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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., 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, 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 

 
РОБОЧА ГРУПА 

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

Зінченко Т. В., асистент 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 
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Клименко Л. В., асистент 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 педаго-
гіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
13 травня 2021 року 

 
09.30 – 10.00 год. – реєстрація учасників конференції та онлайн-реєстрація на 

сторінці кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи: 
https://www.facebook.com/soc.ped.ndu/ 

 
10.00 – 11.30 – відкриття конференції, презентація наукових здобутків 

молодих науковців 
 
11.30 – 12.00 – оглядова екскурсія «200-річний університет» 
 
12.00 – 15.00 – робота майстер-класів, секційні засідання 
 
15.00 – 17.00 – науково-пізнавальна програма «Інтелектуальні посиденьки» 
 
17.00 – 17.30 – підведення підсумків конференції 

 

https://www.facebook.com/soc.ped.ndu/
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Ідентифікатор конференції в Zoom: 72744426204 

Модератори:  
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-р пед. наук, 
доц. Лісовець Олег Васильович 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, канд. пед. наук, доц. Сватенков 
Олександр Васильович 

10.00 
Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя д-ра фіз.-мат. наук, 
проф. Мельничука Олександра Володимировича 

 
Вітальне слово декана факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя канд. психол. наук, 
доц. Тимошенка Олексія Анатолійовича 

 
Вітальне слово доктора педагогіки Державної вищої професійної школи у 

м. Хелм (Польща) Бейгер Галини 
10.20 

Презентація наукових здобутків молодих науковців Польщі, України, 
Білорусі  

12.00 
Майстер-клас жестової мови. Проводить Дробна Леся Станіславівна, 

голова Ніжинської територіальної організації українського товариства глухих 
(УТОГ) 

13.00 
Перегляд і обговорення фільму «Булер» (США). Організатори – Кіноклуб 

медіапросвіти з прав людини Docudays UA при Лізі старшокласників м. Ніжин. 
Модератор – Тимченко Анжела Володимирівна, директорка Ніжинського 
міського молодіжного центру 

14-00 
Лекція «Стереотипи про світ незрячих». Проводить Кит Андрій Сергійович, 

співробітник Дніпровського УТОС 
15-00 

Науково-пізнавальна програма «Інтелектуальні посиденьки». Органі-
затори: ГО «Інтелектуальний клуб «Кліо» / магістранти ОП «Позашкільна та 
інклюзивна освіта» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Тематичний 
напрям № 1 

Науково-теоретичні та технологічні підходи до вирішення 
соціальних та соціально-педагогічних проблем 

Ідентифікатор 
конференції в Zoom 
________________ 

Модератор секції – Конончук Антоніна Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

 
1. Інноваційні підходи до організації дозвілля людей похилого віку 

Багірова Тетяна Багірівна, здобувачка першого рівня вищої освіти 
(4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

 
2. Соціальна компетентність особистості: сутність поняття та компоненти 

Баранець Юлія Миколаївна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 

 
3. Проблема соціального сирітства в сучасному суспільстві 

Боровик Олена Олександрівна, здобувачка першого (бакалаврськ-
ого) рівня вищої освіти (2 курс) освітньої програми «Соціально-
виховна робота з дітьми та молоддю» Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 
Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Соляник М. Г. 

 
4. Налагодження взаємодії школи та батьків щодо допомоги учням, які 

постраждали від шкільного насильства 
Гончарова Віра Василівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

 
5. Превентивні заходи щодо алкогольної залежності серед дітей підліткового 

віку із сімей учасників АТО 
Данько Дарина Вікторівна, здобувачка першого рівня вищої освіти 
(4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 
 



7 
 

6. Форми та методи підвищення рівня соціальної компетентності підлітків 
Дідиченко Роман Сергійович, здобувач першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 

 
7. Соціально-педагогічна характеристика діяльності музичної школи 

Довгошея Тетяна Андріївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

 
8. Pedagogika serca – miłość w wychowaniu 

Dudek Aneta, studentka I r. studiów II stopnia (magisterskie) 
specjalnośći «Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna» Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Bejger H. 

 
9. Шкільна дезадаптація як одна з причин девіантної поведінки 

Дудка Ірина Володимирівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

 

10.  Соціальний працівник у полікультурному просторі 
Казаков Віктор Олександрович, здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Дарманська І. М. 

 

11.  Теоретичні засади використання Інтернет-технологій у дистанційній 
позашкільній освіті 

Карпенко Владислава Володимирівна, здобувачка другого (ма-
гістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 
 

12.  Проект социально-педагогической деятельности по подготовке учащейся 
молодежи к будущей семейной жизни 

Климович Кристина Олеговна, студентка 5 курса специальности 
«Социальная педагогика» Белорусского государственного педагоги-
ческого университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика 
Беларусь 
Научный руководитель – ст. преподаватель Погодина Е. К. 
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13.  Интернет-зависимость у подростков: факторы и причины 
Максимова Татьяна Владимировна, студентка 4 курса специаль-
ности «Социальная педагогика» Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, 
Республика Беларусь 
Научный руководитель – ст. преподаватель Погодина Е. К. 

 
14. Переконання як основна комунікаційна стратегія у роботі з підлітками в 
умовах центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

Максюта Антоніна Миколаївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, вихователь 
Ніжинського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

 
15.  Cоціальні чинники залучення підлітків до комерційного сексу 

Мельничук Вікторія Олексіївна, здобувачка третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Вайнола Р. Х.  
 

16.  «Зелене» навчання як альтернативна форма організації освітнього процесу 
Меша Павло Євгенович, учень 9-Б класу Комунального закладу 
Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей» 
Наукові керівники – д-р пед. наук, проф. Бойченко М. А. 
Кириченко О.М., вихователь, учитель біології І категорії КЗСОР 
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей» 

 
17.  Безробіття як соціальна проблема в Україні 

Нагорна Оксана Сергіївна, здобувачка першого рівня вищої освіти 
(4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сівак Н. А. 

 
18.  Технологія медіації у профілактиці правопорушень серед підлітків 

Пилипенко Діана Вікторівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 
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19.  Особливості виховання дітей в адиктивно узалежненій сім’ї 
Степченко Любов Михайлівна, молодший науковий співробітник 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (м. Київ) 
Прихідько Любов Василівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

 
20.  Нетрадиційні прийоми арт-терапії у роботі з людьми похилого віку 

Шишканова Альона Олександрівна, здобувачка першого рівня 
вищої освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 

 
21.  Моніторинг як складова процесу управління соціального проєкту 

Якушко Сніжана Русланівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 

 
22.  Сімейні форми опіки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 

Ярошик Руслана Миколаївна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сівак Н. А. 
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Тематичний 
напрям № 2 

Зарубіжний і вітчизняний досвід надання соціальних 
послуг: правові, управлінські, організаційні аспекти 

Ідентифікатор 
конференції в Zoom 
________________ 

Модератор секції – Борисюк Світлана Олексіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

 
1. Супервізія в соціальній роботі 

Бойко Єлизавета Василівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» ДВНЗ «Приазов-
ський державний технічний університет», м. Марiуполь 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Лапіна М. Д. 

 
2. Стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в країнах ЄС 

Бриньова Єлизавета Андріївна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (2 курс) спеціальності «Соціальна робота» Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Луценко О. А. 

 
3. Адаптація в Україні досвіду зарубіжних країн із виховання екологічної 

компетентності в умовах освітнього процесу 
Ворона Максим Миколайович, здобувач третього (освітньо-науко-
вого) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

 
4. Вивчення потреб людей похилого віку в галузі охорони здоров’я, освіти і 

культури в українських та польських реаліях 
Гавриш Наталія Миколаївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Іванюк Вікторія Сергіївна, здобувачка першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Олексієнко Юлія Григорівна, здобувачка першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Наукові керівники – канд. пед. наук, доц. Борисюк С.О.; директор 
Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Ніжинської міської рад Шаповалова І. М. 
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5. Дослідження стану забезпечення прав учасників освітнього процесу у закладі 
середньої освіти 

Губенко Єлизавета Станіславівна здобувачка першого (магістер-
ського) рівня вищої освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна ро-
бота» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 
 

6. Rodzina w opiniach wychowanków instytucji pieczy zastępczej. 
Kowalczyk Edyta, studentka I r. studiów II stopnia (magisterskie) 
specjalnośći «Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza» Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska  
Promotor – dr Bejger H. 

 
7. Организация социально-педагогической работы по профилактике табако-

курения среди подростков в учреждениях общего среднего образования 
Курсевич Светлана Геннадьевна, студентка 5 курса специальности 
«Социальная педагогика» Белорусского государственного педагоги-
ческого университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика 
Беларусь 
Научный руководитель – ст. преподаватель Погодина Е. К. 

 
8. Отримувачі соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах: 

загальна характеристика, фактори вразливості 
Ніколаєнко Наталія Юріївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 

 
9. Użytkowanie aplikacji społecznościowych jako czynnik warunkujący 

funkcjonowanie młodzieży w sferze kultury. 
Prokopczuk Aleksandra, Janiczuk Paulina, studentki I r. studiów II 
stopnia (magisterskie); specjalnośći «Bezpieczeństwo i zarządzanie 
kryzysowe» Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska  
Promotor – dr Bejger H. 

 
10. Комунікативна культура як прояв професійної культури майбутнього 

менеджера 
Шурдука Ксенія Олександрівна здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Ельбрехт О. М. 
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Тематичний 
напрям № 3 Інклюзія в сучасному соціумі 

Ідентифікатор 
конференції в Zoom 
________________ 

Модератор секції – Качалова Тетяна Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

 
1. Маркетингова компетентність керівника як запорука успішної інклюзивної 

освіти  
Глузд Наталія Олександрівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г.  

 
2. Управлінська культура менеджера в умовах інклюзивної освіти  

Забейда Юлія Михайлівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г.  

 
3. Сімейний табір вихідного дня як форма профілактики домашнього насильства 

Клименко Леся Валентинівна, здобувачка третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 

 
4. Досвід використання працетерапії у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами 
Кулик Тетяна Володимирівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р.Г. 

 
5. Вплив театралізованої ігрової програми на розвиток соціальних навичок у 

дітей з розладами аутичного спектру 
Литовченко Анастасія Олегівна, здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, 
педагогічні науки» Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 
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6. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладів 
позашкільної освіти 

Молібог Віталіна Вікторівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р. Г. 
 

7. Інклюзивна складова управлінської компетентності керівника закладу 
освіти  

Ніжинець Софія Сергіївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г.  

 
8. Інклюзія в туристичній роботі 

Ніколаєва Ольга Андріївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Криловець М. Г. 

 
9. Інклюзивні можливості позашкільної освіти 

Овсяницька Марія Михайлівна, здобувачка другого (магістерськ-
ого) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Криловець М. Г. 

 
10.  Своєрідність управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії 

Похила Лариса Іванівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю. Г.  

 
11. Інноваційні форми і методи соціального виховання у Будинках дітей та 

юнацтва (на прикладі Чернігівської області) 
Прокопко Марія Сергіївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 
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12. Інформаційно-технологічна підтримка занять з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

Семенкова Юлія Володимирівна, здобувачка другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Борисюк Іван Олексійович, здобувач третього (освітньо-науко-
вого) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Борисюк С. О. 

 
13. Професійна мобільність менеджера як шлях реалізації положень 

інклюзивної освіти 
Шашенок Юлія Анатоліївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доц. Новгородська Ю. Г.  

 
14. Критерії та рівні взаємодії фахівців закладу дошкільної освіти та батьків 

дітей з особливими освітніми потребами 
Шевченко Марія Валеріївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта» Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ 
Науковий керівник – ст. викладач Черненко Т. В. 

 
15. Використання арт-терапевтичних засобів у формуванні навичок соціальної 

взаємодії батьків і дітей в умовах інклюзивного освітнього середовища 
Шпеко Тетяна Вячеславівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Качалова Т. В.  
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Тематичний 
напрям № 4 

Соціальні аспекти розвитку і виховання дітей дошкільного 
та шкільного віку 

Ідентифікатор 
конференції в Zoom 
________________ 

Модератор секції – Хлєбік Світлана Ростиславівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
1. Умови виховання соціальної активності старшокласників у закладі 

позашкільної освіти 
Глушко Ярина Миколаївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 
 

2. Виховання донорської культури старшокласників: досвід участі в проєкті 
«Голос крові: ми – українці!» 

Гордієнко Дмитрій Віталійович, учень 11 класу Великописарів-
ської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І. М. Середи Велико-
писарівської селищної ради Сумської області, вихованець гуртка 
«Народознавство» Великописарівської станції юних натуралістів 
Великописарівської селищної ради Сумської області. 
Наукові керівники – д-р пед. наук, проф. Бойченко М. А.; Обідець К. О., 
вчитель Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
імені І. М. Середи, керівник гуртка «Народознавство» Великопи-
сарівської станції юних натуралістів 

 
3. Соціально-педагогічні умови профілактики девіантної поведінки дітей 

молодшого шкільного віку 
Добровольська Вікторія Олександрівна, здобувачка першого 
рівня вищої освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Поляновська О. Р. 
 

4. Виховання культури спілкування підлітків в позашкільний діяльності 
Євтушенко Діана Віталіївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 
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5. Формування у дошкільників основ здорового способу життя засобами 
оздоровчих гімнастик  

Корзун Олена Володимирівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Дошкільна освіта» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Матвієнко С. І. 
 

6. Профорієнтація старшокласників як напрям діяльності соціального 
педагога закладу загальної середньої освіти 

Кучер Наталія Сергіївна, здобувачка першого рівня вищої освіти 
(4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 
Науковий керівник – канд. пед. наук Гайдамашко І. А. 
 

7. Життєве самовизначення підлітків як соціально-педагогічна проблема 
Люленко Олена Сергіївна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж.М. 

 
8. Помилки сімейного виховання як причина виникнення агресії у дітей 

підліткового віку 
Мушкет Ірина Володимирівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) освітньої програми «Соціальна робота. Соціальна 
педагогіка» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Науковий керівник – канд. пед. наук Гайдамашко І. А.  

 
9. Соціальний аспект патріотичного виховання підлітків 

Пахотіна Тетяна Григорівна, здобувачка третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 
Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Бойченко М. А. 

 
10.  Будинок дітей та юнацтва як соціальний інститут соціального виховання 

Пінчук Аліна Володимирівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І. 
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11.  Громадська організація як суб’єкт здійснення громадянської освіти 
підростаючого покоління 

Тихомирова Інна Олександрівна, здобувачка другого (магістерсько-
го) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Лісовець О. В. 
 

12. Higiena snu i jej znaczenie dla funkcjonowania dzieci w wieku szkolnym 
Tustanowska Marta, studentka I r. studiów II stopnia (magisterskie) 
specjalnośći «Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza» Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Bejger H. 

 
13. Kształtowanie umiejętności społecznych a nawiązywanie prawidłowych relacji 

interpersonalnych 
Flis Paulina, studentka II r. studiów I stopnia (licencjat) specjalnośći 
«Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza» Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie, Polska 
Promotor – dr Bejger H. 
 

14. Проблема етнокультурної компетентності в контексті педагогів 
сучасності 

Чжу Сиси, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доц. Новгородський Р.Г. 
 

15. Лідер як транслятор людських чеснот в середовищі старшокласників 
Шейко Олеся Володимирівна, здобувачка першого рівня вищої 
освіти (4 курс) спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Володченко Ж. М. 
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Для заміток 
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