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Порядок роботи конференції 
 

21 січня 2015 року 
 

9:00 – 10:00 – реєстрація учасників  
 

10:00 – 12:00 – пленарне засідання  
 

12:00 – 13:00 – перерва на обід 
 
13.00 – 14.00 – майстер-клас «Соціальні гарантії студентів: законодавче 
визначення та проблеми застосування на практиці» - проводить Остапенко 
Людмила Анатоліївна, директор Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету, кандидат 
юридичних наук, доцент, м.Чернігів 
 

13:00 – 14:00 – майстер-клас «Розвиток життєстійкості українців в умовах 
системної суспільної кризи» – проводить Кривоконь Наталія Іванівна, доктор 
психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна, м. Харків 
 
13.00 – 14.00 – майстер-клас «Формування підприємливості у майбутніх фахівців 
соціальної сфери» - проводить Левицька Надія Сергіївна, аспірант лабораторії 
соціальної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, м.Київ 
 
 
14:00 – 16:00 – круглий стіл «Соціальне партнерство і місцева громада: напрями, 
проблеми, пошук»  
 
14:00 – 16:00 – секційні засідання  
 

Секція 1. Правові аспекти розвитку громадянського суспільства на сучасному 
етапі в Україні 

 

Секція 2. Розвиток громадянського суспільства: духовність і соціум 
 

Секція 3. Соціальні та психологічні проблеми громадянського поступу 
сучасної України 

 

Секція 4. Громадянське суспільство і соціальний менеджмент в ХХІ ст.: 
тенденції і перспективи 

 
 
 

16:00 – 16:30 – підведення підсумків конференції 
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Пленарне засідання 
Шкарлет Сергій Миколайович, ректор 
Чернігівського національного технологічного 
університету 
 

Вітальне слово 

Казимир Володимир Вікторович, проректор з 
наукової роботи Чернігівського національного 
технологічного університету 
 

Вітальне слово 

Новомлинець Олег Олександрович, проректор  
з науково-педагогічної роботи та міжнародної 
діяльності Чернігівського національного 
технологічного університету  
 

Вітальне слово 

Остапенко Людмила Анатоліївна, директор 
Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 
 

Вітальне слово 

Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних 
наук, старший науковий співробітник, завідувач 
наукового відділу правових проблем інформаційної 
безпеки Науково-дослідного інституту інформатики і 
права Національної академії правових наук України 
 

Природне право - парадигма human 
rights – позитивне право: 
громадянське суспільство 
 ad hoc tribune 
 

Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи та 
кадрової політики Буковинського державного 
фінансово-економічного університету 
 

Духовність і толерантність як 
ресурс громадянського поступу в 
Україні 
 

Ярошенко Алла Олександрівна, доктор 
філософських наук, професор, директор Інституту 
соціальної роботи та управління Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  
 

Соціальна політика в сучасній 
Україні: виклики часу 

Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор 
філософських наук, професор, професор кафедри 
соціальної філософії та філософії історії 
Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова 
 

Основні форми демократичного 
процесу та механізми його реалізації 
у просторі українських реалій  

Личковах Володимир Анатолійович, доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри 
суспільних дисциплін та українознавства Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного 
університету  
 

Культурологічна регіоніка: 
міжрегіональний діалогізм культури 
соборної України в соціальній роботі  
і громадянському самовизначенні 
 

Москаленко Валентина Володимирівна, доктор 
філософських наук, професор, завідувач лабораторії 
соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 

Проблеми становлення економічної 
культури молоді в контексті 
громадянського поступу сучасної 
України 
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Тополь Ольга Володимирівна, доктор 
філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
соціальних наук і технологій Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного 
університету 
 

Духовність як першооснова 
суспільного буття 
 

Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних 
наук, доцент, професор кафедри прикладної 
психології Харківського національного університету 
ім. В.Каразіна 
 

Модель формування 
життєстійкості українців в 
проблемному соціумі 

Берднік Інна Володимирівна, кандидат юридичних 
наук, доцент, декан юридичного факультету 
Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 
 

Оціночні поняття в кримінальному 
праві України 

Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, декан факультету соціальної роботи 
Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 
 

Розвиток соціального капіталу 
громади і міжгенераційна робота: 
нові перспективи для соціальних 
працівників 

Апанасенко Катерина Іванівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри цивільного, 
господарського, адміністративного права та процесу 
Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 
 

Зобов'язання України в рамках Угоди 
про асоціацію з ЄС у галузі 
управління господарською діяльністю 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 
 

Правові аспекти розвитку громадянського суспільства на сучасному етапі в Україні 
 

Керівники секції: 
 

1. Ніщимна Світлана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан 
факультету господарського права та соціального забезпечення 

2. Хименко Олександр Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, зав. 
кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та процесу Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

3. Рудик Вікторія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права 
і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

 
Секретар секції – Селецький Олексій Вікторович, викладач кафедри трудового 

права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 
1. Андріїв В.В., кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Щодо соціальної підтримки сімей з дітьми 
2. Андріїв В.В., кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; 
Маринець А.В., магістрант юридичного факультету Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Проблеми працевлаштування та нормативно-правового регулювання праці 
молоді та інвалідів 

3. Барабаш А.Г., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового 
регулювання економіки Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Нові підстави припинення трудового договору: коментар до змін в 
законодавстві 

4. Бондаренко Д.Ю., голова Наукового товариства студентів і аспірантів, 
студентка 4 курсу Юридичного інституту Національного авіаційного університету 

Примирення як найефективніший спосіб вирішення кримінально-правового 
конфлікту 

5. Веремієнко С.В., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права, 
конституційного права Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
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Чернігівського національного технологічного університету; Хитун М.А., студентка 
гр. ПР-122 юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Проблема реформування ООН у світлі подій, пов’язаних з порушенням 
територіальної цілісності України 

6. Волкова Г.Р., ст. викладач кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету; Єсипенко О.О., студентка 
гр. ПР-122 Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Міжнародні стандарти у сфері соціального забезпечення 
7. Дерев’яшкіна А.Д., прокурор прокуратури м.Чернігова, юрист 3 класу 
Проблемні питання захисту прав потерпілого при укладанні угод про 

примирення у кримінальних провадженнях 
8. Ібрагімова Н.В., ст. викладач кафедри правового регулювання економіки, 

факультету господарського права і соціального забезпечення Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Правовий режим майна холдингової компанії 
9. Керноз Н.Є., ст. викладач кафедри цивільного, господарського,  

адміністративного права  та процесу Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Проблемність визначення та впровадження мов у національному 
судочинстві України 

10. Козинець І.Г., ст. викладач кафедри історії та теорії держави і права, 
конституційного та адміністративного права Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Шукачі притулку в контексті становлення системи міжнародного захисту 
біженців 

11. Козинець О.Г., кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри теорії та 
історії держави і права, конституційного права Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету; Конопля Я.Ю., студент І курсу юридичного факультету Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Судова реформа Кирила Розумовського 
12. Коломієць Н.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового 

регулювання економіки Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Гарантії забезпечення прав і законних інтересів особи при провадженні 
негласних слідчих (розшукових) дій 

13. Коляденко П.Л., здобувач Науково-дослідного інституту інформатики і 
права Національної академії правових наук України, суддя Дарницького районного суду 
міста Києва 

Фіксування судового засідання технічними засобами як гарантія доступу 
громадськості до інформації про перебіг та обставини судового засідання 
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14. Кочина О.С. асистент кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Право суб’єктів авторського права та суміжних прав на ім’я 
15. Литвиненко В.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового 

права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Правова основа надання соціальних послуг 
16. Марущак О.А., асистент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Ідея сильної держави Нікколо Макіавеллі 
17.Ніщимна С.О., доктор юридичних наук, професор, декан факультету 

господарського права та соціального забезпечення Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Принципи фінансового права 
18. Огородник О.Г., ст. викладач кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету; Самсоненко Л.А., 
студентка гр. ПР-101 (51) Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Трудові права працівника: міжнародні норми і національне законодавство у 
сфері праці 

19. Огородник О.О., ст. викладач кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету; Поскробка І.В., студентка 
гр. ПР-101(51) Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету  

Проблеми вдосконалення української термінології в галузі трудового права 
20. Олефіренко Е.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права, конституційного права  Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету; Рожок О.В., студент гр. ПР-133 Навчально-наукового інституту права 
і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Поняття конституційного права на недоторканність приватного життя 
21. Осипенко І.П., ст. викладач кафедри кримінального права та правосуддя 

Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету; Бугрим М.П., студент гр. 411 Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету  

Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 

22. Пузирна Н.С. кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; Сусло С.А., 
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магістрантка юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Особливості розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з 
працівниками, які мають інвалідність 

23. Пузирний В.Ф. кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; Михайлов М.І., 
магістрант юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Нормотворча діяльність Міжнародної організації праці в сфері регулювання 
трудової міграції 

24. Пузирний В.Ф. кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; Соловйов Д.Г., 
магістрант юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Зарубіжний досвід соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві 

25. Рудик В.А. , кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; Філоненко Д. 
студентка 6 курсу гр.МПР-091 Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Міжнародні стандарти в системі гарантій права на соціальний захист 
людини 

26. Савінова Н.А., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної безпеки Науково-
дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук 
України 

Природне право - парадигма human rights – позитивне право: громадянське 
суспільство ad hoc tribune 

27. Селецький О.В., викладач кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету; Скуміна М.С., студентка 
гр. ПР-131 Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Працівник як суб’єкт трудового права 
28. Толкач С.М., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Українська державність та правова система: історія та сучасність 
29. Чічкань М.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та 

права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; 
Якубовський М.О., студент групи МПР-091 Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету 
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Сучасні аспекти правового регулювання у сфері соціального захисту 
інвалідів в Україні 

30. Чічкань М.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; Мірошник К.М., 
студент групи МПР-091 Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Поняття бідності та критерії її визначення 
31. Шпомер А.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового 

регулювання економіки Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Нормативне регулювання змісту технічних регламентів в Україні 
32. Авдеев В.А., доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного 

права и криминологии Байкальского государственного университета экономики и 
права; Авдеева О.А., доктор юридических наук, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Сибирской академии права, экономики и управления 

Правовые основы противодействия коррупционной преступности 
33. Авдеева Е.В., кандидат юридических наук, ст. преподаватель Байкальского 

государственного университета экономики и права 
Эволюция законодательства, регламентирующего незаконную 

госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях 

34. Маркунцов С.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Уголовно-правовой запрет в рамках правового измерения 
35. Маркунцова И.А., аспирантка кафедры уголовного права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Правовое измерение в контексте моделирования уголовного закона 
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СЕКЦІЯ 2 
Розвиток громадянського суспільства: духовність і соціум 

 
Керівники секції: 
 

1. Тополь О.В., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціальних 
наук і технологій Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

2. Ємець Н.А., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

 
Секретар секції – Ліванова Т.О., старший лаборант кафедри гуманітарних 

дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету  
 
ВИСТУПИ: 
 

1. Андрійчук Т.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Амбівалентність української ментальності і проблеми розбудови 
громадянського суспільства в сучасній Україні 

2. Богун К.М., аспірантка кафедри філософії та культурології Чернігівського 
національного педагогічного університету  ім. Т.Г. Шевченка 

Модель громадянського суспільства в казках Т.Янссон про Мумі-тролей 
3. Богун М.О., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

культурології Чернігівського національного педагогічного університету  ім. 
Т.Г.Шевченка 

Праобрази громадянського суспільства в контексті посттоталітарного 
дискурсу 

4. Босик З.О., кандидат культурології, завідувач лабораторії традиційної 
народної культури ім. В.Т. Скуратівського, доцент Національного педагогічного 
університету ім. Драгоманова 

Традиційна культура як важлива складова збереження культурної 
самобутності і ствердження національної ідентичності становлення 
громадянського суспільства в Україні 

5.  Вихованець З.С., аспірантка кафедри соціальної філософії та філософії освіти 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Від громадянської ідеї блага до філософії щастя 
6. Доній Н.Є., кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри 

соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету 
ім. М.П.Драгоманова 

Людина в філософії вітаїзму: проблема цілісності 
7. Доропій Н.М., викладач кафедри суспільних дисциплін та українознавства 

Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету, Сутрін В.Д., кандидат філософських наук, 
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доцент кафедри суспільних дисциплін та українознавства Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Роль інституту сім’ї в розвитку громадянського суспільства 
8.  Євдокименко Р.І., ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-

наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Нова парадигма управління як необхідна умова для суспільства, що 
трансформується 

9. Ємець Н.А., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Онтологічний статус сучасної людини і процеси формування громадянського 
суспільства 

10. Зіневич Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін 
та українознавства Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету, Красавіна В.В. кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та українознавства Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Сучасний мовний дискурс, як відображення суспільно-політичних процесів в 
Україні 

11. Каранда М.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 
культурології Чернігівського національного педагогічного університету  
ім. Т.Г.Шевченка 

Студентський соціальний театр як осередок громадянського суспільства в 
сучасній Україні 

12. Карпова І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Студентське самоврядування у ВНЗ: школа набуття досвіду суспільної 
діяльності 

13.  Каранда М.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 
культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т.Г. Шевченка 

Cтудентський соціальний театр як осередок громадянського суспільства 
14. Киселиця С.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Українська гуманітаристика у пошуках мудрих світоглядних настанов 
15. Крук О.І., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Антиєвропейські настрої – стримуючий фактор розвитку громадянського 
суспільства в Україні: історичні витоки 
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16. Лашук Н.В., лаборант кафедри філософії та культурології Чернігівського 
національного педагогічного університету  ім. Т.Г. Шевченка 

Російське масонство як перетворена форма громадянського суспільства в 
умовах самодержавства 

17.  Легецька Л.О кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та 
соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Формування громадянськості студентів в контексті їх ціннісних орієнтацій 
18. Ліванова Т.О., лаборант кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-

наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Принцип «благоговіння перед життям» А. Швейцера у становленні сучасного 
громадянського суспільства 

19. Носач Б.О., аспірант кафедри соціальної філософії та філософії освіти 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Соціально-економічний аналіз потенційних загроз розвитку демократичних 
процесів в Україні 

20. Ольховик М.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 
культурології Чернігівського національного педагогічного університету                       
ім. Т.Г.Шевченка 

Формування ідентичності в соціально-комунікаційному просторі сучасного 
громадянського суспільства 

21. Полякова А.А., кандидат філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов 
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Сакральна символіка українського орнаменту 
22. Пономаренко О.В., старший викладач кафедри суспільних дисциплін та 

українознавства Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Національно-патріотична спрямованість суспільної свідомості політичної 
еліти Гетьманщини та незалежної України 

23. Сичова К.В., ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Калокагатійні засади у становленні української естетичної думки 
24. Столяр М.Б., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету                       
ім. Т.Г.Шевченка 

Сміхова культура і громадянське суспільство (на матеріалі радянських 
культурних практик другої половини XX ст.) 

25. Субботіна І.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних наук і 
технологій Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Духовно-моральні засади формування громадянського суспільства в Україні 
26. Терещенко-Кайдан Л.В., кандидат мистецтвознавства, професор, 

докторант   Національної академії керівних кадрів і мистецтв 
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Культурний діалог України та Греції в контексті релігійних зв’язків        
XVII- XVIIІ ст. 

27. Топал А.С., студентка Чернігівського національного технологічного 
університету, Шакун Н.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін та українознавства Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Філософські аспекти сучасної концепції громадянського суспільства 
28. Фоміних Н.В., викладач кафедри суспільних дисциплін та українознавства 

Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Філософсько-освітня парадигма сучасного громадянського суспільства 
29. Царенок А.В. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

культурології Чернігівського національного педагогічного університету                       
ім. Т.Г. Шевченка 

Аскетико-естетичні ідеали православ’я як чинник суспільно-культурного 
розвитку 

30.  Шакун Н.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін та українознавства Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Філософія поступу як методологія розбудови громадянського суспільства в 
Україні 

31. Шара Л.М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центрально-
Східної Європи Чернігівського національного педагогічного університету                       
ім. Т.Г. Шевченка 

Соціально-значимі проекти у роботі Чернігівської міської думи початку XX 
століття 

32. Шевченко Г.М. кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних наук і 
технологій Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Свобода і необхідність в інформаційному суспільстві 
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СЕКЦІЯ 3 
Соціальні та психологічні проблеми громадянського поступу сучасної України 

 
Керівники секції: 

 
1. Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, професор 

кафедри прикладної психології Харківського національного університету ім. 
В.Каразіна 

2. Мазур Тамара Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціології і психології соціального та особистісного самовизначення 
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 
 

Секретар секції – Полтарескул Юлія Миколаївна, старший лаборант кафедри 
соціальної роботи Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 
 
ВИСТУПИ: 
 

1. Бабакова В.М., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Проблеми соціальної безпеки  України в сучасний період 
2. Бойченко С.Г., викладач кафедри соціальних наук і технологій Навчально-

наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Смертність населення Чернігова від самогубств у другій пол.ХІХ-поч.ХХ ст. 
3. Бондар Ю.С., викладач кафедри соціальних наук і технологій Навчально-

наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Проблема усвідомленого ставлення до психологічного здоров’я підлітків, 
що виховуються в умовах інтернату 

4. Борисенко М.І., ст. викладач кафедри соціальної роботи Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Законодавче забезпечення соціальної роботи з людьми похилого віку 
5. Голубенко Т.О., ст.викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи 

Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Актуальні проблеми соціального захисту людей похилого віку в Україні 
6. Дем’яненко Ю.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології і 

психології соціального та особистісного самовизначення Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Автобіографічний наратив як метод збору діагностичного матеріалу у 
консультаційній роботі 
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7. Децюк Т.М., ст. викладач кафедри соціальної роботи Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Школа тренінгів як форма позааудиторної роботи зі студентами 
8. Житинська М.О., викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи 

Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Деякі аспекти організації соціально-педагогічної підтримки людини 
похилого віку в умовах сьогодення 

9. Каземирова С.К., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 
соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Формирование современного украинского общества и гендерные 
стереотипы в сознании студентов 

10. Кальницька К.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальних 
наук і технологій Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Трансактивна пам’ять як соціально-психологічний феномен в аналізі 
групової психіки 

11. Каранда М.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 
культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т.Г. Шевченка 

Cтудентський соціальний театр як осередок громадянського суспільства 
12. Корнівська М.М., асистент Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 
Виховання нової генерації молоді – необхідна умова формування активної 

громадянської позиції 
13. Колєватов О.О., кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Сучасні проблеми формування громадянського суспільства в Україні 
14. Коленіченко Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Науково-теоретичний аналіз проблеми соціально-педагогічної підтримки 
людини похилого віку в умовах геріатричного пансіонату 

15. Левицька Н.С., асистент кафедри соціальної роботи Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Особливості економічної де- та ресоціалізації особистості в умовах 
розбудови громадянського суспільства 

16. Лещенко М.Є., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 
особистісного самовизначення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету; Орешета Ю.В., 
асистент кафедри соціології і психології соціального та особистісного 
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самовизначення Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету 

Всебічний розвиток як умова самоідентифікації особистості 
17. Мазур Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціології і психології соціального та особистісного самовизначення Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Психологічні механізми копінг-поведінки фахівців соціальної сфери 
18. Мекшун А.Д., ст. викладач кафедри соціальної роботи Навчально-наукового 

інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Аналіз педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх 
соціальних працівників 

19. Мульована Л.І., асистент кафедри соціальної роботи Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Соціальний захист учасників АТО 
20. Новик Л.М., ст. викладач кафедри соціальних наук і технологій Навчально-

наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Суб’єктність як психологічний феномен 
21. Острянко Т.С., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної 

роботи Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності у 
загальноосвітньому навчальному закладі 

22. Ревенок Д.О., аспірант кафедри соціології і психології соціального та 
особистісного самовизначення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Соціально-психологіний клімат як інтегральний показник групової 
психологічної ефективності діяльності волонтерського об’єднання 

23. Ревко А.М., асистент кафедри соціальної роботи Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Вплив рівня добробуту населення на процеси модернізації людського 
потенціалу регіону 

24. Скорик Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
роботи Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету 

Волонтерська діяльність як складова професійної підготовки соціальних 
працівників 

25. Стех Є.О., викладач кафедри соціальних наук і технологій Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету 

Особливості патріотичного виховання учнівської молоді в умовах 
професійно-технічних навчальних закладів. 
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26. Федоренко В.М., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології і 
психології соціального та особистісного самовизначення Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 
університету 

Соціологічний аналіз пошуку шляхів виходу із глобальних економічних та 
екологічних криз  

27. Філіпович В.М., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 
особистісного самовизначення Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету 

Інтелектуальні особливості особистості 
 



 18 

СЕКЦІЯ 4 
Громадянське суспільство і соціальний менеджмент в ХХІ ст.: тенденції і 

перспективи 
Керівники секції: 
 

1. Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, 
директор Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова  

2. Головко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

3.  Секретар секції – Голубенко Тетяна Олександрівна, ст. викладач 
кафедри теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та 
управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  
 
ВИСТУПИ: 
 

1. Агапова М.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної політики 
Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 

Взаємодія державного і недержавного секторів у напрямі реалізації програм 
щодо соціальної допомоги і підтримки населення України 

2. Гальчич І.П., викладач кафедри соціальної політики Інституту соціальної 
роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Технологічні аспекти управління розвитком організаційного середовища у 
соціальному закладі 

3. Головко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-правового 
захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

Розвиток правосвідомості як чинник правового виховання підлітків 
4. Голубенко Т.О., ст. викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи 

Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 

Підвищення ефективності патронажної роботи з людьми похилого віку в 
умовах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) 

5. Дубич К. В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної 
політики Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Удосконалення вітчизняної системи соціального захисту через угоду про 
асоціацію між Україною та ЄС 

6. Зінченко О.В., викладач кафедри соціально-правового захисту населення 
Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова  

Трирівнева система пенсійного забезпечення як гарантія соціально-
правового захисту населення 
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7. Ковчина І.М., доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри соціально-
правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Підготовка студентів до соціально-правового захисту населення 
8. Коновалова М. В., викладач кафедри соціальної політики Інституту соціальної 

роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Роль соціально-орієнтованих некомерційних організацій в формуванні та 

розвитку громадянського суспільства в Україні 
9. Ляднева А.В., ст. викладач кафедри соціальної політики Інституту соціальної 

роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Місія благодійних організацій в житті місцевих громад: історико-

філософський аспект 
10. Панченко М.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-

правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Теоретичне тлумачення норм міжнародного законодавства з питань 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх в процесі фахової підготовки 

11. Пасічніченко С.В., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціально-
правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Роль батьків у захисті прав дитини 
12. Патинок О.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої 

психології та психології управління доцент кафедри соціально-правового захисту 
населення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

Відповідальність працівника соціальної сфери в громадянському суспільстві 
13. Юрченко Є.О., доцент кафедри соціально-правового захисту населення 

Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 

Соціально-правовий захист населення у міжнародному законодавстві 
 

 
 
 
 
 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 


