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Актуальні питання деменції у XXI столітті: зарубіжний
та вітчизняний досвід: міжнародна практична конференція

Грабовенко канд. пед. наук, доцент кафедри соціології та
Наталія соціальної роботи Міжрегіональної академії
Валеріївна управління персоналом; старший викладач

кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Симптоми та ознаки синдрому вигорання у осіб, 
здійснюючи догляд за людьми з деменцією

Оляницька адміністратор проектів всеукраїнської
Юлія Миколаївна благодійної організації «Турбота про літніх в 

Україні»

Робота з родичами щодо догляду за людьми з деменцією
Костенко
Ірина
Костянтинівна

психолог навчального центру міжнародного 
благодійного фонду «Єврейський Хесед «Бней 
Азріель»

Психологічна підтримка осіб, які доглядають 
за людьми з деменцією

Сорокіна
Олена
Анатоліївна

канд. психол. наук, доцент кафедри загальної, 
вікової педагогічної психології інституту людини 
Київського університету імені Бориса Грінченка

СЕКЦІЯ III.
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ 

ЩОДО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ З ДЕМЕНЦІЄЮ
(кімната ділових зустрічей, 2 поверх)

Керівник секції-Т и  моше нко Наталія Євгенівна, канд. пед. наук, 
керівник навчального центру міжнародного благодійного фонду 

«Єврейський Хесед «Бней Азріель»



The American Jewish 
Joint Distribution 

Committee БНЗЙ АЗРИЗЛЬ
МБФ ЕВРЕЙСКИЙ ХЗСЗД

СЕРТИФІКАТ
Цей сертифікат підтверджує, що

world
jewish
relief

брав (-ла) участь у роботі Міжнародної практичної конференції 
«Актуальні питання деменції у XXI столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід»,

яка відбулась 19-20 квітня 2018 року у Національній академії наук України 
при підтримці МБФ «Єврейський Хесед «Бней Азріель» (Україна) 

та за сприяння міжнародної громадської організації «World Jewish Relief» (Великобританія) 
і Представництва міжнародної громадської організації Центр «Джойнт» 

у Центральній та Західній Україні (США).

олова організаційного комітету, /
Директор МБФ «Єврейський Хесед «Бней А з р іел ьи^^^Раїса Гриценко


