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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА 
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історії педагогіки НПУ імені 
М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАПН 
України, професор 

Чорна О. В. - завідувач відділу з питань 
дотримання прав дитини Управління з 
питань дотримання прав дитини, 
недискримінації та тендерної рівності 
Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав дитини 

Загарницька 1.1. - директор Інституту 
розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, доктор філософських 
наук, професор 

Секретар; Москалик Е. А, - асистент кафедри дитячої 
творчості Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Андрущенко Тетяна Іванівна - доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова 

Авторитет естетики навчального процесу 

Бабій Марія - магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Забезпечення прав дитини в Україні і в світі 

Береза Вадим - доцент Черкаського технічного університету 

Становлення особистості: особливості ранньої соціалізації 

Білик Ірина Петрівна - вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу «Катруся» м. Обухів 

Формування основ правової свідомості дошкільників 

ю 

Боднар Ксенія Анатоліївна - кандидат філософських наук, завідувач 
відділу аспірантури та докторантури НПУ імені М.П.Драгоманова 

Інноваційна складова у підготовці майбутнього вчителя 

Бояринцев Олег - здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Патріотичне виховання сучасних дітей та молоді 

Волощенко Наталя Олександрівна - старший викладач кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова 

Правова освітньо'виховна діяльність педагога s галузі охорони дитинства 

Гавронська Тетяна - здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Правова освіта дітей та юнацтва 

Гальченко Вікторія Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М.П.Драгоманова 

Забезпечення права дитини на життя в контексті пренатальної психології 

Гончак Андрій Богданович - головний спеціаліст відділу з питань 
дотримання прав дитини Управління з питань дотримання прав дитини, 
недискримінації та тендерної рівності Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з нрав людини 

Місце та роль захисту прав дітей в системі захисту прав і свобод людини 

Григор Олег - доцент Черкаського національного технічного університету 

Дитинство: політика і культура 

Гройсман Володимир - аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України 

Дитинство в Україні: регіональні аспекти 

Діденко Вікторія - вихователь ВМУ СБУ ДНЗ № 7/778 «Незабудка» 

Врахування особливостей та менталітету кожної держави при виконанні 
Конвенції про права дитини 
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Опанасюк Юлія - докторант НПУ імені М.П.Драгоманова 

Інформаційна культура дитини 

Опольська Наталія Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права Інститут політології та права НПУ 
М.П.Драгоманова 

Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини 

Осьмак Тетяна Валентинівна - кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Проблема захисту прав дитини у міжнародних конвенціях та деклараціях 

Павленко Василина - вихователь ДНЗ № 9, м.Лубни Полтавської області 

Діяльність громадських організацій щодо забезпечення прав та свобод 
дитини 

Павлович Катерина Романівна - магістрант Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М.П.Драгоманова 

Формування, зміцнення та охорона здоров'я дітей як стрижнева проблема в 
освітньому процесі дошкільного навчального закладу 

Пац Олена Василівна - вихователь ДНЗ № 154, м. Львів 

Фактори ризику, що призводять до порушення прав дитини 

Пєсцов Руслан Геннадійович - кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінального права та процесу Інституту політології і права НПУ 
імені М.П.Драгоманова 

Міжнародно-правовий організм охорони і захисту прав дитини 

Степаненко Анастасія - студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Право дитини на безпеку і здоров'я 

Стоян Тетяна Андріївна - доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародного туризму та гуманітарних дисциплін НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Правові аспекти дитячого соціального туризму в Україні: історія та 
сучасність 

14 

І 

Сулима Олеся Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Захист прав дитини в Україні: сучасні законодавчі ініціативи 

Ткаченко Валерія - вихователь ДНЗ № 282 м, Києва 

Відповідальність за порушення прав дитини 

Уваркіна Олена Василівна - доктор філософських наук, професор, вчений 
секретар НПУ імені М.П.Драгоманова 

інновації в освіті як вимога сучасності 

Франкова Наталія Антонівна - вихователь ДНЗ № 682 м. Києва 

Міжнародний захист прав дитини в умовах формування інформаційного 

суспільства 

Ционятова Ірина Вікторівна - кандидат філологічних наук, методист 
вищої категорії відділу аспірантури та докторантури НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Педагоги-філологи як учасники інноваційних впроваджень 

Шацька Юлія - студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Правовий захист дітей, позбавлених батьківського піклування 

Швачова Олена Іванівна - головний спеціаліст відділу дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України 

Стан та перспективи реалізації державної політики в галузі охорони 

дитинства 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: 

Гайдай Лідія Степанівна - методист районного науково-методичного 
центру відділу освіти Лубенської районної державної-адміністрації 

Крупа Віта Іванівна - вихователь-методист дошкільного навчального 

закладу № 95 

Тристан Анна Олександрівна - вихователь-методист ДНЗ «Берізка» 

Безоалько Наталія Іванівна - вихователь-методист ДНЗ (центр розвитку 
дитини) №12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради 
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