
Міністерство освіти і науки України 

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Полтавський інститут економіки і права  

Кафедра соціальної роботи 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

Кафедра психології та педагогіки 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Психолого-педагогічний факультет 

Житомирська обласна асоціація фахівців соціальної сфери 

Полтавська благодійна організація «Світло надії» 

Полтавська обласна благодійна організація «Реабілітаційний центр «Вихід є!»  

Україна, 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, буд. 19/2, т/ф 50-99-66, 050-404-28-04 piel-admin@ukr.net 

Ukraine, 36011, Poltava, Pershotravnevyi Av. 19/2, fax: (0532) 50-99-66 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 

науковців, студентів і молодих учених 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

28 лютого 2018 року 

 

 

Полтава 

mailto:piel-admin@ukr.net


 

Партнери конференції 

 

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ). 

2. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції (м. Київ). 

3. Житомирська обласна асоціація фахівців соціальної сфери (м. Житомир). 

4. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ). 

5. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ). 

6. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). 

7. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», кафедра психології та педагогіки (м. Київ). 

8. Полтавська благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава). 

9. Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії, історії та педагогіки (м. 

Полтава). 

10. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, психолого-

педагогічний факультет (м. Полтава). 

11. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава). 

12. Полтавська обласна благодійна організація «Реабілітаційний центр «Вихід є!» (м. 

Полтава). 

13. Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я» (м. Полтава). 

14. Територіальний центр соціального обслуговування Подільської районної в м. Полтаві 

ради (м. Полтава). 

15. Управління у справах сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської 

міської ради (м. Полтава). 

 

Організаційний комітет: 

 

Мякушко Надія Семенівна – директор Полтавського інституту економіки і права ВНЗ 

«ВМУРоЛ» «Україна» (м. Полтава). 

Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович – доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря 

Сікорського" (м. Київ). 

Коваленко Олена Григорівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

Мишківська Вероніка Михайлівна – голова Ради Житомирської обласної асоціації фахівців 

соціальної сфери (м. Житомир). 

Губарь Тетяна Володимирівна – декан соціально-гуманітарного факультету, доцент кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ» «Україна» (м. 

Полтава). 

Бацман Ольга Сергіївна – магістр практичної психології, завідувач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ» «Україна» (м. Полтава). 

Заіка Віталій Миколайович – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ» «Україна» (м. 

Полтава). 

Клевака Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ» «Україна» (м. Полтава). 

Глоба Сергій Миколайович – магістр соціальної роботи, старший викладач кафедри соціальної 

роботи Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ» «Україна» (м. Полтава). 

Алієв Олександр Сергійович – магістр психології, головний спеціаліст Північного 

міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (м. Київ); 

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

28 лютого 2018 року 

Реєстрація учасників 9.00-10.00 

Пленарне засідання 10.00-12.00 

Перерва на обід  12.00-13.00 

Секційні засідання 13.00-17.00 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вітальне слово – до 5 хвилин 
Виступ на секційному засіданні 

з доповіддю – до 10 хвилин 

Доповідь на пленарному засіданні – 

до 10 хвилин 

Виступ на секційному засіданні 

з інформацією – до 5 хвилин 

Виступ на пленарному засіданні 

з інформацією – до 7 хвилин 
Обговорення доповіді – до 3 хвилин 

  

Графік роботи конференції 

 

Пленарне засідання. 10.00 – 12.00 

 

Секція 1 –  Актуальні проблеми теорії та практики соціальної 

роботи 

13.00 – 17.00 

 

 

Секція 2 – Інноваційні методи роботи з  клієнтами соціальної 

сфери 

 

13.00 – 17.00 

 

Секція 3 – Важливі аспекти практичної психології в 

соціальній роботі  

 

13.00 – 17.00 

 

Секція  4 – Правові та економічні засади соціальної роботи з 

різними групами клієнтів 

 

13.00 – 17.00 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

10.00 – 12.00 (конференц-зал Галереї мистецтв) 
10.00 – Відкриття конференції. Вітальне слово директора Полтавського інституту 

економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ» «Україна» Мякушко Надії Семенівни. 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Культурологический аспект психологии безопасности: оберег как способ  

безопасного поведения в мифологической культуре.  

Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович, доктор психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології і педагогіки Національного технічного 

університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського" (м. Київ). 

2. Трансформація соціальної політики в Україні на сучасному етапі її 

розвитку. 
Гнізділова Олена Анатоліївна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

3. Трансформація запитів споживачів освітніх послуг в умовах 

впровадження полікультурної освіти в Україні. 

Зоська Яна Володимирівна, доктор соціологічних наук, професор, професор 

кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету (м. 

Запоріжжя). 

4. Розвиток етнонаціональних відносин в Україні. 

Кальян Сергій Євгенійович, член-кореспондент НАН України, доктор 

політичних наук, професор, професор кафедри філософії, історії та педагогіки 

Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава). 

5. Психологічні умови готовності соціальних робітників до надання послуг 

особам віку пізньої дорослості. 

Коваленко Олена Григорівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

6. Дискурсивное самопроектирование в контексте гуманитарных 

технологий развития личности. 
Рудницька Світлана Юріївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 

лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (м. Київ). 

7.  Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у 

вищих навчальних закладах. 

Сайко Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 
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СЕКЦІЯ 1 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

28 лютого 2018 року, 13.00 – 17.00 

м. Полтава, пр. Першотравневий 19/2 

Полтавський інститут економіки і права, ауд. 303 
 

Головуюча – Бацман Ольга Сергіївна − завідувач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 

 

Співголова – Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна» 

 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Організація допомоги ВІЛ-позитивним людям. 

Атаманчук Ніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

2. Зародження і становлення професії соціального працівника у 

міжнародному освітньому просторі. 

Березан Валентина Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

3. Значення медико-соціальних компетенцій у професійній підготовці 

майбутнього соціального працівника. 

Березан Олексій Іванович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

4. Формування уявлень у старших дошкільників про соціальний і 

предметний світ. 

Бурсова Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. 

Полтава). 

5. Особливості адаптації дітей дошкільного віку в ситуації зміни 

соціального середовища. 
Бурсова Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. 

Полтава). 

Карапузова Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

6. Соціальна роль професії педагога в сучасних соціокультурних умовах. 

Вашак Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
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дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

7. Проблеми процесу адаптації людей похилого віку у сучасному суспільстві. 

Глоба Сергій Миколайович, старший викладач  кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституу економіки і права (м. Полтава); 

Очкось Алла Миколаївна, соціальний робітник відділення соціальної допомоги 

вдома територіального центру соціального обслуговування Подільської районної в 

м. Полтаві ради (м. Полтава). 

8. Особливості інклюзивної дошкільної освіти на Полтавщині. 

Гришко Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

9. Концептуальні засади соціальної роботи в закладах дошкільної освіти. 

Гришко Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (м. Полтава). 

Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

10. Закономірності психічного розвитку дитини. 

Дарюга Едуард Васильович, студент 2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта,  

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (м. 

Полтава); 

Науковий керівник: Атаманчук Ніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

11. Профілактика переривання вагітності: соціально-психологічний аспект 

проблеми. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава); 

Зубань Ольга Олекандрівна, студентка ІІ курсу напряму підготовки “Соціальна 

робота” Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

12. Основні напрямки соціальної роботи з дітьми позбавленими 

батьківського піклування. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава); 

Савчук Катерина Володимирівна, студентка ІІ курсу напряму підготовки 

“Соціальна робота” коледжу "Освіта"Університету “Україна” (м. Київ). 

13. Теоретичні засади соціальної роботи з молодими сім’ями. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава); 
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Шкаруба Інна Павлівна, студентка ІІ курсу напряму підготовки “Соціальна 

робота” Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

14.  Особливості формування соціально-комунікативної компетентності 

дошкільників. 

Зімакова Лілія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (м. Полтава). 

15. Супервізія у соціально-педагогічній діяльності. 
Купріянова Олена Анатоліївна, вихователь Державного навчального закладу 

"Полтавський центр професійно-технічної освіти" (м. Полтава). 

16.  Сім’я як соціальний інститут становлення і розвитку особистості. 

Манжелій Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

17. Особливості підвищення мотивації студентів до навчання. 

Рябуха Анна Юріївна, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії 

загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії 

природничо-математичних дисциплін, Полтавський коледж Університету Україна 

(м. Полтава). 

18. Проблеми гендерної дискримінації та нерівності у сфері зайнятості в 

україні. 

Шаравара Сергій Іванович, студент 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Полтавського інституту економіки і права (м. Полтава); 

Науковий керівник: Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права (м. Полтава). 
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СЕКЦІЯ 2 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ З  КЛІЄНТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

28 лютого 2018 року, 13.00 – 17.00 

м. Полтава, пр. Першотравневий 19/2 

Полтавський інститут економіки і права, ауд. 305 
 

Головуюча – Клевака Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна» 

 

Співголова – Каркач Андрій Володимирович – старший викладач кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна» 

 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Методи профілактики наркозалежності у соціальній роботі з пілітками. 

Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права (м. Полтава); 

Оніщенко Ірина Євгенівна, головний спеціаліст відділу призначення і 

перерахунку пенсій Полтавського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України в Полтавському районі (м. Полтава). 

2. Особливості реалізації інклюзивної моделі освіти в сучасній українській 

школі. 

Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права (м. Полтава); 

Хабарова Наталія Анатоліївна, провідний спеціаліст сектору прийому громадян, 

заяв та документів відділу житлових субсидій Управління соціального захисту 

населення Подільської районної в м. Полтаві ради (м. Полтава). 

3. Фасілітаційні підходи у соціальній роботі: теорія і практика. 

Гуков Олександр Юрійович, експерт, член Ради Житомирської обласної асоціації 

фахівців соціальної сфери (м. Житомир). 

4. Мистецтво як засіб соціальної реабілітації людей з інвалідністю. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава); 

Ющенко Олексій Миколайович, студент ІІІ курсу напряму підготовки 

“Соціальна робота” Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

5. Основні завдання  соціально-педагогічної діяльності з учнями початкових 

класів. 

Заколодна Алла Миколаївна, старший учитель, учитель вищої категорії 

Комунального закладу “Полтавська спеціалізована школа I – III ступенів №3 

Полтавської міської ради Полтавської області” (м. Полтава). 



8 
 

6. Форум-театр та гендерний інтерактивний театр – інноваційні 

соціально-педагогічні технології збереження репродуктивного здоров`я. 

Златопольська Наталія Василівна, аспірантка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

7. Соціальна підтримка майбутніх вихователів у процесі навчання. 

Карапузова Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

8. Підходи у соціальній роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. 

Карцева Маргарита Вікторівна, магістрантка V курсу, спеціальності «Соціальна 

робота» Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

9. Використання тренінгу в практиці соціальної роботи з людьми похилого 

віку. 

Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

10. Діяльність соціальних гувернерів в сучасних соціокультурних умовах. 

Ковалевська Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

11. Зарубіжний досвід роботи соціальних працівників з делінквентними 

підлітками. 

Луценко Світлана Вікторівна, магістрантка V курсу, спеціальності «Соціальна 

робота» Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

12.  Організація системи надання соціально-психологічної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам. 

Мишківська Вероніка Михайлівна, голова Ради Житомирської обласної 

асоціації фахівців соціальної сфери (м. Житомир). 

13. Використання інноваційних форм при викладанні матеріалу лекцій з 

соціально-гуманітарних дисциплін. 
Німчин Сергій Олексійович, старший викладач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. Полтава). 

14.  Інтерактивна, розвиваюча, інформаційно-просвітницька програма "Від 

знання до безпеки". 

Протопопов Андрій Олексійович, директор Полтавського обласного 

благодійного фонду «Громадське здоров'я» (м. Полтава). 

15. Досвід реалізації проектів з формування здорового способу життя молоді 

за кордоном. 
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Федоренко Микола Миколайович, магістрант V курсу, спеціальності «Соціальна 

робота» Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

16.  Бінарне заняття як спосіб залучення батьків дітей раннього віку до 

навчально-виховного процесу в ДНЗ. 

Чернов Артем Анатолійович, практичний психолог Полтавського дошкільного 

навчального закладу № 63 «Казка» Полтавської міської ради Полтавської області, 

здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Полтава). 
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СЕКЦІЯ 3 

 

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 

28 лютого 2018 року, 13.00 – 17.00 

м. Полтава, пр. Першотравневий 19/2 

Полтавський інститут економіки і права, ауд. 306 
 

Головуючий – Заіка Віталій Миколайович − кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і 

права Університету «Україна» 

 

Співголова – Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович – доктор 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки Національного 

технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського" (м. Київ) 

 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Психологічний супровід розвитку організаційної культури кафедри вищого 

навчального закладу. 

Апішева Амінет Шабанівна, старший викладач кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ). 

2. Роль психологічних знань в соціальній роботі з дітьми групи ризику. 
Беззуб Тетяна Володимирівна, студентка ІІІ курсу напряму підготовки 

“Соціальна робота” Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

3. До проблеми формування лідерських якостей особистості. 

Блохіна Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри  психології і педагогіки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ). 

4. Використання соціоніки в профорієнтації та освіті. 
Вітринська Олена Володимирівна,  кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава). 

5. Здатність до самопроектування у віртуальному дискурсі. 
Галунзовський Ілля Сергійович, аспірант Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України (м. Київ); 

Науковий керівник: Рудницька Світлана Юріївна, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ). 

6. Проблема наративної компетентності в контексті самопроектування 

особистості. 
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Гуцол Кирило Віталійович, аспірант Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (м. Київ). 

7. Гендерні особливості соціально-психологічної адаптації учасників 

бойових дій до умов мирного життя. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава); 

Алієв Олександр Сергійович, студент магістратури спеціальності “Психологія” 

Інституту соціальних технологій Університету “Україна”, головний спеціаліст 

Північного міжрегіонального сектору Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників АТО (м. Київ). 

8. Психологічний аналіз ефективності лікування пацієнтів психіатричного 

профілю за допомогою «стандартної» терапії. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава); 

Козуб Олена Олександрівна, студентка магістратури спеціальності “Психологія” 

Інституту соціальних технологій Університету “Україна” (м. Київ). 

9. Психологічні характеристики членів сім'ї, в якій виховується дитина з 

обмеженими можливостями. 

Зубань Ольга Олександрівна, студентка ІІ курсу напряму підготовки “Соціальна 

робота” Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

10. Консультування людей похилого віку в практиці психосоціальної 

допомоги. 
Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. 

Полтава). 

11. Особливості рефлексії тілесного досвіду в контексті самопроектування 

особистості. 

Колярова Анастасія Олегівна, аспірантка Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ). 

12. Особливості психологічної пружності та життєстійкості особистості 

юнацького віку в умовах воєнного конфлікту. 

Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України (м. Київ). 

13.  Бачення алкоголізму як психосоматики у практиці психокорекційної 

роботи з наркозалежними. 

Кукуєва Тетяна Миколаївна, магістр практичної психології, член Української 

спілки психотерапевтів (м. Полтава). 

14. Генеза контенту ціннісно-смислової сфери особистості. 

Москаленко Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету 

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ). 

15.  Причини агресивності дітей дошкільного віку. 

Пасічніченко Анжела Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

16.  Соціально-психологічний статус в групі ровесників. 

Пасічніченко Анжела Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

17. Можливості наративу у подоланні наслідків дії травмуючих ситуацій. 

Рева Марина Митрофанівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

18. Колективне підсвідоме та його вплив на соціальні процеси в суспільстві. 

Чернов Артем Анатолійович, практичний психолог Полтавського дошкільного 

навчального закладу № 63 «Казка» Полтавської міської ради Полтавської області, 

здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Полтава). 

19. Рівень інтелектуального розвитку старших підлітків з девіантною 

поведінкою. 
Шевчук Вікторія Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 
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СЕКЦІЯ 4 

 

ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ 

ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ 

 

28 лютого 2018 року, 13.00 – 17.00 

м. Полтава, пр. Першотравневий 19/2 

Полтавський інститут економіки і права, ауд. 401 
 

Головуючий – Глоба Сергій Миколайович − старший викладач кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна» 

 

Співголова – Мишківська Вероніка Михайлівна – голова Ради Житомирської 

обласної асоціації фахівців соціальної сфери (м. Житомир) 

 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Особа з особливими освітніми потребами: поняття, яке потребує 

додаткового уточнення. 

Жакун Наталія Володимирівна, студентка VI курсу спеціальності «Право» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» (м. Полтава). 

Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 

(м. Полтава). 

2. Захист прав людей з особливими освітніми потребами в умовах 

інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство. 

Заіка Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна” (м. Полтава). 

3. Юридичні аспекти дотримання репродуктивних прав студентської 

молоді. 

Златопольська Наталія Василівна, аспірантка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава). 

4. Віртуальне підприємство як альтернатива для людей з особливими 

потребами. 
Князєва Діана Олегівна, студентка ІV курсу спеціальності “Фінанси і кредит” 

Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. Полтава). 

Науковий керівник: Гапчич Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри управління та адміністрування Полтавського інституту 

економіки і права Університету “Україна” (м. Полтава). 

5. Щодо розв’язання проблем безперешкодного доступу осіб з інвалідністю в 

освітнє середовище вищої школи. 

Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 

(м. Полтава). 



14 
 

6. Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 

інклюзивну освіту. 

Мирун Яна Андріївна, студентка ІV курсу спеціальності “Фінанси і кредит” 

Полтавського інституту економіки і права Університету “Україна” (м. Полтава). 

Науковий керівник: Гапчич Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри управління та адміністрування Полтавського інституту 

економіки і права Університету “Україна” (м. Полтава). 

7. Щодо розвитку системи недержавного пенсійного страхування в 

України.  
Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри управління та 

адміністрування Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 

(м. Полтава). 

8. Щодо державної підтримки осіб з  інвалідністю: економічний аспект. 
Убийвовк Ірина Іванівна, старший викладач кафедри управління та адміністрування 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» (м. Полтава). 



ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

вищого навчального закладу 

„Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” 

 
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ №636816 від 19 червня 2015 року 

 

                                      
 

Полтавський інститут економіки  і права заснований  у 1991 році.  

З 1999 року – інститут у складі Університету «Україна». 

Університет «Україна» - вищий навчальний заклад IV рівня 

акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 84 

спеціальностями. В університеті навчаються понад 18 тисяч студентів. 

В інституті економіки і права  навчально-виховний процес 

забезпечують 6 кафедр на трьох факультетах: економічному, юридичному та 

соціально-гуманітарному з таких напрямів підготовки (спеціальностей): 

 

 

 право  

 соціальна робота 

 спеціальна освіта 

адаптивна фізична культура  

(фізична реабілітація) 

 філологія/переклад 

 фінанси, банківська справа 

та страхування 

 

 

Форми навчання: денна, заочна 

Для юнаків організовано навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу на військовій кафедрі. 

Випускники інституту отримують диплом державного зразка. 

 

 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 19/2 

  (0532) 50-99-66,  0504042804 

  Відбіркова комісія     0504042802 

 

                 piel-admin@ukr.net;       http://pl.vmurol.com.ua/ 
 


