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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 
 
Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
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СЕКЦІЯ 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Керівники секції: 
Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки 
НАПН України 

Коваленко Євгенія Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – голова 
оргкомітету 

 

Актуальні проблеми професійної життєстійкості особистості 
Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, завідуючий 

лабораторії вікової психофізіології, член-кореспондент НАПНУ 
 

Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи 
Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. 
Костюка НАПН України 

 

Підготовка майбутніх фахівців до управлінської діяльності у закладах 
дошкільної освіти 

Аніщук Антоніна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Підготовка керівників до управлінської діяльності 
Биченко-Михайлова Альона Миколаївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя спеціальності «Менеджмент» 

 

Особливості професійної діяльності менеджера соціальних організацій 
Бобро Артур Анатолійович, кандидат педагогічних наук, старший лаборант 

кафедри педагогіки, викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Проектна компетентність сучасного менеджера: теоретичний аспект 
Бугай Оксана Віталіївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Теоретичні аспекти професійної підготовки менеджера освіти 
Голуб Наталія Віталіївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до управління навчальною 
діяльністю молодших школярів 

Гордієнко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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Психологічні особливості фрустраційної толерантності майбутніх менеджерів 
Горянська Анжела Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Особливості управління процесом виховання в сільській школі 
Демченко Юлія Анатоліївна, магістранта 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Проблема формування професійних компетентностей менеджерів освітнього 
процесу 

Дешко Ольга Олександрівна, студентка ІІІ курсу факультету психології та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Початкова освіта» 

 

Теоретико-методологічні проблеми професійної підготовки менеджерів у вищих 
навчальних закладах 

Долгорук Олеся Павлівна, студентка ІІ курсу факультету психології та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Початкова освіта» 

Ходосенко Ірина Володимирівна, ІІІ курсу факультету психології та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Початкова освіта» 

 

Психологічні умови ефективної підготовки керівників соціальної сфери 
Кальницька Катерина Олексіївна, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри 

організації соціально-психологічної допомоги населенню Чернігівського Національного 
Технологічного Університету 

 

Дидактичні умови розвитку готовності до самопрезентаційної діяльності 
майбутніх керівників ЗНЗ 

Киричок Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Дробченко Галина Олександрівна, магістранта 2 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Формування прогностичних умінь у майбутніх керівників дошкільних 
навчальних закладів 

Кошелівська Наталія Миколаївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Інформаційна культура як фактор професійної компетентності менеджера 
Кравченко Людмила Іванівна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 
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Характеристика мотивації до професійного зростання майбутніх керівників 
Ліннік Наталія Вікторівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Складові професійної компетентності вихователя-методиста ДНЗ 
Нещерет Алла Григорівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Професійна відповідальність як необхідна складова готовності майбутніх 
менеджерів до управлінської діяльності 

Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Управлінські уміння майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів: 
теоретичні питання 

Олефіренко Вікторія Вікторівна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Дослідження типів мотиваційної спрямованості майбутніх менеджерів 
Пісоцький Вадим Петрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Роль уваги у процесах професійної підготовки менеджерів 
Савченко Тетяна Леонідівна, молодший науковий співробітник лабораторії вікової 

психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Особливості індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 
менеджерів освіти 

Швачій Дарина Андріївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 
 

СЕКЦІЯ 2. 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ  

ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

Керівники секції: 
Демченко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педа-

гогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, заступник декана з 
навчальної роботи факультету психології та соціальної роботи 

Самойленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Формування професійного іміджу майбутнього менеджера в умовах євроінтеграції 
Калита Аліна Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 
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Інтеграційний підхід до формування професійної компетентності менеджерів 
освіти 

Падун Ніна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Особистість менеджера в умовах інформаційної доби 
Толокнєєва Наталія В’ячеславівна, магістранта 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 
 

СЕКЦІЯ 3. 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

Керівник секції: 
Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Теоретичні основи впровадження інновацій в управлінську діяльність 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки 
НАПН України 

 

Розвиток психологічної готовності до введення інновацій у майбутніх 
менеджерів системи освіти 

Авер’янова Алла Володимирівна, асистент кафедри психології Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Впровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки 
менеджерів 

Білоусова Надія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Інноваційний менеджмент в соціальній роботі з сім’ями, що мають дітей з 
інвалідністю 

Вишнєва Тетяна Миколаївна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Соціальна робота» 

 

Психологічні особливості професійного самоздійснення менеджерів на етапі 
навчання у ВНЗ 

Войтович Марія Володимирівна, науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Готовність директора школи до управління загальноосвітні навчальним 
закладом на засадах гуманізму 

Даруга Юлія Олександрівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та соціаль-
ної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 
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Педагогічні умови формування проектної культури майбутнього керівника 
загальноосвітнього закладу 

Доліна Інна Вікторівна, магістранта 2 курсу факультету психології та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Використання інтерактивних технологій у процесі підготовки магістрів до 
забезпечення якості освітнього процесу в дошкільній установі 

Загородня Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної педагогіки і психології, докторант ГНПУ ім. О.Довженка 

 

Всеукраїнський конкурс в номінації «Директор школи» як один із шляхів 
піднесення якості управління загальноосвітнім навчальним закладом 

Коваленко Євгенія Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Психологічні умови підготовки менеджерів до ефективного прийняття 
управлінських рішень 

Король Володимир Степанович, старший викладач кафедри психології Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Інформаційне забезпечення мотивації науково-педагогічних працівників у 
дослідницькому університеті 

Рудик Ярослав Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 
навчання та управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України 

 

Управління патріотичним вихованням в дошкільному навчальному закладі як 
педагогічна проблема 

Сосун Наталія Олексіївна, магістранта 2 курсу факультету психології та соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Критерії, показники та рівні управління процесом формування культури 
проектної діяльності старшокласників 

Ткаченко Анжеліка Олександрівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Методики саморегуляції в професійній підготовці менеджерів 
Царенко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психодіагностики і наукової психологічної інформації Інституту психології імені Г.С. 
Костюка НАПН України 

 

Формування конкурентоспроможності майбутніх менеджерів сфери освіти у 
проектній діяльності 

Шевчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Чувакова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри при-
кладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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СЕКЦІЯ 4. 
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ТА  

РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ 
 

Керівник секції: 
Шевчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Мотиваційне управлінське спілкування 
Пророк Наталія Василівна, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідуюча лабораторії психічної інформації Інституту психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України 

 

Пріоритетні напрями формування організаційної культури педагогічних 
колективів сучасних шкіл 

Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри управ-
ління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП УМО НАПН України 

 

Особливості психофізіологічного забезпечення професійної підготовки 
менеджерів 

Болотнікова Інга Вікторівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С.Костюка 
НАПН України 

 

Особливості управління процесом розвитку творчих здібностей учнів початкових 
класів 

Бородуха Марина Василівна, магістранта 1 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Розвиток стресостійкості у майбутніх менеджерів 
Гришко Віталій Віталійович, асистент кафедри психології Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Вплив властивостей нервової системи на професійну діяльність менеджерів 
Завадська Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С.Костюка 
НАПН України 

 

Шляхи профілактики міжособистісних конфліктів серед медичних працівників 
Конопля Віта Вікторівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Культура професійного спілкування керівника загальноосвітнього навчального 
закладу як чинник ефективного функціонування освітньої установи 

Кривоцюк Ольга Михайлівна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 
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Актуальні питання взаємодії музичного керівника та вихователя в організації 
музичного виховання у закладі дошкільної освіти 

Матвієнко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Психологічні погляди Г. Ващенка на становлення освіти в Україні 
Маслюк Андрій Миколайович, кандидат психологічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки 
суддів Національної школи суддів України 

 

Комунікаційний менеджмент» в структурі підготовки сучасного менеджера освіти 
Нещерет Олена Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Програма профілактики стресу фахівця соціономічної професії 
Панасенко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. 
Костюка НАПН України 

 

Мотиваційні аспекти комунікативної толерантності у ділових стосунках 
Пісоцький Ігор Вадимович, магістрант 2 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Толерантність як складова комунікативної компетентності майбутніх менеджерів 
Примаченко Анна Михайлівна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Особливості роботи менеджера у конфліктних ситуаціях 
Синявська Анна Юріївна, магістрантка 2 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Децентрація як феномен ділового спілкування менеджера 
Сокальський Дмитро Вікторович, магістрант 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціаль-
ності «Менеджмент» 

 

Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі 
Татаренко Олена Геннадіївна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Організація взаємодії соціальних інститутів громади у соціально-педагогічній 
підтримці дітей та молоді 

Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

 

Розвиток конфліктологічної компетентності майбутніх менеджерів 
Ярослав Людмила Олександрівна, асистент кафедри психології Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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СЕКЦІЯ 5. 
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА 

 

Керівник секції: 
Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Розвиток професійного самовизначення жінок-майбутніх менеджерів в межах 
дисципліни «Гендерна психологія лідерства» 

Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Сучасні аспекти гендерних досліджень в Україні 
Демченко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Гендерна ідентичність жінок, які обирають нетрадиційні сфери професійної 
самореалізації 

Аксьонова Альона Валеріївна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Гендерні відмінності у переживанні стресу публічного виступу освітянами-
початківцями 

Богомаз Тетяна Володимирівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Задоволеність працею персоналу організації: гендерний ракурс 
Жорова Вікторія Михайлівна, магістрантка 2 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Проблема жіночого лідерства у психології 
Кот Катерина Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Теоретичні підходи до аналізу проблеми страху успіху у жінок-менеджерів 
Олексюк Катерина Олександрівна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Менеджмент» 

 

Поняття рольового конфлікту та методи його подолання у працюючих жінок 
Рощот Надія Анатоліївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя спеціальності 
«Менеджмент» 

 

Гендерні аспекти професійної підготовки менеджера 
Сиплива Катерина Сергіївна, студентка III курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
спеціальності «Початкова освіта» 
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