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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова оргкомітету: Мельничук О. В., доктор фізико-математичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Члени оргкомітету:  
Тимошенко О. А., канд. психол. наук, доцент, декан факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Криловець М. Г., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 

Бейгер Г., доктор педагогіки, старший викладач кафедри педагогіки Державної 
вищої професійної школи у м. Хелм (Польща) 

Борисюк С. О., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Лісовець О. В., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
РОБОЧА ГРУПА 

Голова робочої групи: Лісовець О. В., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 

Члени робочої групи: 
Бондаренко Г. Г., асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Борисюк С. О., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Володченко Ж. М., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Володько С. В., ст. лаборант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Качалова Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Конончук А. І., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Сватенков О. В., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Хлєбік С. Р., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

26 квітня 2018 року 
 

Час Назва заходу Місце проведення 
09.00 – 10.00 реєстрація учасників конференції  фойє нового корпусу 

університету 
10.00 – 12.00 пленарне засідання  ауд. 119 нового корпусу 

університету 
12.00 – 13.00 екскурсії до музеїв університету Гоголівський корпус 
13.00 – 14.00 обід їдальня університету 
14.00 – 17.00 засідання секцій / відвідання 

Меморіалу пам'яті героїв Крут (з 
нагоди 100-річчя події) 

аудиторії 118-123 нового 
корпусу університету / 
с. Крути Ніжинського району 

 
Регламент роботи конференції: 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 
Виступи на секційних засіданнях – 5-7 хв. 

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(ауд. 119 нового корпусу університету) 

 
Модератор: доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,  
канд. пед. наук, доц. Лісовець Олег Васильович 

 

Відкриття конференції 
Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, докт. фізико-матем. наук, 
проф. Мельничука Олександра Володимировича 

 

Вітальне слово декана факультету психології та соціальної роботи, канд. психол. 
наук, доц. Тимошенка Олексія Анатолійовича 

 

Вітальне слово завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, докт. пед. наук, 
проф. Криловця Миколи Григоровича 

 

Презентація результатів українсько-польської співпраці у 2018 році з 
розвитку студентської науки та професійного зростання майбутніх фахівців 
соціальної сфери 

студентами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Бураковою Т., Ткаченко В., Опанасенко О., Щітченко Т., учасниками українсько-
польської науково-проблемної групи під керівництвом канд. пед. наук, доц. 
Борисюк С. О. 
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Доповіді 
1. Соціально-педагогічна підтримка дітей із неблагополучних сімей 

Коржик Ірина Михайлівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дідух І. Я. 

2. Т’юторський супровід як елемент системи навчання студентів з інвалідністю у 
ВНЗ. 

Грищенко Надія Миколаївна, студентка 3 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

3. Rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym 
Niewiadomska Dominika, I rok magisterski specj.: pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 

4. Педагогічний потенціал недирективної ігрової терапії у превентивній роботі з 
дітьми дошкільного віку 

Хандога Ірина Іванівна, студентка 4 курсу спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

5. Інформаційне середовище як необхідна умова формування інформаційної 
культури менеджера 

Кравченко Людмила Іванівна, магістрантка спеціальності "Ме-
неджмент" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г. 

6. Робота з допризовною молоддю за допомогою інноваційних форм і методів 
Щітченко Тетяна Вікторівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ / СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ауд. 120 

Керівник секції – Клименко Леся Валентинівна, магістрантка 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Секретар – Лотанюк Ганна Сергіївна, магістрантка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
1. Вплив екранного насильства на прояви агресивності у підлітків 

Богинська Ілона Володимирівна, магістрантка спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

2. Эдологическая компетентность 
Брайцева Светлана Владимировна, магистрантка Института социаль-
ных отношений ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского", Российская Федерация 
Арпентьева Мариям Равильевна, докт. психол. наук, доц., проф. 
кафедры психологии развития и образования Института социальных 
отношений ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского", Российская Федерация 

3. Наукові підходи до вивчення проблеми соціальної інтеграції в суспільство дітей з 
особливостями психофізичного розвитку 

Вишнєва Тетяна Миколаївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

4. Гендерне насильство серед дітей в загальноосвітніх закладах (з досвіду США). 
Вовчемис Крістіна Василівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

5. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності 
соціального педагога 

Ворона Марина Петрівна, студентка 4 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Останіна Н. С. 

6. До проблеми визначення змісту поняття "безпечна поведінка" 
Голуб Каріна Юріївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 

7. Специфіка соціальної роботи з сім’ями переселенців 
Гринюк Вікторія Ігорівна, студентка 2 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Рівненського державного гуманітарного університету  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Оксенюк О. В. 

8. Błędy wychowawcze rodziców a okres dorastania dziecka 
Dudek Małgorzata, III rok studiów licencjackich specj.: pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 
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9. Особливості соціалізації дітей з особливими потребами 
Жила Дарина Анатоліївна, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

10. До питання про сутність поняття "важковиховувані діти" 
Канавченко Світлана Володимирівна, студентка 1 курсу спеціаль-
ності "Соціальна робота" ВКНЗСОР "Путивльський педагогічний 
коледж імені С.В. Руднєва" 
Науковий керівник – викл. вищ. кат., ст. викл. Ковальова С. А. 

11. Деякі аспекти проблеми дитячого алкоголізму 
Карпенко Владислава Володимирівна, студентка 2 курсу спеціаль-
ності "Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Науковий керівник – викл. Зінченко Т. В. 

12. Аналіз життєвих цінностей представників руху "чайлдфрі" 
Клименко Леся Валентинівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

13. Роль студентських наукових об’єднань в професійному становленні компетент-
ного соціального працівника 

Кокоша Антоніна Володимирівна, магістрантка спеціальності "Со-
ціальна робота" Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 
Науковий керівник – докт. пед. наук, проф., зав. кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Коляда Н. М. 

14. Соціальна адаптація особистості як психолого-педагогічна проблема 
Красновид Владислав Вікторович, студент 1 курсу спеціальності "Анг-
лійська мова" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пономаренко О. В. 

15. Капролалія у підлітковому середовищі: вплив на соціалізацію 
Кривобок Ірина Вікторівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Степанова О. А. 

16. Мистецький потенціал громади як внутрішній ресурс соціально-культурного 
розвитку особистості 

Кущенко Ніна Анатоліївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

17. Depresja jako przyczyna zachowań suicydalnych 
Łatwińska Paulina, III rok studiów licencjackich specj.: pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 

18. Nieśmiałość – poważny problem dzieci i młodzieży 
Łoś Iwona, I rok magisterski specj.: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 
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19. Особливості виховання дітей у благополучних і неблагополучних сім’ях 
Лотанюк Ганна Сергіївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

20. Дисморфоманійні стани дівчат-підлітків як вияв девіантної поведінки 
Луценко Марина Сергіївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Степанова О. А. 

21. Natura challenge – gry terenowe jako połączenie sportu i nauki 
Malinowska Agnieszka, III rok studiów licencjackich specj.: filologia polska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 

22. Творчий розвиток дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти 
Маринченко Людмила Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Соціальна педагогіка" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

23. Соціальна робота з дітьми з інвалідністю в Німеччині 
Марчук Наталія Геннадіївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Грабовенко Н. В. 

24. Діти "групи ризику" як об’єкт соціальної роботи 
Матюха Євгеній Олександрович, студент 4 курсу спеціальності "Соці-
альна робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

25. Явище булінгу в освітньому просторі 
Медвідь Світлана Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

26. До питання організації соціального підприємництва в сучасних умовах 
Мягкова Олена Олександрівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

27. Соціально-педагогічні умови взаємодії батьків-мігрантів зі своїми дітьми у 
дистантній сім’ї 

Овчар Оксана Юріївна, магістрантка спеціальності "Соціальна педагогі-
ка" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Костів В. І. 

28. Переживання самотності підлітками в шкільному середовищі 
Приходько Аліна Василівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

29. Профілактика девіантної поведінки молодших школярів у дозвіллєвій діяльності 
Решетняк Вікторія Вікторівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

30. Волонтерство як ресурс соціальної роботи: основні характеристики 
Рузметова Алла Сергіївна, студентка 2 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 
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31. Профілактика фізичного насильства батьків над дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

Семків Василина Василівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сабат Н. В. 

32. Неблагополучна сім’я як психолого-педагогічна проблема 
Хоменко Наталія Олександрівна, магістрантка спеціальності "Дош-
кільна освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

33. Соціальне служіння як місія сучасних релігійних організацій 
Чепур Аня Валеріївна, магістрантка спеціальності "Соціальна робота" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

34. Сімейна депривація як соціально-педагогічна проблема 
Чиж Катерина Вікторівна, студентка 4 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 

35. Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей з порушенням зору в умовах 
інклюзивної освіти 

Шпеко Тетяна В’ячеславівна, студентка 2 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 
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СЕКЦІЯ 2 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 

ауд. 121 

Керівник секції - Симоненко Юлія Михайлівна, магістрантка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Секретар - Опанасенко Ольга Олександрівна, студентка 4 курсу 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
1. Формування соціальної поведінки учнівської молоді засобами форум-театру 

Андрусенко Тетяна Геннадіївна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

2. Казкотерапія як технологія соціальної роботи 
Буракова Тетяна Андріївна, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

3. Специфіка моделі кризового втручання 
Вахтель Олена Леонідівна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Херсонського державного університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Копилова С. В. 

4. Профілактика асоціальної поведінки у соціальній роботі з підлітками 
Висовень Альона Вікторівна, студентка 2 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

5. Інтерактивні методи соціальної профілактики наркозалежності у підлітковому 
середовищі 

Голован Марина Юріївна, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

6. Особливості готовності студентів до шлюбно-сімейних відносин 
Грицюк Наталія Миколаївна, магістрантка спеціальності "Соціальне 
забезпечення" Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гевчук Н. С. 

7. Досвід організації соціального волонтерства на регіональному рівні 
Гунько Катерина Олегівна, студентка 2 курсу спеціальності "Комп’ю-
терна інженерія" Ніжинського агротехнічного коледжу відокремленого 
підрозділу "НУБІП" 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

8. Метод арт-терапії у роботі фахівця соціальної роботи з вразливими сім’ями 
Драй Анастасія Петрівна, магістрантка спеціальності "Соціальне 
забезпечення" Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гевчук Н. С. 

9. До проблеми соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків із сімей 
"зони соціального ризику" 

Книш Аліна Володимирівна, студентка 4 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 
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10. Використання методики контактної взаємодії в діяльності соціального педагога 
з розлученою сім’єю 

Копчук Марія Петрівна, магістрантка спеціальності "Соціальна педагогі-
ка" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дідух І. Я. 

11. Реінтеграція дітей вулиці в умови сімейного середовища 
Крупа Галина Володимирівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тимків Л. С. 

12. Психологічні особливості розвитку пам’яті студентів вищого навчального закладу 
Лісова Ольга Андріївна, студентка 4 курсу спеціальності "Професійне 
навчання" ДВНЗ "Криворізький національний університет" 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тарасова О. В. 

13. Дослідження професійних якостей студентів-магістрантів, які навчаються за 
спеціальністю "Cоціальне забезпечення" в умовах ВНЗ 

Ліщинська Інна Віталіївна, магістрантка спеціальності "Соціальне 
забезпечення" Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гевчук Н. С. 

14. Дослідження особливостей розвитку професійного становлення учнів ПТНЗ 
Ляшенко Ольга Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності "Профе-
сійне навчання" ДВНЗ "Криворізький національний університет" 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тарасова О. В. 

15. Соціальна робота з жінками та дітьми, які зазнали сімейного насильства 
Опанасенко Ольга Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

16. Специфіка соціально-профілактичної діяльності щодо жорстокого поводження з 
дітьми в сім’ї 

Оропай Раїса Олексіївна, студентка 4 курсу Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

17. Сучасні дослідження суїцидальної поведінки в США 
Пелешенко Марія Леонідівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Суліцький В. В. 

18. Інноваційні підходи до організації ресоціалізаційного процесу неповнолітніх в 
умовах виховних колоній 

Плоска Ярина Ігорівна, студентка 4 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

19. Психолого-педагогічний супровід виховання дітей із позашлюбних сімей 
Саварин Тетяна Ігорівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Костів В. І. 
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20. Прийомна сім’я як фактор соціалізації дитини-сироти 
Симоненко Юлія Михайлівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Останіна Н. С. 

21. Суїцидальна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема суспільства 
Сінельніченко Яніна Валеріївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Суліцький В. В. 

22. Методи формування мотивації молоді до соціальної участі 
Танська Анна Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Херсонського державного університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Копилова С. В. 

23. Освіта і профорієнтація як засоби виправлення неповнолітніх засуджених та їх 
ресоціалізації 

Ткаченко Вікторія Віталіївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

24. Особливості соціально-педагогічного супроводу обдарованих підлітків в умовах 
літнього оздоровчого табору 

Третяк Тетяна Анатоліївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Тюльпа Т. М. 

25. Соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю 
Усенко Катерина Віталіївна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук Мільчевська Г. С. 

26. Соціально-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання 
в початковій школі 

Федько Марина Юріївна, студентка 4 курсу спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

27. Специфіка організації дозвіллєвої діяльності дорослих в умовах центру реабілітації 
Хорошунова Азізе Саітівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – докт. пед. наук, проф. Москальова Л. Ю.  

28. Особливості професійної поведінки соціального працівника в роботі з різними 
категоріями клієнтів 

Швиденко Юлія Віталіївна, студентка 2 курсу спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

29. Сучасні міжнародні підходи до здійснення соціально-педагогічної роботи із жінками, 
засудженими до позбавлення волі, які мають дітей віком до 3-х років 

Шевченко Юлія Іванівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Журавель Т. В. 
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СЕКЦІЯ 3 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ауд. 118 

Керівник секції - Ворона Максим Миколайович, магістрант 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Секретар - Даруга Юлія Олександрівна, магістрантка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
1. Організація діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвіт-

ній школі 
Артьомова Ірина Іванівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Федорова Л. М. 

2. Структура проектної компетентності керівника сфери освіти 
Бугай Оксана Віталіївна, магістрантка спеціальності "Менеджмент" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Шевчук М. О. 

3. Телефон довіри як спеціалізована служба у сфері соціальної допомоги населенню  
Ворона Максим Миколайович, магістрант спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

4. Гуманістичні принципи управління загальноосвітнім навчальним закладом 
Даруга Юлія Олександрівна, магістрантка спеціальності "Менеджмент" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Падун Н. О. 

5. Становлення та розвиток спеціалізованих служб Телефону Довіри у Польщі 
Yevtushenko Kateryna, III rok studiów licencjackich specj.: turystyka i 
rekreacja Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskoj w Lublinie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger  

6. Соціальний імідж сучасного менеджера 
Калита Аліна Сергіївна, магістрантка спеціальності "Менеджмент" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г. 

7. Деякі аспекти управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням 
комп'ютерних технологій 

Кобілецька Єлизавета Миколаївна, магістрантка спеціальності "Ме-
неджмент" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Падун Н. О. 

8. Прогностичні уміння як складова управлінської компетентності сучасного 
менеджера 

Кошелівська Наталія Миколаївна, магістрантка спеціальності "Ме-
неджмент" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г. 

9. Особливості організації інклюзивного дошкільного навчального закладу 
Ліскевич Валентина Анатоліївна, магістрантка спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 
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10. Освітні інновації: теоретико-методологічний аспект 
Петровська Катерина Олексіївна, магістрантка спеціальності "Ме-
неджмент" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Самаріна С. І. 

11. Розвиток соціальних служб в Україні 
Пінчук Аліна Володимирівна, студентка 2 курсу спеціальності "Со-
ціальна робота" Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

12. Управлінський потенціал керівника як чинник корпоративної культури соціального 
закладу 

Рева Валентина Вікторівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

13. Управлінська компетентність керівника – запорука успішного функціонування 
навчального закладу 

Толокнєєва Наталія В’ячеславівна, магістрантка спеціальності "Ме-
неджмент" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г. 
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СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ 
НАСЕЛЕННЯ 

ауд. 123 

Керівник секції - Яцун Леся Миколаївна, магістрантка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Секретар - Мамич Влада Едуардівна, студентка 3 курсу Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку в Україні 
Барило Володимир Володимирович, магістрант спеціальності 
"Соціальна робота" Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 

2. Нормативні засади інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в Україні 
Борисюк Іван Олексійович, аспірант кафедри педагогіки Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Коваленко Є. І. 

3. Основні напрямки соціального захисту учасників бойових дій на сході України та їх сімей 
Гапонюк Юлія Русланівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

4. Проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації уразливих груп засуджених та 
звільнених з місць позбавлення волі 

Деревенчук Оксана Василівна, студентка 3 курсу спеціальності 
"Соціальне забезпечення" Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
Науковий керівник – канд. психол. наук, ст. в. Чайковська О. М. 

5. Делінквентна поведінка як соціально-педагогічна проблема 
Дуда Ірина Олександрівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст.викл. Єрмак Г. В. 

6. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей 
Ігнатенко Вікторія Вікторівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

7. До питання соціального захисту вагітних жінок  
Капленко Марія Михайлівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

8. Основні аспекти соціально-правового захисту дітей з інвалідністю в Україні 
Козел Дарія Федорівна, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

9. Інтерактивні форми соціального навчання з неповнолітніми, які мають проблеми 
з законом 

Мамич Влада Едуардівна, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна 
педагогіка" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 
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10. Соціально-правовий захист населення від безробіття 
Надюк Ангеліна Миколаївна, студентка 2 курсу спеціальності "Со-
ціальна робота" Рівненського державного гуманітарного університету  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Оксенюк О. В. 

11. Бездоглядність та безпритульність дітей в Україні як соціальна проблема 
Самолюк Ольга Василівна, студентка 2 курсу спеціальності 
"Соціальна робота" Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лещук Г. В. 

12. До проблеми організації превентивної роботи з клієнтами служби пробації 
Терещенко Аліна Ігорівна, магістрантка спеціальності "Соціальна 
робота" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

13. Взаємодія соціальних інститутів в процесі ресоціалізації неповнолітніх в умовах 
відбування покарання 

Ткачук Діана Андріївна, магістрантка спеціальності "Соціальна робота" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

14. Злочинність серед неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема 
Федірко Анастасія Володимирівна, магістрантка спеціальності 
"Соціальна робота" Херсонського державного університету 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Вермієнко Т. Г. 

15. До проблеми пенсійного забезпечення в Україні 
Яцун Леся Миколаївна, магістрантка спеціальності "Соціальна робота" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 
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СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ауд. 119 

Керівник секції - Коваль Яна Володимирівна, студентка 4 курсу 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Секретар - Кожухівська Вероніка Дмитрівна, студентка 4 курсу 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
1. Підготовка дитини до вступу в ДНЗ як умова попередження негативних проявів у її 

поведінці 
Берегова Олена Миколаївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

2. Педагогічний потенціал соціальної адаптації дитини до дошкільного закладу 
Бордонос Тетяна Михайлівна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Дошкільна освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

3. Впровадження зарубіжного досвіду формування толерантності дітей старшого 
дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання в Україні 

Власенко Катерина Миколаївна, магістрантка спеціальності "Соціаль-
на робота" Київського університет імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Денисюк О. М. 

4. Особливості соціалізації дошкільника в умовах неблагополучної сім’ї 
Гаврилюк Яна Олександрівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

5. Педагогическое проектирование развития музыкальности у младших школьников 
как социальная проблема 

Гармасар Елена Андреевна, студентка 3 курса специальности "Музы-
кальное искусство, ритмика, хореография" Могилёвского государст-
венного университета им. А. А. Кулешова, Республика Беларусь 
Научный руководитель – докт. пед. наук, доц. Голешевич Б. О. 

6. Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку як соціальна потреба сучасності 
Гошева Ірина Олександрівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – докт. пед. наук, проф. Москальова Л. Ю. 

7. Проблема формування творчої особистості дошкільника в соціальному 
педагогічному аспекті 

Дармостук Євгенія Юріївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна ос-
віта" Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-
линського 
Науковий керівник – доктор філософії в галузі освіти, доц. Кардаш І. М. 

8. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку 
Звольська Анастасія Едуардівна, студентка 2 курсу спеціальності 
"Дошкільна освіта" Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – ст. викл. Жейнова С. С. 
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9. Активізація творчого мислення дітей дошкільного віку на заняттях в дитячому 
садку 

Зінов’єва Дар’я Олексіївна, студентка 2 курсу спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – ст. викл. Жейнова С. С. 

10. Теоретичні основи громадянського виховання дітей старшого дошкільного віку 
Калугіна Альона Ігорівна, студентка 2 курсу спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – ст. викл. Жейнова С. С. 

11. Сутність соціального досвіду дитини старшого дошкільного віку 
Коваль Яна Володимирівна, студентка 4 курсу спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Матвієнко С. І. 

12. Соціальна компетенція дитини дошкільного віку в ігровій діяльності: теоретичний 
аспект 

Ковч Юлія Володимирівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – докт. пед. наук, проф. Москальова Л. Ю. 

13. Специфіка формування соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку 
Кожухівська Вероніка Дмитрівна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Дошкільна освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Матвієнко С. І. 

14. Виховання креативності у дітей молодшого дошкільного віку як науково-педагогічна 
проблема 

Колєснік Олена Павлівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – докт. пед. наук, проф. Москальова Л. Ю. 

15. Ідеї української народної педагогіки у розвитку креативності старших дошкільників 
Коноз Оксана Богданівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна освіта" 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
Науковий керівник – доктор філософії в галузі освіти, доц. Кардаш І. М. 

16. Формування творчої особистості дитини передшкільного віку в процесі вивчення 
родинних традицій 

Корсакова Анна Юріївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-
линського 
Науковий керівник – доктор філософії в галузі освіти, доц. 
Соколовська О. С. 

17. Розвиток самостійності як умова успішного формування соціальної компетентнос-
ті у дітей дошкільного віку 

Лісовець Оксана Вікторівна, аспірантка кафедри педагогіки Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – докт. психол. наук, проф. Кононко О. Л. 
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18. Особливості формування соціальної впевненості дитини в умовах сучасного 
дошкільного закладу 

Махарінська Анастасія Анатоліївна, практичний психолог Кому-
нального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 
комбінованого типу" Криворізької міської ради. 

19. Застосування засобів наочності під час формування дослідницьких умінь молодших 
школярів 

Мешкова Анна Вікторівна, магістрантка спеціальності "Початкова освіта" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гордієнко Т. В. 

20. Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку на засадах педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського 

Назаренко Яна Вадимівна, студентка 4 курсу спеціальності "Дошкільна 
освіта" Миколаївського національного університету імені В.О. 
Сухомлинського 
Науковий керівник – доктор філософії в галузі освіти, доц. 
Соколовська О. С. 

21. Игровые приемы в музыкальном воспитании младших школьников 
Налетко Кристина Дмитриевна, студентка 4 курса специальности 
"Музыкальное искусство, ритмика, хореография" Могилёвского госу-
дарственного университета им. А. А. Кулешова, Республика Беларусь 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Рева В. П. 

22. Gry i zabawy umysłowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
Nowak Irena, III rok studiów licencjackich 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Propomotor – dr Halina Bejger 

23. До питання про методи попередження та подолання негативних проявів у поведінці 
дошкільників 

Остапенко Анна Віталіївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

24. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi – ADHD 
Pielech Martyna, III rok studiów licencjckich specj.: filologia polska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Propomotor – dr Halina Bejger 

25. Розвиток емоційних здібностей дітей дошкільного віку засобами мистецтва 
Савула Андріана, студентка спеціальності "Дошкільна освіта" При-
карпатського національного університету імені Василя Стефаника 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дерев’янко Н. П. 

26. Соціальна значущість проблеми формування здорового способу життя у 
дошкільників 

Савченко Тетяна Анатоліївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Мільчевська Г. С. 

27. Особливості соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку в сучасній Україні 
Сатур Інесса Станіславівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Мільчевська Г. С. 
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28. Виховання культури міжнаціонального спілкування дітей старшого дошкільного віку 
Степанова Аліна Валеріївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Мільчевська Г. С. 

29. Порушення мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку як соціальна проблема 
сьогодення 

Таран Альона Геннадіївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Мільчевська Г. С. 

30. До питання організації дозвілля дітей старшого дошкільного віку 
Тимофійчук Тамара Іванівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Мільчевська Г. С. 

31. Сюжетно-рольові ігри як засіб формування основ толерантності у дітей старшого 
дошкільного віку 

Тимошенко Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 
"Дошкільна освіта" Миколаївського національного університету імені В. 
О. Сухомлинського 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовська Т. А. 

32. Формування здоров`язбережувальної моделі школярів 
Узун Григорій Миколайович, магістрант спеціальності "Соціальна 
робота" Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Ярчук Г. В. 

33. Виникнення негативних проявів у поведінці дошкільників як психолого-педагогічна 
проблема 

Фесик Марина Валеріївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

34. Виховання дітей дошкільного віку з негативними проявами у поведінці як психолого-
педагогічна проблема 

Шкуліпа Наталія Віталіївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна 
освіта" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 

35. Особливості підготовки дитини до школи як умова попередження негативних 
проявів у її поведінці 

Яцун Юлія Миколаївна, магістрантка спеціальності "Дошкільна освіта" 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пихтіна Н. П. 
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