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Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

ТУРЧИНОВА Ганна Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна – перший заступник Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України  

УНГУРЯН Павло Якимович - голова підкомітету з питань доходів державного 

бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народний депутат 

України 

ПТАШНИК Вікторія Юріївна - член Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики, народний депутат України 

Виступи учасників заходу:  

КОЧАРЯН Гарник Суренович – доктор медичних наук, професор 

«Статеве виховання: сучасні деструктивні моделі» 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна - Голова Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я, народний депутат України 

МЕДВЕДЕВ Володимир Вікторович – доктор медичних наук, доцент кафедри 

нейрохірургії Національно медичного університету імені О.О. Богомольця 

«Стать vs. гендер: генетична обумовленість, позагенетичні впливи й 

пластичність мозку як тло драматичної самоідентифікації сучасної людини» 

ГРИДКОВЕЦЬ Людмила Михайлівна – завідувач кафедри психології Київського 

інституту бізнесу та технологій, кандидат психологічних наук  

«Психологічні маніпуляції у сфері психічного здоров’я щодо спектру статевої 

ідентифікації» 

ТУРЧИНОВА Ганна Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

«Світовий досвід впровадження гендерної політики у суспільство» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82


ХИТРА Зоя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, вчитель біології Технічного 

ліцею м. Києва 

«Суперечності та ризики сексуального виховання дітей у контексті реалізації 

гендерного підходу» 

БОЙКО Ігор Євгенійович – ректор Львівської Духовної Семінарії Святого Духа 

УГКЦ, директор Школи біоетики Українського Католицького Університету, доктор 

морального богослов’я 

«Позиція Церкви щодо гендерної рівності» 

ВАСІН Максим Сергійович – виконавчий директор Інституту релігійної свободи, 

аспірант Львівського університету бізнесу та права 

«Актуальність взаємодії органів влади, науковців і церков у забезпеченні рівності 

прав жінок і чоловіків» 

ЛЬВОВА Олена Леонідівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних 

наук Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

«Гендерна рівність у праві: подвійний зміст та його загрози» 

СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор Університету 

менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України 
 

«Вплив медичної науки на українську педагогіку та духовне здоров’я особистості» 
 

РОМАНЕНКО Ольга – кандидат економічних наук, доцент Київського 

національного торговельно-економічного університету 

МАРКУЦ Юлія – кандидат економічних наук, доцент Київського національного 

торговельно-економічного університету 

«Економічний ефект від родинної та гендерної політики» 

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

ТУРЧИНОВА Ганна Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82

