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ПРОГРАМА 
 

09.00–10.00 Реєстрація учасників 

10.00–12.30 Пленарне засідання 

12.30–13.15 Перерва на обід 

13.15–15.30 Паралельні майданчики: 

● Круглий стіл  

● Майстер-класи 

15.30-16.00 Підбиття підсумків, вручення сертифікатів учасникам 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Повідомлення-спомин «Ірина Дмитрівна 

Звєрєва – науковець нової формації» 

 

Привітання учасникам читань 

 

 Сухомлинська Ольга Василівна – 

доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, 

академік-секретар Відділення 

загальної педагогіки та філософії 

освіти НАПН України 

 Бех Іван Дмитрович – доктор 

психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, директор 

Інституту проблем виховання НАПН 

України 

 Босенко Маріанна Іванівна – 

директор гімназії № 48 м. Києва, 

Народний вчитель України 

 

Виступи 

 

Методологічні позиції розвитку соціальної 

педагогіки  

 Алєксєєнко Тетяна Федорівна, 

кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, докторант 

Інституту проблем виховання НАПН 

України  

Захист якості соціально-педагогічних 

досліджень 

 Рижанова Алла Олександрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної 

педагогіки, Харківської державної 

академії культури 

Забезпечення найкращих інтересів дитини 

як пріоритет соціально-педагогічної 

роботи в сучасних умовах 

 Петрочко Жанна Василівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, заступник 

директора з науково-

експериментальної роботи Інституту 

проблем виховання НАПН України  

Сімейний патронат: сутність, моделі, 

підсумки експериментального 

впровадження 

 Кияниця Зінаїда Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, заступник 

директора МБО «Партнерство 

«Кожній дитині» 

 

ПАРАЛЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ 

 

Круглий стіл 

Актуальні проблеми соціальної педагогіки 

як науки та спеціальності 

 Модератор: Безпалько Ольга 

Володимирівна, доктор педагогічних 

наук, професор, директор Інституту 

людини Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Майстер-класи 

 

Організація профілактичної роботи з 

підлітками, які перебувають у конфлікті із 

законом 

 Журавель Тетяна Василівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Комплексна програма виховної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах з 

протидії торгівлі людьми 

 Цюман Тетяна Перівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної, вікової та педагогічної 

психології Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Моделювання волонтерських програм 

 Лях Тетяна Леонідівна,  кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Київського університету імені 

Бориса Грінченка  

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 


