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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Новгородська Юлія Григорівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту  

Щотка Оксана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології  

 

Програма конференції 

13.30−14.00 − Реєстрація учасників конференції 

 14.00 − Відкриття конференції  

 

Засідання конференції  

Вітальне слово:  Маслов Валентин Іванович, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту 

 

Регламент роботи 

 Доповідь − 5-10 хв 
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1. Доповіді магістрів: 

 

Соціально-психологічні чинники дефіциту чоловіків у сфері 

освіти 

Барило Владислава Вікторівна,  магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент  

 

Гендерні особливості спілкування у стресовій ситуації 

працівників освітньої організації 

Войтусік Павло Анатолійович, магістрант 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Особливості самоактуалізації особистості менеджера 

Гаврилюк Катерина Сергіївна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Педагогічні умови формування маркетингової компе-

тентності майбутніх менеджерів в умовах університетської освіти 

Глузд Наталія Олександрівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 
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Особливості дистанційної форми навчання майбутніх 

менеджерів освіти у ЗВО 

Голощапова Дарія Вікторівна, магістрантка 1 курсу факуль-

тету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Формування конкурентноспроможності майбутніх мене-

джерів освіти в Ніжинському державному університеті імені 

Миколи Гоголя 

Горбаченко Олександр Васильович,  магістрант 2 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Методичні аспекти розробки та проведення навчального 

тренінгу для майбутніх менеджерів освіти 

Даценко Світлана Олександрівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Теоретичні засади формування ключових компетентностей 

майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки 

Дворська Аліна Володимирівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 
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Технологічний підхід у професійній підготовці майбутніх 

менеджерів освіти у ЗВО 

Докучко Аліна Олександрівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Зміст формування управлінської культури майбутніх 

менеджерів  закладів освіти у процесі їх магістерської підготовки 

Забейда Юлія Михайлівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Формування готовності майбутніх менеджерів освіти до 

професійного саморозвитку в умовах змішаного навчання 

Землякова Анна-Марія Андріївна,  магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Теоретичні аспекти дослідження соціального інтелекту 

Коваленко Євгеній Володимирович, магістрант 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Організаційні засади здійснення працетерапії в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами 

Кулик Тетяна Володимирівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки 
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Нормативна база інтернаціоналізації освітнього процесу в 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 

Лугіна Надія Петрівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Управління процесом формування національної свідомості 

особистості 

Мальцева Тетяна Миколаївна, магістрантка 1 курсу факуль-

тету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 
Управління процесом адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах закладів позашкільної освіти 

Молібог Віталіна Вікторівна, магістрантка 1 курсу факуль-

тету психології та соціальної роботи спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки 

 
Професійний імідж керівника навчального закладу 

Насилівська Ірина Володимирівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Зміст формування управлінської компетентності майбутніх 

керівників закладів освіти у процесі їх професійної підготовки 

Ніжинець Софія Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 
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Соціально-педагогічні умови використання технології 

медіації у роботі з підлітками 

Пилипенко Діана Вікторівна, студентка 4 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 231 Соціальна робота 

 

Педагогічні умови формування готовності майбутніх 

керівників ЗДО до маркетингової діяльності  

Похила Лариса Іванівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Особистісно-орієнтоване управління: теоретичні аспекти 

Прудько Вікторія Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Механізми управління системою забезпечення підручниками 

на обласному  рівні 

Сагура Ганна Ігорівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Проєктування освітнього середовища у діяльності менеджера 

Смолінська Тетяна Павлівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Теоретичні аспекти вивчення проблеми ціннісно-смислових 

орієнтацій майбутніх менеджерів 
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Смолінський Костянтин Феліксович, магістрант 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Сутність поняття «аналітичне мислення менеджера 

Ступак Сергій Сергійович, магістрант 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Теоретичні основи управління процесом формування 

комп’ютерної грамотності 

Тестова Ірина Юріївна,  магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Освітнє середовище вищої школи як необхідна умова 

формування професійної мобільності майбутніх менеджерів сфери 

освіти  

Шашенок Юлія Анатоліївна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 
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Управління процесом активізації творчого самовираження 

людей похилого віку 

Шишканова Альона Олександрівна, студентка 4 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 231 

Соціальна робота 

 

Структура комунікативної культури менеджера 

Шурдука Ксенія Олександрівна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 073 

Менеджмент 

 

Фактори та наслідки прояву кадрових ризиків в роботі з 

персоналом організації 

Ярмак Тетяна Леонідівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 
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2. Дебати на тему: «Модернізація програм підготовки 

керівників закладів освіти на основі концептуальних засад 

професійної підготовки управлінців-лідерів» 

 

Підведення підсумків роботи конференції 17.00 
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