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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету 
Савченко С. В.  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, ректор ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. 

 
Заступники голови оргкомітету 

Караман О. Л.  доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-
наукового інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”; 

Осьодло В. І. доктор психологічних наук, професор, начальник 
Гуманітарного інституту Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського. 

 
Члени оргкомітету 

Бабічев О. І.  кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Будагьянц Л. М. кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
суспільних наук Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського; 

Ваховський Л. Ц. доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Меняйленко О. С. доктор технічних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Ужченко Д. В. кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Чорний В. С. доктор філософських наук, професор, начальник кафедри 
морально-психологічного забезпечення військ (сил) 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського; 

Юрків Я. І. кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. 



Шановні учасники! 

ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського  

щиро вітають Вас на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
,,Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів” 

 
Порядок роботи конференції 

 
07–08 червня 2018 року 

ДЗ „Луганський національний університет 
 імені Тараса Шевченка” 

м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1 
 

9.00 – 9.30  – реєстрація учасників конференції 
9.30 – 10.00  – екскурсія по університету, чай, кава 
10.00 – 12.00 – пленарне засідання 
12.00 – 13.00 – обід 
13.00 – 17.00 – секційні засідання 
17.00 – 19.00 – дружня вечеря 

 

Секція 1. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах викликів 
сучасності (ауд. 303). 
Секція 2. Трансформація системи професійної освіти в умовах сучасних 
викликів (ауд. 208). 

Секція 3. Теорія і технології соціально-педагогічної діяльності (ауд. 101).  

Секція 4. Актуальні проблеми шкільної освіти (ауд. 302). 
 

Регламент виступів 
 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин 
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 
Виступ при обговоренні – до 3 хвилин 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття  
конференції 

Савченко Сергій Вікторович,  
ректор ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України 

 
Караман Олена Леонідівна,  
директор навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор 

 
Осьодло Василь Ілліч,  
начальник Гуманітарного інституту Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського, доктор психологічних наук, професор. 

 

ДОПОВІДІ 

1. Караман О. Л., доктор педагогічних наук, професор, директор 
навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Індивідуально-психологічні 
чинники абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на 
сході України. 

2. Осьодло В. І., доктор психологічних наук, професор, начальник 
Гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського. Проблеми та перспективи розвитку стратегічних 
комунікацій у галузі національної освіти в умовах гібридної війни. 

3. Савченко С. В., доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України ректор ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. Зміни соціальних норм та ціннісних 
орієнтацій молоді Донбасу в умовах гібридної війни. 

4. Чорний В. С., доктор філософських наук, професор, начальник 
кафедри морально-психологічного забезпечення військ (сил) Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського. Нові медіа як 
агент соціалізації в сучасному українському суспільстві. 



ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 

 
Голова: Юрків Я. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Кононович Д. О., аспірантка ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

 
1. Бадер С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». Особливості соціального розвитку дітей 
третього року життя. 

2. Богайчук В. Ж., кандидат політичних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського. Досвід іноземних держав по створенню системи 
демократичного цивільного контролю. 

3. Будагьянц Л. М., кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського. Як сучасні суспільства виробляють згоду (Ноам 
Хомський vs Едвард Бернейз). 

4. Вінтоняк В. Ф., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського. Формування емоційного інтелекту особистості як вимір 
соціалізації в посттоталітарних суспільствах. 

5. Єпіхіна М. А., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Позакласні виховні заходи з 
національно-патріотичного виховання як засіб соціалізації молодших 
школярів. 

6. Кононович Д. О., аспірантка ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Засоби масової інформації як агент 
соціалізації молоді в умовах сучасних викликів. 

7. Краснова Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Соціальні аномалії як негативний результат сімейної 
соціалізації дитини в умовах сьогодення. 

8. Малиш В. І., аспірант кафедри соціальної педагогіки Харківської 
державної академії культури. Економічна соціалізація підлітків з 
багатодітних сімей як соціально-педагогічна проблема. 

9. Маркова Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Особливості адаптації дітей вимушених переселенців. 



10. Мухіна А. Ю., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
дефектології та психологічної корекції ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Вплив складу сім’ї на гендерну 
соціалізацію дівчат підлітків з нормальним і порушеним 
інтелектуальним розвитком 

11. Починкова М. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
філологічних дисциплін ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». Методи і прийоми критичного мислення у процесі 
професійної підготовки як засіб соціалізації майбутніх учителів 
початкової школи. 

12. Розлуцька Г. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». Формування національної єдності українського 
суспільства церквою в умовах сучасних викликів. 

13. Стрепко М. Б., здобувач кафедри загальної та соціальної 
педагогіки Львівського національного університету ім. Івана Франка. 
Волонтерська діяльність як шлях формування нової культури 
громадянського суспільства. 

14. Юрків Я. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Використання груп взаємодопомоги в соціальній роботі з 
внутрішньо переміщеними особами в зоні проведення 
Антитерористичної операції. 
 



ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Голова: Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» 

Секретар: Дудник О. М., аспірантка, асистент кафедри дошкільної та 
початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» 

 
1. Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Діалогова взаємодія як основа 
співробітництва учасників педагогічного процесу. 

2. Гордійчук С. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з навчальної 
роботи КВНЗ «Житомирський медичний інститут». Обґрунтування 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» в умовах 
європейської вищої школи. 

3. Дудник О. М., аспірантка, асистент кафедри дошкільної та 
початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Критерії, показники та рівні сформованості професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

4. Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій МДУ. 
Формування конкурентоздатності майбутніх педагогів у процесі фахової 
підготовки. 

5. Колосов А. М., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»; Савченко О. С., магістр ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Зміна дидактичних акцентів при 
підготовці менеджерів в умовах невизначеного ринкового середовища. 

6. Кофанова О. В., доктор педагогічних наук, кандидат хімічних 
наук, професор кафедри інженерної екології Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Розвиток хімічних компетентностей майбутніх екологів 
при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у вищому 
технічному закладі освіти. 

7. Круковська І. М., кандидат педагогічних наук, доцент завідувач 
кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради; 
Махновська І. Р., кандидат педагогічних наук, методист вищої категорії, 



асистент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 
Обґрунтування освітньої програми підготовки магістрів з громадського 
здоров’я на основі компетентнісного підходу. 

8. Кучерук І. В., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-
методист, завідувач відділення «Акушерська справа», КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради. Мотивація навчальної 
діяльності та механізми її формування у студентів КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради на 
заняттях при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з 
токсикологією». 

9. Мальцева О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Історія запровадження медіаосвіти в країнах Європи та 
Північної Америки. 

10. Мацай Н. Ю., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 
декан факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка»; Губська О. П., старший викладач 
кафедри садово-паркового господарства та екології, заступник декана 
факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». Особивості екологічної освіти для сталого 
розвитку в закладах вищої освіти. 

11. Мокляк В. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Автономія вітчизняних 
університетів у законодавчих актах Міністерства народної освіти 
ХІХ ст. 

12. Мороз В. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Роль студентського самоврядування в процесі формування 
лідерських якостей студентів закладів вищої освіти. 

13. Поплавська С. Д., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач відділення 
«Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут». 
Методологічні підходи до формування комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер. 

14. Птахіна О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Соціально-професійна мобільність фахівця як фактор професійної 
успішності. 

15. Самборська Н. М., аспірантка кафедри педагогіки 
Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
Визначення стану сформованості соціально-комунікативної 



компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство». 

16. Степаненко В. В., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри лабораторної діагностики, хімії ті біохімії факультету природничих 
наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Івченко А. В., доктор медичних наук, професор кафедри лабораторної 
діагностики, хімії ті біохімії факультету природничих наук ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Основні аспекти 
професійного спілкування лікаря-лаборанта. 

17. Тєтєрєв В. О., інженер навчального відділу ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Структура професійної 
компетентності майбутніх вчителів інформатики. 

18. Шевчук О. Б., кандидат економічних наук, доцент, член 
наглядової ради ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Проблеми створення та використання високоефективних 
інформаційних технологій навчання у професійної підготовки фахівців 
фінансово-економічного напряму. 

19. Шигонська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
«Сестринська справа», завідувач навчально-методичної лабораторії КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» ЖОР. Засади підготовки медичних 
фахівців у закладах вищої освіти. 

 



ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Голова: Докучаєва В. В., доктор педагогічних наук, професор 

кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Степаненко В. І., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи, докторант кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» 

 
1. Веретенко І. М., асистент кафедри педагогіки, методики та 

менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії. 
Когнітивно-інформаційна парадигма соціально-педагогічної роботи в 
закладах загальної середньої освіти. 

2. Докучаєва В. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». Сингулярна траєкторія розвитку особистості як 
сфера соціально-педагогічного інжинірингу. 

3. Драченко А. А., магістр VI курсу інституту людини Київського 
університет імені Б. Грінченка. Вплив насильства на життєдіяльність 
сім’ї та на розвиток особистості дитини. 

4. Отрощенко Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Соціально-педагогічна підтримка підлітків закладів середньої 
освіти у контексті Нової української школи. 

5. Степаненко В. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи, докторант кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Девіантна віктимність 
обдарованих учнів. 

6. Трубавіна І. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. Сковороди. Система соціальної 
профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти. 

7. Чечко Т. М., методист КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» 
(м. Київ); викладач Університетського коледжу Київського університету 
імені Бориса Грінченка. Комплексна програма соціально-педагогічної 
підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільних навчальних закладах. 

8. Яріко М. О., кандидат культурології, старший викладач кафедри 
туристичного бізнесу Харківської державної академії культури. Тиша як 
атрибут екзистенційного, культурного та релігійного туризму. 

 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Голова: Швирка В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 

Секретар: Зажарська Г. П., асистент кафедри дошкільної та 
початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» 

 
1. Атрощенко Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного 
університету. До питання освіти дітей національних меншин 
Закарпаття. 

2. Дрозд Л. В., аспірант кафедри корекційної освіти Херсонського 
державного університету. Сформованість життєвого цілепокладання у 
підлітків з порушеннями психофізичного розвитку як передумова їх 
готовності до професійного самовизначення 

3. Зажарська Г. П., асистент кафедри дошкільної та початкової 
освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Роль і місце художньої словесності в процесі навчання учнів початкових 
класів. 

4. Котєнєва І. С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Історичні засади естетико-екологічного виховання 
особистості. 

5. Швирка В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Педагогічний підхід до визначення поняття 
«толерантність». 

6. Шевирьова І. Г., аспірант ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Медіа-продукт як результат 
практичної діяльності майбутніх учителів початкових класів. 


