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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 

Лісовець О. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Бейгер Г., доктор педагогіки, доцент кафедри педагогіки Державної 

вищої професійної школи у м. Хелм (Польща) 

Борисюк С. О., кандидат педагогічних наук, доцент, керівник Центру 

соціально-педагогічних досліджень Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

РОБОЧА ГРУПА 

 

Голова робочої групи: Лісовець О. В., доктор педагогічних наук, 

доцент, професор, завідувач 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, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Володченко Ж. М., кандидат педагогічних наук, доцент, 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 
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Зінченко Т. В., викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Качалова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Конончук А. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Новгородський Р. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Останіна Н. С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Сватенков О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Хлєбік С. Р., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

24 листопада 2020 року 

 

 

 

09.30 – 11.00 – відкриття конференції та пленарне засідання 

 

11.30 – 13.00 – робота наукових секцій 

 

13.00 – 13.30 – підведення підсумків конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Ідентифікатор конференції в Zoom: 

2288316721 

 

Модератор: Лісовець Олег Васильович 

 

Вступне слово завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктора 

педагогічних наук, доцента Лісовця Олега Васильовича. 

 

Вітальне слово ректора Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, кандидата історичних наук, доцента Самойленка 

Олександра Григоровича. 

 

Вітальне слово декана факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидата 

психологічних наук, доцента Тимошенка Олексія Анатолійовича. 

 

Вітальне слово kierownik katedry pedagogiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie dr Komorowska Beata. 

 

Вітальне слово członek Gabinetu Politycznego  Prof. Przemysława 

Czarnka Ministra Edukacji i Nauki,  prof. Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, dr hab. Paweł Skrzydlewski. 

 

Доповіді 

1. Пріоритети партнерства науки, освіти і практики у розвитку 

професійної компетентності соціального працівника в умовах нової 

реальності 

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувачка 

лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інституту проблем виховання НАПН України 

 

2. Partnerstwo w pracy socjalnej i edukacji w Polsce  

Bejger Halina, dr katedry pedagogiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 
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3. Механізми соціального партнерства органів влади та громадських 

організацій (на прикладі м. Харкова) 

Сичова Вікторія Вікторівна, доктор наук з державного 

управління, професор кафедри соціології управління та 

соціальної роботи Харківського національного універси-

тету імені В. Н. Каразіна 

 

4. Основні аспекти реалізації програми «Молодіжний працівник» в 

Україні 

Мукосеєва Леся Петрівна, завідувачка відділу моло-

діжної роботи Державного інституту сімейної та моло-

діжної роботи 

 

5. Соціальне партнерство як важлива складова соціальної роботи в 

громаді 

Міщик Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та соціальної 

роботи Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

 

6. Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу в організації 

інклюзивного простору 

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 

7. Інформаційне партнерство у сфері соціальних послуг: нові виклики 

Хижняк Олександр Володимирович, доктор 

соціологічних наук, доцент, начальник управління 

міжнародних відносин Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, 

Хижняк Катерина Валеріївна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

іноземної мови Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»  
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8. Актуальні питання партнерської взаємодії у публікації наукових 

статей у БД Scopus та Web of Science (WoS) 

Зайцева Дар’я Вiкторiвна, головний редактор ТОВ 

«Статус Артiклз», фахівець з питань наукових публікацій 

у міжнародних базах Scopus, Web of Science  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Тематичний напрям: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАРТНЕРСТВА 

ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Ідентифікатор 

конференції в 

Zoom 

________________ 

Модератор секції – Конончук Антоніна Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

1. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rzecz dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Bejger Halina, dr katedry pedagogiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

2. Вітчизняний механізм соціально-правового забезпечення прав і 

свобод неповнолітних, що перебувають у конфлікті з законом 

Болотна Анна Володимирівна, аспірантка кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту 

Людини Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

3. Особливості соціальної інтернет-реклами 

Висовень Леся Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

4. Мережа закладів соціального захисту населення 

Вовк Аліна Петрівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 

 

5. Застосування соціальними працівниками case-study як інноваційного 

методу профілактики вейпінг залежності серед дітей підліткового 

віку у загальноосвітньому закладі 

Голован Марина Юріївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 
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6. Управлінські аспекти партнерської взаємодії інститутів соціальної 

сфери у роботі Центру неперервної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Городецька Маргарита Олексіївна, кандидат еконо-

мічних наук, доцент кафедри математики, фізики та 

економіки Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

7. Роль соціального партнерства у вирішенні проблем безробіття серед 

молоді 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Кам’янець-Подільського національного універси-

тету імені Івана Огієнка 

 

8. Теоретичні засади взаємодії сім'ї і школи як провідних інститутів 

соціалізації дітей молодшого шкільного віку 

Дорош Анастасія Максимівна, магістрантка спе-

ціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

9. Вплив громадських організацій на формування соціальної 

компетентності молоді 

Карпук Вікторія Віталіївна, аспірантка кафедри 

соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волин-

ського національного університету імені Лесі Українки 

 

10. Rola i miejsce kobiet w przestrzeni życia publicznego 

Kartaszyńska Renata, dr katedry pedagogiki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

11. Зарубіжний досвід формування навичок відповідального бать-

ківства у старшокласників 

Клименко Леся Валентинівна, аспірантка кафедри со-

ціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

12. Оптимізація системи надання соціальних послуг у процесі 

регулювання соціального партнерства: актуалізація досвіду Великої 

Британії для України 

Клочко Олексій Олександрович, кандидат психоло-

гічних наук, старший викладач кафедри соціальної 
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роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

 

13. Соціальне забезпечення населення у територіальних громадах 

Кмін Олена Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 

 

14. Територіальна громада як суб’єкт надання волонтерської допомоги 

Козел Дарія Федорівна, магістрантка спеціальності «Со-

ціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

 

15. Основні аспекти діяльності територіального центру соціального 

обслуговування в умовах децентралізації 

Козяр Юлія Вікторівна, інструктор з трудової адаптації 

Територіального центру соціального обслуговування 

Шевченківського району м. Київ, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

16. Молодіжне безробіття як соціальна проблема на українському 

ринку праці 

Колошина Альона Олександрівна, фахівець із соціаль-

ної роботи Бочечківської ОТГ Сумської області, ма-

гістрантка спеціальності «Соціальна робота» Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

17. Життєві потреби осіб похилого віку: оцінка фахівців і думка 

отримувачів соціальних послуг 

Конончук Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, 

 

Давиденко Людмила Миколаївна, магістрантка спе-

ціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
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18. Основи партнерства соціальних працівників та поліції у подоланні 

підліткового насилля в шкільному середовищі 

Мілінчук Світлана Петрівна, аспірантка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, тренерка 

програми "Молодіжний працівник" Міністерства молоді 

та спорту України, співзасновниця ГО "ВірГоу" (NGO 

VirGo) 

 

19. Profilaktyka uzależnień - zagrożenie grami komputerowymi i Internetem 

Okoński Augustyn, dr katedry pedagogiki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

20. Умови забезпечення психічного здоров'я працівників органів і 

підрозділів цивільного захисту ДСНС України 

Останіна Ніна Степанівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, 

 

Ляміна Юлія Сергіївна, психолог групи психологічного 

забезпечення та соціально-гуманітарної роботи штабу 

спеціального авіаційного загону ДСНС України, 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

21.  Внутрішньо переміщені особи: комплексність підходу до 

розуміння поняття 

Пархоменко Вікторія Олексіївна, магістрантка спе-

ціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

22. Електронні соціальні послуги: оцінка готовності населення (на 

прикладі Запорізької області) 

Попович Василь Михайлович, доктор філософських 

наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та 

психології Національного університету «Запорізька 

політехніка», 

 

Сизоненко Олег Олександрович, аспірант кафедри со-

ціальної роботи та психології Національного університету 

«Запорізька політехніка» 

 



10 

23. Pajdokracja w pedagogice i jej ideowe źródła 

Skrzydlewski Paweł, dr hab. prof., Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 

 

24. Розвиток волонтерських ініціатив як інструменту активізації 

людських ресурсів місцевих громад 

Спіріна Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педа-

гогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

25. Принцип партнерської взаємодії у подоланні проблем адиктивно 

узалежнених сімей 

Степченко Любов Михайлівна, молодший науковий 

співробітник Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, м. Київ, 

 

Прихідько Любов Василівна, магістрантка кафедри со-

ціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

 

26. Партнерство в організації освіти людей похилого віку як важливої 

умови їх соціальної адаптації 

Шаповалова Інеса Миколаївна, директор Терито-

ріального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Ніжинської міської ради, 

Вакулик Ольга Анатоліївна, спеціаліст Територіаль-

ного центру соціального обслуговування (надання со-

ціальних послуг) Ніжинської міської ради, 

Гавриш Наталія Миколаївна, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного уні-

верситету імені Миколи Гоголя 

 

27. Соціальне партнерство в закладах вищої освіти України 

Шулик Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри математики та інформатики, керівник 

підрозділу моніторингу якості вищої освіти ДВНЗ «Дон-

баський державний педагогічний університет», 

м. Слов’янськ 
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Тематичний напрям: 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Ідентифікатор 

конференції в 

Zoom 

________________ 

Модератор секції – Сватенков Олександр 

Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

1. Специфіка роботи соціального працівника у відділенні підтриманого 

проживання будинку-інтернату  

Вольховська Оксана Олександрівна, заступник дирек-

тора Ніжинського дитячого будинку-інтернату, магіс-

трантка спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

2. Креативний потенціал фахівця Молодіжного центру : характе-

ристика поняття. 

Гомоляко Роман Андрійович, фахівець КЗ «Ніжинський 

міський молодіжний центр», магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універси-

тету імені Миколи Гоголя 

 

3. Проблеми соціальної адаптації та формування соціальних навичок 

здобувачів вищої освіти 

Грищенко Надія Миколаївна, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

4. Співпраця соціальних закладів та закладів вищої освіти у процесі 

практичної підготовки фахівців соціальної сфери 

Зінченко Тетяна Василівна, асистент кафедри соціаль-

ної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя 

 

5. Kompetencje nauczyciela zmieniającej się szkoły XXI wieku 

Komorowska Beata, dr, kierownik katedry pedagogiki 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 
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6. Стратегія як інструмент реалізації інтегративної політики у 

професійній підготовці фахівців 

Копилова Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педа-

гогіки та соціології Херсонського державного універ-

ситету 

 

7. Партнерство закладів вищої освіти та громадських організацій в 

сфері формування професійних компетенцій студентів спеціальності 

231 «соціальна робота» 

Кузьміна Марія Олегівна, аспірантка кафедри соціаль-

ної роботи та психології Національного університету 

«Запорізька політехніка» 

 

8. Потенціал соціальних мереж у наукових дослідженнях 

Лисенко Ірина Віталіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універси-

тету імені Миколи Гоголя 

 

9. Підготовка соціальних працівників до організації міжвідомчої 

взаємодії в місцевих громадах 

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувачка кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

10. Складові готовності соціального працівника до роботи у закладах 

оздоровлення та відпочинку: зміст та структура 

Матвійчук Мар’яна Ігорівна, аспірантка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

11. Соціальна та особистісна характеристика вчителя закладу інтер-

натного типу 

Михайлова Оксана Іванівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

 

12. Соціальні мережі як фактор соціалізації сучасної молоді 

Прудка Анна Володимирівна, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
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13.  Особливості дуальної освіти в сучасних умовах сьогодення 

Пясецька Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

 

14.  Партнерська взаємодія бізнесу та закладів вищої освіти при 

підготовці фахівців у сфері позашкільної освіти 

Сватенков Олександр Васильович, кандидат педаго-

гічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

 

15.  Формування гендерної компетентності фахівців з надання соціаль-

них послуг 

Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувачка кафедри соціальної роботи та педа-

гогіки вищої школи Волинського національного універ-

ситету імені Лесі Українки 

 

16.  Формування професійної компетентності фахівця соціальної сфери 

в умовах динамічного розвитку суспільства 

Шелехова Любов Вікторівна, фахівець із соціальної 

роботи, майстер соціальної роботи Дніпровського район-

ного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

17.  Підготовка бакалавра в умовах дистанційного навчання 

Шпильова Марина Олександрівна, викладач-методист 

КВНЗ «Уманський державний гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Т. Г. Шевченка» 

 

18.  Соціально-педагогічні умови адаптації першокурсників у середо-

вищі закладу вищої освіти 

Юхименко Марина Юріївна, магістрантка ОП «Со-

ціальна педагогіка» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
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Тематичний напрям: 

ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ 

Ідентифікатор 

конференції в 

Zoom 

________________ 

Модератор секції – Качалова Тетяна Василівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

1. Діти з особливими освітніми потребами в об’єкті партнерської 

взаємодії соціальних інститутів 

Борисюк Іван Олексійович, аспірант кафедри педаго-

гіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, 

 

Семенкова Юлія Володимирівна, магістрантка спе-

ціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

2. Зміст та методика навчання технології виготовлення аплікації з 

текстильних матеріалів дітей з обмеженнями життєдіяльності 

Гарна Поліна Ігорівна, магістрантка спеціальності 

«Спеціальна освіта (ортопедагогіка)» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

м. Київ 

 

3. Психологічні аспекти інклюзивного навчання 

Гетьман Тетяна Олександрівна, кандидат психоло-

гічних наук, доцент кафедри загальної та практичної 

психології Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

4. Духовна підтримка як складова комплексної міждисциплінарної 

реабілітації осіб з психофізичними порушеннями 

Голуб Алла Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, логопед неврологічного відділення КНП Ніжин-

ської ЦМЛ імені Миколи Галицького, викладач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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5. Особливості впровадження інклюзивного навчання в початковій 

школі 

Дубровська Лариса Олександрівна, кандидат педаго-

гічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя, 

 

Колошина Альона Олександрівна, магістрантка спе-

ціальності «Початкова освіта» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

6. Dzieci które boją się mówić – diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego. 

Studium przypadku. 

Ziarek Katarzyna, Zespół Wychowania i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, Polska 

 

7. Соціально-педагогічна взаємодія з батьками як елемент інклю-

зивного освітнього середовища 

Качалова Тетяна Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, Шпеко Тетяна Вячеславівна, 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

8. Соціальне партнерство у системі освіти з підтримки дітей-сиріт в 

Україні 

Кузьмін Віктор Володимирович, кандидат соціоло-

гічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та 

психології, Учений секретар Національного університету 

«Запорізька політехніка»,  

 

Мещан Ігор Вікторович, кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри соціальної та гуманітарної політики На-

ціональної академії державного управління при Прези-

дентові України,  

 

Лебеденко Віолета Вікторівна, студентка 3 курсу кафед-

ри соціальної роботи та психології Національного 

університету «Запорізька політехніка»  
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9. Використання засобів працетерапії у роботі з дітьми з особливими 

потребами 

Кулик Тетяна Володимирівна, магістрантка спеціаль-

ності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя 

 

10.  Особливості розвитку мовлення у дітей з розладами аутистичного 

спектру 

Литовченко Анастасія Олегівна, магістрантка спеціаль-

ності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя 

 

11.  Соціальне виховання дітей з аутизмом як соціально-педагогічна 

проблема 

Михайлюк Яна Валентинівна, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

12.  Doświadczanie świata społecznego przez dziecko w ogólnodostępnych 

klasach I-III posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Oleksa Iwona, dr katedry pedagogiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

13.  Партнерство в створенні інклюзивного простору в міському 

середовищі 

Тимошенко Олексій Анатолійович, кандидат психоло-

гічних наук, доцент кафедри загальної та практичної 

психології, декан факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
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Тематичний напрям: 

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Ідентифікатор 

конференції в 

Zoom 

________________ 

Модератор секції – Хлєбік Світлана Ростисла-

вівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

1. Особливості соціальної адаптації школярів підліткового віку 

Бокач Надія Володимирівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 

 

2. Екологічна проблематика сучасного суспільства у контексті 

необхідності виховання екологічної компетентності молоді 

Ворона Максим Миколайович, аспірант кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

3. Соціально-педагогічне дослідження проблем дітей-жертв булінгу в 

сучасній школі  

Гончарова Віра Василівна, соціальний педагог Стар-

огутського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Середино-

Будської районної ради Сумської області, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

4. Формування естетичних почуттів школярів у трудовому навчанні 

Данько Ірина Сергіївна, аспірантка кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

5. Взаємодія ЗДО і соціокультурного середовища в організації дозвілля 

дітей 

Зазимко Марія Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 
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6. W poszukiwaniu nowej jakości edukacji wczesnoszkolnej – podejście 

paradygmatyczne i swoiste reinterpretacje 

Karbowniczek Jolanta, dr hab., prof. Akademii Ignatianum 

w Krakowie, Polska 

 

7. Сексуальне насильство над дітьми як соціальна проблема 
Карплюк Людмила Іванівна, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Київського університету імені 

Бориса Грінченка 
 

8. Формування соціокультурної компетентності учнів засобами 

топоніміки 

Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

 

9. Sztuka współczesna w edukacji elementarnej dziecka 

Kucharska Beata, dr katedry pedagogiki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

10.  Rola rodzica, jako osoby znaczącej w kształtowaniu się samooceny u 

dziecka 

Łatwińska Paulina – studentka II r. studiów mgr Pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

11.  Налагодження взаємодії з батьками щодо попередження агресивної 

поведінки молодших школярів 

Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, 

 

Цементова Віра Вікторівна, педагог В’язівського НВК 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний нав-

чальний заклад» Конотопської районної ради Сумської 

області, магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 
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12.  Особливості розвитку навичок спілкування у підлітковому віці 

Максюта Антоніна Миколаївна, вихователь Ніжин-

ського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

13.  Особливості девіантної поведінки підлітків 

Митропан Ярослав Анатолійович, магістрант спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

14. Партнерська взаємодія сім'ї та школи як важлива умова 

формування особистості школяра  

Міхнюк Тетяна Андріївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універси-

тету імені Миколи Гоголя 

 

15. Соціальна адаптація дітей з ООП в умовах закладу позашкільної 

освіти 

Молібог Віталіна Вікторівна, магістрантка спеціаль-

ності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя 

 

16. Взаємодія сім’ї і школи у формуванні навичок моральної поведінки 

молодших школярів 

Назаренко Вікторія Григорівна, магістрантка спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

17.  Партнерська взаємодія у роботі з дітьми індіго 

Новгородський Руслан Григорович, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки 

і соціальної роботи Ніжинського державного універси-

тету імені Миколи Гоголя, 

 

Нагорний Ігор Михайлович, магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного універси-

тету імені Миколи Гоголя 
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18. Теоретичні аспекти формування ціннісних орієнтирів старшо-

класників як механізму їх успішної соціальної адаптації 

Опанасенко Ольга Олександрівна, фахівець із соціаль-

ної роботи Ніжинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Губський Степан Анатолійович, магістрант спеціаль-

ності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

19.  Проблема формування здорового способу життя підлітків у 

позашкільній освіті 

Острянін Володимир Вячеславович, магістрант спе-

ціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

20.  До питання впливу позашкільної освіти на соціальне виховання 

дітей та молоді 

Пінчук Аліна Володимирівна, магістрантка спеціаль-

ності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

21.  Співпраця сім’ї та закладів освіти у профілактиці булінгу  

Руденко Наталія Федорівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

22.  Досвід партнерської взаємодії університету та закладу позашкільної 

освіти мистецького спрямування. 

Тимошенко Галина Львівна, директор Ніжинської 

дитячої хореографічної школи Ніжинської міської ради, 

 

Володченко Жанна Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, 

 

Борисюк Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
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23.  Взаємодія сім’ї і закладу позашкільної освіти у наданні соціально-

педагогічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами 

Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, 

 

Євтушенко Діана Віталіївна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
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Для нотаток 

___________________________________________________________________ 
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Для нотаток 

___________________________________________________________________ 
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