МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ

ЄДНІСТЬ НАВЧАННЯ І НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ – ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП
УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОГРАМА

звітно-наукової конференції
викладачів, аспірантів і докторантів
Факультет соціально-економічної освіти та управління
за підсумками наукових досліджень 2017 року

Київ
16-18 травня 2018 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
16 травня, 11:00
вул. Освіти, 6, конференц-зала
1. Євтух В.Б., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України, декан факультету
Імплементація вітчизняного та зарубіжного співробітництва у
навчальному процесі
2. Бибик Д.Д., старший викладач кафедри теорії та технології соціальної
роботи
Розкриття лідерського потенціалу у майбутніх соціальних
працівників в умовах професійної підготовки
3. Вакуленко О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки
Молодіжна робота в громаді як чинник розвитку молодіжних
ініціатив
4. Голубенко Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та
технології соціальної роботи, заступник декана факультету з виховної роботи
Особливості формування студентської активності в умовах
неформальної освіти
5. Лукашевич О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Освіта для розвитку громадянського суспільства
6. Матвійчук Т.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри
соціальної політики
Гендерні стереотипи, їх вплив на особливості надання соціальних
послуг
7. Нестерова М.О., доктор філософських наук, доцент кафедри
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Досвід розробки та впровадження Модуля Жана Моне «Соціальна
згуртованість в освіті та урядуванні: європейські студії»
8. Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор,
кореспондент НАПН України, завідувач кафедри економіки освіти
Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти
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член-

9. Страшинська Л.В., доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії «Рroblems of planning human resources in the system
of modern management»
10. Штепа С.О., кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри
соціальних та публічних комунікацій
Сучасні міграції населення України
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ
17 травня, 10:00
СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: доктор соціологічних наук, професор Чернова К.О.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: викладач Щілінська Г.В.
ДОПОВІДІ:
Соціологічні аспекти управління освітою
Чернова К. О. – завідувач кафедри, професор, доктор соціологічних наук
Образ громадянського суспільства в системі координат світсистемного аналізу І. Валерстайна
Булатевич М. М. – кандидат соціологічних наук, доцент
Імміграція як фактор «редагування» ідентичності людини
Кісла Г.О. – кандидат філософських наук, професор
Візуально-імпактивний контекст етнорелігійних сигніфікокомпозицій
у соціальному просторі
Крячко В.І. – кандидат соціологічних наук, доцент
Сучасне батьківство: пошук оптимальних практик
Степико В.П. – кандидат філософських наук, професор
Сучасні виклики суспільства споживання
Сюсель Ю.В. – кандидат філософських наук, доцент
Cоціалізація учнівської молоді в процесі профільного навчання
Чугаєвський В.Г.- кандидат педагогічних наук, професор
Невігластво в структурі управлінської діяльності
Яковенко А.К. – кандидат соціологічних наук, професор
Вплив ЗМІ на міжкультурну комунікацію в Україні
Щілінська Г. В. - викладач
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ПОВІДОМЛЕННЯ:
Діалогічні моделі в контексті історичної пам'яті
Палілова І.В. – аспірантка кафедри соціології (наук.керівник - проф.
Степико В.П.)
Етнічність і право в українському вимірі
Золотухін О.О. аспірант кафедри соціології (наук. керівник - проф.
Євтух В.Б.)
Semantics of social connections. Sociology of Web 3.0 and Web 4.0.
Коган К.М.
Ціннісний світ людини як фактор побудування «позитивної сім’ї»
Козирева М. С. аспірантка кафедри соціології (наук.керівник проф.Кісла Г.О.)
Міграційні процеси як ресурс економічних інновацій
Чугаєвський Д. В. аспірант кафедри соціології (наук.керівник - проф. Євтух
В.Б.)
Сучасні дослідження етнічності: європейський та український досвід
Мунно Н. Н. аспірант кафедри соціології (наук.керівник - проф. Євтух
В.Б.)
Соціокультурні чинники формування практик користувачів послуг
фармацевтичного сектору
Князьков С. Г. аспірант кафедри соціології (наук. керівник - проф.
Євтух В.Б.)
Соціальний захист дітей як предмет соціологічного дискурсу
Голець О.Я. аспірант кафедри соціології (наук. керівник - проф.
Степико В.П.)
Практики міжетнічної толерантності, приклад м. ПереяславХмельницький
Хараджи М.В., кандидат психологічних наук

5

МАЙСТЕР-КЛАС проф. Кіслої Г.О.
«Біографічний метод в соціологіїї»
Авторські презентації студентів 2 курсу «Соціологія»
Освіта як фактор реалізації креативного потенціалу людини
Ольга Зайцева
Європейське літо. Нарратив українського студента про літню працю
в Європі
Анастасія Мацела
Фрагменти сімейної історії як джерело біографічного дослідження
Вікторія Дідашко
Кар‘єра українського офіцера поліції. Біографічний нарратив
Максим Яшник
Історія одного кохання. Біографічний нарратив
Діана Баланюк
Туристичні подорожі як навчальні практики людини
Ірина Митківська
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
17 травня, 10:00
СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: кандидат політичних наук , професор Штепа С.О.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: ст. лаборант кафедри Голець О.Я.
ДОПОВІДІ:
Сучасні міграції населення України
Штепа С.О. – кандидат політичних наук, професор
Самоактуалізація як найвища точка розвитку особистості (холі
стичний підхід).
Пиголенко Л.В. – викладач
Приватне vs публічне: трансформація інтимності в умовах постпостмодернізму
Тітченко О.Б. - старший викладач
Соціально-побутова адаптація української молоді в еміграції
Черній Л.В. - кандидат історичних наук, доцент
Соціо- культурний абсолютизм Західної Європи
Фірсов Р.М. - викладач
Фольклористика як один із принципів наукових підходів української
ментальності.
Федас В.В. - кандидат філологічних наук, професор
Роль наукової бібліотеки у комунікаціях учених
Савенкова Л.В.. – кандидат педагогічних наук, професор
ПОВІДОМЛЕННЯ:
Етнічні маркери освітнього простору України
Шкапко І.В. – аспірант (Наук.керівник – проф. Євтух В.Б.)
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
17 травня, 10:00
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри Карпенко О.Г.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: кандидат педагогічних наук, доцент Синякова В.Б.

Розкриття лідерського потенціалу у майбутніх соціальних
працівників в умовах професійної підготовки.
Бибик Д. Д.
Реструктурізація соціальних установ і українські реалії.
Голубенко Т.О.
Соціальна робота в умовах децентралізації
Івженко І.Б.
Особливості соціально правового захисту внутрішньо переміщених
сімей з дітьми
Мельник І. П.
Підготовка соціальних працівників и до соціальної роботи з
військовослужбовцями які повернулись із зони бойових дій.
Артеменко І .Є.
Державні стандарти соціального обслуговування осіб похилого
віку: релі її та перспективи.
Житинська М.О.
Роль громадських організацій під час формування професійних
компетенцій майбутніх соціальних працівників.
Ковальчук О.В.
Активізація інтеграційних форм соціальної роботи для
перспектив соціального розвитку.
Савельчук І.Б.
Проблема практичної підготовки студентів освітнього рівня
«магістр» в умовах вищої школи.
Карпенко О.Г.
Підготовка соціальних працівників до гендерного виховання.
Синякова В.Б.
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ
17 травня, 10:00
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: доктор філософських наук, професор, завідувач
кафедри соціальної політики Ярошенко А.О.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: доктор філософських наук, професор Тополь О.В.
ДОПОВІДІ
Особливості формування професійних мотивів працівників
соціальної сфери у процесі фахової підготовки в сучасних умовах
Агапова М.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної
політики
Специфіка діяльності психологічної служби в соціальній сфері
Біла І.М., доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної політики
Особливості структурування соціальної роботи в Німеччині
Бікус О.О.
Проблема емоційної стійкості в професійній діяльності працівників
соціальної сфери
Галстян В.В., старший викладач кафедри соціальної політики
Основні умови розвитку соціальної компетентності в майбутніх
фахівців соціального забезпечення
Гальчич І.П., викладач кафедри соціальної політики
Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців для системи
соціального забезпечення
Дубич К.В., доктор наук з державного управління, професор кафедри соціальної
політики
Засади формування патріотичного виховання в європейському
суспільному просторі
Колесніченко М.В., кандидат філософськи наук, асистент кафедри соціальної
політики
Тренди української соціальної політики
Коновалова М.В., кандидат наук з державного управління, викладач кафедри
соціальної політики
Філософські засади благодійної політики в умовах глобальних
перетворень
Ляднева А.В., викладач кафедри соціальної політики
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Актуальні аспекти професійно-особистісної підготовки майбутніх
фахівців соціальної сфери
Мариніч О.М., викладач кафедри соціальної політики
Формування професійної компетенції майбутніх фахівців в процесі
навчання у ВНЗ
Матвійчук Т.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної
політики
Знання як ключовий елемент освіти
Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, завідувач кафедри економіки освіти
Розвиток соціокультурних компетенцій у процесі підготовки
фахівців соціальної сфери
Патинок О.П., кандидат психологічних наук, професор кафедри соціальної
політики
Інклюзивні процеси в середовищі загальноосвітньої школи
Полівко Л.Ю., кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної
політики
Особливості застосування інноваційних технологій в підготовці
фахівців системи соціального захисту
Свинціцька І.Ю., викладач кафедри економіки освіти
Правові аспекти підготовки фахівців для системи соціального
захисту України
Сухицька Н.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціальної
політики
Формування соціальних компетенцій у процесі підготовки фахівців
соціальної сфери
Ткач І.Я., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної політики
Професійні компетенції фахівців у сфері надання соціальної
допомоги різним категоріям населення
Тополь О.В., доктор філософських наук, професор кафедри економіки освіти
Освітня діяльність: проблеми організації та управління
Унінець І.М., кандидат економiчних наук, доцент кафедри економіки освіти
Соціальні дослідження як складова підготовки фахівців соціальної
сфери
Чернін І.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної політики
Інноваційні підходи до формування магістерських програм у
педагогічних ВНЗ
Ярошенко А.О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
соціальної політики
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
17 травня, 10:00
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
Кочубей Н.В.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: кандидат філософських наук, доцент Гриньків А.П.
ДОПОВІДІ
Менеджмент соціокультурної діяльності як постнекласична
практика, Кочубей Н. В.
Досвід розробки та впровадження модулю Жана Моне
"Соціальна
згуртованість в освіті та врядуванні: Європейські студії" та інших
програм Еразмус+, Старовойт О.В.
Креативні умови трансформації соціокультурного простору в
контексті європейської інтеграції, Нестерова М. О.
Культурна політика України в європейському контексті, Лисакова І. В.
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сфери
послуг України, Любарець В.В.
Виховні аспекти підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної
діяльності до реалізації загальнодержавної стратегії деокупації та
реінтеграції, Дудка Т. Ю.
Проблема демаркації понять соціокультурна та соціально-культурна
діяльність, Гриньків А. П.
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СЕКЦІЯ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
18 травня, 11:00
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри Страшинська Л.В.
СЕКРЕТАР
СЕКЦІЇ:
кандидат
економічних
наук,
доцент
Підопригора Л.А.
ДОПОВІДІ
Рroblems of planning human resources in the system of modern management
Страшинська Лариса Володимирівна, д. е. н., проф.
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