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Маринченко Iнна Вiталiївна, кандидат педагогiчних наук, старший викладач кафедри 

професiйноii освiти та комп'ютерних технологiй Глухiвського нацiонального педагогiчного 

унiверситету iменi Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 
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Маринченко Эвгенiй Олегович, ассистент кафедри професiйноiї освiти та технологiй 

сiльськогосподарського виробництва Глухiвського нацiонального педагогiчного 

унiверситету iменi Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 
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Професійне вигорання фахівців соціальної сфери: причини, профілактика 

 

Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 
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Переваги та недоліки дистанційного навчання в умовах карантину 



 

Москалюк Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 
Забезпечення організаційно-методичного супроводу як умова формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей 

 

Тюльпа Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

соціальної роботи, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

 
Особливості діяльності соціального працівника при підготовці молоді до подружнього 

життя 

 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Використання методу супервізії в роботі соціальних працівників з обдарованими дітьми 

 

Вєтрова Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

психології та соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

 
Командна робота освітніх, соціальних, медичних установ із сім’ями, які виховують 

дітей з особливими потребами 

 

Єгорова Ксенія Григорівна, асистент кафедри психології та соціальної роботи Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

 
Використання коучингових технологій у роботі фахівця соціальної сфери 

 

Курант Оксана Євгенівна, асистент кафедри психології та соціальної роботи, аспірант 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(м. Глухів, Україна) 

 

 
Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних 

працівників у процесі тренінгових занять 

 

Березовська Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна)  

 

 
Деякі аспекти оптимізації процесу соціалізації студентської молоді в сучасних умовах 

здобуття вищої освіти 

 



Грач Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи 

і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 

Україна) 

 

 
Дидактичні принципи навчання як основа дистанційної форми його організації 

 

Овод Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і 

соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 

Україна) 

 

 Використання технологій соціальної допомоги у створенні оптимальних умов навчання 

та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Федорович Христина Ігорівна,  магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Дидактичні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів 

 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу міжнародних зв‘язків та наукової співпраці, Інститут педагогіки НАПН України 

(м. Київ, Україна) 

 

Дзюбенко Галина Юріївна, здобувач Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

 
Соціальне лідерство – нова Людина 

 

Єрмак Тетяна Миколаївна, директор комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс  Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей №157 Оболонського району м. Києва, 

аспірант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Київ, 

Україна) 

 
Зарубіжний досвід використання методу проєктів у формуванні професійно-педагогічної 

культури майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Гомонюк Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

психології та педагогіки Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 

Україна) 

 

 Онишко Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

програмної інженерії Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 

Україна) 

 

 



Особливості дистанційного навчання курсантів вищих військових навчальних закладів 

під час карантину 

 

Левко Мар’яна  Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та 

військового перекладу Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів, Україна) 

 

 

Супервізія у практиці соціальної роботи 

 

Тернопільська Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та технології соціальної роботи Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

 

Бакуліна Оксана Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, 

фінансів та оподаткування Житомирська філія Університет державної фіскальної служби 

України (м. Житомир, Україна) 

 

 

СЕКЦІЯ 3 «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ» 

 

Керівник секції: Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  

 

Секретар: Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

 
Стратегії соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій: сучасні українські 

реалії 

 

Міщик Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 
 

Особливості надання соціальної допомоги дітям, що пережили травмуючу ситуацію 

 

Панченко Світлана Петрівна, асистент кафедри психології та соціальної роботи 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(м. Глухів, Україна) 

 
Особливості надання соціальних послуг для сімей і дітей, які пережили втрату 

 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, завідувач науково-дослідної лабораторії актуальних проблем 

соціально-педагогічної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 



 

Басік Ірина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 
Особливості соціально-психологічного супроводу дітей, які зазнали втрати близької 

людини 
 

Куриця Денис Іванович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

загальної та практичної психології  (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Куриця Світлана Володимирівна, керівник методичного об’єднання соціальних педагогів 

закладів ЗСО, соціальний педагог загальноосвітньої школи №8 І-ІІІ ступенів (м. Кам’янець-

Подільський, Україна) 

 

 
 «Особливості формування толерантності у підлітків як умова профілактики 

агресивної поведінки» 

 

Гудзь Тетяна Олександрівна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 
Особливості соціальної роботи з жінками, що стали жертвами домашнього насилля 

 

Попик Юрій Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 
Робота соцiaльного працiвника з людьми лiтнього вiку в перioд карантину 

 

Рідкодубська Ганна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 
Стратегії соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій в сучасних українських 

реаліях 

 

Міщик Людмила Іванівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

Шиман Дмитро Леонідович, головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгової 

категорії населення управління соціального захисту Шосткинської районної державної 

адміністрації (м. Шостка, Україна) 

 
Особливості надання соціальної допомоги сім’ям, які виховують дитину з ООП 
 



Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Дмитришин Оксана,  магістрантка Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 
Основні напрями роботи Центрів зайнятості щодо подолання безробіття серед молоді 
 

Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Пляшко Ірина,  магістрантка Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Особливості соціальної адаптації внутрішньо переміщених сімей з дітьми  

 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, завідувач науково-дослідної лабораторії актуальних проблем 

соціально-педагогічної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Навлока Анастасія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Organizational and methodological support for the process of training social specialists for 

interprofessional interaction 

 

Yana Raievska, Ph.D. in Psychology, Assistant Professor of the Department of Social Pedagogy 

and Social Work, Ivan  Ohienko National University in Kamianets-Podilskyi, Kamianets-Podilskyi, 

Ukraine doctoral student, GS Kostiuk Institute of Psychology NAPS of Ukraine, (Ukraine) 

 
Арттерапевтичні техніки для подолання у дітей  наслідків кризових ситуацій 

 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка  

 
 

СЕКЦІЯ 4 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ» 
 

Керівник секції: Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Секретар: Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  



 

 
Психосоціальна допомога літнім людям у соціальній роботі 

 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 
 

 
Соціальний інтелект у структурі особистості майбутнього професіонала 

 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, професор кафедри, завідувач 

кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 
Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків 

 

Чайковська Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 
Вплив рівня самооцінки особистості на її соціальний статус  

 

Гоцуляк Наталія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Гоцуляк Олександра Олегівна, студентка 2 курсу Київського національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Психологія» (м. Київ, Україна)

 
Аналіз проблеми мотиваційної готовності старшокласників до вибору професії 

 

Данчук Юлія Петрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної 

та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 
Формування навичок міжособистісного спілкування підлітків 

 

Олійник Катерина Сергіївна, кандидат психологічних наук,, доцент кафедри соціальної 

роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 
 

 
Соціальна робота з жінками, які повернулися з зони ООС 

 

Якубова Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 
Психолого-педагогічні умови формування навичок професійного спілкування у майбутніх 

соціальних працівників 

 



Човган Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

Соціально-психологічні особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у 

керівників органів державної влади 

 

Білоус Ірина Леонідівна, кандидат філологічних наук, головний спеціаліст відділу 

двосторонніх угод та визнання головного управління міжнародного співробітництва 

директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки 

України, магістрантка 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(м. Київ, Україна) 
 

 
Соціально-психологічні компетентності як чинник освітньої адаптації студентів   

 

Чеканська Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 

Соціально-психологічні особливості оволодіння іноземною мовою в умовах 

дистанційного навчання 

 

Гаврилюк Ілона Андріївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології, 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. (м. Київ, Україна) 

 

 
Когнітивні стилі як індивідуально-психологічні передумови оволодіння іноземною мовою 

у вищому навчальному закладі 

 

Коваль Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький 

національний університет (м. Хмельницький, Україна) 

 

 
Соціально-психологічний тренінг як допомога розвитку ефективної міжособистісної 

взаємодії 

 

Бодашевська Юлія Сергіївна, магістрантка соціально-психологічного факультету, кафедри 

психології розвитку та консультування, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка (м. Житомир, Україна) 

 

СЕКЦІЯ 5 

 «ІНКЛЮЗІЯ І СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 
 

Керівник секції: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 



Секретар: Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

 
Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

 

Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Психолого-педагогічні основи корекції інтелектуальних порушень у дошкільників з 

порушеннями інтелекту 

 

Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
До питання соціалізації дитини з особливими освітніми потребами 

 

Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії 

та спеціальних методик (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Напрямки допомоги дітям з особливими освітніми потребами у ситуації стресу 

 

Марціновська Ірина Петрівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. 

Кам’янець-Подільський, Україна) 

 
Особливості  підготовки до  професійної кар’єри осіб  з вадами зору 

 

Зайцева Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 
Підготовка майбутніх учителів до роботи з учнями з особливими потребами при 

вивченні дисциплін педагогічного циклу 

 

Коломієць Микола Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

 
Соціалізація дітей з вадами зору в умовах дитячого табору оздоровлення та відпочинку 

 

Шерудило Андрій Васильович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

 
Особливості інклюзивного навчання в Новій українській школі 



 

Шерудило Марина Павлівна, вчитель початкових класів ІІ категорії Глухівської 

загальноосвітньої школи №2 (м. Глухів, Україна) 

 

 
Особливості організації індивідуальної науково дослідної роботи студентів з особливими 

потребами 

 

Біліченко Павло Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (м. Глухів, Україна) 

 

 

Вплив соціально-психологічних тренінгів на зміну негативних установок щодо інклюзії 

 

Жиляк Наталія Вікторівна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної 

роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного, соціально-

економічного коледжу (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 
Формування інклюзивної компетентності майбутніх соціальних педагогів 

 

Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)  

 

 Формування пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання 

 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

Лисак Лілія Анатоліївна,  магістрантка Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




