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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова оргкомітету: Самойленко О. Г., кандидат історичних наук, доцент, 

ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Члени оргкомітету:  
Тимошенко О. А., кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 

психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Криловець М. Г., доктор педагогічних 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., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Завацька Л. І., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка 
Лісовець О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Поляничко А. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

РОБОЧА ГРУПА 
Голова робочої групи: Лісовець О. В., кандидат педагогічних 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., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  
Володченко Ж. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  
Володько С. В., старший лаборант кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 
 



3 
 

Зінченко Т. В., викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Качалова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Конончук А. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Новгородський Р. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Останіна Н. С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Сватенков О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
Хлєбік С. Р., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки 

і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

14 травня 2019 року 
9.00 - 10.00 год. – реєстрація учасників. 
10.00 - 10.30 – відкриття конференції.  
10.30 - 11.30 – робота наукових секцій. 
11.30 - 12.30 – екскурсія музеями НДУ ім. Миколи Гоголя. 
12.30 - 13.30 – обід. 
13.30 - 14.30 год. – майстер-клас «Молодіжний банк ініціатив». Проводить 

Анжела Тимченко, директор Молодіжного центру, 

Голова Правління ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді». 
14.30-15.30 год. – майстер-клас «Social Inclusion: Best Practices». Проводять: 

Hoshko Sidney, Kelly Michael, volunteers of U.S. Peace 
Corps in Ukraine. 

15.30 - 17.00 – екскурсія по Ніжину. 
17.00 - 17.30 – підведення підсумків конференції. 

 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(ауд.118 нового корпусу університету) 

 
Модератор: доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, канд. пед. наук, 

доц. Лісовець Олег Васильович 
Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра 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, д-ра пед. 

наук, проф. Криловця Миколи Григоровича 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
Тематичний 
напрям № 1 

Науково-теоретичні аспекти соціальної педагогіки / 
соціальної роботи 

ауд. 120 

Модератор секції – Новгородський Руслан Григорович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
 

1. Явище булінгу у середовищі старшокласників як актуальна соціально-
педагогічна проблема сучасності 

Андрусенко Тетяна Геннадіївна, магістрантка спеціаль-
ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

2. Теоретичні аспекти поняття молодіжний працівник: суть та зміст проекту 
Ворона Марина Петрівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

3. Теоретичні основи проблеми підліткової наркозалежності в Україні 
Голован Марина Юріївна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

4. Проблема розвитку алкогольної залежності дітей та підлітків 
Громов Олександр Валентинович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

5. Аддиктивное поведение несовершеннолетних как социально-педагогическая 

проблема 
Давидович Анастасия Алексеевна, студентка 4 курса 

специальности «Социальная педагогика» Белорусского 

государственного педагогического университета имени 

Максима Танка 
Научный руководитель – ст. преподаватель Погодина Е. К. 

6. Соціальна підтримка осіб похилого віку засобами арт-практик 
Денисюк Олена Миколаївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

7. До проблеми про сутність поняття «здоровий спосіб життя» 
Іванов Петро Олегович, магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Криловець М. Г. 

https://bspu.by/
https://bspu.by/
https://bspu.by/
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8. Wychowanie seksualne w rodzinie 
Łukasz Agnieszka, III rok studiów licencjackich specj.: 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 

9. Соціально-виховний потенціал сучасної української сім’ї 
Максименко Світлана Григорівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Останіна Н. С. 

10. Культурно-дозвіллєва адаптація осіб похилого віку 
Матюха Євгеній Олександрович, магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

11. Сутність поняття комунікативної толерантності в сучасних наукових 

дослідженнях 
Медвідь Світлана Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

12. Проблеми неповнолітніх засуджених, які готуються до звільнення з місць 

позбавлення волі 
Плоска Ярина Ігорівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

13. Теоретично-методологічні основи формування психодіагностичної 

компетенції ортопедагога-реабілітолога у процесі навчання у вищому 

навчальному закладі 
Пригода Ася Володимирівна, магістрантка спеціальності 

«Спеціальна освіта (ортопедагогіка)» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Яблонський А. І. 

14. Інтернет залежність підлітків як соціально-педагогічна проблема 
Романенко Марина Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

15. Środki psychoaktywne a wychowanie młodzieży w rodzinie 
Różycka Karolina, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 
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16. Źródła i przejawy agresji wśród uczniów klas I-III 
Stankiewicz Agata, III rok studiów licencjackich specj.: 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska  
Promotor – dr Halina Bejger 

17. Догляд за членами сім'ї: гендерний вимір 
Хаванських Марія Сергіївна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Херсонського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Копилова С. В. 

18. Розвиток творчої уяви дітей-логопатів 
Чебанова Ірина Русланівна, студентка 2 курсу 

(скороченого терміну навчання) спеціальності «Спеціальна 

освіта (логопедія)» Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Боднар Н. М. 

19. Понятие эмоциональный интеллект в современной психологической науке 
Чуешкова Виктория Сергеевна, студентка 1 курса 

специальности «Социальная психология» Гомельского 

государственного университета имени Франциска Cкорины  
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Лупекина Е. А. 

20. Особливості гендерно-чутливого спілкування 
Щелочева Христина Вікторівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж.М. 

21. Asystent rodziny w pracy socjalnej 
Jurczuk Marta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 
 

 
1. Форми і методи соціально-педагогічної профілактики ризикованої поведінки 

дітей підліткового віку 
Даниленко Аліна В’ячеславівна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна педагогіка; практична психологія» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 
 
 

Тематичний 

напрям № 2 
Технологічні підходи до вирішення соціальних та соціально-

педагогічних проблем у сучасному соціумі 

ауд. 122 

Модератор секції – Конончук Антоніна Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
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2. Специфіка інтернет-спілкування підлітків 
Данько Дарина Вікторівна, студентка 2 курсу спеціаль-
ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

3. Особливості соціальної профілактики суїцидальної поведінки сучасної молоді 
Деревенчук Оксана Василівна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна допомога» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Дідик Н. М. 

4. Дослідження професійного співробітництва соціального працівника із 

молодими сім’ями 
Дубровін Артем Юрійович, студент 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Клочко О. О. 

5. Модель формування толерантності майбутніх соціальних працівників у 

процесі практичної підготовки  
Знобей Олексій Володимирович, магістрант спеціальності 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Полякова О. М. 

6. До питання формування ціннісних орієнтацій підлітками засобами рекламно-
інформаційних технологій 

Козинка Вікторія Валеріївна, студентка 4 курсу 
спеціальності «Соціальна робота» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Пономаренко 

Л.І. 
7. Работа студентов-тьюторов по социально-психологической адаптации 

студентов-первокурсников в условиях учреждения высшего образования 
Корнюшко Кристина Витальевна, студентка 4 курса 

специальности «Социальная педагогика» Белорусского 

государственного педагогического университета имени 

Максима Танка 
Научный руководитель – ст. преподаватель Вашнёва В. И. 

8. Арт-терапія в соціальній роботі зі студентами Університету третього віку 
Кривенко Інна Олексіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя  
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Криловець М. Г. 
 
 
 



9 
 

9. Шляхи оптимізації психолого-педагогічної просвіти батьків щодо 

попередження насильства над дітьми в роботі соціального педагога ЗСО 
Мамич Влада Едуардівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Соціальна педагогіка» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

10. Социально-педагогическая профилактика противоправного поведения 

подростков 
Марон Виктория Александровна, студентка 4 курса 

специальности «Социальная педагогика» Белорусского 

государственного педагогического университета имени 

Максима Танка 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Носова Е. А. 

11. Корекційно-розвиткові заняття в системі соціально-педагогічного 

супроводу дітей з аутизмом 
Михайлюк Яна Валентинівна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

12. Вітчизняний та зарубіжний досвід профілактики агресивної поведінки 

підлітків 
Міхнюк Тетяна Андріївна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

13. Тренінг як інструмент здійснення профілактики ВІЛ-інфекції серед 

підлітків 
Олійник Аліна Сергіївна, студентка 1 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Іонова І. М. 

14. Інноваційні методи соціальної роботи з профілактики відмов від 

новонароджених дітей 
Пінчук Аліна Володимирівна, студентка 3 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

15. Многодетная семья как объект социально-педагогической 

деятельности 
Романейко Татьяна Викторовна, студентка 4 курса 

специальности «Социальная педагогика» Белорусского 

государственного педагогического университета имени 
Максима Танка 
Научный руководитель – ст. преп. Корневская Ю. А. 
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16. Самореалізація особистості в «Університеті третього віку»  
Романчук Алеся Романівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

17. Фактори та засоби соціальної адаптації колишніх в’язнів 
Рузметова Алла Сергіївна, студентка 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

18. Волонтерская деятельность как механизм решения социальных проблем 

современного общества 
Самонкова Екатерина Николаевна, магистрантка 
специальности «Образовательный менеджмент» 

Могилевского государственного университета имени 

А. А. Кулешова 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Комарова И. А. 

19. Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми в 

условиях ТЦСОН 
Сапогова Кристина Игоревна, студентка 3 курса 

специальности «Социальная работа (социально-
педагогическая деятельность)» Белорусского 

государственного педагогического университета имени 

Максима Танка 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Тесля А. И. 

20. Формування соціально-значущих якостей особистості у груповій 

доброчинній діяльності 
Сіренко Юлія Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Кирилюк Г. В. 

21. Соціально-психологічні проблеми дітей трудових мігрантів у сільській 

громаді 
Чиж Катерина Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В.  

22. Використання ігротерапії в діяльності соціального педагога з молодшими 

школярами 
Шульгіна Людмила Володимирівна, студентка 2 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» ВКНЗСОР «Путивльський 

педагогічний коледж імені С. В. Руднєва» 
Науковий керівник – викл. вищ. кат., ст. викл. Ковальова С. А. 

 
 
 

https://bspu.by/
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Тематичний 
напрям № 3 

Актуальні проблеми функціонування і менеджменту закладів, 
установ та організацій соціальної сфери 

ауд. 118 

Модератор секції - Володченко Жанна Михайлівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

1. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до анімаційної діяльності: 

світовий досвід 
Варнава Павлина Володимирівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Кирилюк А. В. 

2. Діяльність навчально-реабілітаційного центру з дітьми з особливими 

освітніми потребами 
Гусак Регіна Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Завацька Л. М. 

3. Соціально-педагогічна підтримка студентської сім’ї у діяльності 

студентських соціальних служб  
Дубровін Артем Юрійович, студент 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. в. Гончаренко О. В. 

4. Соціальні аспекти надання допомоги ВІЛ-інфікованим 
Журавльова Анжеліка Юріївна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

5. Реорганізація діяльності у сфері зайнятості населення 
Зінченко Тетяна Василівна, викладач, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

6. Проблема дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні та напрями 

її розв’язання 
Марчук Ірина Валентинівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

7. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3 

Myszak Małgorzata, III rok studiów licencjackich specj.: 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Halina Bejger 



12 
 

8. Ціннісні орієнтації керівника як провідний фактор стратегічного розвитку 

соціального закладу 
Мостовенко Світлана Михайлівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Останіна Н. С. 

9. Організаційно-методичні аспекти роботи служби Телефону Довіри в Україні 
Опанасенко Ольга Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

10. The analysis of labor motivation as the basis of social and labor relations In the 
system of higher education 

Радоман Любовь Юрьевна, студентка 3 курса формы 

получения образования на базе высшего, специальности 

«Государственное управление и экономика» Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, 

преподаватель кафедры социальной работы Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
Максима Танка 
Научный руководитель – ст. преподаватель Попова Т. Е. 

 
Тематичний 

напрям № 4 Соціально-правовий захист різних категорій населення 

ауд. 123 

Модератор секції – Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
1. Види та значимість соціально правового захисту населення 

Александрова Діана Валеріївна, студентка 3 курсу 

спеціальності «Початкова освіта. Англійська мова» 

КВНЗКОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 

І. С. Нечуя-Левицього» 
Науковий керівник – спеціаліст вищ. кваліф. кат., викладач-
методист Берегеля Л. М. 

2. Робота з учасниками АТО та ООС як напрям соціально-педагогічної 

діяльності на місцевому рівні 
Вознюк Інна Романівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Соціальна педагогіка» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Луценко О. А. 

3. Соціальний захист прав неповнолітніх нормами законодавства про працю 
Жила Катерина Сергіївна, студентка 2 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського інституту СумДУ 
Науковий керівник – викл. Баранник О. О. 
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4. Сутнісні ознаки соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків 
Кісільова Тетяна Олександрівна, студентка 1 курсу 

скороченого терміну навчання спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Клочко О. О. 

5. Основні аспекти діяльності громадських організацій щодо захисту дітей з 

інвалідністю 
Козел Дарія Федорівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Соціальна педагогіка» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

6. Аналіз досвіду роботи з профілактики правопорушень серед підлітків в 

Україні та за кордоном 
Маринченко Людмила Сергіївна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

7. Міжнародний досвід протидії явищу проституції: різні підходи 
Савицька Дарина Василівна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна педагогіка» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Луценко О. А. 

8. Социально-правовая защита лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей в Республике Беларусь 
Садовская Екатерина Федоровна, магистрантка 
специальности «Образовательный менеджмент» 

Могилевского государственного университета имени 

А. А. Кулешова  
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Комарова И. А. 

9. До проблеми соціалізації дітей-сиріт в постінтернатний період 
Сокоринська Марія Юріївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Останіна Н. С. 

Тематичний 

напрям № 5 Соціальна інклюзія: досвід і перспективи упровадження 

ауд.  

Модератор секції – Качалова Тетяна Василівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
1. Інтеграція людей з обмеженими можливостями у сучасне суспільство 

Баліцька Анастасія Романівна, студентка 3 курсу 

спеціальності «Психологія» Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
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Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Яворовська Л. М. 
2. Психолого-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного 

навчання Польщі та України 
Борисюк Іван Олексійович, аспірант кафедри педагогіки, 

початкової освіти та освітнього менеджменту, Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; 
Гунько Вікторія Василівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

3. Напрямки діяльності соціального педагога в умовах інклюзивного освітнього 

середовища 
Бученкова Віталіна Віталіївна, студентка 2 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» ВКНЗСОР «Путивльський 

педагогічний коледж імені С. В. Руднєва» 
Науковий керівник – викл. вищ. кат., ст. викл. Ковальова С. А. 

4. Співпраця соціальних педагогів з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах організації інклюзивного навчання 
Висовень Альона Вікторівна, студентка 3 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

5. Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з ДЦП 
Висовень Леся Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Соціальна педагогіка; практична психологія» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

6. Реабілітація дітей з особливими освітніми потребами засобами фізичного 

виховання  
Гавриш Вадим Васильович, студент магістратури 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гавриленко Т. Л.  

7. Особливості організації соціально-психологічного супроводу в інклюзивному 

освітньому закладі 
Герасименко Марина Михайлівна, магістрантка 
спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

8. Окупоціональна терапія як засіб розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами 
Дубок Андрій Миколайович, магістрант спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Завацька Л. М. 
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9. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного 

віку з особливими освітніми потребами 
Дубок Олена Олексіївна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Завацька Л. М. 

10. Особливості роботи соціального педагога з дітьми з інвалідністю в 

умовах ЗСО 
Жила Дарина Анатоліївна, студентка 4 курсу «Соціальна 

педагогіка; практична психологія» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р.Г. 

11. Досвід упровадження інклюзивної системи освіти в країнах Скандинавії 

(Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія) 
Калюжна Алла Миколаївна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта та іноземна мова» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – ст. викл. Черненко Т. В. 

12. Психологічний супровід інклюзивного навчання учнів з порушенням функцій 

опорно рухового апарату в умовах загальноосвітнього навчального закладу І 

рівня 
Країло Оксана Степанівна, магістрантка спеціальності 

«Спеціальна освіта (ортопедагогіка)» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Яблонський А.І. 

13. Проблеми впровадження інклюзії в освітньому та культурно-
мистецькому просторі України 

Лебідь Світлана Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Іонова І. М. 

14. Досвід інтегрування осіб з особливими освітніми потребами в Італії у 

порівнянні з Україною 
Маслак Алла Олександрівна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта та іноземна мова» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – ст. викл. Черненко Т. В. 

15. Комплексна допомога дитині з ДЦП в умовах інклюзивної групи закладу 

дошкільної освіти 
Мацегора Юлія Віталіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 
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16. До питання створення інклюзивного середовища у закладах вищої освіти 
Митропан Ярослав Анатолійович, студент 4 курсу 

спеціальності «Психологія» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – ст. викл. Черненко Т. В. 

17. Пcихoлoгo-пeдaгoгічні умoви зacтocувaння Бoбaт-кoнцeпції в рoбoті з 

дoшкільникaми з пoрушeннями функцій oпoрнo-рухoвoгo апарату 
Моняко Альона Миколаївна, магістрантка спеціальності 

«Спеціальна освіта (ортопедагогіка)» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Яблонський А.І. 

18. Особливості соціально-педагогічної корекції дітей з особливими освітніми 

потребами засобами арт-терапії 
Ненаженко Світлана Андріївна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гавриленко Т. Л. 

19. Досвід Польщі в організації навчання дітей з особливими освітніми 

потребами 
Петрик Мар’яна Іванівна, магістрантка спеціальності 

«Початкова освіта» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – ст. викл. Черненко Т. В. 

20. Особливості формування просторового уявлення у дітей дошкільного віку з 

порушеннями функцій опорно-рухового апарату 
Пронь Юля Василівна, магістрантка спеціальності 

«Спеціальна освіта (ортопедагогіка)» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Родненок М. Є. 

21. Перспективи впровадження інклюзивного навчання в Україні 
Шпеко Тетяна В’ячеславівна, студентка 3 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 

Тематичний 

напрям № 6 
Соціальні аспекти розвитку і виховання дітей дошкільного 

та шкільного віку 

ауд. 93 

Модератор секції – Борисюк Світлана Олексіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
1. Формування здоров’язберігаючої компетенції дітей дошкільного віку на 

засадах ідей В. О. Сухомлинського 
Асєєва Анастасія Володимирівна, магістрантка 

спеціальності «Початкова освіта» Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського 
Науковий керівник – д-р філос. в галузі освіти, доц. Соколовська О. С. 
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2. Про творчі прояви дітей старшого дошкільного віку в танцювальній 

діяльності 
Бутко Олена Володимирівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Макаренко Л. В. 

3. Педагогические условия воспитания основ нравственной культуры у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
Василяка Кирилл Николаевич, студент 3 курса 

специальности «Психология» Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Кочарян И.А. 

4. Социальная адаптация детей дошкольного возраста 
Евдокимова Руслана Валерьевна, студентка 3 курса 

специальности «Психология» Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. 
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Мариняк Р. С. 

5. Використання ігротерапії як умова розвитку пізнавальної активності дітей 

дошкільного віку 
Жиромська Вікторія Віталіївна, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта» Маріупольського 

державного університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 

6. Типи сімейних взаємовідносин та їх вплив на дитину  
Кас’ян Таміла Юріївна, студентка 2 курсу спеціальності 

«Соціальне забезпечення» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Пономаренко Л.І. 

7. Соціальна адаптація дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу 

дошкільної освіти 
Качан Ольга Олександрівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 

8. Виховання самостійності дошкільника як особистісна якість в 

соціальному аспекті 
Легка Юлія Володимирівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Матвієнко С. І. 

9. Дослідження проявів самостійності дітьми різної статі 5-7 років  
Лісовець Оксана Вікторівна, аспірантка кафедри 

педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р психол. наук, проф. Кононко О. Л. 
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10. Проблеми формування соціальної компетентності підлітків 
Мальована Оксана Володимирівна, магістр соціальної 

педагогіки, м. Ніжин 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

11. Про виховання емоційно-оцінного ставлення до музики у студентів 
Мержук Дар’я Володимирівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Макаренко Л. В. 

12. Соціально-педагогічне забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах дошкільної освіти як засобу активізації пізнавальної активності дітей 

6-7 років 
Мерквілішвілі Анастасія Сергіївна, магістрантка 

спеціальності «Початкова освіта» Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Кічук Н. В. 

13. Проблема готовності вихователя до керівництва розвиваючими іграми 

дітей 
Миколенко Катерина Романівна, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта» Маріупольського 

державного університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 

14. Формування розумової культури дітей молодшого шкільного віку на засадах 

педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 
Назаренко Яна Вадимівна, магістрантка спеціальності 

«Початкова освіта» Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 
Науковий керівник – викл. Іванець Н. В. 

15. Про естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами 

лялькового театру 
Островерха Ірина Анатоліївна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Макаренко Л. В. 

16. Підготовка вихователя до формування самостійності у дітей старшого 

дошкільного віку 
Полухіна Анастасія Олегівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 

17. Розвиток пізнавальної активності дошкільників у процесі реалізації творчих 

завдань 
Пономарьова Юлія Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 
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18. Про ознайомлення з дитячою оперою як засобом естетичного виховання 

дошкільників 
Семенова Альона Леонідівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Макаренко Л. В. 

19. Становлення та розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні 

(наприкінці ХІХ ‒ початку ХХ століття) 
Ткачова Анастасія Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 

20. До проблеми формування в старших дошкільників елементарної екологічної 

компетентності 
Туркова Валерія Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта» Маріупольського 

державного університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Щербакова К. Й. 

21. Затримка психічного розвитку у дітей молодшого шкільного віку в 

контексті наукових досліджень 
Федько Марина Юріївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В. 

22. Розвиток соціальної активності старших дошкільників в театралізованій 

діяльності 
Харченко Катерина Василівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Матвієнко С. І. 

23. Про естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами театру в умовах 

сім’ї 
Шарікіна Світлана Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Макаренко Л. В. 

24. Про підготовку майбутніх вихователів до організації театралізованої 

діяльності в закладах дошкільної освіти 
Швидченко Олена Дмитрівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Маріупольського державного 

університету 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Макаренко Л. В. 
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