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ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Голова: Краснова Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка».  
Секретар: Юрків Я. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки 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». Соціально-педагогічна профілактика 

дезадаптації студентів першого року навчання.  
2. Богайчук В. Ж., кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського. Соціальна ідентичність в умовах гібрідної війни. 

3. Гнатюк Р. О., магістр Київського університету імені Б. Грінченка. 

Попова А. О., викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Київського університету імені Б. Грінченка. Система соціального супроводу 

ВІЛ-інфікованих в місцевих громадах Естонії. 

4. Грабовенко Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та соціальної педагогіки Київський університет імені  
Бориса Грінченка; Марчук Н. Г., магістр Київського університету імені Б. 

Грінченка. Досвід соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю у 

Німеччині та шляхи його імплементації в українських реаліях. 

 
5. Ігнатенко К. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». Ознаки та наслідки посттравматичного стресового розладу у 

військовослужбовців та шляхи його подолання.  
6. Кабусь Н. Д., кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. Стратегічні напрями соціально-  
педагогічної інноватики. 

7. Коротаєва А. А., магістр Київського університету імені Бориса 

Грінченка. Сапіга С. В., старший викладач кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. Стан 

соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та 

закордоном.  
8. Краснова Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса



Шевченка». Девіантна поведінка підлітків як форма прояву дефіциту 

морального розвитку особистості.  
9. Литвинова Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». Соціально-педагогічна підтримка молоді у недержавних 

організаціях. 
10. Отрощенко Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка»; Стародуб Т. О., магістрантка спеціальності «Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка. Практична психологія» ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Соціально-педагогічна робота щодо 

розвитку соціальної активності молоді у закладах освіти міста. 
11. Суліцький В. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Пелешенко М. Л., магістр Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Ефективність проведення соціально-педагогічної профілактики суїцидальної та 

аутодеструктивної поведінки серед студентської  


