
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКІВСЬКИЙ ФОРУМ 

 
 

24-25 лютого в Києві відбувся ІІ Всеукраїнський батьківський форум, 

організований Всеукраїнською суспільною організацією «Батьківський комітет 

України» при підтримці Національної академії педагогічних наук України, 

профспілки працівників освіти і науки України, Головного управління освіти і 

науки Києва і  активним учасником, якого була завідувач дошкільного навчального 

закладу №36 „Пролісок” відділу освіти Добропільської міської ради Андрушків 

Галина Федорівна. 

 
 

Вітальне слово учасникам форуму промовив Голова Синодального відділу УПЦ в 

справах сім’ї Єпископ Васильківський Пантелеймон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Про цілі й задачи форуму оголосив головний редактор газети «Батьківський 

комітет» Каневський О.О. 

 

 
 

 Серед учасників форуму були громадські діячі, активісти батьківського руху, 

депутати Верховної Ради, наукові працівники, журналісти, режисери, педагоги, 

лікарі, батьки. 

 

                                 
       

  На форумі піднімалися актуальні питання з морального виховання дітей, 

проблеми підвищення інституту сім’ї в Україні, небезпека втілення в життя 

гендерної політики, розвиток ювенальної юстиції. 

       Яскравим був виступ з проблеми  взаємостосунків дорослих і дітей директора 

Інституту демографічної безпеки, дитячого психолога й письменниці Медведєвої 

І.Я., яка закликала громадськість всієї України берегти й примножувати сімейні 

традиції слов’янських народів, поважати батьківство у шлюбі, виховувати моральні 

принципи життя у молоді, тому що нашому суспільству загрожує демографічна 

криза. Виступ академіка та  громадського діяча Жданова В.Г., який розповів  про 

алкогольно-наркотичну агресію направлену проти молоді, представив відео 

матеріали з цього питання та  закликав всіх присутніх  та все  населення України 

боротися за тверезий спосіб життя підростаючого покоління. Зала аплодувала 

доповідачу стоячи.  



 
 

Цікаві та актуальні були виступи режисера й автора проекту «Під Сонцем» Яцкіна 

В.Л., лікаря-педіатра Коломієць Н.О., директора загальноосвітньої школи  

Одеської області Чабанюка В.М., депутатів Верховної Ради Колеснікова В.В. і 

Унгурян П.А., педагога й громадського діяча Поляніч Т.М.  та інших. 

 Учасники Всеукраїнського заходу отримали заряд енергії та позитивні 

враження для втілення рішень форуму в усі регіони нашої держави. І в них це 

вийде, тому що вони готові активізувати батьківський рух через серйозну роботу 

батьківських комітетів в кожній окремо взятій школі з виховання у дітей, 

майбутніх громадян України, моральних принципів.  
          

 

Героєва В.І. 

методист ММК 

відділу освіти Добропільської міської ради 


