
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА  

СІМ’Ї ТА ДИТИНИ 

У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ  

ПРОСТОРІ ГРОМАДИ  
 

09 червня 2022 року 

 

 

 

м. Суми  



Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми) 
кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 

Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації 

Сумський обласний центр соціальних служб  

Громадська організація «Ліга сучасних жінок» (м. Суми) 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Суми) 
кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ) 
кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів) 
кафедра соціальної роботи 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси) 
кафедра соціального забезпечення 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 
кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг) 
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 
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____________________________________________________________ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

____________________________________________________________ 

 

Голова організаційного комітету: 

Лянной Юрій Олегович − ректор Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

педагогічних наук, професор (м. Суми) 

 

Співголова організаційного комітету: 

Пшенична Любов Василівна − перший проректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

кандидат наук з державного управління, професор (м. Суми) 

 

Заступники голови організаційного комітету: 

Кудріна Ольга Юріївна − проректор з науково-педагогічної 

(наукової) роботи Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, 

професор (м. Суми) 

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) 

 

Члени організаційного комітету: 

Кондратюк Світлана Миколаївна − директор Навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, професор (м. Суми) 

Вертель Антон Вікторович – заступник директора з наукової 

роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету 

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

(м. Суми) 

Васильєва Марина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 
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Єфремова Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми)  

Журба Інна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціального забезпечення Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси) 

Каліновський Юрій Васильович – начальник Служби у справах 

дітей Сумської обласної державної адміністрації (м. Суми) 

Коленіченко Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри соціальної роботи Національного 

університету «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів) 

Лісовець Олег Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин) 

Лях Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Мусіяка Людмила Петрівна – заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації (м. Суми) 

Шевченко Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, директор 

Сумського обласного центру соціальних служб (м. Суми) 

Шимко Ія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг) 

 

Секретар конференції: 

Стеценко Євгенія Вікторівна − старший лаборант кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

____________________________________________________________ 

 

Zoom-конференція: ідентифікатор 359 459 6039, код доступу 7UKsi6 

____________________________________________________________ 

 

09 червня 2022 р. 

 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання 

12.00 – 13.00 Обід 

13.00 – 16.30 Секційні засідання 

16.30 – 17.00 Підбиття підсумків конференції 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

____________________________________________________________ 

 

Доповідь на пленарному засіданні  до 15 хвилин  

Доповідь на секційному засіданні  до 10 хвилин  

Виступи–репліки до 3 хвилин 
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__________________________________________________________ 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

__________________________________________________________ 

 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

педагогічних наук, професор (м. Суми) 

Пшенична Любов Василівна – перший проректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

кандидат  наук з державного управління, професор (м. Суми) 

Кудріна Ольга Юріївна − проректор з науково-педагогічної 

(наукової) роботи Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, 

професор (м. Суми) 

Кондратюк Світлана Миколаївна − директор Навчально-

наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, професор (м. Суми) 

Вертель Антон Вікторович – заступник директора з наукової 

роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету 

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

(м. Суми) 

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) 

 

ДОПОВІДІ 

Василюк Тамара Григорівна – кандидат педагогічних наук, 

соціальний педагог Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг) 

Соціально-педагогічні засади волонтерської діяльності в 

Україні 

Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, 

доцент, заступник директора з наукової роботи Навчально-

наукового інституту педагогіки і психології Сумського 
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державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми) 

Психоаналітичні методики у роботі із сім’ями СЖО в 

умовах воєнного стану 

Вертель Марія Юріївна – магістр з соціальної роботи, директор 

Сумського міського центру соціальних служб (м. Суми) 

Діяльність Сумського міського центру соціальних служб з 

сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах, в 

умовах воєнного стану. 

Зуєв Сергій Павлович – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного університету (м. Суми) 

«Фестиваль на паузі», або Особливості мистецького 

життя Сумщини в період карантинних/воєнних обмежень 

Калаур Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту 

соціокультурної діяльності Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль) 

Потреба організації кваліфікованої соціальної підтримки 

соціально занедбаним підліткам 

Конончук Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Микола Гоголя 

(м. Ніжин) 

Фактори вразливості сім’ї 

Нагорна Надія Сергіївна – кандидат психологічних наук, декан 

факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(м. Чернігів) 

Соціальне підприємництво як інструмент соціальної 

підтримки сім’ї та дитини 

Нянькіна Тетяна Володимирівна – магістр з менеджменту 

соціокультурної діяльності; режисер родинного театру 

«Нянькіни»; художній керівник Сумського театру для людей з 

інвалідністю «Ми Є» (м. Суми) 

Емоційне відновлення людей з інвалідністю засобами 

театрального мистецтва 

 



8  

Панасюк Валерій Юрійович – доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри режисури і акторської майстерності 

Київського національного університету культури та мистецтв 

(м. Київ); Тулєвічюте Егле – актриса, засновник та керівник 

театру «Аrbatvakariai» (м. Вільнюс, Литовська Республіка) 

Приватний театр в соціокультурному просторі сучасної 

європейської столиці  

Полякова Ольга Михайлівна − кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; голова ГО «Ліга сучасних 

жінок» (м. Суми); Пономаренко Людмила Іванівна – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; заступник 

голови ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми) 

Громадська організація як суб'єкт гендерної політики: 

регіональний досвід 

Тарануха Тетяна Петрівна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Черкаського державного технологічного 

університету (м. Черкаси); Журба Інна Олександрівна – кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри соціального забезпечення 

Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси) 

Соціальна підтримка в громаді сім’ї, дітей та молоді, які 

потрапили у складні життєві обставини 

Черкашина Тетяна Володимирівна – магістрантка 

спеціальності 231 Соціальна робота Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, директор 

КЗ соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» міста Харкова» (м. Харків); Василенко Ольга 

Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(м. Харків) 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з 

прийомними сім’ями 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

__________________________________________________________ 

 

Секція 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПІДТРИМКИ СІМ’Ї ТА ДИТИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Керівники секції: 

Поляничко Анжела Олександрівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

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

Рижанова Алла Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

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

__________________________________________________________ 

 

Боєцька Аліна Сергіївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Останіна Ніна Степанівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 

Роль батьків і учителів у формуванні здорового способу 

життя учнів в умовах НУШ: вимога часу 

Бозовчук Наталія Василівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Лютий Вадим Петрович – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Чинники ризику адиктивної поведінки у студентів закладів 

вищої освіти  

Бондаренко Дарина Олегівна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси); Тернова Людмила 

Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціального забезпечення Черкаського державного технологічного 
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університету (м. Черкаси) 

Соціальний захист осіб похилого віку шляхом соціальної 

адаптації 

Бондарєва Юлія Леонідівна − студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Гончаренко Олена 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Дитячий будинок сімейного типу як одна з 

найефективніших сімейних форм виховання дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

Варава Катерина Володимирівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Веретенко Тетяна Григорівна – 

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Проблеми профілактики девіантної поведінки підлітків в 

закладах середньої освіти 

Віляєва Валерія Віталіївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Рижанова Алла 

Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Соціальна адаптація першокурсників у ЗВО в умовах 

дистанційного навчання 

Войтко Катерина Михайлівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота  Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Останіна Ніна Степанівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  

Соціальна робота з прийомними сім’ями 

Гарбар Дар’я Валеріївна – студентка спеціальності 232 Соціальне 

забезпечення Сумського державного педагогічного університету 
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імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко Людмила Іванівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга сучасних 

жінок» (м. Суми) 

Соціальний захист багатодітних сімей в Україні 

Гиря Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми) 

Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 

у вирішенні проблем соціалізації дитини 

Головко Дмитро Олександрович – студент спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси); Тернова Людмила 

Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціального забезпечення Черкаського державного технологічного 

університету (м. Черкаси) 

Патронатні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу 

Єфремова Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми) 

Вплив сімейного насильства  на особистісний розвиток 

дитини  

Зичков Анатолій Костянтинович – старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького 

державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг); Зичкова 

Валентина Олександрівна – методист комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Покровського району» Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг) 

Робота з батьками вихованців закладу позашкільної освіти 

як фактор ранньої профілактики девіантної поведінки 

Зінченко Тетяна Василівна – старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  

Усвідомлене батьківство як фактор соціальної підтримки 

дитини в сучасних умовах 
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Касьяненко Світлана Василівна −  магістрантка спеціальності 

073 Менеджмент КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», директор Воронізької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імен П. О. Куліша Шосткинської міської ради Сумської області 

(м. Суми) 

Соціально-педагогічна підтримка учнів закладу загальної 

середньої освіти та їх родин 

Катеринич Анна Андріївна – аспірантка кафедри соціальної 

роботи та соціальної педагогіки Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Вайнола Ренате Хейкіївна – 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної 

освіти та соціальної роботи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) 

Деякі підходи до соціального втручання в роботі з дітьми 

та молоддю з інвалідністю з порушенням 

інтелектуального розвитку 

Клочко Олексій Олександрович – кандидат педагогічних наук, 

доцент, старший викладач кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); 

Клочко Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» (м. Суми) 

Інноваційний компонент соціальної допомоги сім’ї в 

Україні 

Кобзар Тетяна Віталіївна – студентка спеціальності 232 Соціальне 

забезпечення Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко Людмила Іванівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга сучасних 

жінок» (м. Суми) 

Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Ковальчук Карина Віталіївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Єсіна Наталія 
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Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(м. Харків) 

Особливості соціально-педагогічної діяльності з соціалізації 

дітей молодшого шкільного віку у закладах позашкільної 

освіти 

Конончук Олена Анатоліївна – аспірантка кафедри дошкільної 

освіти Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  

Інноваційні форми роботи у підвищенні педагогічної 

культури батьків дітей дошкільного віку 

Кубрак Світлана Миколаївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Коротенко Богдан 

Валерійович – магістрант спеціальності 231 Соціальна робота 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин); Качалова Тетяна Василівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 

До проблеми соціально-педагогічної взаємодії в умовах 

молодої сім’ї 

Кухарь Світлана Іванівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Іонова Ірина 

Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Поняття менеджменту і самоменеджменту у соціальній 

роботі  

Ладоня Анна Олександрівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Єсіна Наталія 

Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(м. Харків) 
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Програма соціально-педагогічної діяльності з соціалізації 

дитини молодшого шкільного віку у прийомній сім’ї 

Лисюк Зоя Федорівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені  Бориса Грінченка (м. Київ); Лях Тетяна Леонідівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса  Грінченка (м. Київ) 

Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної 

підтримки батьків дітей з ООП 

Лісовець Оксана Вікторівна – магістрантка спеціальності 

012 Дошкільна освіта Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Кононко Олена Леонтіївна – 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту проблем виховання АПН України (м. Київ) 

Готовність батьків до виховання самостійності дитини 

Лук’янова Дар’я Анатоліївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко 

Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга 

сучасних жінок» (м. Суми) 

Інтеграція виховних зусиль суспільства для забезпечення 

якісної соціалізації дітей та підлітків 

Макаренко Станіслав Русланович – студент спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга 

Михайлівна − кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми) 

Наслідки інтернет-залежності серед підлітків та молоді 

Матяш Діана Олексіївна – студентка спеціальності 231 Соціальна 

робота Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга Михайлівна − 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 
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державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми) 

Причини суїцидальної поведінки в підлітковому віці 

Мельничук Олена Русланівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Петрочко Жанна Василівна – 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Сутність та складові медіації як способу мирного 

врегулювання конфліктів 

Опанасенко Ольга Олександрівна – аспірантка спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Борисюк Світлана 

Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 

Вплив сімейного виховання на формування соціальної 

відповідальності підлітка 

Попенака Артем Сергійович – студент спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга 

Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми)  

Наслідки підліткового алкоголізму  

Руденко Наталія Вікторівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Іонова Ірина 

Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Соціальний маркетинг та його місце у сфері організації 

соціальних послуг  

Сеага Семі – аспірант кафедри соціальної роботи та 

менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського 

національного педагогічного університету 
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імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль)  

Характеристика інноваційних методів роботи з 

агресивними підлітками 

Стукалова Тетяна Георгіївна − старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми) 

Вплив сімейного виховання на соціалізацію дитини 

Татаренко Олеся Анатоліївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Петрочко Жанна Василівна – 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Використання арт-технік у профілактиці агресивності 

молодших підлітків у кризових ситуаціях 

Тарасюк Яна Іванівна – магістранта спеціальності 231 Соціальна 

робота Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Поляничко Анжела 

Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Пріоритетні напрями роботи Служби у справах дітей в 

сучасній Україні 

Терновська Вікторія Віталіївна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга 

Михайлівна − кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми) 

Прояви насильницької поведінки над дітьми в родині як 

соціальна проблема 

Утенко Наталія Володимирівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Зінченко Тетяна Василівна – 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  
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Компоненти усвідомленого батьківства 

Чалкова Ірина Юріївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Національного університету «Чернігівська 

політехніка» (м. Чернігів); Коленіченко Тетяна Іванівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 

роботи Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(м. Чернігів) 

Психосоціальна допомога дітям під час війни 

Яо Жуй – аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин); Борисюк Світлана Олексіївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 

Роль сім’ї у формуванні економічної компетентності 

особистості 
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__________________________________________________________ 

 

Секція 2 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ І КОРЕКЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї 

ТА ДИТИНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Керівники секції: 

Полякова Ольга Михайлівна − кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; голова ГО «Ліга сучасних 

жінок» (м. Суми) 

Пономаренко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга 

сучасних жінок» (м. Суми) 

__________________________________________________________ 

 

Аксакова Поліна Андріївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Василенко Ольга 

Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(м. Харків)  

Соціальне виховання дітей у прийомній сім’ї: закордонний 

досвід і вітчизняні перспективи 

Андрухова Крістіна Валеріївна – спеціальності 231 Соціальна 

робота Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Рижанова Алла Олександрівна – 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми)  

Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності 

підлітків засобами кінопродукції 

Борисюк Іван Олексійович – магістрант спеціальності 
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011 Освітні, педагогічні науки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Криловець Микола 

Григорович – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  

Форми та методи організації соціальної взаємодії дітей та 

батьків в умовах інклюзивного навчання 

Борисюк Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин); Степченко Любов Михайлівна – молодший науковий 

співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(м. Київ)  

Групові форми консультативної допомоги у вирішенні 

проблем сімейного виховання  
Волкова Альона Андріївна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко 

Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, заступник голови ГО «Ліга 

сучасних жінок» (м. Суми)  

Психологічна підтримка сім’ї, що виховує дитину з 

інвалідністю 

Воловик Аліна Сергіївна – методист Сумського обласного 

центру соціальних служб (м. Суми); Шевченко Тетяна Юріївна – 

кандидат педагогічних наук, директор Сумського обласного 

центру соціальних служб (м. Суми)  

Вивчення ізраїльського досвіду щодо надання психологічної 

допомоги сім’ям та дітям, які стали жертвами 

травмуючих ситуацій  

Гаврись Марина Дмитрівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Борисюк Світлана Олексіївна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  

Досвід роботи інклюзивного закладу «Сосницький 
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навчально-реабілітаційний центр» 

Дем’яненко Олена Сергіївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Поляничко Анжела 

Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Формування соціальної активності підлітків в умовах 

сільської місцевості 

Дрозд Ірина Володимирівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Дуля Аліна Володимирівна –

викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

«Простір добра і підтримки»: програма соціальної 

адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Дудко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми)  

Практичні аспекти соціально-педагогічної підтримки 

дітей-сиріт у прийомних сім’ях 

Кирпань Евеліна Віталіївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко 

Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, заступник голови ГО «Ліга 

сучасних жінок» (м. Суми) 

Сутність та особливості соціальної роботи із 

малозабезпеченими сім’ями в Україні 

Кобезька Вікторія Станіславівна – магістрантка спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Новгородський 

Руслан Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  
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Соціальна підтримка сімей та дитини з ООП щодо 

розвитку її творчих здібностей 

Кожем’якіна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми) 

Психолого-педагогічна підтримка дітей в умовах сучасного 

освітнього процесу 

Кононенко Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава)  

Соціальна діагностика родинних взаємин у контексті 

соціального супроводу сім’ї 

Кошова-Куклішина Лариса Станіславівна – магістрантка 

спеціальності 231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Денисюк Олена Миколаївна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Київського університету 

імені  Бориса  Грінченка (м. Київ) 

Формування у старшокласників навичок безпечного 

спілкування у соціальних мережах  

Красношапка Юрій Олександрович – студент спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко 

Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга сучасних жінок» 

(м. Суми) 

Соціальна робота з дітьми, які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Кулик Тетяна – соціальний працівник Ніжинського дитячого 

будинку-інтернату (м. Ніжин); Новгородський Руслан 

Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин) 

Організація працетерапії в умовах ніжинського дитячого 

будинку-інтернату 
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Лі Яньтун – аспірант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин); Новгородський Руслан Григорович – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)  

Розвиток художньо-естетичних смаків дітей з особливими 

освітніми потребами 

Лісяна Аліна Олегівна – студентка спеціальності 231 Соціальна 

робота Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Рижанова Алла Олександрівна – 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми)  

Соціально-педагогічна профілактика кібербулінгу 

підлітків в ЗЗСО: аналіз досвіду 

Луценко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; керівник науково-

дослідницького Центру гендерної освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Досвід соціальної підтримки сімей та роботи з батьками 

обох статей в зарубіжних державних інституціях і 

громадах 

Маліченко Валерія Олександрівна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Березан 

Валентина Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

Фактчекінг як інструмент протидії маніпулятивній 

інформації у соціальних мережах і сервісах у роботі 

соціального працівника з молоддю 

Новгородський Руслан Григорович – кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету 
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імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 

Особливості організації освітнього простору в закладах 

позашкільної освіти з дітьми аутистичного спектру 

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» (м. Суми) 

Актуальні проблеми виховання дитини з особливими 

освітніми потребами в родині 

Савенко Тетяна Іванівна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Поляничко Анжела 

Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Технології соціальної роботи з клієнтами психоневрологічного 

інернату 

Сидоренко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми)  

Технології профілактики міжособистісних конфліктів в 

учнівському середовищі 

Сичова Вікторія Вікторівна – доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри соціології управління та 

соціальної роботи Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (м. Харків); Вакуленко Світлана Миколаївна – 

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології 

управління та соціальної роботи Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків)  

Раннє втручання як технологія соціальної роботи з дітьми, 

що мають особливості розвитку 

Скорбач Артем В’ячеславович – магістрант спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Новгородський Руслан 

Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 
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Соціальна підтримка сім’ї з дитиною з девіантною 

поведінкою 

Сударева Галина Федорівна – старший викладач кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми)  

Розвиток соціальної компетентності учнівської молоді 

засобами фасилітативних технологій 

Тірон Валентина Олегівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Знобей Олексій 

Володимирович – викладач кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Зарубіжний досвід соціальної підтримки сім’ї та дитини в 

умовах соціальних криз 

Уманець Генадій Володимирович – магістрант спеціальності 

231 Соціальна робота Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Василенко Ольга 

Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(м. Харків)  

Формування активної життєвої позиції дітей підліткового 

віку в центрі соціальної реабілітації дітей-сиріт 

Філенко Валентина Володимирівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Котломанітова 

Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної 

ініціативності школярів 

Хлєбік Світлана Ростиславівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(М. Ніжин)  

Організація соціально-педагогічної просвіти батьків під час 

воєнного стану 
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__________________________________________________________ 

 

Секція 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ СІМ’Ї ТА ДИТИНІ 

 

Керівники секції: 

Панасюк Валерій Юрійович – доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри режисури і акторської майстерності 

Київського національного університету культури та мистецтв 

(м. Київ) 

Шевченко Таїсія Станіславівна – викладач кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

керівник креатив-групи аніматорів «Давай грай!» (м. Суми) 

__________________________________________________________ 

 

Горчинський Руслан Анатолійович – магістрант спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Лях Тетяна Леонідівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ) 

Організація вуличних соціокультурних заходів в умовах 

військового стану як дієва форма реалізації прав дитини 

Грищук Анастасія Олександрівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Рижанова Алла 

Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Профілактика ейджизму підлітків у позашкільних 

закладах засобами соціокультурної діяльності 

Лехолетова Марина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ)  

 Умови організації соціокультурної діяльності в 
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 територіальній громаді 

Макар Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 

Організація соціокультурної допомоги батькам в 

соціалізації дітей з обмеженими інтелектуальними 

можливостями 

Онищик Ольга Іванівна – студентка спеціальності 231 Соціальна 

робота Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин); Останіна Ніна Степанівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя (м. Ніжин)  

Організація дозвіллєвої діяльності дітей та їх батьків в 

реаліях сьогодення 

П’ятаченко Юрій Васильович – старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми) 

Образ Григорія Сковороди у творах письменників Сумщини: 

соціокультурний і стильовий виміри  
Перлик Вікторія Володимирівна – старший викладач кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми)  

Соціокультурна складова діяльності відділів освіти, 

культури та молоді об‘єднаних територіальних громад 

Сорока Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і 

менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль) 

Потенційні можливості арт-терапії у роботі менеджерів 

соціокультурної діяльності 
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__________________________________________________________ 

 

Секція 4 

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ПИТАННЯХ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПІДТРИМКИ І СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ  

СІМ’Ї ТА ДИТИНИ 

 

Керівники секції: 

Гончаренко Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

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

Луценко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; керівник науково-

дослідницького Центру гендерної освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

 

 

Бойко Поліна Василівна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга 

Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми) 

Вплив гендерних стереотипів на професійну орієнтацію 

молоді  

Васильєва Аліса Олексіївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Національного університету «Чернігівська 

політехніка» (м. Чернігів); Ревко Альона Миколаївна – доктор 

економічний наук, професор кафедри соціальної роботи 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(м. Чернігів) 

Вплив реклами на формування гендерних стереотипів у 

дитини 

Вахно Валентин Дмитрович – студент спеціальності 

231 Соціальна робота Національного університету «Чернігівська 
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політехніка» (м. Чернігів); Ревко Альона Миколаївна – доктор 

економічний наук, професор кафедри соціальної роботи 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(м. Чернігів) 

Суть гендерного підходу у соціальній роботі 

Волкова Альона Андріївна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга 

Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми)  

Гендерні аспекти домашнього насильства в Україні 

Вунш Яна Віталіївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Новгородський Руслан 

Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин) 

Соціальна підтримка жінок, які зазнали насильства у сім’ї  

Гриценко Вікторія Анатоліївна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко 

Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга 

сучасних жінок» (м. Суми) 

Соціальна робота з жінками, які зазнали насильства у сім’ї 

Губко Вікторія Олександрівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Національного університету «Чернігівська 

політехніка» (м. Чернігів); Ревко Альона Миколаївна – доктор 

економічний наук, професор кафедри соціальної роботи 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(м. Чернігів) 

Гендерна рівність у сім’ї як детермінанта соціалізації 

дитини 
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Драган Юлія Олексіївна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

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

Становлення гендерного підходу в соціальній роботі: перші 

основні теорії 

Іванченко Юлія В’ячеславівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Гончаренко Олена 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Врахування гендерних особливостей в процесі соціального 

обслуговування клієнтів 

Кавицький Олексій Олександрович – студент спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси); Тернова Людмила 

Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціального забезпечення Черкаського державного технологічного 

університету (м. Черкаси) 

Протидія та запобігання гендерно зумовленому насильству 

Луценко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; керівник науково-

дослідницького Центру гендерної освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Гендерний аналіз батьківства та материнства у 

взаєминах з дітьми  

Маняк Анна Володимирівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Гончаренко Олена 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Міжнародні аспекти нормативно-правового забезпечення 

гендерної рівності чоловіків і жінок 



31  

Москаленко Денис Володимирович – студент спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Гончаренко Олена 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Нормативно-правове підґрунтя забезпечення гендерної 

рівності чоловіків і жінок в Україні 

Нагорна Марія Сергіївна – студентка спеціальності 232 Соціальне 

забезпечення Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Гончаренко Олена 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Гендерні особливості організації соціальної роботи у сфері 

соціальної підтримки молоді 

Пилипенко Альвіна Анатоліївна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Гончаренко Олена 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Дослідження проблеми гендерної рівності 

Подольська Анастасія Юріївна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Луценко Олена 

Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; керівник науково-дослідницького Центру 

гендерної освіти Сумського державного педагогічного 

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

Врахування державою потреб та інтересів жінок, які 

виховують дітей з інвалідністю 

Скіпальська Галина Богданівна – аспірантка кафедри соціальної 

роботи та соціальної педагогіки Київського університету 
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імені Бориса Грінченка (м. Київ); Полівко Галина Богданівна – 

кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(м. Київ) 

Гендерно зумовлене насильство в умовах війни: 

рекомендації для надавачів соціальних послуг 

Солошенко Ольга Михайлівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Швед Ольга Володимирівна – 

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Оцінка ефективності програми підвищення професійної 

компетентності операторів служби «102» щодо протидії 

гендерно зумовленому насильству 
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__________________________________________________________ 

 

Секція 5 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ 

ПІДТРИМКИ СІМ’Ї ТА ДИТИНИ 

 

Керівники секції: 

Іонова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

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

Клочко Олексій Олександрович – кандидат педагогічних наук, 

доцент, старший викладач кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

__________________________________________________________ 

 

Білоцерківська Олександра Михайлівна – студентка 

спеціальності 231 Соціальна робота Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); 

Василенко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування 

відповідального батьківства у старшокласників 

Волошенко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Державного університету «Одеська політехніка» (м. Одеса) 

Компетентнісний підхід у підготовці бакалаврів соціальної 

роботи 

Гвоздьова Уляна Анатоліївна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Костіна 

Валентина Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 
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Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

сім’єю з профілактики підліткової жорстокості 

Гіленко Дарина Андріївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

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

Специфіка професійного вигорання фахівців навчально-

реабілітаційних центрів 

Гончаренко Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

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

Підготовка майбутніх соціальних працівників до гендерно 

чутливої соціальної роботи 

Єрмолова Альона Олександрівна – студентка спеціальності 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми); Шевченко Таїсія Станіславівна – викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, керівник Креатив-групи аніматорів 

«Давай грай!» (м. Суми)  

Психологічна готовність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 

Єсіна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 

Підготовка майбутніх соціальних фахівців до 

профілактики девіантної поведінки підлітків 

Жаровська Олена Олександрівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Рижанова Алла 

Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до 

роботи з багатодітними сім’ями в ЗЗСО 
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Карпенко Мирослава Станіславівна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Березан 

Валентина Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

Місце навчальної дисципліни «Методи подолання 

емоційного вигорання фахівця соціальної сфери» у 

підготовці майбутнього соціального педагога до роботи з 

сім’ями 

Кривоконь Наталія Іванівна – доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри психології та педагогіки Національної 

академії Національної гвардії України (м. Харків) 

Компетенції практичних психологів і фахівців із соціальної 

роботи при наданні кризової та постризової психосоціальної 

допомоги: виклики воєнного часу 

Мисюра Яніна Василівна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; соціальний педагог опорного 

закладу «Лютенський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені М. Л. Величая» 

Полтавської області (м. Полтава); Лебедик Леся Вікторівна – 

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти 

і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

Формування інформаційної компетентності соціального 

педагога з питань соціальної підтримки сім’ї та дитини  

Михайличенко Ірина Володимирівна – методист І категорії, 

аспірантка кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) 

Реалізація гуманних векторів педагогічної діяльності 

Л. Кірдіщевої у професійному становленні майбутніх 

фахівців соціальної сфери 

Новицька Анна Олексіївна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків); 

Шеплякова Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної 
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педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків) 

Актуальність підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних 

мережах у закладах загальної середньої освіти  
Талаш Інна Олександрівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг) 

Психолого-педагогічні засади опанування технологією 

консультування майбутніми соціальними педагогами 

Хижняк Лариса Михайлівна – доктор соціологічних наук, 

професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (м. Харків); Хижняк Олександр 

Володимирович – доктор соціологічних наук, доцент, професор 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 

Інформаційно-комунікативна підготовка фахівців для 

сімейно орієнтованої соціальної роботи 
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__________________________________________________________ 

 

Секція 6 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї 

ТА ДИТИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ КРИЗ 

 

Керівники секції: 

Кирилюк Ганна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

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

Знобей Олексій Володимирович – викладач кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми) 

__________________________________________________________ 
 

Березан Валентина Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

Місце мобільних застосунків у соціальній підтримці сім’ї 

та дитини в умовах військової агресії 

Білько Олеся Петрівна – магістрантка спеціальності 

231 Соціальна робота Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг); Шимко Ія Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки 

і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг) 

Особливості соціально-педагогічної роботи з кандидатами 

щодо створення сімейних форм влаштування дітей під час 

воєнного стану 

Гузенко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми) 

Соціальний проєкт як засіб підтримки багатодітних сімей 

в умовах воєнного стану  
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Драновська Єлизавета Олегівна – студентка спеціальності 

035 Філологія Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми)  

Волонтерська підтримка багатодітних сімей в умовах 

воєнного стану 

Драновська Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти 

КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» (м. Суми) 

Роль дітей-волонтерів в умовах російської агресії проти 

України 

Знобей Олексій Володимирович – викладач кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми) 

Соціальна робота з сім`ями вимушених переселенців  

Івашина Людмила Петрівна – кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної 

освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми)  

Особливості педагогічної підтримки учнів нової української 

школи у воєнний час 

Кабусь Наталя Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Погребняк Тетяна Дмитрівна – 

молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

(аналізу і прогнозування надзвичайних ситуацій) факультету 

підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів)  

Соціально-психологічна реабілітація населення, 

постраждалого внаслідок бойових дій 

Кінаш Лілія Сергіївна – студентка спеціальності 232 Соціальне 

забезпечення Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко Людмила Іванівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету 
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імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга сучасних жінок» 

(м. Суми) 

Технології соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб 

Клименко Леся Валентинівна – аспірантка спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Лісовець Олег 

Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) 

Особливості соціальної підтримки сімей в умовах воєнного 

стану 

Котломанітова Галина Олександрівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

Зміст соціально-профілактичної роботи щодо жорстокого 

поводження з дітьми 

Лесь Ангеліна Олексіївна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Полякова Ольга 

Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, голова ГО «Ліга сучасних жінок» (м. Суми)  

Протидія торгівлі людьми у воєнний час 

Лісовець Олег Васильович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин) 

Соціально-правовий захист сімей з дітьми в умовах 

воєнного стану 

Мартинюк Яна В’ячеславівна – аспірантка кафедри соціальної 

роботи та соціальної педагогіки Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ)  

Соціальна згуртованість як інструмент об`єднання 

громади 

Наконечна Анна В’ячеславівна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота» Полтавського національного педагогічного 
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університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Кононенко Лілія 

Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава)  

Особливості створення контенту відеоігор для підлітків у 

воєнний час: соціально-педагогічний, соціально-

психологічний, іронічно-сатиричний аспекти 

Олійник Марія Олександрівна – студентка спеціальності 

232 Соціальне забезпечення Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми); Пономаренко 

Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; заступник голови ГО «Ліга сучасних жінок» 

(м. Суми) 

До питання соціального захисту безробітних громадян 

Останіна Ніна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин)  

Соціальна підтримка сімей, що виховують дитину з 

інвалідністю 

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава)  

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах воєнного стану 

Петрочко Жанна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Тимчасове влаштування дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, у сім’ї громадян в умовах війни: 

інноваційний підхід 

Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми) 

Соціально-педагогічна підтримка дітей, які постраждали 
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під час воєнних дій 

Резнік Юлія Сергіївна – студентка спеціальності 231 Соціальна 

робота Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Котломанітова Галина 

Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

Ставлення громадськості до проблеми інклюзії та 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в 

освітній простір 

Ромащенко Катерина Юріївна – студентка спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність Національного університету 

«Чернігівська політехніка» (м. Чернігів); Павлова Сніжана 

Леонідівна – студентка спеціальності 262 Правоохоронна 

діяльність Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(м. Чернігів); Карпова Ірина Гораціївна – кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та 

загальноправових дисциплін Національного університету 

«Чернігівська політехніка» (м. Чернігів) 

Деякі аспекти соціальної та правової підтримки дітей в 

умовах війні в Україні 

Созонова Олександра Ігорівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Останіна Ніна Степанівна – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи  Гоголя (м. Ніжин) 

Роль батьків у запобіганні вживання дітьми наркотичних 

речовин 
Сокол Артем Олександрович – соціальний педагог Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради 

Сумської області (м. Глухів) 

Соціально-психологічний супровід учасників освітнього 

процесу, які постраждали внаслідок військових конфліктів  

Сугейко Яна Миколаївна – магістранта спеціальності 

231 Соціальна робота Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Котломанітова 

Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
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доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

Можливості фахівця соціальної сфери у розвитку 

соціальної активності молоді шляхом залучення до 

волонтерської діяльності 

Файдюк Олена Валентинівна – аспірантка кафедри соціальної 

роботи та соціальної педагогіки Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ)  

Соціально-педагогічна підтримка дітей 

військовослужбовців у воєнний період 

Шпиг Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії морального, 

громадянського і міжкультурного виховання Інституту проблем 

виховання НАПН України (м. Київ)  

Розвиток цифрових компетентностей підлітків-членів 

дитячих громадських організацій засобами безпечного 

«інтернет-серфінгу» 

Якутович Олена Володимирівна – студентка спеціальності 

231 Соціальна робота Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ); Петрочко Жанна Василівна – 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка (м. Київ) 

Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми з інвалідністю 


