
Васильович

–  заступник директора Інституту проблем ви-
ховання НАПН України з наукової роботи, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник

Березівська
Лариса  
Дмитрівна

–  директор Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України

Докукіна
Олена
Михайлівна

–  учений секретар Інституту проблем виховання 
НАПН України, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник
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Регламент роботи методологічного семінару

1000 – 1300  Пленарне засідання
1300 – 1400  Перерва на обід
1400 – 1600  Секційні засідання
1630 – 1700  Заключне пленарне засідання

Місце проведення пленарного засідання

 м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-Д, актова зала Інституту 
педагогіки НАПН України

Місце проведення секційних засідань

Секція 1 – конференц-зал Президії НАПН України
Секція 2 – корпус Президії НАПН України, ауд. 409 
Секція 3 – корпус Президії НАПН України, ауд. 411
Секція 4 – корпус Президії НАПН України, ауд. 408 
Секція 5 – корпус Інституту педагогіки НАПН України, ауд. 418

Регламент

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин
Виступ на засіданні секції – до 10 хвилин
Виступ з інформацією – до 5 хвилин
Виступ з повідомленням – до 3 хвилин
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1000 – 1300  актова зала Інституту педагогіки
 НАПН України

Відкриття методологічного семінару

Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний 
член (академік) НАН і НАПН України

Доповіді на пленарному засіданні

Сухомлинська Ольга Василівна – головний науковий співробітник 
Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 
України

Дорослішання в Україні і світі: загальні тенденції і виклики

Чуркіна Олександра Ігорівна – заступник Міністра соціальної 
політики України з питань євроінтеграції

Актуальні проблеми захисту прав дітей в Україні

Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання 
НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України

Особливості становлення особистості підлітка в умовах 
соціальної реальності

Саух Петро Юрійович – академік-секретар Відділення вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: 
цивілізаційний вимір
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Локшина Олена Ігорівна – завідувач відділу порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор

Тенденції і явища у молодіжному середовищі зарубіжжя

Петрочко Жанна Василівна – заступник директора Інституту 
проблем виховання НАПН України з науково-експериментальної роботи, 
доктор педагогічних наук, професор

Зовнішня міграція української молоді: сучасні тенденції та 
освітні завдання

Пархоменко Володимир Дмитрович – радник директора Державної 
наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації”, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України

Молода людина в інформаційному світі

Найдьонова Любов Антонівна – заступник директора з наукової 
роботи Інституту соціальної і політичної психології НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Психологічні маніпуляції в небезпечних квестах: профілактика 
самотравмування підлітків

Литвин Світлана Григорівна – завідувач відділу технологій 
відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

Використання хмарних сервісів для реалізації виховних проектів

Алєксєєнко Тетяна Федорівна – завідувач лабораторії соціальної 
педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, доктор 
педагогічних наук, старший науковий співробітник

Проблема діти і гроші: сучасні реалії та пошук шляхів розв’язання
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Єршова Людмила Михайлівна – в. о. заступника директора з 
науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент

Трансформація системи цінностей учнівської і студентської 
молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти

Комаровська Оксана Анатоліївна – завідувач лабораторії есте-
тичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання 
НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник

Художні цінності сучасних дітей: особливості прояву і форму
вання у полікультурному середовищі

Пащенко Олена Вікторівна – координатор Всеукраїнської дитячої 
спілки «Екологічна варта»

Діяльність дитячих громадських організацій: глобальні виклики 
сучасності 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
СЕКЦІЯ 1

1400 – 1600 конференц-зал Президії НАПН України

ДИТЯЧЕ Й МОЛОДІЖНЕ СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ: 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Керівники секції: Сисоєва Світлана Олександрівна – академік-секретар 
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти 
Національної академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України;
Локшина Олена Ігорівна – завідувач відділу по-
рівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор

Секретар секції: Титаренко Інна Олегівна – учений секретар 
Відділення загальної педагогіки та філософії 
освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, 
доцент

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 
доцент

 Становлення ціннісносвітоглядної позиції педагогів в умовах 
цивілізаційних трансформацій

Вайнола Ренате Хейкієвна, професор кафедри соціальної педа-
гогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова, доктор педагогічних наук, професор

 Сучасні підходи до угрупування форм соціальновиховної роботи з 
дітьми та молоддю
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Зіньковський Юрій Францевич, професор кафедри радіо-
конструюван ня та виробництва радіоапаратури Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського”, доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПН України

Мотивація до навчання в професійній школі

Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-
методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педа-
гогічних наук, доцент

 Концептуальні засади стандартизації професійної освіти 
молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: виховний аспект

Камінська Малгожата, викладач педагогічного факультету Вищої 
школи імені Павла Влодковіца в Плотську, Республіка Польща, доктор 
гуманістичних наук у галузі педагогіки

Самонавчання як освітній пріоритет

Камишин Володимир Вікторович, в.о. директора Державної 
наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації”, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
член-кореспондент НАПН України

Інформаційні технології – цивілізаційний виклик освіті

Капська Алла Йосипівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
доктор педагогічних наук, професор

 Соціальне виховання дітей та молоді в умовах розвитку сучасного 
українського суспільства 

Кульбіда Світлана Вікторівна, головний науковий співробітник 
лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН 
України, доктор педагогічних наук,  професор

 Гуманістична складова діяльності сучасних закладів у розвитку 
нечуючих
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Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник 
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у 
коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор

 Методичні підходи до стандартизації професійної освіти: 
виховний аспект

Мачинська Наталія Ігорівна, завідувач кафедри початкової та 
дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка, доктор педагогічних наук, доцент

Народність – вітчизняне кредо та принцип навчання

Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту про-
фесійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член (академік) НАПН України

 Сучасні тенденції розвитку освітнього середовища професійно
технічних навчальних закладів України

Романова Ганна Миколаївна, заступник директора з наукової 
роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор

 Особливості підготовки викладачів закладів професійної освіти 
до розвитку відповідальності майбутніх фахівців засобами 
проектних технологій

Хмєлєвська Марія, декан педагогічного факультету Вищої 
школи імені Павла Влодковіца в Плотську, Республіка Польща, доктор 
гуманістичних наук у галузі педагогіки

 Створення умов для розвитку молодіжного середовища у Вищій 
школі імені Павла Влодковіца Плотську

Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор

 Громадянські цінності студентів у Республіці Польщі та України: 
порівняльний аспект
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Братко Марія Василівна, директор Університетського коледжу 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних 
наук, доцент

 Сучасні цивілізаційні виклики як соціокультурний контекст 
підготовки фахівців в коледжах України

Гудим Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник 
лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 Формування толерантного ставлення суспільства до дітей з 
особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі 

Киричук Валерій Олександрович, доцент кафедри психології 
управління ЦІІПО ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, доцент

 Соціальна активність та ціннісні орієнтації особистісного 
розвитку дітей шкільного віку в контексті цивілізованих змін

Куниця Тетяна Юріївна, старший науковий співробітник лабо-
раторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук

 Конфлікти в підлітковому класному колективі: причини ви
никнення та шляхи подолання

Постова Катерина Григорівна, науковий співробітник відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
кандидат психологічних наук

 Дитячі університети як інноваційне середовище формування 
молодого науковця

Топузов Михайло Олегович, старший науковий співробітник 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат економічних наук

 Освітньоінформаційне середовище громадськоактивної школи 
в контексті трансформаційних процесів у соціумі, освіті та 
економіці



13

Шаповалов Борис Борисович, науковий співробітник лабораторії 
фізичного та здорового способу життя розвитку Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат психологічних наук

 Урахування нових тенденцій і явищ у суспільстві в процесі 
формування готовності молоді до захисту Вітчизни в 
екстремальних ситуаціях

Шимановський Марк Мусійович, старший науковий співробітник 
лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

 Нові явища у молодіжних субкультурах: здоров’язбережувальний 
контекст 

Головченко Дарина Ігорівна, аспірантка Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України

 Соціальнопсихологічна адаптація дітей внутрішньо переміще
них осіб в умовах сучасної суспільної реальності в Україні

Любченко Катерина Олександрівна, науковий співробітник 
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 Особливості формування гуманістичних цінностей у нечуючих 
підлітків в позаурочній діяльності
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СЕКЦІЯ 2

1400 – 1600 корпус Президії НАПН України, ауд. 409

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  

У БАГАТОВИМІРНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Керівники секції: Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем 
виховання НАПН України, доктор психологічних 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 
України.
Помиткін Едуард Олександрович – завідувач 
відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, директор 
Психологічного консультативно-тренінгового центру 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, доктор психологічних наук, 
професор

Секретар секції: Рейпольська Ольга Дмитрівна – завідувач ла-
бораторії дошкільної освіти і виховання Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент

Козак Людмила Василівна, професор кафедри дошкільної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 
наук, доцент

Формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник 
лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 Формування ціннісних орієнтацій учнів професійнотехнічних 
навчальних закладів: методологічний аспект
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Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи 
та міжнародних зв’язків ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”  
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 Духовноморальне становлення особистості у глобалізованому 
суспільстві

Піддячий Микола Іванович, головний науковий співробітник 
відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної 
Слов’янської Академії освіти імені Яна-Амоса Коменського

 Соціальний розвиток особистості в процесі профільного нав
чання: духовноморальний вимір

Федорченко Тетяна Євгенівна, головний науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 Моральнодуховна основа особистості як головний пріоритет у 
формуванні просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій

Шахрай Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії виховання в 
сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН 
України, доктор педагогічних наук, доцент

 Формування цінностей життя у підлітків як педагогічна проблема

Шелестова Людмила Володимирівна, провідний науковий 
спів ро бітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор 
педагогічних наук, старший науковий співробітник

 Освітній процес як чинник пізнавального розвитку та форму
вання картини світу дитини

Щербак Ольга Іванівна, директор Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, доктор педагогічних 
наук, доцент, член-кореспондент НАПН України

 Духовноморальне становлення особистості педагога профе сій
ного навчання в процесі підготовки у вищих навчальних закладах
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Висоцька Єва, професор Університету Сілезії, керівник відділення 
теорії освіти, доктор хабілітований, професор.

Молоде покоління у конфліктуючому світі – проблеми і виклики

Гриценко Ірина Сергіївна, докторант Інституту педагогіки НАПН 
України, кандидат педагогічних наук

 Мотиваційноціннісні детермінанти вияву суб’єктності студентів

Гриценок Інна Антонівна, старший науковий співробітник 
лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Формування духовного світу особистості фахівців

Журба Катерина Олександрівна, провідний науковий співробітник 
лабо раторії громадянського та морального виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

 Виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої 
школи в сучасних умовах

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 
кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник

Кар’єрні орієнтації учнів закладів професійної освіти

Киричук Валерій Олександрович, провідний науковий співро-
бітник відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обда-
рованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Психологопедагогічне проектування розвитку обдарованості 
учня в загальноосвітньому навчальному закладі

Коробанова Ольга Леонідівна, науковий співробітник лабораторії 
психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук

Цінності молоді у просторі соціальної взаємодії
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Маріуц Ілона Олександрівна, старший науковий співробітник 
відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, 
кандидат педагогічних наук

Втілення принципу гуманізації освіти: досвід Іспанії

Маршицька Вікторія В’ячеславівна, старший науковий співро-
бітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Соціокультурні передумови формування особистості старшого 
дошкільника у багатовимірному соціальному просторі

Матвєєва Ганна Дмитрівна, старший науковий співробітник 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Управління духовноестетичним розвитком учнівської молоді в 
авторській школі “Академія дитячої творчості” 

Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії поза-
шкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 Аксіологічний підхід до організації освітнього процесу позашкіль
ного навчального закладу

Неїжпапа Людмила Станіславівна, доцент кафедри соціальної 
педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова, кандидат педагогічних наук

 Особливості соціальновиховної роботи з дітьми в позашкільних 
закладах освіти

Острянська Олена Анатоліївна, старший науковий співробітник 
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

 Родинний театр як засіб формування соціальнокомунікативних 
умінь старших дошкільників
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Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної 
освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, доцент

 Формування самоцінності дитини в процесі соціалізації: 
теоретичні та методичні аспекти

Рябуха Іван Михайлович, завідувач кафедри англійської мови з 
підготовки морських фахівців Херсонської державної морської академії, 
кандидат педагогічних наук, доцент

Ціннісні детермінанти розвитку соціальної компетентності  
молоді в багатовимірному інформаційному суспільстві

Сергєєва Наталія Володимирівна, науковий співробітник лабора-
торії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук

 Забезпечення педагогічної підтримки ціннісноорієнтованої 
актив ності молодших підлітків

Стемковська Ярослава Євгенівна, старший  науковий співробітник 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Духовноморальні детермінанти розвитку організаційної 
культури педагогічного персоналу в авторській школі “Академія 
дитячої творчості” 

Шевчук Лариса Миколаївна, старший науковий співробітник 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Моральноетичні засади розвитку лідерства в  початковій школі

Авраменко Таміла Олексіївна, вчитель спеціалізованої школи  
№ 273 Голосіївського району м. Києва

 Моральне становлення підростаючої особистості у соціальному 
просторі
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Бондаренко Галина Григорівна, асистент кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя

 Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення 
волонтерської діяльності з дітьми та молоддю з інвалідністю

Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії 
трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 Духовноморальне становлення молодшого школяра в процесі 
трудового виховання в умовах освітніх змін

Луценко Вікторія Олександрівна, науковий співробітник лабора-
торії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України

 Утвердження в культурі суспільства феномену “дитинства”: 
історичний контекст

Мезенцева Олена Іванівна, молодший науковий співробітник 
відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки 
НАПН України

 Гармонізація різновекторних впливів на формування особистості 
в діяльності Вальдорфських шкіл

Мудрак Іуліана Михайлівна, вчитель середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва

 Роль духовноморальної спадщини у становленні підростаючого 
покоління
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СЕКЦІЯ 3

1400 – 1600  корпус Президії НАПН України, ауд. 411

МІЖКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ДЛЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ПОРОЗУМІННЯ 

В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Керівники секції: Комаровська Оксана Анатоліївна – завідувач 
лабораторії естетичного виховання та мистецької 
освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник
Миропольська Наталія Євгеніївна – головний 
науковий співробітник лабораторії естетичного 
виховання та мистецької освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор

Секретар секції: Гончар Людмила Вікторівна – провідний 
науковий співробітник лабораторії виховання в 
сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник

Миропольська Наталія Євгенівна, головний науковий співро-
бітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту 
проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 Естетична логосфера уроку як чинник розвитку мистецьких 
уподобань старшокласників

Яремчук Оксана Василівна, провідний науковий співробітник 
лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних 
досліджень Інституту соціальної і політичної психології НАПН України, 
доктор психологічних наук, доцент

 Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу 
студентської молоді
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Бакуліна Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник 
відділу  навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 
Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Потенціал неформальної освіти у формуванні міжкультурної 
компетентності дітей та молоді

Бородієнко Олександра Володимирівна, завідувач лабораторії 
зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України, кандидат географічних наук, доцент

 Формування міжкультурної компетентності засобами не
формаль ного та інформального навчання

Гончар Людмила Вікторівна, провідний науковий співробітник 
лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

 Проблема гуманізації батьківськодитячих взаємин у сучасній 
сім’ї

Жадан Ірина Василівна, завідувач лабораторії психології полі-
тичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник

 Громадянська та національна ідентифікація у комунікативному 
дискурсі студентської молоді  

Короткова Раїса Іванівна, доцент кафедри соціальної педагогіки 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент

Вплив театрального мистецтва на соціалізацію дітей та молоді 

Костюшко Ганна Олексіївна, доцент кафедри соціальної педагогіки 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент

 Традиції українського народного мистецтва як чинник форму
вання духовнопсихічного здоров’я молоді 
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Лазоренко Борис Петрович, провідний науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної і 
політичної психології НАПН України, кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник 

 Психотравма: психологічна допомога старшокласникам у 
сучасних умовах

Малюга Микола Миколайович, науковий співробітник відділу 
економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, магістрант 
Інституту політичних досліджень  Страсбургського університету

 Міжкультурний менеджмент в контексті європейських норм і 
прав захисту дітей в сучасному громадянському суспільстві

Мельник Марина Юріївна, завідувач відділу діагностики 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат 
педагогічних наук

 Вивчення особистісних чинників розвитку обдарованості 
старшокласників 

Нечерда Валерія Борисівна, старший науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Виховання толерантності підлітків уразливих категорій

Онаць Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник

 Стратегія управління міжкультурним вихованням у громадсько
активній школі

Поліхун Наталія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу 
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 Проблема підготовки обдарованих дітей до участі в міжнародних 
конференціях молодих вчених
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Шкільна Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник 
лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Формування національнокультурної ідентичності підлітків: 
сучасні виклики

Бованенко Ольга Олександрівна, аспірант кафедри со ціаль-
ної педагогіки Національного педагогічного університету імені  
М. П. Драгоманова

 Форми декоративноприкладної діяльності як засіб формування 
соціальної компетентності студентів педагогічних університетів 

Вей Чжеюань, аспірант Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова

Міжкультурне виховання студентів засобами музики

Грищук Юлія Володимирівна, науковий співробітник Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

 Реалізація принципів міжкультурності у педагогічній освіті 
України

Денисюк Інна Сергіївна, науковий співробітник лабораторії 
естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання 
НАПН України

 Поліверсійність як засіб міжкультурного виховання учнів на 
уроках музики

Ду Лян, аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 Музичнопросвітницька діяльність з молоддю як складова 
позааудиторної роботи

Калініна Ганна Михайлівна, аспірантка Інституту педагогіки 
НАПН України

Стратегії міжкультурної освіти в сучасній європейській школі
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Любчик Світлана Миколаївна, учитель початкових класів 
спеціалізованої школи № 41 імені З. К. Слюсаренка з поглибленим 
вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва

Виховання толерантності та порозуміння в дитячому колективі

Чжан Сяосін, аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 Музичний клуб як форма роботи молодіжних громадських 
організацій
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СЕКЦІЯ 4

1400 – 1600 корпус Президії НАПН України, ауд. 408

ДІТИ ТА МОЛОДЬ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, БЕЗПЕКА

Керівники секції: Литвин Світлана Григорівна – завідувач відділу 
технологій відкритого навчального середовища 
Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України, доктор педагогічних 
наук, старший науковий співробітник
Бургун Ірина Василівна – провідний науковий 
співробітник відділу інтелектуального розвитку 
обдарованої особистості Інституту обдарованої 
дитини НАПН України, доктор педагогічних наук, 
доцент

Секретар секції: Морін Олег Леонідович – старший науковий 
співробітник лабораторії трудового виховання 
Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник

Бургун Ірина Василівна, провідний науковий співробітник 
відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент

STEMосвіта для покоління Z

Єжова Ольга Олександрівна, головний науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

 Інформаційнокомунікаційні технології у формуванні просоціаль
ної поведінки дітей та молоді
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Калініна Людмила Миколаївна, завідувач відділу економіки та 
управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор

 Громадська активність та відповідальність учнівської молоді як  
феномен управління в громадськоактивній школі інформаційного 
суспільства 

Титаренко Тетяна Михайлівна, завідувач лабораторії соціальної 
психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України

 Можливості підтримання психологічного здоров’я особистості в 
умовах тривалої травматизації

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий співро-
бітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник

 Онлайн консультування сучасної молоді з розвитку професійної 
кар’єри

Андросович Ксенія Анатоліївна, завідувач відділу інтелектуального 
розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, кандидат психологічних наук

 Поліструктурність ціннісних орієнтацій обдарованої молоді в 
сучасному інформаційному середовищі

Гуменний Олександр Дмитрович, завідувач лабораторії електрон-
них навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, кандидат педагогічних наук

Інформатизація освіти та її вплив на розвиток особистості

Гуцан Леся Андріївна, завідувач лабораторії трудового виховання 
Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник

 Цінності інформаційного суспільства та розвиток сучасної 
особистості
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Дворник Марина Сергіївна, старший науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук

 Психологічні мобільні додатки: стратегії застосування учнівсь
кою молоддю

Кириченко Микола Олексійович, перший проректор – проректор 
з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ “Університет 
менеджменту освіти” НАПН України, кандидат педагогічних наук, 
доцент, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України

Інформаційна свідомість особистості як соціальний феномен 

Морін Олег Леонідович, старший науковий співробітник лабора-
торії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 Вплив сучасних інформаційних технологій на формування 
професійних намірів учнівської молоді

Попель Майя Володимирівна, молодший науковий співробітник 
відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук

 Організація спільної роботи слухачів із використанням хмарних 
сервісів у процесі навчання математичних дисциплін

Сокол Любов Михайлівна, старший науковий співробітник 
лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат психологічних наук

 Інтернеттехнології в особистісно орієнтованому вихованні 
учнівської молоді

Тарасова Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Ігрові технології сучасного інформаційного суспільства: переваги 
та ризики
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Тименко Марія Миколаївна, науковий співробітник відділу 
порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 
педагогічних наук

 Організація професійної орієнтації у середніх навчальних закладах 
серед учнівської молоді в Англії

Торчевська Наталя Вікторівна, науковий співробітник лабораторії 
професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, кандидат педагогічних наук

 Інтерактивні методи консультування з професійної кар’єри учнів 
професійнотехнічних навчальних закладів

Торчевський Руслан Вікторович, старший науковий співробітник 
науково-методичного відділу організації і забезпечення прийому та 
державної адміністрації науково-методичного центру організації освітньої 
діяльності Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, кандидат педагогічних наук 

Методологічні засади сучасної парадигми військової освіти в Україні

Третяк Тетяна Миколаївна, провідний науковий співробітник 
лабораторії психології творчості Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник

 Перцептивномисленнєві стратегії творчої діяльності учнів в 
ускладнених умовах

Череповська Наталія Іванівна, старший науковий співробітник 
лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психо-
логічних наук, старший науковий співробітник

Медіаграмотність як нова якість патріота цифрової доби

Байдулін Валерій Борисович, молодший науковий співробітник 
лабораторії професійної кар`єри Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України

Інформаційне забезпечення консультування з професійної кар’єри 
учнів професійнотехнічних навчальних закладів
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Белан Владислав Юрійович, молодший науковий співробітник 
лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України

 Використання технологій мобільного навчання у професійній 
освіті Республіки Польща

Васильєва Галина Іванівна, заступник директора РНМЦ управ-
ління освіти Дніпровського району м. Києва

 Учнівський колектив в інформаційному суспільстві: переваги, 
ризики, безпека
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СЕКЦІЯ 5

1400 – 1600 Інститут педагогіки НАПН України, ауд. 418

ПАТРІОТИЗМ, ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В 

ОБРИСАХ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Керівники секції: Окушко Тетяна Костянтинівна – завідувач 
лабораторії громадянського та морального вихо-
вання Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник 
Кириченко Валентина Іванівна – провідний 
науковий співробітник лабораторії фізичного 
розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник

Секретар секції: Корнієнко Анна Володимирівна – провідний 
науковий співробітник лабораторії позашкільної 
освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

Будак Валерій Дмитрович, ректор Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського, доктор технічних наук, 
професор, дійсний член (академік) НАПН України

 Соціальнопсихологічні особливості формування іміджу Збройних 
Сил України серед студентської молоді

Дічек Наталія Петрівна, завідувач відділу історії педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 Формування суспільної відповідальності у дітей: уроки  
В. О. Сухомлинського
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Коновець Світлана Володимирівна, головний науковий співро-
бітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту 
проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 Патріотичне виховання учнівської молоді: методологічний 
аспект

Лукіна Тетяна Олександрівна, професор кафедри державної 
служби та менеджменту освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” 
НАПН України, Національна академія державного управління при 
Президентові України, доктор наук з державного управління, кандидат 
педагогічних наук, професор

 Формування громадянських компетентностей дітей і підлітків: 
чинники впливу та особливості прояву

Удод Олександр Андрійович, завідувач відділу української 
історіографії Інституту історії України НАН України, доктор історичних 
наук, професор

Патріотизм  і націоналізм в українській історії

Відавска Едита, викладач Університету  Сілезії у Катовіцах, доктор 
філософії, доцент

 Громадська активність дітей (на прикладі участі у бюджетних 
проектах)

Бондаревська Ірина Олегівна, старший науковий співробітник 
лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат 
психологічних наук, доцент

Види громадянської активності молоді в Україні

Вакуленко Олена Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент

Участь молоді у життєдіяльності громади: сучасні аспекти 
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Грітчина Анна Іванівна, старший науковий співробітник лабора-
торії  виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Формування громадянської відповідальності підлітків інтерна
тних закладів у сучасному соціальному просторі

Діхтяренко Зоя Михайлівна, старший науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Використання тренінгових вправ у формуванні готовності 
старшокласників до захисту Вітчизни: заняття хортингом

Жданович Юлія Миколаївна, старший науковий співробітник 
лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук

 Соціальнопедагогічна підтримка громадської активності шко
лярів у позашкільній діяльності

Зубалій Микола Дмитрович, старший науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

 Формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни 
в процесі позакласної роботи: сучасний стан 

Кириченко Валентина Іванівна, провідний науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

 Патріотизм як ціннісносмислове підґрунтя просоціальної 
поведінки підлітків

Колонькова Олена Олексіївна, старший науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Екологічна компетентність як чинник формування громадської 
активності школярів
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Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Українські народні ремесла як засіб формування громадянських 
якостей вихованців у позашкільних навчальних закладах

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, старший науковий співробітник 
відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Розвиток громадянської ініціативи учнів у процесі вивчення біології

Лисенко Олександра Юріївна, заступник директора Інституту 
післядипломної освіти Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент

Діяльність неформальних осередків професійної спрямованості 
(на прикладі Клубу молодих лікарів імені В. Ф. ВойноЯсенецького)

Литовченко Олена Віталіївна, старший науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Соціальнореабілітаційний потенціал позашкільної освіти у 
сучасній соціальній реальності

Мирошніченко Наталія Олександрівна, доцент кафедри соціальної 
педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова кандидат педагогічних наук

 Специфіка соціальнопедагогічної діяльності дитячих та моло
діжних громадських організацій з дітьмиінвалідами 

Міхеєва Оксана Юріївна, доцент кафедри соціальної педагогіки 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук

 Соціальнопедагогічна робота з молодими сім’ями в молодіжних 
громадських об’єднаннях 
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Москальова Алла Степанівна, професор кафедри психології 
управління ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, 
кандидат психологічних наук, доцент

 Психологічні особливості розвитку громадянської активності 
старшокласників

Окушко Тетяна Костянтинівна, завідувач лабораторії грома-
дянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 Громадські об’єднання учнівської молоді: громадянсько 
па тріотич на діяльність

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного 
розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання 
НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Військовопатріотичне виховання старшокласників в умовах 
нової української школи

Пруцакова Ольга Леонідівна, провідний науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Екологічні аспекти патріотичного виховання школярів 

Роговец Олена Володимирівна, старший науковий співробітник 
лабораторії  виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Особливості формування правосвідомості у підлітків інтернат
них закладів

Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стра-
тегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент

 Формування громадянської компетентності старшокласників: 
прогностичні аспекти
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Рябуха Михайло Іванович, директор Херсонського обласного 
ліцею, кандидат педагогічних наук

 Ліцейські учнівські організації як фактор розвитку громадської 
активності та відповідальності в ліцеї 

Тимчик Микола Валерійович, науковий співробітник лабораторії 
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 Компетентнісний підхід у фізичному вихованні учнів 59 класів у 
контексті нових тенденцій дитячого середовища

Харченко Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник 
лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

 Організація роботи з дорослими лідерами у дитячих організаціях: 
кластер, воркшоп, тренінг

Ясточкіна Ірина Анатоліївна, доцент кафедри соціальної педа-
гогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова, кандидат психологічних наук

Методи соціальнотерапевтичної допомоги дітям та молоді

Глушко Оксана Зіновіївна, молодший науковий співробітник 
відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

 “Виховний ідеал” як система виховання національних цінностей 
молоді в українській діаспорі США

Попович Лідія Миколаївна, науковий співробітник відділу 
економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України

 Виховання патріотизму та відповідальності у громадсько
активних школах

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1630 – 1700 конференц-зал Президії НАПН України



Програма методологічного семінару видрукувана за 
підтримки Благодійного фонду імені Антона Макаренка


