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коронакризи. 

Тополь О.В., доктор філософських наук, професор, кафедри соціальної політики 
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Сучасний стан та проблеми системи соціального захисту в Україні  

 

Новікова Наталя Євгенівна, старший викладач кафедри соціальних технологій 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 
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Суб’єктивація учнів старшої школи: оновлення соціально-педагогічної парадигми в 

умовах реагування на непередбачувані глобальні впливи. 
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Методологія організації і проведення соціально-педагогічних досліджень в умовах 

непередбачуваних глобальних впливів. 
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міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

 

 

Формування загальнокультурної компетентності студентів філологічних 

спеціальностей: соціально-педагогічний аспект. 

Маноха Оксана Вікторівна, аспірант Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України (м. Київ, Україна) 

 

Комунікативна культура майбутнього фахівця: понятійно-категорійна сутність 

Лемко Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

Ворощук Оксана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх офіцерів  

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

військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів, Україна) 

 



 Розвиток теорії і практики соціальної роботи в сучасній Україні. 

 

Шеремет Алла Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 

Особливості процесу соціалізації людини в умовах інформатизації суспільства 

 

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

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

Застосування проективних технологій  у професійній підготовці фахівців соціальної 

сфери  

Сабат Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

Формування професійних цінностей майбутнього соціального працівника в умовах 

закладу вищої освіти  

Сабат Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

Рекомендації щодо реабілітаційної діяльності з комбатантами по подоланню 

віддалених наслідків стресогенних впливів 

Попелюшко Роман Павлович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Національного Педагогічного Університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, 

Україна) 

Скоропад Вікторія Олексіївна, практичний психолог (м. Хмельницький, Україна) 

 



Розвиток соціальних навичок учнів в умовах реалізації лідерських програм 

Єрмак Тетяна Миколаївна, аспірант Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України,  директор навчально-виховного комплексу – ліцей №157 (м. 

Київ, Україна) 

 

 

Роль соціальних навичок у формуванні професійної компетентності майбутнього 

агроінженера 

Личова Тетяна Юрівна, аспірант Глухівського Національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка  ( м. Глухів, Україна) 

 

 

Науково-педагогічна практика як форма професійного навчання  майбутніх фахівців 

на третьому рівні вищої освіти 

Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

аспірантури та докторантури Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 

 

Технології розвитку соціальних навичок здобувачів вищої освіти 

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка ( м. Глухів, 

Україна) 

 

СЕКЦІЯ 2 

 «ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ 

ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ» 

 

Керівник секції: Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

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

університету імені Івана Огієнка 

 



Секретар: Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

 

 

Інноваційне проєктування у соціальній роботі 

 

Радченко Марина Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Відеосамопрезентація з використанням інноваційних технологій як елемент процесу 

навчання в соціальній роботі 

 

Прожога Ірина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальних 

технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Особливості статевого виховання та просвіти в умовах стрімкого інформаційного 

розвитку 

 

Гудзь Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 

Щодо проблеми мотивації працівників  організацій та установ системи соціального 

захисту 

Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної 

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

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



Інноваційно-педагогічні технології у спеціальних закладах освіти 

 

Шевченко Ілона Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології 

природничих та математичних наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти 

(м. Вінниця, Україна) 

 

Особливості використання мультимедіа в професійній підготовці майбутніх 

соціальних працівників 

 

Кокарєва Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана 

з наукової та міжнародної діяльності факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

Соціальні мережі як ресурс підтримки іноземних студентів у освітньому середовищі 

 Дун Цзяхан, аспірант першого року ОНП Соціальна робота КНУ імені Тараса Шевченка. 

(м. Київ, Україна)  

 

Мобінг як проблема сучасності в освітньому середовищі 

Куриця С.В., соціальний педагог, Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа №8 

І-ІІІ ступенів, м. Кам’янець-Подільський, (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до тренінгової роботи засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

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

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. 

Хмельницький, Україна) 

 

Ерготерапія як засіб реабілітації людей з особливими потребами 

Кучумова Наталія Іванівна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці,  Україна)  



Роль засобів масової інформації у підвищенні соціальної захищеності населення   

Хоростківська Ю.М., студентка Sz1-M20 групи факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-

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

Україна) 

 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

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

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

 

 

Феномен соціального популізму та засоби мінімізації його впливу в сучасному 

українському суспільстві 

 

Шманько Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки 

та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці,  Україна) 

 

Використання інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутнього фахівця 

соціальної сфери 

 

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

психологіі та педагогіки, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 

Україна) 

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

інженерії програмного забезпечення Хмельницького національного університету (м. 

Хмельницький, Україна) 

 

Дидактичне забезпечення навчальної діяльності студентів в умовах дистанційного 

навчання. 

Москалюк Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету(м. 

Хмельницький, Україна) 

 



Психограма пілота на сучасному етапі розвитку цивільної авіації 

 

Чернявська Світлана Миколаївна, старший викладач, аспірантка кафедри авіаційної 

психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Уявлення про батьківство та формування відношення до батьківства у юнацькому 

віці 

Кравченко Юлія Ігорівна, психолог, аспірантка кафедри авіаційної психології 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету (м. Київ, Україна) 

 

 

 

Особливості корекції симбіотичних стосунків в юнацькому віці 

 

Рудик Світлана Анатоліївна, аспірантка кафедри авіаційної психології факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, психолог 

(м. Київ, Україна) 

 

 

Корекція амбівалентного ставлення до одруження у незаміжніх жінок 

 

Кухарчук Наталія Петрівна, аспірантка кафедри авіаційної психології факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (м. Київ, 

Україна) 

 

Багаторічні кроки виникнення соціальних сфер: від давнини до сучасності 

 

Науменко Оксана Вікторівна, вчитель математики, інформатики та фізики Фастівського 

Навчально-виховного комплексу, Загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №7, Центру 

військово-патріотичного виховання «Гарт» (м. Фастів, 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 

 

 

Засади соціальної допомоги при вимушеній ресоціалізації особистості 

Камбур Андрій Васильович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. 

Чернівці,  Україна) 

 

 

Актуальні проблеми волонтерської допомоги військовослужбовцям, які знаходяться у 

зоні АТО 

 

Замурняк Олександр Григорович, капітан, курсовий офіцер навчального курсу, кафедри 

військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Арттерапія як засіб подолання кризових ситуацій 

 

Дідик Наталя Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

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

 

 

 

 



Проблеми медико-соціальної допомоги військовослужбовцям та учасникам ООС 

 

Корольова Наталія Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент,  завуч 

кафедри медицини катастроф та військової медицини Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова(м. Вінниця, Україна) 

 

Стрес як медико-соціальна проблема 

 

Романовський Олег Романович, студент медичного факультету №1 Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова(м. Вінниця, Україна) 

 

 

Робота соціального працівника в умовах пандемії 

 

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

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету 

(м. Хмельницький, Україна) 

 

 

Робота соціального працівника з жінками, які опинились в СЖО 

 

 Якубова Людмила Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету(м. 

Хмельницький, Україна) 

 

Основні потреби осіб похилого віку 

 

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

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 

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

Власова Аліна Анатоліївна, здобувач вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціальності 232 Соціальне забезпечення, Кам’янець-Подільського національного 

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

 



Зміст процесу соціальної адаптації людей похилого віку до соціального середовища 

Карпенко Ірина Володимирівна, здобувач освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка , ОС Бакалавр, 60-24 СР група, 

напрямок підготовки Соціальна робота ( м. Глухів, Україна) 

 

 

Міжнародний досвід реалізації програм соціальної роботи в ситуаціях вимушеної 

міграції: загальий огляд 

 

Гевчук Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського Національного 

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

 

 

Вплив критичного мислення на прийняття стратегічних життєвих рішень 

студентської молоді  

 

Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій  Національного 

авіаційного університету (м. Київ,  Україна) 

 

 

Особливості застосування елементів арттерапії у наданні соціальних послуг з 

соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у роботі фахівця соціальної сфери 

Єгорова Ксенія Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психології та 

соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 

Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту вагітних 

жінок та матерів 

Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського Національного Університету імені 

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



Особливості соціальної підтримки сімей з проявом сімейного насильства  

Новікова Альона Ігорівна, студентка Sz1-M20 групи факультету корекційної та 

соціальної педагогіки і психології кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Кам’янець-Подільського Національного Університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-

Подільський,  Україна)  

 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент  кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського Національного Університету імені 

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

 

 

Сучасні тенденції застосування принципів, форм і методів соціальної роботи з 

людьми похилого віку 

 

Мельник Жана Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

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

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

Подільський, Україна) 

 

Тетеря Діана, студентка  факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 

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

Подільський, Україна)   

 

 

Зміст консультативного процесу та взаємодії в соціальній роботі  

 

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

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету(м. 

Хмельницький, Україна) 

 

 

Вирішення проблеми  конктретної адміністративно-територіальної одиниці шляхом 

впровадження соціального проєкту 



Синюк Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. 

Хмельницький, Україна) 

 

 

Актуальні методи соціально-психологічних досліджень в соціальній роботі 

 

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

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (м. 

Хмельницький, Україна) 

 

 

Соціальна корекція поведінкових проявів підлітків у профілактиці алкогольної 

залежності  

Манчуленко Лілія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. 

Чернівці, Україна) 

Дарій Анна Василівна, здобувач другого рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна 

робота» ЧНУ імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)  

 

Нова роль органів соціального захисту населення в територіальній громаді 

 

Ткач Іванна Яремівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної 

політики факультету соціально-економічної освіти НПУ імені М.П.Допомагала (м. Київ, 

Україна) 

 

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  

 

 

 

Психологічна допомога працівникам соціальних служб під час професійних криз 

Сечейко Олена Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

 

Особливості соціально-психологічної допомоги особистості у ситуаціях нормативних 

і ненормативних криз професійного становлення  

 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

Проблема смислу життя похилої людини 

 

Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

Соціально-психологічні складові розвитку комунікативної компетентності 

особистості майбутнього фахівця  

 

Яковицька Лада Савеліївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

 



Технології онлай-освіти у професійній підготовці майбутніх психологів 

 

Волошина Валентина Віталіївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

теоретичної та консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. 

Драгоманова (м. Київ, Україна) 

 

 

Технології психологічної реабілітації у екстремальних професіях 

 

Литвинчук Леся Михайлівна, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Особливості застосування сучасної психодрами у роботі з дітьми та підлітками, які 

постраждали від жорстокої поведінки дорослих 

 

Подкопаєва Юлія Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедри авіаційної 

психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Віртуальні групи підтримки матерів дітей з інвалідністю в соціальних мережах як 

вид психологічної допомоги 

 

Власова-Чмерук Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри авіаційної психології 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій  Національного авіаційного 

університету (м. Київ, Україна) 

 

Порівняльний аналіз життєстійкості літніх жінок та чоловіків 

 

Лич Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій  Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 



Психологія управління в соціальній роботі 

 

Шерудило Андрій Васильович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 

Психологія працездатності та професійний потенціал сучасного соціального 

працівника 

 

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

менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 

 

Організаційно-психологічні умови кар’єрного консультування осіб з вадами зору 

 

Рибець Світлана Віталіївна, здобувач СВО магістр Навчально-наукового інституту 

педагогіки та психології Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 

 

Методи і засоби розвитку емоційного інтелекту у майбутніх соціальних працівників  

Вєтрова Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри 

педагогіки і психології ННІ Педогіки і психології ( Україна) 

 

 

Критичне мислення як засіб подолання негативних емоційних проявів особистості  

 

Зінченко Олександр Володимирович, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології та соціальної роботи Глухівського національного 

університету імені Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 



Психологічні особливості самоставлення у ранньому підлітковому віці 

 

Гірчук Олеся Василівна, старший викладач кафедри авіаційної психології факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (м. Київ, 

Україна) 

 

 

Особливості консультаційної діяльності в системі соціального забезпечення 

Патинок Оксана Петрівна, кандидат психол. наук, доцент, професор кафедри соціальної 

політики факультету соціально-економічної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 

Україна)   

 

Психологічна підтримка військовослужбовців і членів їх сімей засобами 

психологічного консультування 

 

Соловей Тетяна Василівна., студентка Pss1-M20z групи, факультету корекційної та 

соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету 

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

 

 

Психологічні особливості соціальної допомоги авіаторам у кризових ситуаціях 

 

Риков Олександр Олександрович, директор Державного музею авіації імені 

О.К. Антонова, аспірант кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Методологічні засади психологічної допомоги студентам при виявленні кібербулінгу 

 

Гордієнко Катерина Олександрівна, завідувач навчально-наукової лабораторії 

моніторингу психофізіології професійної придатності льотного складу цивільної авіації, 

викладач, аспірантка кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 



Психологічна корекція дітей з особливими потребами у освітніх закладах 

 

Маляр Олена Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КЗВО «Вінницька академія 

безперервної освіти» (м. Вінниця, Україна)  

 

 

Виклики сучасності щодо організації психологічного супроводу в умовах дистанту 

 

Коломієць Катерина Володимирівна, практичний психолог Красилівської ЗОШ І-ІІІ 

Ступенів №3. (м. Красилів,  Україна)   

 

 

Використання технологій соціально-психологічного супроводу у роботі фахівців 

соціальної сфери 

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)   

 

 

Проблема формування професійної мотивації у студентів-психологів в умовах он-лайн 

навчання 

Алпатова Олександра Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник 

декана з навчально-методичної роботи факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Підготовка майбутніх психологів до роботи в Психологічній службі закладів вищої 

освіти  

 

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

психологіі та педагогіки, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 

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: Харькова Тетяна Михайлівна, cтарший лаборант кафедри соціальної 

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

Івана Огієнка. 

 

 

Соціально-психологічні умови успішної соціальної адаптації вихованців у закладах 

інклюзивної освіти 

 

Візнюк Інесса Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та 

соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (м. Вінниця, Україна) 

 

 

Особливості співпраці соціального педагога інклюзивного закладу з батьками дітей з 

ООП 

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)   

 

 

Проблема життєвого самоздійснення осіб з особливими освітніми потребами у 

соціометричному вимірі 

 

 Поліщук Анна Сергіївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

всесвітньої історії, завідувач відділу аспірантури і докторантури Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)  



Долинний Сергій Сергійович, аспірант кафедри психології та соціальної роботи 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. 

Вінниця, Україна) 

 

 

Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної 

діяльності в закладах інклюзивної освіти  

 

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

роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету(м. 

Хмельницький, Україна) 

 

 

Виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з 

особливими потребами 

 

Петренко Тетяна Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри 

соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна) 

 

 

Особливості інклюзивної освіти з дітьми молодшого шкільного віку в Туреччині 

 

Парасєй-Гочер Аліна Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології Українського гуманітарного інституту (м. Буча, Україна) 

 

 

До розбудови інклюзивного середовища університету: правові і організаційні аспекти 

Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор. завідувач кафедри 

соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, професор кафедри соціальної реабілітації 

та соціальної педагогіки. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. (м. Київ, 

Україна)  

 



Методологічні принципи організації та  управління інклюзивно-освітнім 

середовищем. 

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

психології та соціальної роботи Глухівського національного університету імені 

Олександра Довженка ( м. Глухів, Україна) 

 

 

Формування професійно-комунікативної компетентності помічника вчителя як 

показник соціально- педагогічної готовності до інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

Дідух Ірина Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Прикарпатський національний університет ім. В. 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

Інклюзія – як процес включення в суспільне життя. Життя в соціумі.                                                                                                               

 Кошель Олена Вікторівна, практичний психолог, здобувач Кам’янець-Подільського 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 




