
 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ  
Національної академії педагогічних наук України   

 на  виставці «Освіта  та кар’єра -  2021» 
9-10 квітня  2021 року  

  

 9 квітня 2021 року 
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 

11 – 11.30. Презентація «Аналіз проблем якості вітчизняної вищої освіти». 
Проводить: 
Рябченко Володимир Іванович, завідувач відділу взаємодії університетів та суспільства, 
доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН 
України 
Цільова аудиторія: Всі, хто переймається проблемами якості вітчизняної вищої освіти. 
Тема презентації: Протекціонізм некомпетентності як чинник блокування підвищення 
якості вітчизняної вищої освіти та зниження конкурентоспроможності України. 
Платформа Zoom.  
Ідентифікатор: 410 691 6258,  
Код доступу: 7iJiKG  
Посилання:  
https://zoom.us/j/4106916258?pwd=R084N3Y1dkxWT3V3YWw4S09VeWVpUT09 
 
 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 

9 квітня 2021 
11.00-11.45 Круглий стіл «Аспекти підготовки учнівської молоді до побудови майбутньої 

професійної кар’єри» 
Ведучі: 
Охріменко Зорина Володимирівна, завідувач лабораторії виховання готовності до ринку 
праці Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук; 
Морін Олег Леонідович, старший науковий співробітник лабораторії виховання готовності 
до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник; 
Шевенко Алла Миколаївна, науковий співробітник лабораторії виховання готовності до 
ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України. 
Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, 
представники державних інституцій та громадських організацій. 
Теми: 
Професійна орієнтація учнів як система формування навичок керування майбутньою 
кар’єрою. 
Допомога випускникам закладів загальної середньої освіти у розробці стратегії 
особистого кар’єрного зростання у майбутньому. 
 Роль професійного ідеалу у розвитку майбутньої професійної кар’єри. 
Платформа: Zoom 
Ідентифікатор: 938 5673 2763  
Код доступу: 567309 
URL конференції:  
https://zoom.us/j/93856732763?pwd=SVVNenhDR05OOG9CR2FOZXkrbXkvZz09 
 

11.00 Вебінар-презентація ««Організація соціально-педагогічного супроводу в закладах 
загальної середньої освіти» 
Ведучі: 
Куниця Тетяна Юріївна, завідувач лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи 



Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук; 
Гончар Людмила Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, доктор 
педагогічних наук, старший науковий співробітник; 
Бибик Дар’я Дмитрівна, науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України. 
Цільова аудиторія: соціальні педагоги, практичні психологи, керівники та заступники 
директорів ЗЗСО, студенти. 
Теми: 
Соціально-педагогічний супровід формування відповідальної громадянської позиції в 
умовах ЗЗСО; 
Тренінг з підвищення виховного потенціалу батьків дітей молодшого шкільного віку 
Тренінговий курс: тренінг з формування лідерських якостей у дітей вимушених 
переселенців. 
ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/77252232764?pwd=NjA3Uk8yQWlZaWU3aEJJRXIrL3JhZz09 
Идентификатор конференции: 772 5223 2764 
Код доступа: 9aU81v 
 

Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України 

9 квітня 2021 
10.00 – 10.30  Вебінар «Використання педагогічних засобів профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища у роботі вчителя» 
Ведуча: 
Новогородська Марина Максимівна, науковий співробітник відділу діагностики 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 
Цільова аудиторія: психологи, соціальні педагоги, студенти та аспіранти ЗВО та всі 
зацікавлені проблематикою обдарованості 
 
Zoom 
 Meeting ID: 
757 6455 9763 
Код доступу: bcf4a9 

10 квітня 2021 
14.00-16.00 Воркшоп «»Автобіографія, розгорнута в часі»: психотерапевтична вправа з 

упорядкування власної картини світу в цілісний смислоорієнтований творчий проєкт» 
Ведуча: 
Міленіна Мілєна Михайлівна, кандидат філологічних наук провідний науковий 
співробітник відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники закладів освіти, педагогічні 
працівники, науковці, аспіранти, докторанти, роботодавці, психологи, соціальні 
працівники, здобувачі вищої освіти та ін. 
Zoom 
Meeting ID: 
845 0176 5629 
Код доступу: 1 
 
 
 
 



  

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  
Національної академії педагогічних наук України 

10 квітня 2021 

11.00 – 12.30  Науково-практичний вебінар ««Андрагогічний підхід в педагогічних дослідженнях». 
Модератори: 
 Лук’янова Лариса Борисівна, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; 
Бойчук Юрій Дмитрович, ректор Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України. 
Доповідачі: 
Лук’янова Лариса Борисівна, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України; 
Аніщенко Олена Валеріївна, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Бережна Світлана Вікторівна, , проректор з наукової, інноваційної і міжнародної 
діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
доктор філософських наук, професор. 
Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, виконуюча обов’язки завідувача кафедри 
освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди доктор педагогічних наук, доцент. 
Рибалко Людмила Сергіївна, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди доктор 
педагогічних наук, професор. 
Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, професор кафедри освітології та інноваційної 
педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
доктор педагогічних наук, професор. 
Твердохліб Тетяна Сергіївна, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди доктор 
педагогічних наук, доцент. 
Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники ЗВО, ЗППО, наукових 
установ, представники громадських організацій, здобувачі наукових ступенів, студенти, 
інші учасники виставки 
 Питання для обговорення: 
Наукові школи з освіти дорослих в Україні;  
зарубіжний досвід підготовки андрагогів:  
аналіз дисертаційних досліджень у галузі педагогічних наук в Україні; 
андрагогічний підхід до формування дослідника в освітній педагогічній галузі; 
андрагогічна модель формування дослідницьких компетентностей здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти;  
модель морально-духовного розвитку освітян на засадах андрагогіки;  
андрагогічний підхід до розробки теоретико-методичних основ формування 
корпоративної культури вчителя; 
 педагогічна самоосвіта з позиції андрагогічного підходу;  
підготовка менеджерів освіти до управлінської діяльності у контексті андрагогічного 
підходу. 
Платформа ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/81670917574 
Ідентификатор конференції: 816 7091 7574 
 

  



9 квітня 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
Національної академії педагогічних наук України 

10.00 – 12.00 Науково-практичний семінар «Кейси творення успішної практики в освіті дітей з ООП» 
Доповідачі: 
Литовченко Світлана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Таранченко Оксана Миколаївна, доктор педагогічних наук, головний науковий 
співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Шевченко Володимир Миколайович, старший науковий співробітник відділу освіти дітей 
з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України; 
Жук Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з 
порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України; 
Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з 
порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України; 
Піканова Наталія Володимирівна, аспірант Інституту спеціальної педагогіки і психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Ткачук Наталія Василівна, директор 
Комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2», м. Чернівців; 
Скубак Ніна Григорівна, інструктор слухового кабінету Комунального закладу «Спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2», м. Чернівців. 
Цільова аудиторія: педагоги, які навчають дітей з порушеннями слуху, фахівці 
інклюзивно-ресурсних центрів, батьки дітей з порушеннями слуху. 
Основні питання: актуальні підходи до освіти дітей з порушеннями слуху, відповідність 
нормативно-правовому забезпеченню, інноваційним психолого-педагогічним підходам; 
міжнародний досвід, успішні приклади педагогічної практики. 
 
Платформа Zoom  
Приєднатися до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82931344835?pwd=VUdZOTEvTHRPVDZpbGwvVmt2SG9vdz09 
Ідентифікатор конференції: 829 3134 4835 
Код доступу: 2021 
 

11.00 – 12.00 Круглий стіл ««Методичний Toolbox: технології навчання учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку» 
Ведуча:  
Сухіна Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. 
Доповідачі: 
Чеботарьова Олена Валентинівна, канд. пед. наук, завідувач відділу освіти дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка  НАПН України; 
Блеч Ганна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Мякушко Оксана Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Гладченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і 



психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Бобренко Інна Всеволодівна, науковий співробітник відділу освіти дітей з 
інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 
Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Трикоз Сніжана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 
Цільова аудиторія: педагоги спеціальних та інклюзив них закладів загальної середньої  
освіти, фахівці ІРЦ, викладачі та студенти  вищої освіти, батьки дітей з ООП. 
Теми виступів: 
Сухіна І.В. - Емоційне вигорання у батьків дітей з особливими освітніми потребами: шляхи 
подолання; 
Чеботарьова О.В., Блеч Г.О. -  Використання методу соціальних історій в роботі з учнями з 
порушеннями інтелектуального розвитку; 
Мякушко О.І. - Соціально-емоційний інтелект – складова успішного розвитку учнів з 
порушеннями інтелектуального розвитку; 
Гладченко І.В. -  Цільові аспекти навчання математики учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку; 
Бобренко І.В. - Використання рухливих ігор в процесі фізичного виховання молодших 
школярів з порушеннями інтелектуального розвитку; 
Трикоз С.В. - Технології формування природничих уявлень у дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку. 
Google Meet 
meet.google.com/rih-tvaw-cpm 
 

12.00 Науково-практичний семінар «Індивідуалізація навчально-виховного процесу дітей з 
особливими освітніми потребами» 
Доповідачі: 
Ярмола Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інклюзивного 
навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 
України; 
Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України;  
Компанець Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Квітка Наталія Олегівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології імені 
Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Лапін Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України. 
Цільова аудиторія: педагогічні працівники, працівники інклюзивно-ресурсних центрів, 
методисти, батьки. 
 Співдоповідь: «Індивідуалізація навчально-виховного процесу дітей з особливими 
Освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» 
 
Платформа Zoom  
Ідентифікатор конференції: 262 578 4689 
Код доступу: 74KD2J 
Приєднатися до конференції: 
https://us04web.zoom.us/j/2625784689?pwd=NEN1KytDaTRNdFFqMXRkZzF2Zldxdz09 
 



14.00 Семінар-практикум «Сучасна дошкільна освіта для дітей з порушеннями зору» 
Доповідачі: 
Костенко Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук завідувач відділу освіти дітей з 
порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України; 
Довгопола Катерина Станіславівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Курінна Владислава Русланівна, молодший науковий співробітник відділу освіти дітей з 
порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України; 
Легкий Олег Михайлович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 
Миколи Ярмаченка НАПН України. 
Цільова аудиторія: фахівці, що працюють з дітьми з порушеннями зору, батьки дітей з 
порушеннями зору. 
Теми доповідей: 
Костенко Т.М. -  Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти дітей з 
порушеннями зору; 
Довгопола К.С. - Сенсорний розвиток дітей раннього віку; 
Курінна В.Р. - Практичні рекомендації з розвитку компенсаторних механізмів 
дошкільників з порушеннями зору; 
Легкий О.М. -  Формування навичок самообслуговування дошкільників з порушеннями 
зору. 
Платформа Zoom 
Приєднатися до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83046554355?pwd=L0hpYXpxMzlGS2JmZm5tUTArRFgvZz09 
Ідентифікатор конференції: 830 4655 4355 
Код доступу: 9xLmGD 
 

17.00 – 17.30 Методологічний вебінар «Методологічні концепти та зміст підручника «Спеціальна 
психологія» для закладів вищої освіти» 
Доповідачі: 
Кобильченко Вадим Володимирович, доктор психол.н., старший науковий співробітник, 
головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 
Омельченко Ірина Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами 
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. 
 
Цільова аудиторія: практичні психологи спеціальних та інклюзивних закладів освіти, 
студенти напрямів підготовки 016 «Спеціальна освіта» та 053 «Психологія», викладачі на 
науковці напрямів 016 «Спеціальна освіта» та 053 «Психологія». 
 
Тема виступів: Методологічні концепти та зміст підручника «Спеціальна психологія» для 
закладів вищої освіти 
 Платформа Zoom. 
Приєднатися до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82097513236?pwd=VnRZdENDYXYwRW9tUlo5bUVxUFRwUT09 
Ідентификатор конференції: 820 9751 3236 
Код доступу: 7XVNb4  
 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 



9 квітня 2021 

14.00 Науково-методологічний семінар «Тенденції та проблеми управління закладами 
освіти: виклики ХХІ століття» 
Ведучі: 
Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  
Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
 Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Приходькіна Наталія Олексіівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Висоцька Алла Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 
адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
 Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 
адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Дубовський Сергій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
Цільова аудиторія: педагоги, керівники закладів освіти, науковці, здобувачі вищої освіти. 
Теми виступів: 
Управління закладом професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій. 
Сучасні тенденції і проблеми управління духовно-моральними процесами у вищій школі. 
Розвиток організаційної культури керівника нової української школи в умовах 
трансформації освіти. 
Ретроспектива підготовки педагогічних кадрів в Україні для формування освітніх послуг в 
умовах спеціальної  освіти. 
Управління закладом освіти в епоху крауд-технологій. 
Управління розвитком медіаграмотності та критичного мислення учнів у процесі 
медіаосвіти в закладах загальної середньої освіти. 
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для спеціальної освіти. 
Розвиток управлінської компетентності керівництва закладу освіти щодо реалізації 
заходів у сфері запобігання та протидії насильству. 
Підготовка фахівців для системи спеціальної освіти : виклики сучасності. 
Google meet: https://meet.google.com/uoa-bzxg-ypk 
 

16.00 Майстер-клас ««Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та 
кар’єри» 
Доповідачі: 
Карташов Євген Григорович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 
кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор 



кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Букорос Тетяна Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри 
публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Бережна Галина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного 
управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
Цільова аудиторія: науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, 
студенти, абітурієнти. 
Співдоповідачі за напрямом: проєктні технології як інструмент побудови кар’єри й життя. 
Платформа: Zoom 
 ідентифікатор:849 6443 3927, 
 код доступу: 171492 
Посилання 
https://us02web.zoom.us/j/84964433927?pwd=MURDRW9aZ3RMVDZ0bHpTdFlZalpoUT09 
 

Інститут соціальної та політичної психології   НАПН України              
  

9 квітня 2021 
10.00-10.40 Семінар «Політико-правова свідомість у становленні професіо-нала в умовах 

воєнного конфлікту» 
Ведучі: 
Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук, член-кореспондент 
НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 
Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії психології політико-правових відносин Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України; 
 Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України; 
Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий 
співаробітник., провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-
правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; 
Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України ; 
Никоненко Людмила Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий 
співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України. 
Цільова аудиторія: викладачі психології ЗВО, аспіранти, студенти, науковці, психологи 
системи освіти, соціальні педагоги. 
Теми доповідей: 
Проблема становлення політико-правової свідомості молоді в умовах воєнного 
конфлікту. 
Презентація Комплекту для викладача «Правоосвітня діяльність закладу вищої освіти в 
умовах воєнного конфлікту». 
Аномія у вимірі інформаційної дезорієнтації: реалії воєнного конфлікту. 
Психологічна пружність як запобіжник негативним наслідкам воєнного конфлікту. 
Патерналіс-тичні настанови молоді в умовах воєнного конфлікту. 
Платформа Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2023645040?pwd=Y3lUTVpaSjliNktxOUNzOUZSdkdGUT09 



Ідентифікатор конференції: 202 364 5040 
Код доступу: 6bCnpv 

 


