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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Олійник  

Віктор 
Васильович 

ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», дійсний 

член Національної академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор – голова оргкомітету 
 

Лянной  

Юрій  
Олегович 

ректор Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 
професор – співголова оргкомітету 
 

Випих-
Гавронська 

Анна 

ректор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор 
хабілітований, професор (Республіка Польща) – співголова 

оргкомітету 
 

Члени організаційного комітету: 
Кириченко 

Микола 
Олексійович 

перший проректор – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, член-кореспондент Академії наук вищої 
освіти України, доктор філософії 
 

Отич  
Олена 
Миколаївна 

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 
зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор 
 

Пшенична 
Любов  

Василівна 

перший проректор Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з 

державного управління, доцент 
 

Шейко  

Віталій  
Ілліч 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, доктор біологічних наук, професор 
 

Бонк 

Зигмунт 

проректор з питань розвитку Академії імені Яна Длугоша, 

доктор хабілітований, професор (Республіка Польща) 
 

Алейнікова 

Олена 
Володимирівна 

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 
наук з державного управління, професор 
 

Кондратюк 

Світлана 
Миколаївна 

директор Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 

наук, доцент 
 

Лянной 

Михайло 
Олегович 

директор Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Устименко- 

Косоріч 
Олена 

Анатоліївна 
 

директор Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор 

Малолепши 
Елігіуш 

декан відділу педагогіки Академії імені Яна Длугоша в 
Ченстохові, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща) 
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Олійник 

Володимир 
Вікторович  
 

заступник директора Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 

Боряк  
Оксана 
Володимирівна 

заступник директора з наукової роботи Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Редзінський 

Казімеж 

доктор хабілітований, професор Інституту педагогіки Академії 

імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) 
 

Міровська 

Маріола 

керівник Департаменту соціальної роботи і охорони 

здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор 
філософії, доцент (Республіка Польща) 
 

Дзюбенчук 

Вікторія 
Андріївна 
 

 

директор Zoloche International School (ТОВ НВК «Золоче») 

Кураташвілі 
Альфред 
Анзорович 

доктор економічних, філософських і юридичних наук, 
професор, завідувач відділу економічної теорії Інституту 
економіки імені П. Гугушвілі Тбіліського державного 

університету імені Ів. Джавахішвілі; професор Грузинського 
технічного університету в галузі публічного права; 

Президент Міжнародної Академії соціально-економічних 
наук; Президент Міжнародної Академії Політичного 

менеджменту і Президент Міжнародної Академії 
Юридичних наук; Дійсний член Нью-Йоркської Академії 
наук; Академік Академії політичних наук США (Грузія) 
 

Банах  
Віктор 

Аркадійович 
 

ректор Запорізької державної інженерної академії, доктор 
філософських наук, доктор технічних наук, професор 

Воронкова 
Валентина 

Григорівна 

завідувач кафедри менеджменту організацій та управління 
проектами Запорізької державної інженерної академії, 

доктор філософських наук, професор 
 

Стрижак 

Олександр 
Євгенійович 
 

директор Інституту обдарованої дитини НАПН України, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

Минбаєва 

Айгерім 
Казиєвна 
 

Казахский національний університет імені аль-Фарабі, 

доктор педагогічних наук, професор (Республіка Казахстан) 

Михайленко-
Блейон 

Олена 

асоційований дослідник лабораторії освітньої інформатики 
(EILAB) Університету Онтаріо Інституту Технологій (UOIT), 

лідер проекту «Трансформуюче онлайн-навчання в Україні». 
Міжнародний освітній консультант, кандидат економічних 
наук (Канада) 
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Зенюк 

Людмила 
Олександрівна 
 

старший викладач кафедри економіки та менеджменту 

Міжнародного університету «МІТСО» (Республіка Білорусь) 

Карташов 
Євген 
Григорович 

завідувач кафедри управління проектами та 
загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор наук з державного управління 
 

Лушин  

Павло 
Володимирович 

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

психологічних наук, професор 
 

Рябова  
Зоя  

Вікторівна 

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 
психологічних наук, професор 
 

Хлівна  
Ірина 
Вікторівна 

завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

доктор економічних наук, доцент 
 

Поляничко 

Анжела 
Олександрівна 

завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
 

Сбруєва  
Аліна 

Анатоліївна 

завідувач кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

педагогічних наук, професор 
 

Звіряка 

Олександр 
Миколайович 

завідувач кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації 

Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент 
 

Калиниченко 
Ірина 

Олександрівна 
 

завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної 
культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, доктор медичних наук, професор 

Кудріна  

Ольга  
Юріївна 

завідувач кафедри економіки та бізнесу Сумського 

державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, доцент 
 

Семеног 

Олена 
Миколаївна 

завідувач кафедри української мови Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 
педагогічних наук, професор 

 
Жук 

Михайло 
Васильович 

завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ 

«Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти», кандидат філософських наук, доцент 
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Зосименко 

Оксана 
Вікторівна 

завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту 

КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Букорос  
Тетяна 
Олександрівна  

професор кафедри управління проектами та 
загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент 
 

Секретарі конференції: 
Бурлаєнко 

Тетяна  
Іванівна 

доцент кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Дубініна 
Оксана 

Володимирівна 

доцент кафедри управління проектами та загальнофахових 
дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук 
 

Полякова  

Ольга 
Михайлівна 

доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
 

Приходько 

Анна  
Василівна 

доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 
педагогічних наук 

 
 

 
Місце проведення: 

26 квітня 2017 року (середа) 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 
(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А) 

27–28 квітня 2017 року (четвер–п’ятниця) 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
(м. Суми, вул. Роменська, 87) 

27 квітня 2017 року (четвер) 
Zoloche International School,  с. Вишеньки (Київська область, Бориспільський 

район, с. Вишеньки, вул. Некрашевича, 79-а) 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
 

26 квітня 2017 року (середа) 
 

9.00 – 9.50  Реєстрація учасників (корпус ІІІ, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ) 
10.00 – 11.30  Пленарне засідання І (зала засідань, корпус ІІІ, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ) 
11.30 – 12.00 Перерва 

12.00 – 13.30 Продовження пленарного засідання І (зала засідань, корпус ІІІ, 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ) 

13.30 – 14.30 Обідня перерва 

16.00 Від’їзд учасників конференції до м. Суми  
 

27 квітня 2017 року (четвер) 
 

9.00 – 9.50 Реєстрація учасників (центральний корпус СумДПУ імені 

А. С. Макаренка) 
10.00 – 12.45 Пленарне засідання ІІ (ауд. 346 IІІ-го навчального корпусу 

СумДПУ імені А. С. Макаренка) 

13.00 – 13.45 Обідня перерва  
13.45 – 14.00 Фотографування учасників конференції 

14.30 – 16.00 Виїзне секційне засідання (Сумський обласний центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Суми, 

пр. М. Лушпи, 16)  
16.30 – 17.30 
18.00 – 19.00 

Вечір у колі друзів (їдальня СумДПУ імені А. С. Макаренка) 
Концертна програма (Навчально-науковий інститут культури 

і мистецтв СумДПУ імені А. С. Макаренка) 
 

 
28 квітня 2017 року (п’ятниця) 

 

10.00 – 11.00 Виїзне секційне засідання (КУ «Соціальний гуртожиток для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
м. Суми, вул. Прокоф’єва, 32).  

11.30 – 12.30 Виїзне секційне засідання (КУ «Центр матері та дитини», 
м. Суми, вул. Герасима Кондрат’єва, 110). 

13.00 – 13.30 Обідня перерва 
14.00 – 15.00 Фідбек учасників конференції.  

Підведення підсумків, прийняття резолюції конференції 
(ауд. 346 IІІ-го навчального корпусу СумДПУ 
імені А. С. Макаренка) 

15.00 Від’їзд учасників конференції  
 

Регламент: 
Доповідь на пленарному засідання – до 15 хвилин 

Виступ з інформацією – до 10 хвилин 
Повідомлення – до 5 хвилин 
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ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

26 квітня 2017 року, м. Київ 
 

ОЛІЙНИК Віктор Васильович – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор  
 

САУХ Петро Юрійович – академік-секретар відділення вищої освіти 
НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, 

професор  
 

ЛЯННОЙ Юрій Олегович – ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор  
 

БОНК Зигмунт – проректор з питань розвитку Академії імені Яна 
Длугоша в Ченстохові, доктор хабілітований, професор 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І 

26 квітня 2017 року, м. Київ 

 

Доповіді: 

Місія та візія відкритого університету в інформаційному 
суспільстві  

ОЛІЙНИК Віктор Васильович – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

(м. Київ, Україна) 
 

Інформаційна аксіологія як учення про цінності ідеології 
інформаційного суспільства  

КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – перший проректор – проректор з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, член-кореспондент Академії наук 

вищої освіти України, доктор філософії (м. Київ, Україна) 
 

Польська освіта в Києві в 1914–1920 рр. 

РЕДЗІНСЬКИЙ Казімеж – директор Інституту педагогіки Академії імені 
Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща) 
 

Єдиний інформаційний освітній простір. Проблеми створення та 

розвитку  
СТРИЖАК Олександр Євгенійович – заступник директора з наукової 

роботи НЦ «МАН України», доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник (м. Київ, Україна) 

 

Кейс-менеджмент як технологія майбутнього в освіті 

МІРОВСЬКА Маріола – керівник Департаменту соціальної роботи і 
охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, 

Республіка Польща) 
 

Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних 
стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства) 

КАРТАШОВ Євген Григорович – завідувач кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
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менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

наук з державного управління (м. Київ, Україна) 
 

Нормативна концепція та валоризація у розбудові соціальної 

політики щодо сімей та дітей 
БЕВЗ Галина Михайлівна – завідувач лабораторії психології спілкування 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Підготовка директорів опорних шкіл як пріоритетний напрям 
державної освітньої політики 

КЛОКАР Наталія Іванівна – професор кафедри державної служби та 
менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Социально-экономические, правовые и организационные проблемы 
подготовки докторов наук  в высших образовательных учреждениях 

КУРАТАШВІЛІ Альфред Анзорович – завідувач відділом економічної 
теорії Інституту економіки імені П. Гугушвілі Тбіліського державного 

університету імені Ів. Джавахішвілі; професор Грузинського технічного 
університету в галузі Публічного права; Президент Міжнародної Академії 
соціально-економічних наук; Президент Міжнародної Академії Політичного 

менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук; 
Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук; Академік Академії політичних 

наук США, доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор 
(м. Тбілісі, Грузія) 

 

Навчальні моделі свободи 
МИХАЙЛЕНКО-БЛЕЙОН Олена – асоційований дослідник лабораторії 

освітньої інформатики (EILAB) Університету Онтаріо Інституту Технологій 

(UOIT), лідер проекту «Трансформуюче онлайн-навчання в Україні», кандидат 
економічних наук (Онтаріо, Канада)  

БЛЕЙОН Тод, MA – дослідник EILABUOIT, фахівець зі стародавньої історії 
та філософії, інноваційних навчальних моделей і технологій, міжнародний 

освітній консультант, президент компанії VistasCanadaEdu (Онтаріо, Канада) 
 

Образовательная политика: индексы социального измерения 
МИНБАЄВА Айгерім Казиєвна – професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Казахського національного університету імені аль-
Фарабі, доктор педагогічних наук, професор (м. Алмати, Республіка Казахстан) 

 

Імпульс розвитку школи й громади в період демократизації 
суспільства  

ЛІСОВА Наталія Іванівна – проректор з питань ЗНО та моніторингу 

якості освіти КНЗ «Черкаський інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників», кандидат педагогічних наук (м. Черкаси, Україна) 

 

Державна економічна політика: стратегія активізму 
АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна – директор Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
доктор наук з державного управління, професор (м. Київ, Україна) 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІІ 

 27 квітня 2017 року, м. Суми 
 

Вітальне слово 
  

ЛЯННОГО Юрія Олеговича – ректора Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидата педагогічних 
наук, професора  

 

ОТИЧ Олени Миколаївни – проректора з науково-методичної роботи та 
міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора 
педагогічних наук, професора  

 

БОНКА Зигмунта – проректора з питань розвитку Академії імені Яна 
Длугоша в Ченстохові, доктора хабілітованого, професора 

  
КОНДРАТЮК Світлани Миколаївни – директора Навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидата педагогічних наук, доцента  

 

Доповіді 
 

Тенденції розвитку університетської освіти у суспільстві, що 

глобалізується  
ОТИЧ Олена Миколаївна – проректор з науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Фізичне виховання та спорт в Луцьку в 1921–1939 рр. 
МАЛОЛЕПШИ Елігіуш – декан відділу педагогіки Академії імені Яна 

Длугоша в Ченстохові, доктор хабілітований, професор (м. Ченстохова, 
Республіка Польща) 

 

Кейс-менеджмент як технологія майбутнього в соціальній роботі 

МІРОВСЬКА Маріола – керівник Департаменту соціальної роботи і 
охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, 

Республіка Польща)  
 

Критеріальна оцінка стилю материнського відношення до 
особливої дитини 

ДЕГТЯРЕНКО Тетяна Володимирівна – професор кафедри біології і 
основ здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського, доктор медичних наук, професор (м. Одеса, Україна)  
 

Гендерна чутливість і гендерна культура в соціальній роботі 
ЛУЦЕНКО Олена Анатоліївна – завідуюча Науково-дослідницьким Центром 

гендерної освіти, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 
соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент (м. Суми, Україна) 
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Навчально-науковий інститут фізичної культури: історія, досвід 

роботи та перспективи розвитку 
ЛЯННОЙ Михайло Олегович – директор ННІФК Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Гуманізація інформаційного суспільства засобами мистецької 
освіти: інноваційний науково-дослідний проект 

НІКОЛАЇ Галина Юріївна – завідувач кафедри мистецької педагогіки та 

хореографії Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 

 

Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, як осередок інноваційної соціальної роботи 

СІТАЛО Жанна Петрівна – директор КУ «Соціальний гуртожиток для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (м. Суми, Україна) 

 

Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів: 
досвід співпраці з Сумським державним педагогічним університетом 
імені А. С. Макаренка 

СУЩЕНКО Олена Миколаївна – директор Сумського обласного центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Суми, Україна) 

 

Історична наука у вищих педагогічних навчальних закладах 
України: сучасний стан та перспективи 

БУГРІЙ Володимир Станіславович – завідувач кафедри історії України 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

доктор педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 
 

Підготовка вчителя загальноосвітнього навчального закладу до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
післядипломної педагогічної освіти 

ПРЯДКО Любов Олексіївна – доцент кафедри професійної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Форум-театр як інноваційна технологія захисту прав людини в 
Україні 

ПОЛЯКОВА Ольга Михайлівна – доцент кафедри соціальної роботи і 
менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 

(м. Суми, Україна) 
 

Інноваційні виміри освітньої політики ЄС: соціально-педагогічний 

аспект змін 
СБРУЄВА Аліна Анатоліївна – завідувач кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 
педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 

 

Нові горизонти сім’ї: соціальна робота 
БЕВЗ Галина Михайлівна – завідувач Лабораторії психології спілкування 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор  (м. Київ, Україна) 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 
 

СЕКЦІЯ 1 
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В 
УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Організатор: кафедра управління проектами та загальнофахових 

дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Модератор 
секції: 

БУКОРОС Тетяна Олександрівна – професор кафедри 
управління проектами та загальнофахових дисциплін 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 
політичних наук, доцент  

Секретар  
секції: 

СТАСЮК Наталія Василівна – ст. викладач кафедри 
управління проектами та загальнофахових дисциплін 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

 

Доповіді 
 

Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах суспільно-
політичних перетворень в Україні 

ЖОВНІРЧИК Ярослав Федорович – завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор наук з державного управління, доцент 
(м. Київ, Україна) 

 

Сучасні громадські організації в процесах гуманізації 

пенітенціарної системи України  
АНДРІЄНКО Олег Андрійович – магістрант освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Управління інвестиційними проектами підприємства  

АНТОНЮК Ганна Миколаївна – магістрантка освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Управління підвищенням якості праці персоналу проектно-

орієнтованої організації  
АРЖАНЦЕВА Анастасія Миколаївна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Управління фінансовою стійкістю організації  
АРСЕНЮК Володимир Ясонович – магістрант освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Використання краудфандингу в Україні: проблеми та перспективи  

БЕРЕЖНА Галина Віталіївна – начальник відділу міжнародного 
співробітництва ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

економічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 



Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій                
Київ-Суми, 26–28 квітня 2017 р. 

 

12 

Система менеджменту якості як проект міжнародних 

стандартів якості: досвід Казахстану, Росії та України  
БОБІНА Олег Валерійович – директор Гуманітарного інституту 

Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, 
кандидат історичних наук, доцент (м. Миколаїв, Україна) 

 

Управління конфліктами в проектно-орієнтованих організаціях  

БОГОСЛАВЕЦЬ Ірина Вікторівна – магістрантка освітньої програми 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Комп’ютерно-орієнтовані технології та засоби навчання в 

системі вищої освіти  
БОЛЬБА Олександр Петрович – магістрант освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Засади ефективної комунікації у проектній діяльності  
БУКОРОС Тетяна Олександрівна – професор кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат політичних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Соціокультурні основи розвитку виховної системи професійно-

технологічного навчального закладу в умовах змін  
ВІННІЧЕНКО Алла Анатоліївна – доцент кафедри управління проектами 

та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат історичних наук (м. Київ, Україна) 

 

Формування механізмів інформаційно-комунікативного 
менеджменту в умовах суспільно-політичних трансформацій у світі  

ВОРОНКОВА Валентина Григорівна – завідувач кафедри менеджменту 

організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної 
академії, доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя, Україна) 

 

АНДРЮКАЙТЕНЕ Регіна – завідувач кафедри підприємництва та 
економіки Маріямпольської колегії, доктор соціальних наук (менеджмент) 

(м. Маріямполье, Литовська Республіка) 
 

Проектування розвитку загальноосвітнього приватного 
навчального закладу  

ДЗЮБЕНЧУК Вікторія Андріївна – магістрантка освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Підвищення економічної компетентності директорів ЗНЗ в 
системі відкритої післядипломної освіти  

ДИВАК Володимир Валерійович – доцент кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Формування інформаційної компетентності майбутніх 
менеджерів у вищому навчальному закладі 

ДУБІНІНА Оксана Володимирівна – доцент кафедри управління 
проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат педагогічних наук (м. Київ, Україна) 
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Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних 

трансформацій  
ІВКІН Володимир Миколайович – доцент кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат психологічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

НАЛИВАЙКО Галина Володимирівна – доцент кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 
Behavior of a socially responsible employer: how much care is paid to 

the  employee's well-being?   
VVEINHARDT Jolita – Assoc. Prof. PhD., Department of Management Faculty 

of Economics and Management Vytautas Magnus University (Kaunas, Lietuvos 

Respublika) 
 

ANDRIUKAITIENE Regina – Assoc. Prof. PhD., Marijampole College, 

(Marijampole, Lietuvos Respublika) 
 

Структурно-компонентний аналіз підготовленості менеджерів 

освіти до управління соціально-педагогічними проектами  
КАРПАЧЕВА Тетяна Юріївна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Планування організаційно-виробничої діяльності комерційного 
підприємства  

КОВАЛЬЧУК Валентина Сергіївна – магістрантка освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Розробка системи управління проектом інформатизації 

управлінської діяльності організації  
КОШЕНКО Ірина Дмитрівна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Проблемы управления обществом и государством в условиях 

социально ориентированной рыночной экономики 
КУРАТАШВИЛИ Анзор Альфредович – доктор экономических наук, 

профессор факультета бизнес-технологий Грузинского технического 

университета, Вице-Президент Международной Академии социально-
экономических наук, Международной Академии политического менеджмента 

и Международной Академии Юридических наук, Действительный член Нью-
Йоркской Академии наук (г. Тбилиси, Грузия) 

 

Організація проектної діяльності в здійсненні соціальної допомоги 
дітям-сиротам  

ЛЕВКО Альона Анатоліївна – магістрантка освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», (м. Київ, Україна) 

 

Особливості децентралізації в країнах Європейського Союзу: досвід 
Хорватії для України  

ЛУШАГІНА Тетяна Вікторівна – старший викладач кафедри політичних 
наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 
кандидат політичних наук (м. Миколаїв, Україна) 
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Проблемы менеджмента в сфере высшего образования и задачи 

государственного управления  
МЕХРИШВИЛИ Теона – Международная академия социально-

экономических наук (г. Тбилиси, Грузия) 
 

Співпраця професійно-технічного навчального закладу з 
роботодавцями: інноваційні шляхи розвитку соціального партнерства  

ОСИПЕНКО Сергій Миколайович – магістрант освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», директор 

Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» 
(м. Дніпрорудне, Україна) 

 

Механізми формування системи управління соціальними 
проектами в Україні  

ОТАМАСЬ Інна Григорівна – доцент відділу науково-організаційної 

роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат історичних наук 
(м. Київ, Україна) 

 

Організація проектної діяльності в загальноосвітньому 
навчальному закладі  

ПОЧУЄВА Ольга Олексіївна – магістрантка освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 
Україна) 

 

Розвиток професійної культури фахівців з управління проектами 
в умовах магістратури  

РЕКУН Алла Миколаївна – магістрантка освітньої програми «Управління 
проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Сучасні проблеми фізичного виховання дорослого населення як 

мегапроект здорового способу життя 
РАГУЦЬКИЙ Максим Олегович – магістрант освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 
Україна) 

 

Розробка проекту підвищення інвестиційної привабливості 
підприємства  

САРВАРІ Яна Ігорівна – магістрантка освітньої програми «Управління 

проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Проблема дисципліни та свободи особистості у вищих навчальних 

закладах  
СЄДНЄВ Сергій Сергійович – старший викладач кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Особливості політичного дискурсу сучасної України в умовах 

необхідності зміцнення національної безпеки  
СОЛОВЙОВА Анна Сергіївна – доцент кафедри політичних наук 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, кандидат 
політичних наук (м. Миколаїв, Україна) 



Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій                
Київ-Суми, 26–28 квітня 2017 р. 

 

15 

Удосконалення системи управління проектами науково-освітньої 

діяльності та інтелектуального спрямування в умовах суспільно-
політичних трансформацій в Україні  

СОСНІН Олександр Васильович – професор кафедри відкритих освітніх 
систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор політичних наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Суб’єктно-об’єктні відносини в управлінському дискурсі: 
комунікативна взаємодія  

СТАСЮК Наталія Василівна – старший викладач кафедри управління 
проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Розробка проекту антикризового управління підприємством 
СТЕПАНЕНКО Наталя Валентинівна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Вибір ефективних інвестиційних проектів в умовах ризику 

ТКАЧЕНКО Ліана Миколаївна – магістрантка освітньої програми 
«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Використання проектних технологій для удосконалення 

інформаційного забезпечення 

ХАЛАЇМ Маргарита Іванівна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Розробка інвестиційного проекту розширення діяльності 

підприємства  
ЦИМБАЛ Людмила Анатоліївна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Управління конкурентоспроможністю у проектах  
ЧІКРИЗОВ Михайло Євгенович – магістрант освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-

педагогічними проектами  
ШТАНГЕЙ Світлана Василівна – доцент кафедри управління проектами 

та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук (м. Київ, Україна) 
 

Антикризовий менеджмент персоналу в умовах проектної 

діяльності  
ЩЕРБАТЮК Вікторія Вікторівна – магістрантка освітньої програми 

«Управління проектами» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
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СЕКЦІЯ 2 

ОСВІТА І МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ  
 

Організатор: кафедра педагогіки, управління та адміністрування 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Модератор 

секції: 
РЯБОВА Зоя  Вікторівна – завідувач кафедри педагогіки, 
управління та адміністрування Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор  

Секретар  
секції: 

МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри 
педагогіки, управління та адміністрування Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 

Доповіді 
 

Концептуальні засади освітянського менеджменту в сучасному 

суспільстві знань: зарубіжний і вітчизняний досвід  
БАНАХ ВІКТОР АРКАДІЙОВИЧ – ректор Запорізької державної 

інженерної академії, доктор технічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна) 

ВОДЕННІКОВ Сергій Анатолійович – перший проректор Запорізької 
державної інженерної академії, доктор технічних наук (м. Запоріжжя, Україна) 

 

Духовно-моральне виховання студентів засобами християнської 
педагогіки 

АНДРЕЄВ Сергій Костянтинович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Підготовка педагогів до виховання дітей на християнських 

засадах в умовах дошкільних навчальних закладів 
АНДРУШКІВ Галина Федорівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Теоретичні аспекти розвитку позитивного іміджу сучасного 
загальноосвітнього навчального закладу 

БАТРАК Алла Степанівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Управління професійним розвитком педагогічного колективу 
ПТНЗ – важлива проблема педагогічної теорії та практики 

БІЛОУСОВА Марина Володимирівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Суть поняття «ІКТ-компетентність педагога» 

БУЛАК Наталія Петрівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 
Виховання духовних цінностей у студентської молоді 

ВАСИЛЬЧЕНКО Світлана Дмитрівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
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Сутність і структура професійної компетентності майбутніх 

менеджерів у сфері фітнесу та рекреації 
ВЕГЕРА Аліна Володимирівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Персонологічний підхід у практиці управління зарубіжних ВНЗ  
ВЛАСЮК Олександра Андріївна – магістрантка Житомирського  

державного університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
 

Характеристика складових професійної компетентності 

керівника загальноосвітнього навчального закладу 
ВОЛОТОВСЬКА Тетяна Павлівна ‒ стажист-дослідник ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Формування культури спілкування педагогів з учнями 
християнських шкіл 

ВОЛОШИНА Ольга Олександрівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 
Методика визначення рейтингів учасників освітнього процесу у 

військовому ліцеї 
ГАЛУШКО Сергій ‒ магістрант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 
 

Управлінська культура як основа професійно-особистісної 
характеристики менеджера 

ГЕЛЬЖИНСЬКА Тетяна Іванівна – аспірантка кафедри основ 
виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) 

 

Особливості професійної діяльності керівників професійно 
технічних навчальних закладів в умовах реформування освіти 

ГОЛЯ Наталія Григорівна ‒ стажист-дослідник ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Аналіз нормативної бази функціонування системи забезпечення 
якості освіти сучасного рівня  

ГОРДІЙЧУК Світлана Вікторівна – проректор з навчальної роботи КВНЗ 

«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради, 
кандидат біологічних наук, доцент (м. Житомир, Україна) 

 

Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання 
до використання здоров’язбережувальних технологій 

ГРИЦЕНКО Антон Олександрович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Інновації у використанні засобів відкритої освіти в університетах 

Великої Британії  
ГУБІНА Оксана Юріївна – аспірантка кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, викладач 
кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету 
(м. Суми, Україна) 
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Духовно-моральні основи підготовки студентської молоді до 

сімейного життя 
ГУЗИК Ольга Сергіївна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Духовні навчальні заклади в системі формування суспільної моралі 
студентів 

ДАВИДЕНКО Андрій Сергійович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення 
мотивації до фізичної підготовки студентів 

ДЕДЮХ Євгеній Валерійович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Особливості використання технології особистісно-розвивального 

навчання Ельконіна-Давидова у процесі навчання дітей молодшого 
шкільного віку 

ДІХНИЧ Катерина Віталіївна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Теоретичні аспекти розвитку лідерських якостей у керівника 

загальноосвітнього навчального закладу 
ДРОБІТ Ірина Василівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Становлення духовно-морального виховання у школі США 
ЄГОРОВА Олена Сергіївна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Професійна мобільність керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів як психолого-педагогічна проблема  
ЗАЄЦЬ Наталія Юхимівна ‒ аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Духовні цінності християнського виховання особистості магістра 
ЗАМАНА Руслан Петрович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Блогерство і «живі щоденники» як соціокультурні явища медійного 

самовираження вчителя 
ЗАУСАЄВА Алла Володимирівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Формування професійних якостей майбутніх учителів у вищій школі 
ЗВАРИЧ Ганна Володимирівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Професійно-зорієнтована освіта старшокласників: теоретичні 
засади реформування  

КОЗІЙЧУК Оксана Григорівна – стажист-дослідник кафедри педагогіки, 
управління та адміністрування ДВНЗ «Університет менеджмент у освіти»            

(м. Київ, Україна) 
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Формування позитивного ставлення до фізичного виховання 

студентів університету 
КОТЛЯР Олександр Григорович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Практична  різновекторність удосконалення планування 
організаційно-педагогічної діяльності в загальноосвітньому 

навчальному закладі 
КУДЛЯК Світлана Миколаївна ‒ стажист-дослідник ДВНЗ «Університет 

менеджмент у освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Компетентнісний підхід в підготовці майбутніх учителів  

КУЛИК Євген Володимирович – завідувач кафедри основ виробництва 
та дизайну, Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор (м. Полтава, 

Україна) 
 

Духовно-моральне виховання особистості на основі християнської 

етики 
КУТАЛО Людмила Миколаївна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді вищої 
школи 

ЛИСКА Тетяна Михайлівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Корпоративна освіта як імператив конкуренстноспроможності 
організації: американський досвід для України 

ЛИТОВЧЕНКО Ірина Миколаївна – доцент кафедри англійської мови 

технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», кандидат 

педагогічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Проектна діяльність як засіб формування дослідницької 

компетентності майбутнього вчителя української мови та 
літератури 

ЛЮБЧАК Наталія Миколаївна ‒ аспірантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації 

компетентнісного підходу у професійній освіті: тайм-менеджмент як 
інноваційна технологія в управлінській діяльності керівника ДНЗ  

МАКАРЧУК Наталія Олегівна – магістрантка Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 

 

Управлінський аспект функціонування Миколаївської 

спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» у дискурсі Нової 
української школи   

МАТВЄЄВА Ганна Дмитрівна – директор Миколаївської спеціалізованої 
школи «Академія дитячої творчості», кандидат педагогічних наук (м. Миколаїв, 
Україна) 
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Використання рекламно-інформаційних матеріалів у професійній 

діяльності сучасного менеджера освіти   
МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна ‒ доцент кафедри педагогіки, управління 

та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Духовно-моральне виховання студентів засобами християнської етики   

ОЛЕКСЕНКО Яна Володимирівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Формування духовно-моральних цінностей майбутніх викладачів 
християнської педагогіки у процесі волонтерської діяльності 

ОЛЕКСІЄНКО Оксана Анатоліївна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Нові соціальні орієнтири університетської освіти в умовах 
розвитку суспільства знань 

ОСЬМУК Наталія Григорівна ‒ доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Розвиток професійно важливих якостей студентів медичних 
спеціальностей 

ПАШКОВСЬКИЙ Сергій Миколайович ‒ магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Тайм-менеджмент (раціональне використання й підвищення 

продуктивності) як шлях змін якості навчання в нових умовах  
ПЕТРИК Галина Юріївна – вчитель-методист, Академія сучасної освіти 

(м. Київ, Україна) 
 

Особливості комунікативної культури керівника ПТНЗ як 
психолого-педагогічна проблема  

ПИЩИК Олена Василівна – магістрантка ДВНЗ «Університет менеджмент 
у освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Маркетингові підходи в управлінні ПТНЗ 
ПОДОЛЯКА Оксана Валентинівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Педагогічна технологія  STEM: перспективи впровадження в 
освітню систему України 

ПОЛІХУН Наталія Іванівна – старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України та 

Національного центру «Мала Академія Наук України», кандидат педагогічних 
наук (м. Київ, Україна) 

 

Мережецентричнi iнформацiйнi середовища НЦ «Мала академiя 

наук України» 
ПОПОВА Марина Андріївна – завідувач відділу інтелектуальних 

мережних інструментів Національного центру «Мала академія наук України», 
кандидат технічних наук (м. Київ, Україна) 
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ДЕМ'ЯНЕНКО Валентина Борисівна – завідувач відділу інформаційно-

дидактичного моделювання Національного центру «Мала Академія Наук 
України», кандидат педагогічних наук (м. Київ, Україна) 

 

Теоретичні основи управління стратегічним розвитком 
загальноосвітнього навчального закладу 

ПРИПОТЕНЬ Олена Володимирівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Основні тенденції розвитку медіаосвіти в Канаді 50‒80-х рр. ХХ ст. 
ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна ‒ доцент кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Сучасні підходи до розвитку контрольно-аналітичної 

компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу  
РОГОВА Віра Борисівна – директор Департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації (м. Київ, Україна) 
 

Розвиток лідерських якостей особистості в органах 
студентського самоврядування вищого навчального закладу 

РОГУЛІНА Оксана Вікторівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Маркетингові засади підготовки конкурентоспроможного фахівця 
в умовах освітніх змін 

РЯБОВА Зоя Вікторівна ‒ завідувач кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Домінанти освітнього менеджменту нової української школи 
СТЕМКОВСЬКА Ярослава Євгеніївна – завідувач кафедри теорії й 

методики управління навчальними закладами освіти Миколаївського ОІППО, 

кандидат педагогічних наук (м. Миколаїв, Україна) 
 

Структура фахової компетентності керівника освітнього округу  

СТОЙКОВА Вікторія Володимирівна – заступник завідувача кафедри, 
старший викладач кафедри теорії й методики управління навчальними 
закладами освіти Миколаївського ОІППО (м. Миколаїв, Україна) 

 

Нова парадигма розвитку організаційних здібностей керівника 
навчального закладу 

ТИМОШКО Ганна Миколаївна ‒ професор кафедри педагогіки, 
управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

 

Формування готовності майбутнього керівника до управління 

позиціонуванням загальноосвітнього навчального закладу 
ТОМКОВИД Юлія Ігорівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
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Формування конкурентноспроможного загальноосвітнього 

навчального закладу засобами розвитку його організаційної культури 
УСАТЕНКО Віра Миколаївна ‒ стажист-дослідник ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Християнські цінності у вітчизняній педагогіці ХІХ‒ХХ ст. 
ХОЛОДНА Оксана Михайлівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Структура профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому 

навчальному закладі 
ШЕВЧУК Оксана В’ячеславівна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Аксіологічний підхід  у процесі професійної підготовки майбутніх 
психологів 

ШОЛОХ Олена Анатоліївна ‒ викладач кафедри соціальної роботи 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка 

(м. Чернігів, Україна) 
 

Використання тренінгів у процесі підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту 

ЯРГУНІНА Юлія Миколаївна ‒ магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, України) 

 
 

 
 

СЕКЦІЯ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 
Організатор: кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Модератор 
секції: 

ЛУШИН Павло Володимирович – завідувач кафедри 
психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор  
Секретар  

секції: 

ЧАУСОВА Тетяна Володимирівна – доцент кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент  
 

Доповіді 
 

Психологічні особливості прискореного навчання в сучасних умовах  

ЛУШИН Павло Володимирович ‒ завідувач кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних 

наук, професор (м. Київ, Україна) 
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Порозуміння в родині у період соціальних трансформацій 

БЕВЗ Галина Михайлівна ‒ професор кафедри психології та 

особистісного розвитку, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 
психологічних наук, доцент (м. Київ, Україна)  

 

Метод моделювання в системі навчально-професійної діяльності 
майбутнього вчителя початкової школи сільської місцевості 

БЕРЛАДИН Ольга Богданівна – начальник відділу сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, здобувач (м. Луцьк, Україна) 
 

Роль шкільного сайту в організації роботи вчителя початкових 
класів з батьками 

БОРИСЕНКО Анжела Олександрівна – асистент кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(м. Полтава, Україна) 

 

Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців-

дефектологів до роботи з розвитку мовлення розумово відсталих 
дітей молодшого шкільного віку 

БОРЯК Оксана Володимирівна – доцент кафедри корекційної та 
інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат психологічних наук, доцент (м. Суми, 
Україна) 

 

Організаційно-психологічний супровід формування професійної 

толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

БРЮХОВЕЦЬКА Олександра Вікторівна ‒ доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 
психологічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у сучасних ВНЗ 
БУТЕНКО Віта Григорівна – викладач кафедри дошкільної і початкової 

освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 

Україна) 
 

Психолого-педагогічні особливості у підвищенні навчально-
професійної діяльності майбутніх фахівців до вивчення іноземної мови 

БУТОВА Марина Вікторівна – викладач кафедри дошкільної і початкової 
освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 
Україна) 

 

Методика організації засвоєння знань з основ здоров’я у 

початковій школі 
ВЛАСЕНКО Наталія Олександрівна – асистент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат біологічних наук (м. Полтава, Україна) 
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Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх фахівців: 

англійський досвід 
ВОРОНІНА Ганна Раїсівна – викладач кафедри англійської мови 

технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України 
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 

Формування сценічно-виконавської культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва засобами етнічної творчості 
ГАЙДАЙ Лариса Володимирівна – ст. викладач кафедри вокально-

хорових дисциплін та методики музичного виховання мистецького факультету 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна) 
 

Нестандартні сюжетні задачі як засіб формування пізнавальної 
активності молодших школярів 

ГІБАЛОВА Наталія Володимирівна – доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Полтава, Україна) 

 

Взаємодія мистецтв у формуванні комунікативної 
компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва 

ГОРБЕНКО Олена Борисівна – доцент кафедри музично-теоретичних та 

інструментальних дисциплін мистецького факультету Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент (м. Кропивницький, Україна) 
 

Інноваційні технології вирішення конфліктів 
ГУСЄВ Андрій Ігоревич ‒ доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Психолого-педагогічні проблеми в навчанні фахівців «Дошкільна 
освіта» 

ЖИТОМИРСЬКА Тетяна Михайлівна – ст. викладач кафедри педагогіки 
та дошкільної світи Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 
кандидат педагогічних наук (м. Ізмаїл, Україна) 

 

Психологічний супровід майбутніх психологів арт-засобами в 
умовах післядипломної освіти  

ІНЖИЄВСЬКА Леся Анатоліївна ‒ ст. викладач кафедри психології та 
особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 
 

Дидактичні умови ефективної організації бінарних інтегрованих 
уроків у початковій школі 

КАРАПУЗОВА Наталія Дмитрівна – професор кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
кандидат педагогічних наук, професор (м. Полтава, Україна) 
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Хореографічна підготовка фахівців з дошкільної та початкової 

освіти в ПОЛЬЩІ: традиції та інновації 
КЛЮЧКО Вероніка Валеріївна – аспірантка кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(м. Суми, Україна) 

 

Культурологічний підхід у підготовці вчителів географії 
КРИЛОВЕЦЬ Микола Григорович – професор Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, професор 
(м. Ніжин, Україна) 

 

Психологічна допомога особистості у кризових ситуаціях життя: 
екофасилітація особистісних трансформацій  

КРИМЛОВА Юлія Михайлівна ‒ ст. викладач, аспірант кафедри 
психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 
 

Організація самостійної роботи студентів у період навчальної 
психолого-педагогічної практики у початковій школі 

МАКАРЕНКО Яна Миколаївна – асистент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава, Україна) 
 

Когнітивно-поведінкова терапія як ефективний метод 

профілактики порушень психо-емоційної сфери молодших школярів 
МІРОШНІЧЕНКО Тетяна Віталіївна – ст. викладач кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат педагогічних наук (м. Полтава, Україна) 
 

Реалізація краєзнавчого принципу на уроках у початковій школі 

засобами музейної педагогіки 
ПАВЛЕНКО Юлія Григорівна – доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат педагогічних наук, доцент (м. Полтава, Україна) 
 

Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших 

школярів на уроці 
ПАРФІЛОВА Світлана Леонідівна – доцент кафедри дошкільної і 

початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Пізнавальний інтерес як психологічна умова розвитку 
дослідницьких здібностей підлітків  

ПОСТОВА Катерина Григорівна – науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини НАПН України, кандидат психологічних наук (м. Київ, Україна) 

 

Особливості використання методу проектів у процесі навчання 
природознавства учнів початкових класів 

ПОЧИНОК Євгенія Анатоліївна – доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
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Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат педагогічних наук, доцент (м. Полтава, Україна) 
 

Формування у першокласників на уроках математики 

мотиваційного компоненту уміння вчитися 
ПРОЦАЙ Людмила Петрівна – доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат педагогічних наук, доцент (м. Полтава, Україна) 
 

Освітні парадигми методичної підготовки майбутнього вчителя 

музики: вітчизняний досвід 
ПРОВОРОВА Євгенія Михайлівна – докторант кафедри теорії та 

методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук,  доцент (м. Київ, Україна) 

 

Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності 
майбутніх викладачів християнської педагогіки 

СІДАНІЧ Ірина Леонідівна ‒ вчений секретар ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

 

Згуртованість групи як чинник попередження вигорання в 
майбутніх психологів 

CЛОБОДЯНЮК Лариса Ульянівна ‒ ст. викладач кафедри психології та 
особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Розвиток культури пізнавальної діяльності майбутнього вчителя 
СОЛДАТЕНКО Микола Миколайович – ст. науковий співробітник відділу 

змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

 

Особенности профессионального становления студентов 
СТАДНИК Галина Анатолиевна – доцент кафедры психологии Сумського 

государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, 
кандидат психологических наук, доцент (м. Сумы, Украина) 

 

Мотиваційно-регулятивний потенціал психологічного часу 
особистості 

СУХЕНКО Яна Валеріївна ‒ доцент кафедри психології та особистісного 
розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Вдосконалення навчально-професійної діяльності першокурсників у 

процесі психологічної просвіти 
ТАРАСОВА Тетяна Борисівна – доцент кафедри психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

психологічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Дитиноцентрована педагогіка в контексті наступності 

дошкільної та початкової ланок освіти 
ФЕДІЙ Ольга Андріївна – завідувач кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
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Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

доктор педагогічних наук, професор (м. Полтава, Україна) 
 

Показники сформованості толерантності до невизначеності, 

інтолерантності до невизначеності та міжособистісної 
інтолерантності до невизначеності у майбутніх психологів 

ХІЛЬКО Світлана Олександрівна ‒ ст. викладач, аспірант кафедри 

психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
(м. Київ, Україна) 

 

Особливості попередження конфліктної поведінки майбутніх 
психологів 

ЧАУСОВА Тетяна Володимирівна – доцент кафедри психології та 
особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

психологічних наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Електронні таблиці як ефективний інструмент створення 

тестових завдань для молодших школярів 
ЧУБ Костянтин Федорович – доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент (м. Полтава, Україна) 
 

Розвиток довіри до себе в контексті навчально-професійної 

діяльності майбутніх психологів 
ШЕВЧЕНКО Світлана Вікторівна ‒ старший викладач, аспірант 

кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 
 

 
СЕКЦІЯ 4 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

Організатор: кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Модератор 
секції: 

ХЛІВНА Ірина Вікторівна – завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», доктор економічних наук, доцент  

Секретар  

секції: 

МИХАЙЛОВ Анатолій Петрович – ст. викладач кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 
наук, доцент  

Доповіді 
 

Структурні елементи та фактори конкурентоспроможності 
сучасного підприємства 

ХЛІВНА Ірина Вікторівна – завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
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та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор економічних 

наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Управління проектною командою на підприємстві 

АГІБАЛОВА Юлія Владиславівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Методологія і методи в пізнанні держави і права 

АНДРЮЩЕНКО Олександр Іванович – магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Електронна комерція в системі цифрової економіки 
АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 
наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Система раціонального використання трудових ресурсів на 
підприємстві 

БОЛІЛА Яна Вікторівна – магістрантка ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Тенденції переходу України до «цифрової економіки» 

БРУСЄНЦЕВА Ольга Анатоліївна – ст. викладач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 
наук (м. Київ, Україна) 

 

Об’єкт і предмет консультаційної дії і дорадництва в соціальній 
роботі 

БУРЛАЄНКО Тетяна Іванівна – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук (м. Київ, Україна) 
 

Розвиток лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього 

вчителя-філолога 
ВЕРНИГОРА Олена Леонідівна – аспірант відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України (м. Київ, Україна) 
 

Prerequisites of modernization material and technical resources of 

Ukrainian industry 
VIATKIN Pavlo Sergiyovych – PhD, associate professor, Kyiv International 

University (Kyiv, Ukraine) 
 

Методологічні аспекти розроблення стратегії управління 
ресурсним потенціалом підприємства 

ВЯТКІНА Тетяна Георгіївна – професор кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор економічних 
наук (м. Київ, Україна) 
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Удосконалення організації праці менеджера на прикладі 

Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру 
ГАРАГАЛЬ Михайло Михайлович – магістрант ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Мотиваційний механізм трудової діяльності 
ГАРАГАЛЬ Ярослава Василівна – магістрант ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання 
ГОМЕЛЯ Ніна Семенівна – завідувач кафедри педагогіки і психології 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, 
кандидат педагогічних наук (м. Київ, Україна) 

 

Шляхи та засоби удосконалення управління кар’єрою та 

професійним розвитком персоналу підприємства 
ГУТІНА Марія Олександрівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Психолого-педагогічні умови для розвитку професійно значущих 
якостей майбутніх менеджерів у процесі навчання у ВНЗ 

ДІДЕНКО Марина Сергіївна – ст. викладач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст 

ДМИТРЕНКО Геннадій Анатолійович – професор кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор економічних 

наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Формальна складова освіти дорослих в Україні: виклики, 
протиріччя, запити 

ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович – доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 
політичних наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Формування лідерських якостей управлінського персоналу 
ЖУКОВА Тетяна Володимирівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Особливості управління персоналом підприємства в сучасних 
умовах 

ЗОЛОТАРЕНКО Дмитро Миколайович – магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Системний підхід при розробці мотиваційного комплексу 
банківського службовця 

ІВАНИЛОВА Оксана Анатоліївна – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 

наук, доцент (м. Київ, Україна) 
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Менторство як форма підтримки вчителів початківців в Австралії 

КОБЮК Юлія Миколаївна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Професійний підбір кадрів і шляхи його вдосконалення  
КОНДРАТЮК Леся Вікторівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Управління персоналом на підприємстві 
КОСОВЕЦЬ Вероніка Олександрівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Розвиток методів матеріальної та нематеріальної мотивації 

трудової діяльності на прикладі ТОВ «Грааль» 
КРИЖАНІВСЬКА Марина Дмитрівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Оцінка та відбір персоналу як складова кадрової політики 
підприємства 

КРУЦЬ Катерина Василівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Вплив стилю управління персоналом на ефективність діяльності 
організації 

КХЛІФА Мохамед Ахмед – магістрант ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Професійна підготовка соціальних працівників: польський досвід 
ЛИТВАК Оксана Йосипівна – асистент кафедри соціальних технологій 

Житомирського державного університету імені Іван Франка (м. Житомир, 

Україна) 
 

Преміювання як важливий елемент стимулювання праці 
персоналу підприємства 

ЛІЩИТОВИЧ Оксана Олексіївна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Трудові процеси та організація робочих місць (на прикладі 

туристичної галузі) 
МАРІЙКО Вікторія Володимирівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Мотиваційний механізм трудової діяльності персоналу  
МАРЧЕНКО Юлія Олександрівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Перспективи розвитку трудового потенціалу в сільському 

господарстві України 
МИХАЙЛОВ Анатолій Петрович – ст. викладач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 
наук, доцент (м. Київ, Україна) 
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Організаційна структура управління підприємством в сучасних 

умовах 
МІЗЬКО Галина Євгеніївна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Мотивація праці персоналу підприємства та напрями її 
вдосконалення (на прикладі ТОВ «Український сертифікаційний центр») 

МІЛЛЕР Леонід Олександрович – магістрант ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності 
МОРОЗОВА Марина Едуардівна – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 
наук, доцент (м. Київ, Україна) 

 

Роль і значення прибутку на підприємстві 
МУРАШКО Олександр Васильович – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 

наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Наставництво у культурно-освітньому просторі університету 
ОСИПОВА Тетяна Юріївна – професор кафедри педагогіки ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор (м. Одеса, 

Україна) 
 

Корпоративна етика на підприємстві ДП «Адідас –Україна» 
ПАЦЬОРА Марина Ігорівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Управління персоналом на підприємстві 

ПОРОХНЯ Владислава Петрівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Управління конфліктами в організації 
ПРИХОДЬКО Ірина Вікторівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 
 

Специфіка використання практично-пошукових методів у 
формуванні музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти 

ПУШКАР Лариса Вікторівна – доцент кафедри дошкільної і початкової 
освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Освітня проектна діяльність викладачів вищих навчальних 

закладів 
РИБАЛКО Людмила Сергіївна – професор кафедри загальної педагогіки 

та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор 
(м. Харків, Україна) 
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Теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності персоналу 

РИБІНА Марія Дмитрівна – магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 
Компетенції персоналу в умовах економіки знань 

САВЧУК Людмила Миколаївна – доцент кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 

наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Праця учителя: праксеологічний підхід 

СЕМЕНОГ Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
доктор педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 

 

Корпоративна культура організації: принципи та вплив на 
розвиток організації 

СТЕПАНЮК Інна Миколаївна – магістрантка ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

 

Формування академічної культури дослідника у процесі 
докторської підготовки 

ФАСТ Ольга Леонідівна – докторант Науково-методичного центру 

світоглядної освіти молоді Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, доцент кафедри педагогіки вищої школи ПВНЗ «Академія 

рекреаційних технологій і права», кандидат педагогічних наук, доцент 
(м. Луцьк, Україна) 

 

Аксіологічні засади розвитку комунікативної компетентності 

різних категорій дорослого населення 
ФІЛІПЧУК Наталія Олександрівна – провідний науковий співробітник 

відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник (м. Київ, Україна) 
 

Подолання бідності шляхом управління економікою родини 
ШЕВЧИК Ольга Георгіївна – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук, доцент (м. Київ, Україна) 
 

Основні напрями реалізації компетентнісного підходу при 

підготовці майбутніх медичних сестер у вищих медичних навчальних 
закладах 

ШИГОНСЬКА Наталя Вікторівна – завідувач навчально-методичної 

лабораторії КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Житомир, Україна) 
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СЕКЦІЯ 5 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: НОВІ ВИКЛИКИ, ТРАДИЦІЇ ТА 
ІННОВАЦІЇ 

 

Організатор: КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» 

Модератор 

секції: 

ЖУК Михайло Васильович – завідувач кафедри соціально-

гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти», кандидат 

філософських наук, доцент  
Секретар  

секції: 

БЕРЕЖНА Галина Віталіївна – начальник відділу 

міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат економічних наук, доцент  

 

Доповіді 

 
Післядипломна освіта як пріоритет розвитку вищої освіти в 

умовах суспільних змін  
ОЛІЙНИК Володимир Вікторович – заступник директора Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 
 

Особливості професійного розвитку педагога в умовах 

післядипломної педагогічної освіти 
ЄФРЕМОВА Галина Леонідівна – доцент кафедри професійної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Післядипломна освіта  як одна із пріоритетних складових 

неперервної освіти 
ЗОСИМЕНКО Оксана Вікторівна – завідувач кафедри професійної 

освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Ліберальна освіта Фінляндії як важлива складова системи освіти 
дорослих 

МЕЛЕШКО Інна Вікторівна – викладач кафедри англійської мови 

технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України 
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 

Освіта дорослих у глобальному та національному вимірах 
ОГІЄНКО Олена Іванівна – професор кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 
педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 

 

Підготовка вчителя загальноосвітнього навчального закладу до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
післядипломної педагогічної освіти 

ПРЯДКО Любов Олексіївна – доцент кафедри професійної освіти та 
менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
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Особистісно-професійна компетентність педагога: векторність 

розвитку в умовах післядипломної освіти 
ХАРЛАМЕНКО Валентина Борисівна – доцент кафедри професійної 

освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 
 

СЕКЦІЯ 6 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ, ФІЗИЧНОЇ 
ТЕРАПІЇ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 

Організатор: Навчально-науковий інститут фізичної культури Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

Модератор 

секції: 

ЗВІРЯКА Олександр Миколайович – завідувач кафедри 

здоров'я людини та фізичної реабілітації Сумського 
державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, доцент 

Секретар  
секції: 

БЕРМУДЕС Діана Валеріївна – викладач кафедри теорії і 
методики фізичної культури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Доповіді 
 

Загартування при рецидивному бронхіті у дітей дошкільного віку 

АРЄШИНА Юлія Борисівна – ст. викладач кафедри здоров'я людини та 
фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

(м. Суми, Україна) 
КОРЖ Зоя Олександрівна – ст. викладач кафедри здоров'я людини та 

фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

РУДЕНКО Анна Миколаївна – викладач кафедри здоров'я людини та 
фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

БЕСПАЛОВА Оксана Олександрівна – ст. викладач кафедри здоров'я 
людини та фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Вивчення інтересу учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 

уроків фізичної культури за варіативним модулем «Аеробіка» 
БЕРМУДЕС Діана Валеріївна – викладач кафедри теорії і методики 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ЛОЗА Тетяна Олександрівна – професор кафедри теорії і методики 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України (м. Суми, Україна)  
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Актуальність обґрунтування організаційно-педагогічних умов 

формування здоров’язбережувальної компетентності студентів-
іноземців у вищому навчальному закладі України 

БРИТАН Юрій Анатолійович – аспірант кафедри педагогіки і методики 
професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії 

(м. Харків, Україна) 
 
Гігієнічна оцінка організації навчального процесу 

КАЛИНИЧЕНКО Ірина Олександрівна – завідувач кафедри медико-
біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, доктор медичних наук, професор 
(м. Суми, Україна) 

ЛАТІНА Ганна Олександрівна – доцент кафедри медико-біологічних 
основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат біологічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

ЗАІКІНА Ганна Леонідівна – доцент кафедри медико-біологічних основ 
фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат психологічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Передумови виникнення системи превентивної фізичної 
реабілітації вертебральної патології у студентської молоді 

КОТЕЛЕВСЬКИЙ Володимир Іванович – доцент кафедри здоров'я 
людини та фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат медичних наук, доцент (м. Суми, 
Україна) 

ЗВІРЯКА Олександр Миколайович – завідувач кафедри здоров'я людини 
та фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

(м. Суми, Україна) 
МАСЛОВ Роман Вікторович – викладач кафедри здоров'я людини та 

фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (м. Суми, Україна) 

КОРЖ Юрій Миколайович – доцент кафедри здоров'я людини та 
фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Дані про стан здоров’я студентів-першокурсників Сумського 
регіону 

КУЛИК Ніна Анатоліївна – доцент кафедри спортивних дисциплін і 
фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 
(м. Суми, Україна) 

КОЛОМІЄЦЬ Андрій Якович – викладач кафедри фізичного виховання 

Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна) 
 

Комплексний підхід в реабілітації дітей з легкою розумовою 

відсталістю 
ЛИТВИНЕНКО Віталіна Анатоліївна – доцент кафедри здоров'я людини 

та фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
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КУКСА Наталія Вікторівна – доцент кафедри здоров'я людини та 

фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

КАРПЕНКО Юлія Миколаївна – викладач кафедри здоров'я людини та 
фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
СУЩЕНКО Олена Миколаївна – директор Сумського обласного центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Суми, Україна) 

Навички раціонального спілкування при використанні 
індивідуальної тренувально-оздоровчої програми 

ЛОЗА Тетяна Олександрівна – професор кафедри теорії і методики 
фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України (м. Суми, Україна) 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сергій Вікторович – доцент кафедри теорії і методики 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України (м. Суми, Україна) 
 

Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації (фізичної 
терапії) у вищих навчальних закладах 

ЛЯННОЙ Юрій Олегович – ректор Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор 

(м. Суми, Україна) 
СУЩЕНКО Людмила Петрівна – завідувач кафедри фізичної реабілітації 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 
педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

 

Стратегія розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в умовах 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
СКИБА Ольга Олександрівна – ст. викладач кафедри медико-біологічних 

основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат біологічних наук (м. Суми, Україна) 

 

Популяризація оздоровчого фітнесу та його вплив на 
функціональний стан організму учнів 11-х класів 

СТАРЧЕНКО Анастасія Юріївна – ст. викладач кафедри медико-

біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту (м. Суми, Україна) 
ДЯЧЕНКО Юлія Леонідівна – ст. викладач кафедри медико-біологічних 

основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (м. Суми) 
 

 
СЕКЦІЯ 7 

РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ Й УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ: ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР 

Організатор: кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 
діяльності Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 



Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій                
Київ-Суми, 26–28 квітня 2017 р. 

 

37 

Модератор 

секції: 

ПОЛЯНИЧКО Анжела Олександрівна – завідувач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 
Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 
Секретар  

секції: 

Клочко Олексій Олександрович – викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 

Доповіді 
 

Соціокультурні технології профілактики шкільного насильства 

ПОЛЯНИЧКО Анжела Олександрівна – завідувач кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 

наук, доцент (м. Суми, Україна) 
УСТИМЕНКО-КОСОРІЧ Олена Анатоліївна – директор Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор 

(м. Суми, Україна) 
 

Краєзнавчий туризм як засіб соціального розвитку підлітків в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу 

БЕРЕЗОВСЬКА Марія Сергіївна – студентка спеціальності «Соціальна 
педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Досвід використання соціальної реклами як спеціальної події в 

межах профілактики адиктивної поведінки підлітків 
ГЛУЩЕНКО Євгенія Олександрівна – студентка спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Людина перед викликами техногенних ризиків 

ДЄНЄЖНІКОВ Сергій Сергійович – начальник відділу міжнародних 
зв’язків, Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат філософських наук (м. Суми, Україна) 
 

Квест як інноваційна технологія профілактики адиктивної 
поведінки 

КЛОЧКО Олексій Олександрович – викладач кафедри соціальної роботи 
і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (м. Суми, Україна) 
 

Інноваційні технології організації здоров'язбережувального 
середовища у дошкільних навчальних закладах 

КОНДРАТЮК Світлана Миколаївна – директор Навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології, доцент кафедри дошкільної і початкової 

освіти Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Реалізація аспектів професійної компетентності майбутніх 
робітників засобами ІТ 
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КОНОНЕНКО Андрій Геннадійович – аспірант Інституту професійно-

технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, 
Україна) 

 

Соціальне служіння церков та релігійних організацій в Україні 
ЛОПАТІНА Наталія Геннадіївна – студентка спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Анімаційна соціально-педагогічна діяльність як соціокультурна 
інновація 

МАКСИМОВСЬКА Наталія Олександрівна – доцент кафедри соціальної 
педагогіки Харківської державної академії культури, доктор педагогічних 
наук, доцент (м. Харків, Україна) 

 

Вплив інформаційного суспільства на особливості соціалізації підлітків 
ОГНІВЕНКО Дарина Вікторівна – студентка спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

 

Інноваційна термінологія у сфері соціокультурних технологій 
ПОЛЯНИЧКО Юрій Володимирович – викладач кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 
 

Соціально-виховна сутність соціокультурних технологій 

РИЖАНОВА Алла Олександрівна – завідувач кафедри соціальної 
педагогіки Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, 
професор (м. Харків,Україна) 

 

Національна рейтингова система навчальних досягнень учнів 
України як соціокультурна технологія в інноваційному вимірі сучасних 

освітніх трансформацій  
РОСТОКА Марина Львівна – науковий співробітник відділу 

інформаційно-дидактичного моделювання, здобувач ступеня кандидата 
педагогічних наук Національного центру «Мала академія наук України» 
(м. Київ, Україна) 

 

Поняття соціокультурного потенціалу громади у контексті 
соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

в умовах соціального гуртожитку 
СІТАЛО Жанна Петрівна – директор КУ «Соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (м. Суми, Україна) 
 

Науково-освітній інтернет-портал «Тарас Шевченко»: 
онтологічний підхід 

САВЧЕНКО Ірина Миколаївна – вчений секретар Національного центру 
«Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник (м. Київ, Україна) 
 

Реалізація інтерактивних методів у навчанні майбутніх фахівців 
водного транспорту 
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СКЛЯРЕНКО Інна Юріївна – начальник відділу інтелектуальної власності 

Київської державної академії водного транспорту (КДАВТ), доктор філософії, 
кандидат педагогічних наук (м. Київ, Україна) 

 

Реалізація інноваційних процесів у навчанні майбутніх учителів 
технології  

СМИРНОВА Ірина Михайлівна – докторантка Інституту професійно-

технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат 
педагогічних наук (м. Київ, України) 

 

Соціокультурна діяльність як засіб розвитку соціальності 
студентів ВНЗ 

ЧУГУЄВЕЦЬ Тетяна Вячеславівна – студентка V курсу спеціальності 
«Соціальна робота» Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

ПОЛЯНИЧКО Анжела Олександрівна – завідувач кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 
 

СЕКЦІЯ 8 

ФОРМУВАННЯ МОВНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ ОСОБИСТОСТІ В 
КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Організатор: кафедра української мови Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Модератор 

секції: 
СЕМЕНОГ Олена Миколаївна – завідувач кафедри 
української мови Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних 
наук, професор 

Секретар  
секції: 

ГРОМОВА Наталія Василівна – доцент кафедри української 
мови Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Доповіді 
 

Цінності учительської праці у рефлексіях українських і польських  

педагогів 
СЕМЕНОГ Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
доктор педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 

 

Технологія формування мовно-комунікативної компетентності 

майбутніх докторів філософії 
ВОВК Мирослава Петрівна – головний науковий співробітник відділу 

змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник (м. Київ, Україна) 
 

Роль наукової доповіді в системі формування риторичної культури 
філолога 
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ГЕРМАН Вікторія Василівна – доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
кандидат філологічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Мовна особистість майбутнього викладача-дослідника 
ГРИЩЕНКО Юлія Валеріївна – старший науковий співробітник відділу 

змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник (м. Київ, Україна) 

 

Формування національно-мовної особистості майбутнього вчителя 
в умовах реалізації Концепції Нової української школи 

ГРОМОВА Наталія Василівна – доцент кафедри української мови 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Виховання мовної особистості майбутнього вчителя на заняттях 
з української діалектології 

КУМЕДА Олена Павлівна – доцент кафедри української мови Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

філологічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Формування мовної особистості іноземного студента в контексті 
соціокультурного підходу 

ЛЕВЕНОК Інна Сергіївна – фахівець І категорії відділу реєстрації 
Департаменту міжнародної освіти, викладач кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян Сумського державного університету (м. Суми, Україна) 
 

Персонологія українознавчої освіти Канади 
МАШКОВА Інна Володимирівна – ст. викладач кафедри іноземних мов 

фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) 

 

Экскурсия в процессе формирования билингвальной языковой 
личности студента-иностранца 

МОВЧАН Тетяна Василівна – викладач кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання факультету іноземної та 
словʼянської філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Мультимедійні технології – перспективна форма мовленнєвої 

підготовки майбутніх фахівців 
ПОНОМАРЕНКО Наталія Петрівна – аспірантка кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
викладач Машинобудівного коледжу Сумського державного університету 
(м. Суми, Україна) 

 

Реалізація ключової компетентності «вираження у сфері культури» 
як чинник формування особистості на уроці української мови 

ПРИХОДЬКО Оксана Юріївна – завідувач кафедри базових і спеціальних 
дисциплін Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент (м. Київ, Україна) 
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Формування культуромовної особистості вчителя в жіночих 

закладах освіти Сумщини середини ХІХ – початку ХХ століття 
РУДЬ Ольга Миколаївна – доцент кафедри української мови Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 
Культурно-комунікативна складова професійної діяльності 

викладачів і студентів 

СМОЛІНСЬКА Олеся Євгенівна – завідувачка кафедри філософії та 
педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького, доктор педагогічних наук, доцент (м. Львів, 
Україна) 

 

Етико-естетичний контекст розвитку мовленнєвої культури 

майбутніх учителів 
СОЛОМАХА Світлана Олександрівна – старший науковий співробітник 

відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник (м. Київ, Україна) 
 

Етно-естетичні засади формування комунікативної культури 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

СОТСЬКА Галина Іванівна – заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 
(м. Київ, Україна) 

 

Проблемы формирования русского языкового эстетического идеала 
в Украине 

СТАТІВКА Валентина Іванівна – завідувач кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання факультету іноземної та 
словʼянської філології Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна) 
 

Українська музично-поетична творчість у розвитку авторської 

спроможності майбутнього педагога-музиканта 
СТРАТАН-АРТИШКОВА Тетяна Борисівна – декан мистецького 

факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор 
(м. Кропивницький, Україна) 

 

Тренінгові технології формування міжкультурної взаємодії 
СУЛТАНОВА Лейла Юріївна – старший науковий співробітник відділу 

змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник (м. Київ, Україна) 

 

Розвиток мовленнєвої культури молодих учителів 
ТРИНУС Олена Володимирівна – вчений секретар Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук (м. Київ, 
Україна) 
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Формування етичного компонента в медіаосвітній 

компетентності майбутніх учителів української мови і літератури  
ЯЧМЕНИК Марина Михайлівна – аспірантка кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(м. Суми, Україна) 

 
 

СЕКЦІЯ 9 

ГЕНДЕРНІ ПІДХОДИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Організатор: Науково-дослідницький Центр гендерної освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Модератор 

секції: 
ЛУЦЕНКО Олена Анатоліївна – завідуюча, доцент кафедри 
соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент 

Секретар  
секції: 

ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна – викладач кафедри 
соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 

 

Доповіді 
 

Гендерні виміри трансформації свідомості сучасного фахівця 
БУЛАТОВА Людмила Олександрівна – доцент кафедри хорового 

диригування, вокалу та методики музичного навчання Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Впровадження гендерного компоненту під час викладання 
іноземної мови в університеті 

ВАСИЛЬЧЕНКО Олена Іванівна – ст. викладач кафедри іноземних мов 
професійного спрямування Запорізького національного університету, кандидат 

педагогічних наук (м. Запоріжжя, Україна) 
 

Особливості гендерної соціалізації чоловіків у дитячому віці 
ГАМАНКО Роман Романович – студент ІV курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

 

Проблема гендерної освіти магістрів в умовах спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» 

ГОЛОВАНОВА Тетяна Петрівна – доцент кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності Запорізького національного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент (м. Запоріжжя, Україна) 

 

Сутність гендерного підходу в соціальній роботі 
ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна – викладач кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 
(м. Суми, Україна) 



Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій                
Київ-Суми, 26–28 квітня 2017 р. 

 

43 

 

Критеріальна оцінка стилю материнського відношення до 

особливої дитини 
ДЕГТЯРЕНКО Тетяна Володимирівна – професор кафедри біології і 

основ здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського, доктор медичних наук, професор (м. Одеса, Україна)  

 

Особливості соціальної роботи з ВІЛ-позитивною молоддю з 
урахуванням статі  

ЗАВЕРИКО Наталія Віталіївна – завідувач кафедри проблем керування та 
соціальної педагогіки Запорізького національного університету кандидат 

педагогічних наук, доцент (м. Запоріжжя, Україна) 
 

Жіноча освіта в громадсько-педагогічній думці другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття 

КЛОЧКО Оксана Миколаївна – аспірантка кафедри педагогіки 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 
 

Інноваційні стратегії сімейного виховання дітей різної статі в 

контексті впровадження ідей гендерної рівності  
КОВАЛЕНКО Ірина Вікторівна – студентка спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Гендерна чутливість і гендерна культура в соціальній роботі 

ЛУЦЕНКО Олена Анатоліївна – завідуюча Науково-дослідницьким Центром 
гендерної освіти, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 
соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Підготовка до виходу на пенсію: статеві особливості 

МАЦКЕВІЧ Юліана Рафаїлівна – доцент кафедри проблем керування та 
соціальної педагогіки Запорізького національного університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент (м. Запоріжжя, Україна) 
 

Підготовка соціальних працівників до гендерно-чутливої соціальної 
роботи: основні поняття і задачі 

МИЧКО Альона Сергіївна – студентка спеціальності «Соціальна 
педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Гендерний підхід в соціальній роботі з людьми з обмеженими 

можливостями 
НОВІКОВА Інна Сергіївна – студентка спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Реальність та перспективи впровадження гендерного підходу в 

початкову освіту 
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ПАВЛУЩЕНКО Наталія Миколаївна – доцент кафедри дошкільної та 

початкової освіти Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Поняття «відповідальність» у проблемі формування 
відповідального ставлення дівчат до материнства 

СУЛИГА Альона Борисівна – студентка спеціальності «Соціальна робота» 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(м. Суми, Україна) 

 

Програми підготовки кандидатів у батьки-вихователі дитячих 
будинків сімейного типу: порівняльний аналіз 

ШЕВЧЕНКО Тетяна Юріївна – директор Сумського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (м. Суми, Україна) 

 

 
СЕКЦІЯ 10 

СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Організатор: кафедра економіки та бізнесу Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Модератор 

секції: 

КУДРІНА Ольга Юріївна – завідувач кафедри економіки та 

бізнесу Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, доцент 

Секретар  
секції: 

ШАПОВАЛОВА Ольга Віталіївна – ст. викладач кафедри 
економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук 

 

Доповіді 
 

Практичний досвід реалізації соціально корпоративної 
відповідальності у бізнес діяльності  

ГАНЦОВСЬКИЙ Олексій Андрійович – аспірант Запорізької державної 
інженерної академії (м. Запоріжжя, Україна) 

 

Глобалізаційна парадигма розвитку аграрних холдингів 

ЗЕЛІСКО Інна Михайлівна – професор кафедри фінансів Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних 

наук, професор (м. Київ, Україна) 
 

Мотивація персоналу та її влив на розвиток підприємства 

КИРИЧЕНКО Тетяна Олександрівна – ст. викладач кафедри іноземних 
мов Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна) 

 

Альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності 

КОВТУН Галина Іванівна – ст. викладач кафедри економіки та бізнесу 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 
 

Стратегічні напрямки та перспективи розвитку регіональної 
промислової політики України 
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КУДРІНА Ольга Юріївна – завідувач кафедри економіки та бізнесу 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
доктор економічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 

 

Підвищення конкурентоспроможності як запорука виходу України 
з фінансово-економічної кризи 

ЛІСКОВЕЦЬКА Тетяна Петрівна – доцент кафедри економіки Київського 

національного університету культури і мистецтв, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ, Україна) 

Сучасні механізми управління економічним розвитком регіону 
САЄНКО Ольга Олександрівна – доцент кафедри державної служби, 

адміністрування та управління ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка», кандидат економічних наук, доцент (м. Старобільськ, 
Україна) 

 

Актуальні питання щодо створення стратегії розвитку 
об’єднаної територіальної громади  

САЄНКО Павло Олександрович – здобувач Інституту економіко-
правових досліджень НАН України (м. Київ, Україна) 

 

Проблемні аспекти стратегії соціально-економічного розвитку 
САМОДАЙ Валентина Петрівна – доцент кафедри економіки та бізнесу 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

кандидат економічних наук, доцент (м. Суми, Україна) 
 

Розробка стратегії регіонального розвитку в системі нормативно-

правового забезпечення 
ШАПОВАЛОВА Ольга Віталіївна – ст. викладач кафедри економіки та 

бізнесу Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (м. Суми) 
 

 
СЕКЦІЯ 11 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА І СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА У СУЧАСНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Організатор: кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 
Модератор 

секції: 

ПОЛЯКОВА Ольга Михайлівна – доцент кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 
державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 
Секретар  

секції: 
ІОНОВА Ірина Миколаївна – доцент кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 

 

Доповіді 
 

Особливості соціально-педагогічної роботи з внутрішньо 
переміщеними особами в Україні 
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АВЕРШИНА Олена Анатоліївна – студентка спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

 

The main directions of counseling families with children with cancer 
АТАХАН Арайлым Талатызы – студент 4 курса специальности 

«педагогика-психология», КазНУ имени аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан) 

 
The main directions of counseling families with children with cancer 

БУЛАТБАЕВА Айгуль Абдимажитовна – заведующая кафедрой 
педагогики и образовательного менеджмента, доктор педагогических наук, 

КазНУ имени аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан) 
 

Шляхи забезпечення професійної підготовки соціального педагога 
до роботи з дітьми-сиротами 

ВАСИЛЬЄВА Марина Петрівна – завідувач кафедри соціальної педагоги 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

доктор педагогічних наук, професор (м. Харків, Україна) 
 

Діяльність церков та релігійних організацій щодо протидії ВІЛ/СНІДу 

в Україні 
ГАВРИК Катерина Миколаївна – студентка спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Проектна діяльність як актуальний інструмент менеджменту 

соціальної роботи 
ДМИТРЕНКО Інна Миколаївна – студентка спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Соціально-педагогічна робота в ліцеях з посиленою військово-

фізичною підготовкою 
ДУЛЬСЬКА Марина Сергіївна – студентка спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

 

Основні аспекти управлінської праці менеджера соціальної роботи 

ІОНОВА Ірина Миколаївна – доцент кафедри соціальної роботи і 
менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (м. Суми, 
Україна) 

Формування активноi життєвої позицiї пiдлiткiв в дитячих 
будинках засобами соцiокультурної дiяльностi 

КАБАЦЬКА Алiна Олегiвна – студентка спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

 

Соціально-педагогічна робота з попередження та подолання 
конфліктів у соціальних мережах 
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КАЛАУР Світлана Миколаївна – докторант кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Тернопіль, Україна) 

 

Педагогічна діагностика актуального рівня сформованості 
емоційної культури вихованців закладів соціальної реабілітації 
закритого типу 

КОБЗАР Юлія Борисівна – викладач кафедри соціальної роботи і 
менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
Мотивація як функція менеджменту соціальної роботи 

ЛЕВИЦЬКА Ірина Вікторівна – студентка спеціальності «Соціальна 
робота» Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

Місце позааудиторної діяльності у формуванні соціально-правової 
компетентності майбутніх соціальних працівників 

ЛІСОВЕЦЬ Олег Васильович – докторант Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

(м. Київ, Україна) 
 

Соціальна реабілітація дітей з затримкою психічного розвитку: 
досвід та проблеми 

МАМАЙ Наталія Олександрівна – завідувач навчальною лабораторією 
соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету 

(м. Запоріжжя, Україна) 
 

Формування моральних якостей учнів  молодшого шкільного віку у 

позакласній роботі 
МАРТИНОВА Ірина Анатоліївна – студентка спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 

Соціально-педагогічні умови адаптації дітей внутрішньо 

переміщених осіб до умов нового соціального середовища освітнього 
закладу 

ПОНОМАРЕНКО Людмила Іванівна – доцент кафедри соціальної роботи 
і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (м. Суми, 

Україна) 
ЧЕРНЯВСЬКА Ніна Василівна – голова громадської організації «Центр 

підтримки і розвитку родини «Калинове гроно» (м. Суми, Україна) 
 

Особливості соціального захисту мігрантів у контексті діяльності 
соціальних працівників: досвід Швеції 

ПОПОВА Анастасія Сергіївна – аспірант відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (м. Київ, Україна) 
 

Теоретико-практичні аспекти професійної підготовки студентів 

за спеціальністю «Соціальне забезпечення» 
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ПРИХОДЬКО Анна Василівна – доцент кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (м. Суми, 

Україна) 
 

Патріотичне виховання студентської молоді у територіальній 
громаді 

РЕВА Аліна Романівна – студентка спеціальності «Соціальна робота» 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 
 

Адаптація людей похилого віку до умов нового соціального 
середовища геріатричного пансіонату 

РОЗДЕРА Тетяна Олександрівна – студентка спеціальності «Соціальна 

робота» Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

Соціальний супровід сімей, що виховують онкохвору дитину 
СМОЛЬНИКОВА Оксана Василівна – керівник громадської організації 

«Батьки онкохворих дітей» (м. Суми, Україна) 
ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна – викладач кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 
(м. Суми, Україна) 

 

Fundamenty filozoficzne salezjańskiego systemu prewencyjnego  
STAŃKOWSKI Bogdan – doktor nauk humanistycznych w zakresie 

pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki społecznej, Akademia Ignatianum 
(Miasto Kraków, Polska) 

Філософські основи селезіанської превенційної системи 

СТАНЬКОВСКИЙ Богдан – доктор гуманістичних наук у галузі 
педагогіки, ад’юнкт кафедри соціальної педагогіки, Академія Ігнатіанум у 

Кракові (м. Краків, Республіка Польща) 
 

Специфіка надання професійної допомоги в рамках стратегії 

зменшення шкоди від наркоспоживання 
ТАТОЧЕНКО Світлана – аспірантка Херсонського державного 

університету (м. Херсон, Україна) 
 

Організація та надання соціальних послуг із профілактики 
торгівлі людьми 

ЧЕРНЯКОВА Аліна Вікторівна – доцент кафедри соціальної роботи і 
менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(м. Суми, Україна) 

 

Вплив релігійного чинника на соціальне виховання особистості 

ЧУБ Руслана Тарасівна – студентка спеціальності «Соціальна педагогіка» 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 
 
Соціальна терапія як технологія соціальної роботи 
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ЯСТОЧКІНА Ірина Анатоліївна – ст. викладач кафедри соціальної 

педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат психологічних наук (м. Київ, Україна) 


