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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

25 травня 2022 року 

 

10.30 – 11.00 год. – онлайн-реєстрація на сторінці кафедри соціальної педагогіки 

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

 

11.00 – 12.30 – відкриття конференції, презентація наукових здобутків молодих 

науковців 

 

12.30 – 13.30 – майстер-класи 

 

13.30 – 15.00 – презентація наукових здобутків молодих науковців 

 

15.00 – 15.30 – підведення підсумків конференції 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ідентифікатор конференції в Zoom: 74094587603 

 

Модератор:  

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-р пед. наук, 

проф. Лісовець Олег Васильович. 

 

11.00 

Вітальне слово ректора Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя кандидата історичних наук, доцента Самойленка Олександра 

Григоровича. 

Вітальні слова представників закладів-партнерів: 

Бейгер Галини, доктора педагогіки Державної академії прикладних наук у 

м. Хелм (Польща); 

Лях Тетяни Леонідівни, канд. пед. наук, доц., завідуючої кафедрою 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

Поляничко Анжели Олександрівни, канд. пед. наук, доц., завідуючої 

кафедрою соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Рень Лариси Василівни, канд. пед. наук, доц., завідуючої кафедрою 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

https://www.facebook.com/soc.ped.ndu/
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Оліяр Марії Петрівни, д-ра пед. наук, завідуючої кафедрою педагогіки 

початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника: «Проблеми організації інклюзивного освітнього середовища в школі: 

вітчизняний та зарубіжний досвід»; 

Русин Галини Андріївни, д-ра пед. наук, доцентки кафедри педагогіки 

початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника: «Розвиток критичного мислення особистості як проблема сучасної 

освіти». 

 

11.20 

Презентація наукових здобутків молодих науковців України та Польщі. 

 

12.30 

Майстер-клас «Молодіжний центр і СпівДія Хаб – іншим допомагаємо і 

про себе не забуваємо». Проводить Анжела Тимченко, директорка Ніжинського 

міського молодіжного центру. 

 

13.30 

Презентація наукових здобутків молодих науковців України та Польщі. 
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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. Феміністський рух і соціальна робота 

Білобрицька Діана Миколаївна, студентка І курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сівак Н. А. 

2. Соціальна адаптація підлітка як результат його успішного становлення 

Бринявська Наталія Миколаївна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

3. Причини та чинники проявів насильства в сім’ї над жінками 

Вунш Яна Віталіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

4. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

навчально-реабілітаційного центру 

Гаврись Марина Дмитрівна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

5. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля: історичні витоки  

Гусєва Анна Миколаївна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

6. Інноваційні підходи до надання соціальних послуг людям похилого віку 

Данько Дарина Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Хлєбік С. Р. 
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7. Командирська педагогіка Антона Макаренка: соціально-педагогічний 

аспект 

Євглевський Олександр Васильович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Грищенко С. В. 

8. Про соціальне виховання в умовах українського сьогодення 

Закатова Діана В’ячеславівна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Науковий керівник – д-р пед. наук Зайченко Н. І. 

9. Cоціальні передумови формування моделі соціалізації студентів-сиріт в 

умовах ЗВО 

Закревська Анжела Валеріївна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

Наукові керівники – канд. соц. наук, доц. Кузьмін В. В.; викл. 

Кузьміна М. О. 

10. Професійна діяльність соціального педагога з сім’ями, що виховують 

дітей з особливими потребами 

Іванченко Юлія Вячеславівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальне забезпечення» Сумського 

державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

Науковий керівник – викл. Знобей О. В. 

11. Молодіжне волонтерство в умовах війни України з росією 

Іванюк Вікторія Сергіївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – викл. Б’янка Г. Г. 

12. Феномен сирітства в українських реаліях сьогодення 

Кириленко Алла Валеріївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

13. Проблема підготовки студентської молоді до створення сім’ї та шляхи її 

вирішення 

Клеменко Анастасія Юріївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Запорізького 

національного університету 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Мацкевіч Ю. Р. 
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14. Теоретичні аспекти поширення явища чайлдфрі в умовах війни 

Клименко Леся Валентинівна, аспірантка ІІ курсу освітньо-

наукової програми «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Лісовець О.В. 

15. Засоби масової інформації як фактор соціалізації молодого покоління 

Ковалевська Вероніка Володимирівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

16. Попередження булінгу в соціальній роботі з підлітками 

Косенко Руслана Віталіївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

17. Роль і місце соціокультурної діяльності в історико-культурному 

контексті 

Кульченко Єлизавета Олександрівна студентка ІІ курсу 

спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

Науковий керівник – викл. Шевченко Т. С. 

18. Формування комунікативної компетентності майбутнього магістра 

освіти в умовах викликів сьогодення 

Куріляк Юрій Дмитрович, аспірант (ІІІ курс) спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

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

19. Профілактика та технології соціальної роботи щодо девіантної 

поведінки підлітків 

Лебеденко Віолета Вікторівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота Національного університету 

«Запорізька політехніка» 

Наукові керівники – канд. соц. наук, доц. Кузьмін В. В.; викл. 

Кузьміна М. О. 

20. Засоби музичного мистецтва у роботі з людьми похилого віку 

Лі Яньтун, аспірант спеціальності «Освітні, педагогічні 

науки» Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородський Р.Г. 
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21. Прогностичні уміння як складова управлінської діяльності сучасного 

керівника 

Май Чженьлун, магістрант спеціальності «Менеджмент» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Новгородська Ю.Г. 

22. Сексуальне насильство щодо дітей: ситуація в Україні 

Мельничук Вікторія Олексіївна, завідувачка сектору 

соціально-педагогічної роботи відділу психологічного 

супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» м. Київ, Україна;  

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(ІV курс) спеціальності «Соціальна робота» Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Вайнола Р. Х.  

23. Групи самодопомоги як вид терапевтичної роботи соціального працівника 

Мідько Тетяна Сергіївна, студентка І курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Пільчевська Леся Миколаївна, студентка І курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Ясінська Анна Олександрівна, студентка І курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

24. Соціально-психологічна характеристика особистості як основа 

формування її соціальної адаптованості в умовах  виховного процесу 

Опанасенко Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Жуй Яо, аспірантка спеціальності «Освітні, педагогічні 

науки» Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

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

25. Волонтерська діяльність в закладах охорони здоров’я 

Пабат Катерина Василівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Лісовець О. В. 

26. Сімейна депривація як соціально-педагогічна проблема 

Парфило Інна Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Поляничко А. О. 
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27. До питання загальної характеристики підліткового вандалізму 

Риженко Наталія Миколаївна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

28. Вулична соціальна робота з бездомними людьми 

Савченко Людмила Петрівна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – ст. викл. Зінченко Т. В. 

29. Насильство в сім'ї як соціально-педагогічна проблема 

Соляник Марина Геннадіївна, канд. пед. наук, старший 

викладач Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова м. Київ 

30. Використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх 

менеджерів соціокультурної діяльності 

Страшенко Карина Валеріївна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, м. Суми 

Науковий керівник – викл. Шевченко Т. С. 

31. Відновний підхід як профілактика деструктивних конфліктів у закладах 

освіти 

Харьківська Тетяна Андріївна, аспірантка Київського 

університету імені Бориса Грінченка, м. Київ 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лютий В. П. 

32. Профілактика соціальної дезадаптації дітей в сім‘ях учасників АТО / ООС 

Шумар Вікторія Анатоліївна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

33. Оцінка рівня мотивації молоді до праці 

Якущенко Юлія Юріївна, студентка ІV курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного університету  

Науковий керівник – д-р політ. наук, доц. Костенко А. М. 
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1. Typy sieroctwa i ich skutki dla rozwoju dziecka 

Gilewicz Kamila, studentka III r. I st., specjalność: pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza Państwowej Akademiі Nauk 

Stosowanych w Chełmie, Polska 

Promotor – dr Bejger H. 

2. Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży 

Pieńkowska Oliwia, studentka III r. I st., specjalność: pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza Państwowej Akademiі Nauk 

Stosowanych w Chełmie, Polska 

Promotor – dr Bejger H. 

3. Bajkoterapia – forma pomocy dzieciom w sytuacjach trudnych i traumatycznych 

Skiba Dominika, studentka III r. I st., specjalność: resocjalizacja 

Państwowej Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

Promotor – dr Bejger H. 

4. Ośrodki interwencji kryzysowej i ich rola w rozwiązywaniu problemów rodzin 

dysfunkcyjnych 

Uhruska Aleksandra, studentka III r. I st., specjalność: 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Państwowej Akademiі 

Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

Promotor – dr Bejger H. 

5. Соціальна робота з неблагополучними сім’ями 

Бережняк Тетяна Олександрівна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

6. Арт-терапія у роботі з бездомними  

Бойко Альона Юріївна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – ст. викл. Зінченко Т. В. 

7. Соціальна робота з різними типами сімей 

Буйваленко Владислав Романович, студент ІV курсу 

спеціальності «Соціальне забезпечення» Сумського держав-

ного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Науковий керівник – викл. Знобей О. В. 

 

 

 

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 
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8. Правові аспекти забезпечення соціальних прав осіб, які потребують 

тимчасового захисту в Чеській республіці 

Дуля Аліна Володимирівна, викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

9. Арт-терапія в роботі з людьми похилого віку 

Карнаух Софія Федорівна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – викл. Б’янка Г. Г. 

10. Основи соціального супроводу неповнолітніх, які перебувають у конфлікті 

із законом 

Клочко Олексій Олександрович, канд. пед. наук, ст. 

викладач Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Клочко Оксана Миколаївна, канд. пед. наук, викладач КЗ 

«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» 

11. Форми і методи соціальної роботи з молодими сім’ями 

Кубрак Світлана Миколаївна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

12. Соціальна робота з дітьми – жертвами жорстокого поводження в сім’ї 

Ремізова Юлія Сергіївна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

13. Напрями соціальної роботи з батьками дітей девіантної поведінки 

Скорбач Артем В'ячеславович, магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

14. Особливості надання психологічної підтримки учасницям бойових дій 

засобами телефонного консультування 

Файдюк Олена Валентинівна, аспірантка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лях Т. Л. 

15. Активізація громади у сфері надання соціальних послуг 

Чумак Марія Андріївна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Конончук А. І.  
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1. Лялькотерапія як вид арт-терапії 

Ганжа Софія Олександрівна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

2. Особливості формування толерантності до людини з інвалідністю у закладі 

вищої освіти (на прикладі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) 

Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна, канд. 

пед. наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та 

соціальної педагогіки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

3. Організація домашнього простору для дітей з особливими освітніми 

потребами 

Даценко Ірина Володимирівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

4. Формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів засобами 

інклюзивних коміксів 

Деркачова Ольга Сергіївна – д-р філол. наук, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

5. Проблеми навчання дітей з ДЦП в закладах освіти 

Довбиш Ольга Федорівна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

6. Формування читацької компетентності молодшого школяра засобами 

інклюзивної літератури 

Дутка Вікторія Ігорівна, магістрантка педагогічного 

факультету Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Деркачова О. С. 

  

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 
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7. Взаємозв’язок процесів соціальної інтеграції та інклюзії осіб з 

інвалідністю в умовах трансформації сучасного суспільства 

Катеринич Анна Андріївна, аспірантка І року навчання 

спеціальності «Соціальна робота» Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Вайнола Р. Х. 

8. Особливі освітні потреби: сутність, класифікація 

Коротенко Богдан Валерійович, магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

9. Учасники освітнього процесу в контексті організації інклюзивної освіти 

Лесенко Наталія Анатоліївна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Лісовець О. В. 

10. Принципи та критерії формування зручних умов життєдіяльності 

маломобільних груп населення 

Мартиненко Альона Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Степченко Любов Михайлівна, мол. наук. співробітник 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

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

11. Психофізіологічні особливості організації освіти дорослих з інвалідністю 

Матвеєва Наталія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

12. Арт-терапія у роботі з дітьми з порушенням розвитку в умовах 

інклюзивного навчання 

Мигович Злата Йосипівна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» ОП «Інклюзивна освіта» 

Дрогобицького державного педагогічного університету  

Науковий керівник – канд. псих. наук, викл. Гринців М. В. 

13. Інклюзивна освіта в Польщі 

Мирончук Тетяна Юріївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Національного університету «Чернігів-

ський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Науковий керівник – канд. пед. наук Махоткіна Л. Б. 
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14. Інклюзія у сучасному соціумі 

Нагорна Оксана Сергіївна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сівак Н. А. 

15. Шляхи формування мотивації молодших школярів з ООП 

Різак Тетяна Василівна, магістрантка 1 курсу педагогічного 

факультету Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Матвеєва Н. О.  

16. Місце інклюзивної освіти в сучасних викликах воєнного часу 

Токарук Людмила Степанівна, канд. пед. наук, доцент 

кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка  
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1. Особливості діяльності з формування здорового способу життя учнів в 

умовах нової української школи 

Боєцька Аліна Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

2. Чинники формування та розвитку соціальної компетентності дитини 

Баранець Юлія Миколаївна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

3. Психологiчнi особливостi та соцiальнi аспекти розвитку i виховання 

дiтей молодшого шкiльного вiку 

Василяка Кирило Миколайович, магістрант І курсу 

спеціальності «Психологiя» Харкiвського нацiонального 

унiверситету iменi В. Н. Каразiна 

Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Кочарян I. О. 

4. Прояви поведінки дітей та проблеми виховання у сучасних сім’ях 

Високос Валерія Валеріївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Національного 

університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Могильний Ф. В. 

5. Організація творчої діяльності молодших школярів як соціально-

педагогічна проблема 

Вірстюк Марія Дмитрівна, магістрантка 1 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Оліяр М. П. 

6. Прийомна сім’я: від мотивації до успішного виховання дитини 

Войтко Катерина Михайлівна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

7. Педагогічні умови розвитку творчої пізнавальної активності молодших 

школярів 

Гуцул Юлія Борисівна, магістрантка 1 курсу педагогічного 

факультету Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Благун Н. М. 

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 
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8. Формування мовленнєвої компетентності на уроках в початковій школі 

Дзера Наталя Любомирівна, студентка 4 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Русин Г. А. 

9. Молодіжний центр як середовище виховання громадянської 

компетентності підлітків 

Дідиченко Роман Сергійович, магістрант спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

10. Формування готовності до неперервної професійної освіти майбутніх 

фахівців у процесі професійної підготовки 

Кашалаба Світлана Григорівна, магістрантка 1 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Матвеєва Н. О. 

11. Тістопластика як розвиток здібностей дітей в закладах позашкільної 

освіти 

Кобезька Вікторія Станіславівна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

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

12. Методичні основи використання інтерактивних методів навчання на 

уроках в початковій школі  

Ковальчук Вікторія Андріївна, студентка 4 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Русин Г. А. 

13. Використання вчителем цифрових ресурсів для створення коміксів 

Корнутич Ірина Василівна, магістрантка 1 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Матвеєва Н. О. 

14. Форми і методи підготовки батьків до конструктивної взаємодії з дітьми 

Лісовець Оксана Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник –д-р психол. наук, проф. Кононко О. Л. 
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15. Соціальні аспекти розвитку і виховання дітей дошкільного та шкільного віку 

Лутченко Анастасія Геннадіївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Зайченко Н. І. 

16. Формування лідерських якостей підлітків як передумова успішної 

соціалізації особистості 

Магда Валерія Вікторівна, студентка ІІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Запорізького національного університету 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Мацкевіч Ю. Р. 

17. Розвиток творчої діяльності четвертокласників на уроках засобами 

нестандартних уроків 

Максимів Мар'яна Степанівна, студентка 4 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Русин Г. А. 

18. Соціально-профілактична робота з підлітками із девіантною поведінкою 

Мартиненко Анна Дмитрівна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

19. Соціально-психологічні особливості спілкування дітей з РАС 

Мельник Світлана Василівна, магістрантка І курсу 

спеціальності «Психологія» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Ковтун А. Ю. 

20. Формування моральних цінностей молодших школярів в позаурочній 

діяльності 

Мельникова Тетяна Михайлівна, магістрантка 1 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Благун Н. М.  

21. Лихослів’я як соціально-педагогічна проблема спілкування підлітків 

Ожема Анастасія Олександрівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

22. Організація дозвіллєвої діяльності дітей в реаліях сьогодення 

Онищик Ольга Іванівна, студентка ІІІ курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Останіна Н. С. 
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23. Використання інноваційних технологій на уроках у новій початковій школі  

Паньків Ольга Михайлівна, магістрантка 1 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Русин Г. А. 

24. Формування здорового способу життя в умовах дитячо-юнацької 

спортивної школи з легкої атлетики 

Поляк Лідія Анатоліївна, заступник директора з навчально-

тренувальної роботи Ніжинської Комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи 

25. Формування здорового способу життя підлітків як соціальна проблема 
Приходько Ганна Андріївна, студентка ІІ курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

26. Проблема формування гуманних взаємин молодших школярів в освітньому 

процесі початкової школи 

Русковолошин Вікторія Миколаївна, магістрантка 1 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Оліяр М. П. 

27. Проблема первинної соціалізації дітей молодшого шкільного віку в 

сучасному науково-педагогічному просторі 

Сагань Єлизавета Сергіївна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

Наукові керівники – канд. соц. наук, доц. Кузьмін В. В.; викл. 

Кузьміна М. О. 

28. Наркоманія серед підлітків :характерні ознаки 

Созонова Олександра Ігорівна, студентка 4 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

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

29. Розвиток пізнавальної активності першокласників засобами ігрової 

діяльності на уроках в початковій школі 

Стрілецька Мар'яна Михайлівна, студентка 4 курсу 

педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – д-р пед. наук, доц. Русин Г. А. 

30. Зміст та структура комунікативної компетентності підлітків 

Шейко Олеся Володимирівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Сватенков О. В. 
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Для нотаток 

__________________________________________________________________ 
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