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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:  

Лісовець О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Бейгер Г., доктор педагогіки, ад’юнкт кафедри педагогіки Державної 

академії прикладних наук у м. Хелм (Польща) 

Вайнола Р. Х., доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою 

соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Лях Т. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Оліяр М. П., доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою 

педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника  

Поляничко А. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча 

кафедрою соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Рень Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Скшидлевський П. доктор габілітований, професор, ректор Замойської 

Академії, м. Замостя (Польща) 
Чернета С. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою 

соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Борисюк С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Русин Г. А., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 
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державного університету імені Миколи Гоголя 
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Борисюк С. О., 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., старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

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

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

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 

Криловець М. Г., доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

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

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

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

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

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

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

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

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
10 листопада 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 – 13.30 – відкриття конференції, презентація наукових здобутків учасників 

13.30 – 14.00 – перерва 

14.00 – 17.00 – науково-пізнавальна програма «20 років разом» для учасників і 

гостей конференції (недистанційна форма проведення) 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Ідентифікатор конференції в Zoom: 780 3942 0659 

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 першої завідуючої кафедрою соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

канд. пед. наук, доц. Суховєєвої Наталії Миколаївни. 

Вітальні слова представників закладів-партнерів: 

Скшидлевського Павла, д-ра габ., проф., ректора Замойської Академії, 

м. Замостя (Польща); 

Бейгер Галини, д-ра педагогіки Державної академії прикладних наук у 

м. Хелм (Польща); 

Вайноли Ренати Хейкіївни, д-ра пед. наук, проф., завідуючої кафедрою 

соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова; 

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; 

Оліяр Марії Петрівни, д-ра пед. наук, проф., завідуючої кафедрою педагогіки 

початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника; 

Чернети Світлани Юріївни, канд. пед. наук, доц., завідуючої кафедрою 

соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

  

https://www.facebook.com/soc.ped.ndu/
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Тематичний напрям 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

1. Społeczne i kulturowe funkcje novoczesnych muzeów 

Skrzydlewska Beata, dr Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie; Muzeum Narodowe w 

Lublinie, Polska 

2. Pomoc społeczna a odpowiedzialność - uwagi filozoficzne 

Skrzydlewski Paweł, dr hab., prof. rektor Akademii 

Zamojskiej, Polska 

3. Роботодавці та стейкхолдери як суб’єкти розвитку соціального 

партнерства 

Бибик Дар'я Дмитрівна, доктор філософії в галузі 

Соціальна робота, доцент, доцент кафедри соціальної 

освіти та соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, старший 

науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України  

4. Партнерство у системі соціального страхування 

Бурачок Інна Геннадіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

5. Механізми підвищення партнерських відносин соціально-орієнтованих 

організацій та підприємств 

Владіміров Віктор-Владислав Дмитрович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Національного 

авіаційного університету 

6. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх 

фахівців із соціальної роботи до партнерської взаємодії у територіальних 

громадах 

Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника  

7. Впровадження національних стандартів громадянської освіти в освітню 

практику на рівні формальної, неформальної та інформальної освіти 

Імерідзе Максим Борисович, кандидат педагогічних 

наук, докторант кафедри педагогіки, психології та 

методики фізичного виховання Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка 
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8. Сучасний стан законодавства щодо науково-практичного впровадження 

Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму в Україні 

Каштан Сергій Миколайович, виконавчий директор 

Всеукраїнської Асоціації «Інклюзивного Реабілітаційно-

Соціального туризму», аспірант Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

9. Прийняття громадянства дітьми: до питання партнерської взаємодії 

суб’єктів соціальної роботи 

Кирилюк Ганна Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка  

10. Соціальна активність людей похилого віку як чинник задоволення від 

життя 

Корпач Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої 

школи Волинського національного університету імені 

Лесі Українки 

11. Вимушена міграція: сучасні виклики для соціальної роботи 

Котикова Олена Михайлівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідуюча кафедрою соціальних 

технологій Національного авіаційного університету 

Сухорукова Анастасія Денисівна, здобувач 

магістерського рівня вищої освіти освітньої програми 

«Соціальна робота» Національного авіаційного 

університету 

12. Використання валеологічних знань у практичній діяльності соціальних 

працівників 

Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки 

і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Пузікова Анна Юріївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

13. Соціальна технологізація проведення конкурсного відбору персоналу як 

критерію успішного формування його кар'єрної стратегії 

Кузьмін Віктор Володимирович, кандидат 

соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи та психології Національного університету 

«Запорізька політехніка» 

Кузьміна Марія Олегівна, викладач кафедри соціальної 

роботи та психології Національного університету 

«Запорізька політехніка» 
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Стадник Альона Георгіївна, кандидат соціологічних 

наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології 

Маріупольського державного університету 

14. Партнерство в реалізації соціальної політики держави в умовах воєнного 

стану 

Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя  

15. Соціальний діалог як сходинка в розбудові соціального партнерства в 

громаді 

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідуюча кафедрою соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

16. Налагодження партнерства в громаді як окремої складової соціальної 

роботи 

Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної 

роботи Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

17. Соціальний капітал як чинник розвитку територіальних громад 

Новікова Наталя Євгенівна, старший викладач 

кафедри соціальних технологій Національного 

авіаційного університету 

18. Комунікативна педагогіка як один із ключових компонентів НУШ 

Оліяр Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідуюча кафедрою педагогіки початкової 

освіти, Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

19. Важливість соціальної роботи під час війни  

Прожога Ірина Валентинівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри соціальних технологій 

Національного авіаційного університету 

Здрілько Богдана Галібівна, студентка спеціальності 

«Соціальна робота» Національного авіаційного 

університету 

20. До питання теоретичних засад патріотичного виховання дітей та підлітків 

Риженко Наталія Миколаївна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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21. Теоретичні засади налагодження партнерських відносин школи із ЗВО 

Русин Галина Андріївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти, 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

22. Наукові засади проектування в роботі з дитячими та молодіжними 

організаціями 

Соляник Марина Геннадіївна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри соціальної освіти та 

соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

23. Гендерний підхід до охорони репродуктивного здоров'я населення 

Тірон Валентина Олегівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

Гончаренко Олена Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

24. Соціальне партнерство як чинник ефективної діяльності 

університетського кампусу 

Хайлук Таміла Олександрівна, аспірантка кафедри 

соціальної освіти та соціальної роботи Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

методист Національного університету «Чернігівська 

політехніка»  

25. Соціальне партнерство: сутність та виклики сьогодення 

Ясточкіна Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної освіти та 

соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 
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Тематичний напрям 2 

ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
1. Potrzeby społeczne seniorów – raport z badań diagnostycznych 

przeprowadzonych w mieście Chełm 

Bejger Halina, dr Katedry Pedagogiki Państwowej 

Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

2. Pomoc społeczna wobec osób starszych w Polsce 

Białek Stanisław, dr Katedry Pedagogiki Państwowej 

Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

3. Dostępna przestrzeń publiczna jako wynik współpracy podmiotów publicznych 

i organizacji pozarządowych 

Drewniak Agnieszka, dr Katedry Pedagogiki Państwowej 

Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

4. Współpraca międzysektorowa w centrach usług społecznych - czyli o tym, że 

pomoc społeczna to dzisiaj zbyt mało 

Szalast Anna, mgr, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Chełmie, Polska 

5. Співпраця міжнародних і національних організацій в контексті соціальної 

адаптації внутрішньо переміщених осіб  

Бей Галина Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

6. Партнерство у інформаційно-просвітницькій допомозі сім’ям учасників 

бойових дій в умовах територіальної громади 

Борисюк Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Ступак Сергій Михайлович, магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

7. Використання ресурсів громади у соціальній роботі з прийомною сім’єю 

Войтко Катерина Михайлівна, студентка ІV курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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8. Залучення людей похилого віку до «Університетів третього віку»: 

вивчення зарубіжного досвіду 

Гонтар Вікторія Валеріївна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальне забезпечення» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

Гончаренко Олена Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

9. Університет третього віку як успішна форма партнерської взаємодії 

територіального Центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області із 

Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя 

Данько Дарина Вікторівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

10. Технологія дебатів у роботі з підлітками у виховному просторі взаємодії 

соціальних інститутів громади 

Дідиченко Роман Сергійович, магістрант спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

11. Соціально-педагогічна підтримка сімей з дітьми з числа внутрішньо 

переселених осіб 

Дрозд Ірина Володимирівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

12. Волонтерство як практико-орієнтована модель соціальної роботи в 

територіальній громаді 

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, професор, директор ННІ психології 

та соціальної роботи Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

13. Волонтерство старшокласників у недержавних організаціях як шлях до 

набуття досвіду у сфері надання соціальної допомоги 

Зінченко Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

14. Соціальна реклама в Україні в умовах воєнного стану 

Карпова Ірина Гораціївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
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15. Взаємодія закладів соціальної сфери в умовах територіальної громади з 

підготовки молоді до усвідомленого батьківства 

Клименко Леся Валентинівна, аспірантка кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

16. Соціальна підтримка учасників бойових дій та їхніх сімей в умовах 

територіальної громади: сучасні виклики для соціальної роботи  

Кліщ Катерина Анатоліївна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

17. Партнерська взаємодія соціальних організацій з метою соціально-

психологічної підтримки населення на деокупованих територіях 

Коваленко Інна Едуардівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної 

роботи Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

18. Партнерство державного і недержавного секторів у сфері надання 

соціальних послуг: зарубіжний досвід 

Конончук Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

19. Соціальна активність в дитячих та молодіжних організаціях 

Краліч Катерина Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

20. Взаємодія соціального педагога з мешканцями соціального гуртожитку у 

формуванні побутових навичок 

Кузьменко Інна Михайлівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

21. Німецький досвід партнерства (на прикладі діяльності KJSH) 

Куниця Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

завідувачка лабораторії соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН 

України  

22. Наставництво як форма взаємодії у наданні соціально-педагогічної 

підтримки отримувачами послуг соціального гуртожитку 

Лук'яненко Аліна Володимирівна, директор КЗ 

«Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» 

Чернігівської обласної ради, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
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23. До питання про роботу музейно-дозвіллєвого комплексу як центру 

спілкування за інтересами людей похилого віку 

Малишко Олена Євгеніївна, заступник директора 

Старобілоуського музейно-історичного комплексу, 

музею-садиби Березовських, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

24. Співпраця волонтерських організацій у територіальних громадах 

Мартинюк Яна Вячеславівна, аспірантка кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

25. Організація партнерської взаємодії служби пробації у процесі соціальної 

реінтеграції неповнолітніх, які відбули покарання у місцях позбавлення 

волі 

Михайленко Оксана Володимирівна, кандидат 

педагогічний наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка 

26. Організація діяльності територіальної громади у сфері соціального 

захисту населення 

Петрук Вікторія Віталіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

27. Соціальне партнерство в системі соціальної роботи із малозабезпеченими 

сім'ями 

Пономаренко Людмила Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

Кирпань Евеліна Віталіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

28. Громадські організації як партнери держави у процесі надання соціальних 

послуг 

Савенко Тетяна Іванівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Поляничко Анжела Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
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29. Соціально-реабілітаційна робота з жінками на прикладі волонтерського 

проекту «Сорочка для захисника» 

Серебреннікова Тетяна Ігорівна, завідувачка 

бібліотеки імені Василя Симоненка для дітей 

централізованої бібліотечної системи Голосіївського 

району міста Києва, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Клименко Ірина Михайлівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

30. Особливості соціального партнерства в Харківській області в умовах 

російсько-української війни 

Сичова Вікторія Вікторівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри соціології 

управління та соціальної роботи Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

31. Партнерство громадських та державних організацій у наданні соціальних 

послуг постраждалим від гендерно-зумовленого насильства в Україні 

Скіпальська Галина Богданівна, виконавчий директор 

Міжнародного благодійного фонду «Українська 

фундація громадського здоров’я», аспірантка 

спеціальності «Соціальна робота» Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

32. Інструменти вирішення соціальних проблем вразливих категорій 

населення: вітчизняний та міжнародний досвід 

Сушко Дарина Сергіївна, здобувач бакалаврського 

рівня освітньої програми "Соціальна робота" 

Національного авіаційного університету 

33. Система соціального забезпечення людей з інвалідністю в Канаді  

Таран Марина Володимирівна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Соціальне забезпечення» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

Гончаренко Олена Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

34. Сімейні групові наради як засіб профілактики соціального сирітства 

Тарасюк Яна Іванівна, магістрантка VІ-го курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 
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35. Особливості взаємодії державних закладів, установ, громадських 

організацій у наданні соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам 

в Луцькій територіальній громаді в умовах воєнного стану 

Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідуюча кафедрою соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Майборода Вікторія Марківна, директор департаменту 

соціальної політики Луцької міської ради, викладач 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 

Волинського національного університету імені Лесі 

Українки 

36. Роль соціального партнерства у діяльності Університету «третього віку» 

Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Ніжинської міської ради 

Шаповалова Інеса Миколаївна, директор 

Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради, 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Вакулик Ольга Анатоліївна, спеціаліст 

Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради, 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

37. Взаємодія інститутів соціальної сфери у вирішенні соціальних проблем 

сучасної сім’ї 

Шелест Наталія Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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Тематичний напрям 3 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

1. Rola i zadania cnót społecznych w tworzeniu dobrego życia społecznego 

Skrzydlewski Paweł, dr hab., prof. rektor Akademii 

Zamojskiej, Polska 

2. Проблема вивчення трудового законодавства у професійній підготовці 

фахівців соціальної сфери як майбутня основа партнерської взаємодії 

Грищенко Олександра Петрівна, кандидат юридичних 

наук старший викладач кафедри права, філософії та 

політології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

3. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної 

діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі 

Грищенко Світлана Владиславівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

4. Партнерська взаємодія як складова освітнього процесу в професійній 

підготовці майбутніх юристів 

Єфремова Олена Петрівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

5. Виробнича практика як засіб підготовки майбутніх соціальних 

працівників до партнерської взаємодії 

Знобей Олексій Володимирович, викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

6. Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

до партнерської взаємодії в Україні та США 

Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника  

Шопа Христина Романівна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 
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7. Підготовка майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії в освітньому 

просторі 

Кіліченко Оксана Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

8. Зв’язки з випускниками як стейкхолдерами у реалізації освітніх програм 

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних 

наук, професор, декан факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

9. Підготовка докторів філософії з соціальної роботи: міжнародний досвід у 

контексті партнерської взаємодії 

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Коляда Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

10. Підготовка майбутніх соціальних працівників до молодіжної роботи: 

практичний аспект 

Левченко Наталія Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  

11. Розвиток партнерської взаємодії здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти у процесі формування навичок наукового мовлення 

Наконечна Лариса Богданівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника  

12. Взаємодія у підготовці фахівця соціальної сфери в умовах вищої школи 

Останіна Ніна Степанівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

13. Особливості формування професійних компетентностей майбутнього 

працівника соціальної сфери під час вивчення курсу «Технології 

терапевтичної діяльності» 

Платонова Оксана Георгіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
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14. Встановлення професійних вимог до працівників соціальних служб  

Прожога Ірина Валентинівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри соціальних технологій 

Національного авіаційного університету 

Вішталюк Валерія Володимирівна, здобувачка 

магістерського рівня освітньої програми «Соціальна 

робота» Національного авіаційного університету 

15. Партнерство у формуванні соціальної активності студентської молоді 

соціономічних професій 

Рень Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідуюча кафедрою соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Махоткіна Ліна Борисівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

16. Профілактика професійного вигорання фахівців соціальної сфери в умовах 

воєнного стану 

Сіврук Анастасія Сергіївна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

17. Дуальна освіта у підвищенні якості підготовки фахівця соціальної сфери 

Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

18. Використання анімаційних технологій для підготовки фахівців соціальної 

сфери з позиції партнерської взаємодії студентів і викладачів 

Шевченко Таїсія Станіславівна, викладачка кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
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Тематичний напрям 4 

ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ 

 

1. Професійна діяльність психолога у партнерській взаємодії команди 

психолого-педагогічного супроводу: інклюзивний аспект 

Борсук Тетяна Олександрівна, здобувачка третього 

освітньо-наукового рівня спеціальності «Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)» Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

2. Досвід соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в умовах громадської 

організації «Надія» 

Бринявська Наталія Миколаївна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Прищепа Ірина Володимирівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

3. Формування ефективних стосунків між учителем та асистентом учителя 

Бужина Ірина Вячеславівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри сімейної і соціальної 

педагогіки і психології ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського» 

4. Впровадження принципу універсального дизайну як реалізація прав 

людини з інвалідністю 

Б’янка Ганна Григорівна, асистент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Мартиненко Альона Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Прищепа Володимир Михайлович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

5. Розпис медово-імбирних пряників глазур’ю в роботі з дітьми з 

особливими потребами 

Довбиш Ольга Федорівна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
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6. Соціальна адаптація дітей з ООП в умовах інклюзивного освітнього 

середовища 

Дяков Ольга Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Качалова Тетяна Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

7. Соціальне партнерство в системі інклюзивної освіти 

Житинська Марія Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри 

соціальної освіти та соціальної роботи Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

8. Гурткова робота щодо розвитку творчих здібностей дітей з особливими 

освітніми потребами 

Кобезька Вікторія Станіславівна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

9. Ігрові технології у формуванні навичок спілкування дітей з РАС у 

закладах освіти 

Лопуга Людмила Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

10. Взаємодія соціального та емоційного інтелектів у соціальному розвитку 

особистості 

Мальчева Єлизавета Миколаївна, здобувачка вищої 

освіти 511 ср групи факультету соціально-педагогічних 

наук та іноземної філології Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

11. Особливості роботи асистента вчителя в умовах навчання в інклюзивному 

профільному класі 

Минка Аліна Миколаївна, магістрантка спеціальності 

«Середня освіта (Українська мова і література)» 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Мосейчук Ілона Анатоліївна, магістрантка 

спеціальності «Середня освіта (Українська мова та 

література)» Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
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12. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми з інвалідністю в 

умовах дитячого оздоровчого табору 

Могильний Федір Віталійович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і 

педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 

13. Перспективи розбудови системи освіти для дітей з розладами 

аутистичного спектру 

Новгородський Руслан Григорович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, докторант Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

14. Основні різновиди альтернативної комунікації з дітьми з особливими 

освітніми потребами в роботі соціального працівника 

Ожема Анастасія Олександрівна, магістрантка 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

15. Кінезіологічні вправи в роботі з дітьми з особливими потребами 

Сипливець Єгор Олександрович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

16. Проблема реалізації права на освіту дітей з інвалідністю в умовах 

воєнного стану 

Уварова Валентина Олександрівна, старший референт 

Апарату Урядового уповноваженого з прав осіб з 

інвалідністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 
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Тематичний напрям 5 

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

1. Partnerstwo rodziców i nauczycieli na rzecz wsparcia rozwoju społeczno-

emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Komorowska Beata, dr, kierownik Katedry Pedagogiki 

Państwowej Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, 

Polska 

2. Zainteresowania czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym 

Oleksa Iwona, dr Katedry Pedagogiki Państwowej 

Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

Okoński Augustyn, dr Katedry Pedagogiki Państwowej 

Akademiі Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

3. Podmiotowość wychowanka w edukacji 

Smołka Ewa, dr Katedry Pedagogiki Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska 

4. Особливості соціального партнерства у сучасному закладі дошкільної 

освіти 

Алендарь Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедра загальної педагогіки та 

дошкільної освіти Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

5. Соціально-педагогічна взаємодія закладу освіти і сім’ї 

Боєцька Аліна Сергіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

6. Особливості формувального оцінювання в процесі викладання 

української мови та літератури 

Бутурлим Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, директорка Освітнього центру «Школа успіху», 

методистка видавництва «Літера ЛТД», учителька 

української мови та літератури ДЛ «Vega» 

7. Університетський кампус: складові соціально-виховного середовища 

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідуюча кафедрою соціальної освіти та 

соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова  

8. Соціально-педагогічна робота з дітьми в умовах війни 

Високос Валерія Валеріївна, студентка IV курсу, 

кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних 

наук Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
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9. Форми роботи соціального працівника з попередження домашнього 

насильства 

Вунш Яна Віталіївна, магістрантка спеціальності 

«Соціальна робота» Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

10. Розвиток лідерських якостей підлітків в сфері позашкільної освіти в 

умовах війни 

Голубєва Ольга Сергіївна, член правління ГО «Літай», 

магістрантка спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

11. E-learning у системі геронтоосвіти в умовах Університету третього віку 

Каркач Андрій Володимирович, старший викладач 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 

Полтавського інституту економіки і права 

12. Партнерська взаємодія закладів освіти у формуванні етичної культури 

молодших школярів: теоретичні аспекти 

Катруха Крістіна Віталіївна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

13. Партнерська взаємодія фахівців дошкільної освіти з сучасною сім'єю 

Кисорець Людмила Іванівна, завідуюча 

Радовельським ЗДО №20 «Струмок» Олевської міської 

ради Житомирської області 

14. Нормативні засади взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю 

Лісовець Оксана Вікторівна, доктор філософії, доцент 

кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

15. Організація позааудиторної роботи зі школярами з позицій 

компетентнісного підходу 

Опанасенко Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Опришко Сергій Васильович, аспірант кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Яо Жуй, аспірантка кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

16. Генеза проблеми формування здорового способу життя молодого 

покоління 

Острянін Володимир Вячеславович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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17. Гіперактивність у дошкільників: сутність, різновиди, чинники 

детермінації, стан та методика вивчення 

Пихтіна Ніна Порфиріївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

18. Партнерська взаємодія батьків та вихователів у дитячих закладах 

оздоровлення і відпочинку 

Сватенков Олександр Васильович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, докторант Інституту 

педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України 

19. Форми роботи соціального працівника з батьками дітей з девіантною 

поведінкою 

Скорбач Артем В'ячеславович, магістрант 

спеціальності «Соціальна робота» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

20. Законодавство України щодо профілактики залежності підлітків від ПАР 

у сфері позашкільної освіти 

Созонова Олександра Ігорівна, магістрантка 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

21. Способи корекції суїцидальної поведінки підлітків 

Шеремет Юлія Сергіївна, магістрантка кафедри 

соціальних технологій факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету 
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Наукове видання 
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