
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Чернігівський державний технологічний університет 
Факультет соціальної роботи 

 
Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України 

Лабораторія соціальної психології 
 

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА 
 

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА 
 
 
 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СУЧАСНІСТЬ:  
ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
ПРОГРАМА 

 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(з міжнародною участю) 
 
 
 

23-24 травня 2013 року 
 

 

 
 
 
 

Чернігів 2013



 2 

Порядок роботи конференції 
 

23 травня  
 

9:30 – 11:00 – реєстрація учасників (фойє навчального корпусу № 8) 
 

11:00 – 13:00 – пленарне засідання (л/з № 2) 
 

13:00 – 14:00 – перерва на обід 
 

14:00 – 16:00 – круглий стіл «Соціальне партнерство і місцева громада: напрями, 
проблеми, пошук» (л/з № 2) 
 

14:00 – 16:00 – майстер-клас «Соціодрама як метод вирішення соціальних 
конфліктів» – проводить Бевз Галина Михайлівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної і практичної психології Університету менеджменту 
освіти, м. Київ (ауд. 404) 
 

14:00 – 16:00 – майстер-клас «Соціальна адаптація дітей-сиріт та випускників 
інтернатних закладів» – проводить Довгоброд Людмила Андріївна, завідувач відділу 
соціально-профілактичної роботи комунального закладу «Чернігівський центр роботи 
з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради (ауд. 405) 
 

16:00 – 16:15 – підведення підсумків круглого столу (л/з № 2) 
 

16:15 – 18:30 – культурна програма 
 

24 травня 
 

10:00 – 12:30 – секційні засідання  
 

Секція 1. Гуманітарні виміри соціальної роботи і сталого розвитку – (ауд. 212) 
 

Секція 2. Проблеми підготовки та професійної діяльності соціальних працівників 
в Україні – (ауд. 303) 
 

Секція 3. Соціально-педагогічні та психологічні аспекти соціальної роботи в 
Україні (ауд. 408) 
 
13:00 – 14:00 – перерва на каву 
 

14:00 – 15:00 – культурна програма:  
Презентація Дня слов’янської писемності і культури (л/з № 1) 



 3 

Пленарне засідання 
 

Шкарлет Сергій Миколайович, ректор 
Чернігівського державного технологічного 
університету 
 

Вітальне слово 

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

Вітальне слово 

Новомлинець Олег Олександрович, проректор  
з науково-педагогічної та виховної роботи 
Чернігівського державного технологічного 
університету  
 

Вітальне слово 

Музика Юрій Володимирович, заступник голови 
Чернігівської обласної державної адміністрації з 
гуманітарних питань 
 

Вітальне слово 

Рікарда Рігер, директор Програми розвитку ООН  
в Україні 
 

Вітальне слово 
Соціальні виміри сталого розвитку 
 

Сердюк Оксана Станіславівна,  директор 
Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 
обласної державної адміністрації 

Проблеми і перспективи соціальної 
роботи з дітьми, сім’єю та молоддю  
в умовах реформування системи 
соціальних служб 
 

Снегерьова Інна Володимирівна, перший 
заступник директора Департаменту соціального 
захисту, начальник управління соціального захисту 
населення Чернігівської обласної державної 
адміністрації 
 

Пріоритети  соціального захисту 
вразливих верств населення в Україні 
на сучасному етапі 

Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, декан факультету соціальної роботи 
Чернігівського державного технологічного 
університету 
 

Соціальна робота для сталого 
розвитку: в пошуках спільних векторів 

Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних 
наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи 
Чернігівського державного технологічного 
університету 
 

Концепція соціально-психологічного 
забезпечення розвитку соціальних 
послуг в Україні 

Карагодіна Олена Геннадіївна, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 
та практичної психології Академії праці і соціальних 
відносин Федерації професійних спілок України 
 

Психологічна допомога як соціальна 
послуга: від моделей до реальності  
 

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

Економічна культура як чинник 
соціалізації особистості  
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Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських 
наук, провідний науковий співробітник лабораторії 
соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, старший 
науковий співробітник 
 

Моральна регуляція економічної 
поведінки особистості 
 

Ярошовець Володимир Іванович, доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри 
історії філософії Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка 
 

Антропологічно-екзистенційний зміст 
українського соціуму 

Личковах Володимир Анатолійович, доктор 
філософських наук, професор, професор кафедри 
гуманітарних дисциплін Чернігівського державного 
технологічного університету  
 

PR тіла у псевдокультурі як 
соціальна “нібитологія” щастя  

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

Культура життєдіяльності 
особистості в контексті соціальної 
роботи 

Шакун Наталія Валеріївна, кандидат філософських 
наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Чернігівського державного інституту економіки і 
управління 
 

Філософія як методологія теорії  
і практики соціальної роботи 

Бевз Галина Михайлівна, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри загальної і практичної 
психології Університету менеджменту освіти  
 

Міфи соціальної роботи 

Судоргин Олег Анатолиевич, доктор политических 
наук, декан факультета «Социальные технологии» 
Орловского филиала РАНХиГС 
 

О практической направленности 
подготовки социальных работников  
в современной России 

Харченко Анатолий Антонович, кандидат 
исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Социальной работы и педагогики 
профессиональной деятельности» Орловского 
филиала РАНХиГС 
 

Методологические особенности 
опережающего профессионального 
образования работников социальной 
сферы 
 

Суровцева Ирина Юрьевна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры 
социологии управления Донецкого государственного 
университета управления  
 

Компетенции социального 
работника: международный  
и отечественный опыт  
 

Карчевская Елена Николаевна, кандидат 
географических наук, доцент, зам. декана 
Гомельского государственного технического 
университета им. П.О. Сухого 

Развитие социального туризма   
в экологически проблемном регионе 
(на примере Гомельской области) 
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Абромайтене Лайма, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры образовательных систем 
(программа социальной педагогики) Каунасского 
технологического университета, член Литовской 
ассоциации супервизоров 
 

 
Опыт организации и предоставления 
услуг супервизии в Литве 

Букач Микола Миколайович, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 
Миколаївського національного університету 
ім. В.О. Сухомлинського 

Освітній центр «Університет 
третього віку» Миколаївського 
національного університету 
ім. В.А. Сухомлинського (досвід 
створення і функціонування) 
 

Крейдун Надія Петрівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, декан факультету психології, професор 
кафедри прикладної психології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
 

Деформація соціального інтелекту  
як фактор девіантної поведінки  
в старшому підлітковому віці 

Скребець Василь Олексійович, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
екологічної психології та психічного здоров’я 
Чернігівського національного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка 
 

Еколого-економічні і морально-
правові виміри здорового глузду  
у повсякденні та методика їх 
діагностики 

Скляр Павло Петрович, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи 
Східноукраїнського національного університету 
ім. В. Даля 
 

Гуманізація освітнього простору  
як чинник ефективності підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери 

Кабаченко Надія Василівна, кандидат соціологічних 
наук, професор, керівник Школи соціальної роботи 
ім. В.О. Полтавця НаУКМА 
Бойко Оксана Михайлівна, ст. викладач  Школи 
соціальної роботи ім. В.О. Полтавця НаУКМА 
 

Розвиток докторської програми 
(PhD) із соціальної роботи  
і соціальної політики в НаУКМА 

Добров Петро Васильович, доктор історичних наук, 
професор, декан історичного факультету Донецького 
національного університету, академік Української 
Академії історичних наук, заслужений працівник 
освіти України 
 

Соціально-історичні передумови 
становлення громадянськості воїнів-
інтернаціоналістів Донеччини 

Філіпська Ольга Казимирівна, директор 
Чернігівського обласного соціального центру Матері 
і дитини «Батьки і дитина разом» 

Формування батьківської 
відповідальності в Чернігівському 
обласному соціальному центрі 
Матері і дитини «Батьки і дитина 
разом» 
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
«Соціальне партнерство і місцева громада: 

напрями, проблеми, пошук» 
 
Модератори: 
 
Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи Чернігівського державного технологічного університету  
Скорик Тамара Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи, керівник волонтерського центру «Довіра» Чернігівського 
державного технологічного університету 

Волковницька Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної 
роботи, керівник Студентської соціальної служби Чернігівського державного 
технологічного університету 

 
Учасники: 
 
1. Горбань Юрій Володимирович, голова Деснянської районної в м. Чернігові 

ради 
2. Заліський Анатолій Андрійович, начальник Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації 
3. Чала Тетяна Іванівна, директор Чернігівського обласного центру 

практичної психології і соціальної роботи 
4. Сердюк Оксана Станіславівна, директор Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту Чернігівської обласної державної адміністрації 
5. Снегерьова Інна Володимирівна, перший заступник директора 

Департаменту соціального захисту, начальник управління соціального захисту 
населення Чернігівської обласної державної адміністрації 

6. Падалка Лідія Василівна, директор Чернігівського обласного центру 
зайнятості 

7. Сторожева Еліна Вадимівна, головний спеціаліст, юрисконсульт 
Чернігівського міського центру зайнятості 

8. Кузнєцова-Молодчая Тетяна Степанівна, директор Чернігівського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

9. Кот Алла Анатоліївна, директор Чернігівського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

10. Старовойт Ольга Петрівна, заступник директора Чернігівського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

11. Тимошенко Олександр Олексійович, директор Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новозаводської районної у 
м. Чернігові ради 

12. Матвієнко Костянтин Іванович, директор Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у 
м. Чернігові раді 
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13. Носок Світлана Іванівна, заступник директора Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у 
м. Чернігові раді 

14. Акименко Юрій Федорович, заступник директора соціально-психологічного 
центру м. Славутич 

15. Вовк Анатолій Валерійович, заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Чернігівського центру роботи з дітьми та молоддю за 
місцем проживання» Чернігівської міської ради 

16. Довгоброд Людмила Андріївна, завідувач відділу соціально-профілактичної 
роботи комунального закладу «Чернігівський центр роботи з дітьми та молоддю за 
місцем проживання» Чернігівської міської ради 

17. Філіпська Ольга Казимирівна, директор Чернігівського обласного 
соціального центру Матері та дитини «Батьки й дитина разом» 

18. Чорна Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Чернігівського обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

19. Маюренко Галина Іванівна, завідувач відділу соціальної реабілітації 
Чернігівського обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

20. Саєнко Лідія Ігорівна, вчитель-реабілітолог  Чернігівського обласного 
Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

21. Зелений Валерій Миколайович,  заступник директора з медичної частини 
Чернігівського геріатричного пансіонату 

22. Мозговий Віктор Іванович, доцент, кандидат психол. наук, голова ради 
громадської організації “Чернігівська міська асоціація «Конкордія»” 

23. Сила Владислав Григорович, місцевий координатор проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у Чернігівській області 

24. Хоменок Юлія Анатоліївна, соціальний педагог Чернігівської 
загальноосвітньої  школи-інтернату ім. Ю.М. Коцюбинського 

25. Кухарчук Світлана Олександрівна, вихователь-методист  Чернігівського 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
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24 травня 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
СЕКЦІЯ 1 

Гуманітарні виміри соціальної роботи і сталого розвитку  
 
Керівники секції: 
 

1. Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 
кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного 
університету 

2. Андрійчук Тамара Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного 
університету 

Секретар секції – Стародуб Анжеліка Вікторівна, лаборант кафедри 
гуманітарних дисциплін 
 
ВИСТУПИ: 
 

1. Андрійчук Т.В., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету 

Значення соціологічних ідей П. Сорокіна для сучасного культурологічного 
процесу в Україні 

2. Бабакова В.М., ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського 
державного технологічного університету 

Викладання нормативної дисципліни «Основи охорони праці» у контексті 
концепції сталого розвитку  

3. Вербицька А.В., студентка магістратури факультету соціальної роботи 
Чернігівського державного технологічного університету 

Вчення про сутність людського буття у філософсько-культурологічній 
спадщині С.Б. Кримського 

4. Горелько А.В., студентка І курсу Чернігівського державного технологічного 
університету 

Соціальні проблеми у творчості Ліни Костенко 
5. Дикуха Ю.О., студентка магістратури Чернігівського державного 

технологічного університету 
Використання писанкарства в сучасній естето-терапії  
6. Дорогих Л.В., кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних 

дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
Ходарченко К.О., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 

особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного 
університету 

Культурне життя Чернігівщини в контексті сталого розвитку  
7. Духно Т.В., студентка I курсу Чернігівського державного технологічного 

університету 
Соціальні проблеми у творчості Євгена Сверстюка 
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8. Ерёмина Ю.В., студентка II курса гуманитарно-экономического 
факультета Гомельского государственного технического университета 
им. П.О. Сухого 

Проблемы больших городов в контексте устойчивого развития 
9. Євдокименко Р.І., ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін 

Чернігівського державного технологічного університету 
Роль державного управління у забезпеченні сталого розвитку України 
10. Ємець Н.А., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 

гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету  
Сучасні філософські підходи до різновиявів буття та їх вплив на процес 

соціалізації людини  
11. Захаріна М.І., асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського 

державного технологічного університету, аспірантка кафедри українознавства 
Чернігівського державного інституту економіки і управління 

Значення доробку В.В. Зеньковського в контексті сучасної соціальної роботи 
12. Карпова І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Чернігівського державного технологічного університету 
Національно-патріотичне виховання майбутнього фахівця у сучасних умовах 
13. Колотова О.О., кандидат філософських наук, ст. викладач кафедри філології 

Чернігівського державного технологічного університету 
Соціально-естетична проблематика творчості українських шістдесятників  
14. Мижевич О.М., кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных 

языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации 

О гендерном и семейном  воспитании современной молодежи в условиях 
глобализации  

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

Роль «компетентнісного підходу» у формуванні професійно орієнтованої 
особистості  

16. Сабадуха В.О., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної роботи Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 

Зміст та функції соціальної роботи з погляду концепції чотирьох рівнів 
розвитку сутнісних сил людини  

17. Сила В.Г., аспірант кафедри українознавства Чернігівського державного 
інституту економіки і  управління 

Соціальний капітал громади як предмет соціально-філософських досліджень 
в Україні та за рубежем 

18. Сичова К.В., ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського 
державного технологічного університету, аспірант кафедри філософії та 
культурології Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка 

Роль естетичної антропології у розробленні концепції сталого розвитку в 
Україні  
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19. Сталович Н.С., ст. преподаватель кафедры экономики гуманитарно-
экономического факультета Гомельского государственного технического 
университета им. П.О. Сухого  

Мамонтова Т.В., студентка IV курса гуманитарно-экономического факультета 
Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого 

Минкова Т.В., студентка IV курса гуманитарно-экономического факультета 
Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого 

Показатель гендерного равенства в современном обществе  
20. Юрис С.А., кандидат исторических наук, доцент, декан факультета 

довузовской подготовки Гомельского государственного технического университета 
имени П.О. Сухого 

Юрис Т.А., кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 

Труд в системе ценностных ориентаций личности 
21. Скрипник П.О., студент I курсу факультету соціальної роботи 

Чернігівського державного технологічного університету  
The phenomenon of stigmatization in the Ukrainian society 
22. Семенець О.О., студентка I курсу факультету соціальної роботи 

Чернігівського державного технологічного університету  
The ways of implementation of Youth policy in Ukraine 
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СЕКЦІЯ 2 
Проблеми підготовки та професійної діяльності соціальних працівників в Україні 

 
Керівники секції: 
 

1. Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри соціальної роботи Чернігівського державного технологічного університету 

2. Волковницька Тетяна Миколаївна, ст. викладач кафедри соціальної роботи 
Чернігівського державного технологічного університету 

3. Ревко Альона Миколаївна, асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського 
державного технологічного університету  

Секретар секції – Селезньова Олена В’ячеславівна, лаборант кафедри соціальної 
роботи Чернігівського державного технологічного університету 
 
ВИСТУПИ: 

1. Акименко Ю.Ф., кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри соціальної 
роботи Чернігівського державного технологічного університету  

Бречко Є.В., студент ІV курсу Чернігівського державного технологічного 
університету  

Діяльність громадських організацій міст Чернігова і Славутича щодо 
формування гендерно збалансованого суспільства  

2. Бирчак І.М., студентка ІV курсу Чернігівського державного технологічного 
університету  

Перспективи супервізії в менеджменті соціальної роботи  
3. Бойко Т.О., здобувач кафедри соціальної роботи Чернігівського державного 

технологічного університету  
Соціальний капітал громади у психологічному вимірі 
4. Бондар Ю.С., викладач Чернігівського державного інституту економіки і 

управління, аспірантка ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка  
Особливості корекції адиктивної поведінки підлітків в умовах центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей  
5. Борисенко М.І., ст. викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського 

державного технологічного університету  
Класифікація форм і методів профорієнтаційної роботи  
6. Василюк А.А., аспірант кафедри психології Східноукраїнського національного 

університету ім. В. Даля 
Курсантський психологічний гурток як чинник зростання готовності 

майбутніх правоохоронців до профілактичної роботи з населенням 
7. Васюта О.І., викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського державного 

інституту економіки та управління, аспірант 
Головні засади формування здоров’язберігаючої компетентності бакалаврів 

соціальної роботи 
8. Волковницька Т.М., аспірантка Чернігівського національного педагогічного 

університету ім. Т.Г. Шевченка 
Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників у 

позааудиторній роботі 
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9. Дембицька Н.М., кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, ст. науковий співробітник 

Мотивація до матеріального самозабезпечення дорослих з малозабезпечених 
сімей  

10. Зубіашвілі І.К., кандидат психологічних наук, ст. науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України 

Монетарна компетентність як фактор стабільності суспільства  
11. Казимир А.В., студентка ІV курсу факультету соціальної роботи 

Чернігівського державного технологічного університету 
До проблеми формування гендерної культури української молоді 
12. Ковтун М.В., кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії 

соціальної психології  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Значення довіри в розвитку соціально-психологічного клімату та групової 

згуртованості класного колективу  
13. Крупа В.В., викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Значення знань теорії та практики валеології у підготовці фахівців фізичної 

реабілітації  
14. Лєскова Л.Ф., ст. викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського 

державного технологічного університету 
Значення особистісного підходу у процесі підготовки менеджерів із соціальної 

роботи  
15. Левицька Н.С., асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського 

державного технологічного університету, аспірантка Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 

Економічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців 
соціальної сфери 

16. Лейчук Р.М., методист Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді 

Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку в межах науково-
технічної творчості позашкільної освіти  

17. Мальцева Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної роботи Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 

Інклюзивна освіта – шлях до вищої освіти людей з обмеженими навчальними 
можливостями 

18. Маюренко Г.І., завідувач відділення соціальної реабілітації Чернігівського 
обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Корольова Л.І., ст. викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського державного 
технологічного університету 

Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі 
реалізації цілей сталого розвитку  

19. Мекшун А.Д., ст. викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського 
державного технологічного університету 

Засади правової компетентності майбутніх соціальних працівників 
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20. Мульована Л.І., асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського 
державного технологічного університету 

Профілактика професійних деструкцій та професійного вигорання соціальних 
працівників: управлінський аспект 

21. Полтарескул Ю.М., асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського 
державного технологічного університету 

Проблема готовності до праці майбутніх соціальних працівників 
22. Рапацький Б.І., ст. викладач кафедри естетичного виховання Чернігівського 

національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 
Психологічні особливості впливу музики на соціалізацію молодших школярів в 

умовах закладу освіти інтернатного типу  
23. Ревко А.М., асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського державного 

технологічного університету 
Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя 

населення регіонів  
24. Скорик Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи 

Чернігівського державного технологічного університету  
Методи музичної терапії у соціальній роботі  
25. Спиридович Е.Н., студент ІІ курса факультета автоматизированных и 

информационных систем Гомельского государственного технического университета 
имени П.О. Сухого 

Проблемы супружества и семьи в современном социальном учении Русской 
Православной Церкви  

26. Тищенко Н.І., ст. викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського 
державного технологічного університету 

Спеціальні групи клієнтів соціальної роботи як проблема сучасного суспільства  
27. Філіпович В.М., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 

особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного університету 
Причини та чинники девіантної поведінки: теоретичний аспект  
28. Чорна С.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Чернігівського 

обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
Саєнко Л.І., вчитель-реабілітолог Чернігівського обласного центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 
Саєнко Т.І., соціальний педагог Чернігівського обласного центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 
Організація роботи служби соціального патронажу в умовах реабілітаційного 

центру для дітей-інвалідів  
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СЕКЦІЯ 3 
Соціально-психологічні аспекти соціальної роботи в Україні  

 
Керівники секції: 
 

1. Мазур Тамара Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри соціології і психології соціального та особистісного самовизначення 
Чернігівського державного технологічного університету 

2. Дем’яненко Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціології і психології соціального та особистісного самовизначення 
Чернігівського державного технологічного університету 

Секретар секції – Селецька Оксана Вікторівна, лаборант кафедри соціології і 
психології соціального та особистісного самовизначення Чернігівського державного 
технологічного університету 
 
ВИСТУПИ: 
 

1. Дем’яненко Ю.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології і 
психології соціального та особистісного самовизначення Чернігівського державного 
технологічного університету 

Наративна модель психологічної допомоги соціально незахищеним верствам 
населення  

2. Дубініна Д.Є., ст. викладач кафедри екологічної психології та психічного 
здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка 

Моральна складова екологічної свідомості підлітків  
3. Дуда Л.А., викладач кафедри екологічної психології та психічного здоров’я 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 
Соціально-психологічні чинники становлення екологічно орієнтованого 

способу життя в сільській місцевості  
4. Зайченко І.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної 

роботи Чернігівського державного технологічного університету 
Про деякі правила ефективного використання робочого часу керівником  
5. Коротков П.В., практичний психолог психологічної служби Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка  
Теоретичні аспекти особистісно-превентивного розвитку молоді  
6. Кривоконь Н.І., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальної роботи Чернігівського державного технологічного університету 
Тартачник Г.С., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 

особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного 
університету 

Стратегії долаючої поведінки в аспекті соціальної роботи  
7. Лещенко М.Є., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 

особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного 
університету 

Моральне виховання: історичний аспект  
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8. Літошенко Ю.В., викладач кафедри соціології і психології соціального та 
особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного 
університету 

Психологічна підготовка та супровід особистого складу підрозділів 
спеціального призначення  

9. Мазур Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
соціології і психології соціального та особистісного самовизначення Чернігівського 
державного технологічного університету 

Ціннісно-смислові підстави гуманізації підготовки майбутніх соціальних 
працівників у вищих навчальних закладах  

10. Марченко О.В., ст. викладач кафедри екологічної психології та психічного 
здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 

Ментальний типаж особистості у складі екологічної свідомості  
11. Миронюк Є.В., ст. викладач кафедри соціології і психології соціального та 

особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного 
університету 

Роль соціального інтелекту у структурі професійної компетентності 
соціальних працівників  

12. Міщенко О.О., кандидат психологічних наук, ст. науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України 

Соціально-психологічні особливості економічної культури студентської 
молоді  

13. Мунасипова-Матяш І.А., кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
екологічної психології та психічного здоров’я Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 

Особливості психічних станів студентської молоді в умовах навчального 
процесу у ВНЗ  

14. Орешета Ю.В., асистент кафедри соціології і психології соціального та 
особистісного самовизначення Чернігівського державного технологічного 
університету 

Особистість і соціокультурне середовище  
15. Рековець В.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри екологічної 

психології та психічного здоров’я Чернігівського національного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка 

Психосоматичні взаємодії та роль значущих переживань у збереженні і 
відновленні здоров’я  

16. Селезньова О.В., аспірантка кафедри екологічної психології та психічного 
здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 

Феномен переживання в контексті екологічної психології 
17. Федоренко В.М., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології і 

психології соціального та особистісного самовизначення Чернігівського державного 
технологічного університету 

Соціальні проблеми генетики людини у сучасних умовах розвитку 
суспільства  
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18. Фера С.В., кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри загальної та 
вікової психології Чернігівського національного педагогічного університету ім. 
Т.Г. Шевченка 

Соціально-психологічні засоби економічної соціалізації дітей старшого 
дошкільного віку  

19. Чумак Н.Й., ст. викладач кафедри соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля 

Психологічний вплив у діловому спілкуванні соціального працівника 
20. Швалб Ю.М., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 
Яковенко Л.Б., ст. викладач кафедри екологічної психології та психічного 

здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка  
Сприймання часу як психологічна категорія виміру особистістю минулого, 

теперішнього і майбутнього  
21. Шлімакова І.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної 

психології та психічного здоров’я Чернігівського національного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка 

Внутрішня гармонія як адаптивний механізм та показник психічного 
здоров’я  

22. Шолох О.А., ст. викладач кафедри екологічної психології та психічного 
здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка  

Психологічні умови розвитку культури професійного спілкування 
практичного психолога  

23. Яковенко Л.Б., ст. викладач кафедри екологічної психології та психічного 
здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 

Суб’єктивне сприймання часу як інтегрована категорія  
24. Яковенко О.Ф., ст. викладач кафедри екологічної психології та психічного 

здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 
Особливості формування сенсорних еталонів у дітей третього року життя  

 
Підведення підсумків круглого столу 

Cила Т.І., кандидат психологічних наук, декан факультету соціальної роботи 


