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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова оргкомітету 

Савченко С. В.  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, ректор ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” 

 

Заступник голови оргкомітету 

Караман О. Л.  доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” 

 

Члени оргкомітету 

Бабічев О. І.  кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”; 

Клімочкіна О. М. доктор медичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”; 

Меняйленко О. С. доктор технічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”; 

Ужченко Д. В. кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”; 

Юрків Я. І. кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. 



Шановні учасники! 

ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” щиро 

вітає Вас на Міжнародній науково-практичній конференції 

,,Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні 

стандарти та індикатори” 

 

Порядок роботи конференції 

 

16 – 17 листопада 2017 року 

ДЗ „Луганський національний університет 

 імені Тараса Шевченка” 

м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1 

 

9.00 – 9.30  – реєстрація учасників конференції 

9.30 – 10.00  – екскурсія по університету, чай, кава 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання 

12.00 – 13.00 – обід 

13.00 – 17.00 – секційні засідання 

17.00 – 19.00 – дружня вечеря 

 

Секція 1. Шляхи імплементації світових стандартів і рекомендацій у 

національну систему забезпечення якості вищої освіти (ауд. 303). 

Секція 2. Компетентнісний підхід до створення нового покоління стандартів 

вищої освіти (ауд. 208). 

Секція 3. Система внутрішнього забезпечення якості освіти у вищих 

навчальних закладах (ауд. 206). 

Секція 4. Освіта та інновації (ауд. 101). 

 

Регламент виступів 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 

Виступ при обговоренні – до 3 хвилин 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Відкриття  

конференції 

Савченко Сергій Вікторович,  

ректор ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України 

 
Караман Олена Леонідівна,  

директор навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор 
 

ДОПОВІДІ 

 

1. Вітченко А. О., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. Впровадження системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти як інституційна проблема. 

2. Докучаєва В. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Моніторинг проектувальної діяльності 

майбутніх педагогів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач. 

3. Доннік М. С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Контроль якості знань студентів під час 

виконання індивідуального завдання як вимога системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти.  

4. Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Професійна підготовка майбутніх 

педагогів на основі компетентнісного підходу. 

5. Птахіна О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Міжнародний досвід щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 



ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ І 

РЕКОМЕНДАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Голова: Мигович І. В., кандидат філологічних наук, доцент, 

начальник відділу міжнародних зв’язків ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Шама І. П., асистент кафедри педагогіки ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Балендр А. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби 

України ім. Богдана Хмельницького. Основи побудови методики розробки 

галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордону країн Європейського 

Союзу. 

2. Гордійчук С. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з навчальної 

роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 

обласної ради. Концептуальні основи якості вищої освіти в 

Європейському та національному просторі. 

3. Кондур О. С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

заступник декана Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Роль міжнародного 

співробітництва вищого навчального закладу в системі забезпечення 

якості освіти. 

4. Мигович І. В., кандидат філологічних наук, доцент, начальник 

відділу міжнародних зв’язків ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо 

трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи.  

5. Муромець В. Г., кандидат педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інститут вищої освіти 

НАПН України. Механізми управління розвитком загальних 

компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти: досвід Сполученого Королівства та Північної Ірландії. 

 



КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Голова: Бадер С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Гладун Т. О., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Бадер С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Медіа-компетентність учителя початкових 

класів: сутність і зміст. 

2. Боса В. П., старший викладач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Зміст педагогічних умов формування мовленнєвої 

компетенстності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення 

фахових дисциплін.  

3. Галущак І. Є., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку 

і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх 

економістів. 

4. Гладун Т. О., аспірант ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Критеріально-діагностичний інструментарій 

вивчення соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з 

аутизмом в умовах інклюзивної освіти. 

5. Зозуляк-Случик Р. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Компетентнісний 

підхід у процесі формування професійної етики майбутніх соціальних 

працівників в умовах модернізації вищої освіти. 

6. Мороз В. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». Організаційно-педагогічні умови формування лідерських 

якостей студентів вищих навчальних закладів в процесі діяльності 

органів студентського самоврядування. 

7. Морозова М. М., старший викладач кафедри товарознавства, 

торговельного підприємництва та експертизи товарів ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». Зміст фахової 

підготовки студентів гуманітарних спеціальностей у процесі 

формування їх економічної компетентності. 



8. Павлюк Р. О., кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини, 

доцент кафедри англійської мови факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка; Лях Т. Л., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Клішевич Н. А., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи 

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Підходи 

до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки 

майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні. 

9. Регейло І. Ю., доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, начальник науково-організаційного відділу Президії 

Національної академії педагогічних наук України. Ціннісні 

компетентності науково-педагогічних працівників: зарубіжний досвід. 

10. Рибчук О. О., ад’юнкт кафедри суспільних наук Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. Використання 

дистанційної технології навчання у процесі розвитку фахової 

компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ.  

11. Чуркіна В. Г., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти»; Косенко К. О., методист Центру методичної та аналітичної роботи 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Самоорганізація та 

самостійна робота управлінця як складники професійної 

компетентності. 

12. Шевирьова І. Г., викладач природничих, психолого-педагогічних 

дисциплін, магістр початкової освіти, ВП «Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 

аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Обґрунтування педагогічних умов формування медіа-компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. 



 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Голова: Отравенко О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, 

докторант кафедри теорії і методики фізичного виховання 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 

Секретар: Петрушкова А. М., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Арістархова М. С., ад’юнкт кафедри суспільних наук 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

Забезпечення якості іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ у системі 

військово-педагогічного співробітництва. 

2. Головатюк І. Г., актор Тернопільського обласного академічного 

театру актора і ляльки. Потенціал арт-терапевтичних технологій у 

підвищенні якості освіти у вищих навчальних закладах. 

3. Дячок Н. В., викладач, аспірант кафедри теорії та історії 

педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. Професійна 

мобільність як індикатор якості освіти. 

4. Крошка С. А., голова циклової комісії фізичного виховання, 

викладач-методист, вчитель вищої кваліфікаційної категорії 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Ляшенко В.В., викладач, керівник ФВ, голова спортивного клубу 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

Ефективність забезпечення якості спортивно-масової роботи. 

5. Отравенко О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

кафедри теорії і методики фізичного виховання ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». Моніторинг як 

педагогічна категорія оцінювання якості знань майбутніх учителів 

фізичної культури. 

6. Петрушкова А. М., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Система внутрішнього забезпечення 

якості освіти в університеті Словаччини. 



ОСВІТА ТА ІННОВАЦІЇ 
 

Голова: Літвякова Н. В., асистент кафедри публічної служби та 

управління навчальними й соціальними закладами 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 

Секретар: Паславська І. С., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Білецький О. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(м. Слов’янськ). Місце педагогічного цілепокладання у системі освіти. 

2. Заредінова Е. Р., кандидат педагогічних наук, доцент, науковий 

кореспондент лабораторії виховання дітей у сім’ї та закладах інтернатного 

типу. Дефініційний аналіз поняття „освітнє середовище ВНЗ”. 

3. Літвякова Н. В., асистент кафедри публічної служби та 

управління навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». Маркетинг у сфері 

освітніх послуг як управлінський і соціальний процес.  

4. Паславська І. С., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», викладач Коледжу Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Ризик-менеджмент в 

Україні: стан дослідження проблеми та перспективи розвитку. 

5. Рижанова А. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури. 

Медіаосвіта як складова вищої освіти для інноваційного розвитку 

України. 

6. Старокожко О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного 

університету. Стратегії поліпарадигмальності освітнього простору. 

7. Топольник Я. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ). Сучасні медіаосвітні технології як засіб 

модернізації вищої школи. 

8. Фіголь Н. А., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки і психології Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічна культура як 

фактор розвитку особистості учителя. 

 



ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Голова: Отрощенко Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Циган Н. В., аспірант кафедри державної служби, 

адміністрування та управління ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Архипова С. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького; Смеречак Л. І., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Самореалізація людей похилого віку: проблеми та 

пошуки. 

2. Бриндіков Ю. Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного 

університету. Технологія здійснення реабілітаційної діяльності з 

військовослужбовцями учасниками бойових дій. 

3. Клімчук В. А., старший викладач кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради. Дозвілля як сфера соціального виховання дітей 

та молоді.  

4. Отрощенко Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка»; Сенецький В. А., магістрант спеціальності «Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка. Практична психологія» ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Соціально-психологічний портрет 

неповнолітнього засудженого. 

5. Поліщук О. А., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Стан трудової реабілітації осіб з 

обмеженими можливостями здоров’я в Україні.   

6. Сапіга С. В., викладач кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. Роль 

дорослих лідерів-скаутів у розвитку особистісного потенціалу підлітків-

членів скаутських громадських обʼєднань. 

7. Спіріна Т. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені 

Бориса Грінченка; Тимошенко Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка. Профілактика вживання алкоголю у підлітковому 

середовищі. 



8. Тунтуєва С. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». Супервізія як метод професійної підтримки батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. 

9. Циган Н. В., аспірант кафедри державної служби, адміністрування 

та управління ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». Професійний розвиток соціальних працівників системі 

неперервної освіти. 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
 

Голова: Єпіхіна М. А., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 

Секретар: Гречишкіна І. А., асистент кафедри дошкільної та 

початкової освіти ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Бочарова Е. А., доктор габлітований, професор надзвичайний 

Факультету психології і гуманітарних наук Краківської Академії імені 

Анджея Фрича Моджевського. Современная школа и творчество в оценке 

зарубежных исследователей. 

2. Дьоміна В. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ). 

3. Єпіхіна М. А., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Методичний супровід краєзнавчої 

роботи на уроках природознавства в початковій школі. 

4. Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Урахування особливостей розвитку соціально-

професійних орієнтирів учнів при забезпеченні готовності оптантів до 

професійного самовизначення. 

5. Чепіга В. Т., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики і 

хореографії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(м. Слов’янськ); Чепіга І. В., кандидат педагогічних наук, в. о. доцента 

кафедри педагогіки Краматорського економіко-гуманітарного інституту; 

Чугай С. М., викладач кафедри музики і хореографії ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). Передбачувана та 

очікувана у педагогічній науці та на педагогічному полі подія обʼєктивно 

здійснилася. 

 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ 
 

Голова: Коваленко В. Є., кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Секретар: Кукса Е. В., асистент кафедри дефектології та 

психологічної корекції ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка»  

 

1. Григоренко В. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

естетичного виховання і технологій дошкільної освіти Харківського 

державного педагогічного університету iменi Г. С. Сковороди. Становлення 

iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та 

мiжнародне нормативно-правове підґрунтя. 

2. Коваленко В. Є., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. До проблеми 

застосування диференційованого викладання в інклюзивному освітньому 

середовищі вищого навчального закладу. 

3. Павленко Л. С., вчитель початкових класів Харківської приватної 

загально-освітньої школи «Початок мудрості», доцент кафедри корекційної 

освіти та спеціальної психології; магістр спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради; Коваленко В. Є., кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Особливості 

впровадження інклюзивної освіти в Україні. 

 



ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Голова: Сергєєва В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри романо-германської філології ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Калініна І. М., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Головко С. О., здобувач кафедри педагогіки і методики 

професійної та технічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ). Сучасні тренди фахової підготовки 

майбутніх магістрів з менеджменту. 

2. Калініна І. М., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Адаптація державних службовців до 

управлінської діяльності: етапи та зміст. 

3. Королецька Л. В., асистент кафедри садово-паркового 

господарства та екології ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка». Науково-педагогічні підходи дослідження екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 

4. Кучер А. В., кандидат педагогічних наук, член-кореспондент 

Академії економічних наук України, докторант, доцент кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації виробництва Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Концептуальні засади 

наскрізної системи професійної підготовки студентів агроекономічного 

профілю. 

5. Ліннік О. О., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Модель 

системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи. 

6. Максимовський М. І., аспірант кафедри соціальної педагогіки 

Харківської державної академії культури. Технологія розвитку соціальної 

культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в 

інформаційному суспільстві. 

7. Мосейчук Ю. Ю., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Обґрунтування потреби моніторингового дослідження стану 

сформованості культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної 

культури. 

8. Проскурняк О. І., доктор психологічних наук, завідувач кафедри 

корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. Організація 

комунікативної діяльності як засіб формування професійної готовності 

студентів спеціальної освіти. 



9. Рацул О. А., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Педагогічні питання системного розвитку інформаційної культури 

майбутніх соціальних педагогів. 

10. Сергєєва В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Проблема формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх вчителів іноземних мов у контексті нового Закону України 

„Про освіту”. 

11. Шароватова О. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України. Особливості підготовки 

майбутніх фахівців з охорони праці в умовах сучасних тенденцій вищої 

освіти. 

 



ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 
 

Голова: Ваховський Л., Ц., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної роботи ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Онищенко С. С., аспірант ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» 

 
1. Білецький О. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ), Сарнацький С. В., старший викладач кафедри корекційної 
педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ). Історико-генетичний підхід до проблеми норми і 
патології (найдавніший період: Олександрійська наука, Давній Рим). 

2. Ваховський Л., Ц., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». Епістемологічні основи порівняльно-педагогічних 
досліджень К. Ушинського. 

3. Мальцева О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Теорія та практика громадянського виховання в епоху 
Античності. 

4. Мокляк В. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Особливості розвитку 
автономії Київського університету Св. Володимира упродовж дії перших 
статутів. 

5. Онипченко О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради. Формування наукових 
підходів у вирішенні питання статеворольвої соціалізації дітей і 
підлітків (початок ХХ століття). 

6. Онищенко С. С., аспірант ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Г. Дюперрон про основні категорії 
теорії фізичного виховання. 

7. Роганова М. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорій та методики дошкільної освіти КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківскої обласної ради. Виховання духовної 
культури у дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії мистецтв 

8. Смеречак Л. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного 
університету імені Івана Франка; Зубрицький І. Я., старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Висвітлення 
проблеми антинаркотичного та антиалкогольного виховання 
неповнолітніх на сторінках журналу «Українська школа» (1925-1944 рр.).  



СОЦІАЛЬНА НАУКА І ПРАКТИКА 
 

Голова: Юрків Я. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Сомова О. О., аспірант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

 

1. Ларіонова Н. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Зміст сексуального виховання дитини в умовах 

дошкільного навчального закладу. 

2. Сомова О. О., аспірант ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Провідні концепції ризику та менеджменту 

ризиків у соціальних науках. 

3. Сорока О. В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сутнісні 

характеристики інноваційних PR-технології у соціальній сфері. 

4. Тадаєва А. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури. 

Вдосконалення підготовки фахівців соціальної сфери до гармонізації 

процесу медіасоціалізації. 


