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доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
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-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради». 

Науковий керівник – Крикунова О. В., викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист  КЗ «Уманський гуманітарно- педагогічний 

фаховий коледж Черкаської обласної ради». Тема: «Прогресивні погляди та 

інновації у становленні методів соціальної роботи». 

11. Салтикова Д., магістрантка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Полєхіна В.М., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
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Секція 2. Соціальна робота – реалії сьогодення 

 

1. Коляда Н. І., аспірант факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Науковий керівник – Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема: «Дитячі та 

громадські організації як осередки формування духовності особистості»  

2. Салата Н. Т., аспірант факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Сучасні інформаційні технології як засіб підвищення якості 

надання соціальних послуг у громаді» 

3. Олійник В.В., студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини Науковий керівник – Матрос О.О., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Соціальна робота - реалії сьогодення» 

4. Діхтяренко Т. В., студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Бондаренко Г.В., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Розвиток соціальної сфери України в сучасних умовах» 

5. Біленко А. Ю., магістрантка  факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 



імені Павла Тичини. Науковий керівник – Моргай Л.А., доктор філософії, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема: 

«Соціальна профілактика девіантної поведінки в молодіжному 

середовищі закладу вищої освіти». 

6. Федоренко Д. О., магістрантка факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Науковий керівник – Моргай Л.А., доктор філософії, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема: 

«Організаційні засади діяльності Центрів надання соціальних послуг в 

Україні» 

7. Загрибельна А., магістрантка факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Науковий керівник – Моргай Л.А., доктор філософії, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема: 

«Організаційні засади соціального обслуговування людей похилого віку 

в Україні» 

8. Дубіна Л., студентка факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник – Моргай Л.А., доктор філософії, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема: «Особливості 

професійної діяльності соціальних працівників Служб у справах дітей». 

9. Кудряшова Я.Ю., магістрантка другого року навчання факультету 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини Науковий керівник – Ісаченко В.П., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 



Павла Тичини. Тема: «Соціальна анімація у професійній діяльності 

соціального працівника» 

10. Бурлаку І.В., студентка  факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини Науковий керівник – Скочко М.О., викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Тема: «Надання соціальних послуг 

неблагополучним сім`ям цифровими засобами». 

11. Левчунь Н.В., студентка  факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини Науковий керівник – Скочко М.О., викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Тема: «Характеристика обдарованої 

дитини» 

12. Марченко М.В., студентка  факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини Науковий керівник – Скочко М.О., викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Тема: «Соціальна робота з 

багатодітними сім`ями» 

13. Сенько К., студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Полєхіна В.М., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Виклики сьогодення у роботі соціальних працівників у США» 

 

 

 

 



Секція 3. Перспективи розвитку професій соціального працівника 

та психолога 

 

1. Бондаренко О. С., магістрантка  факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Науковий керівник – Албул І.В., кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Соціальна робота як професійна діяльність»  

2. Поспєлов Д. О., студент  факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини Науковий керівник – Бондаренко Г.В., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Соціальна робота у сфері зайнятості» 

3. Івахова С.В., студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини Науковий керівник – Бондаренко Г.В., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Соціально-правовий захист дітей з особливими потребами» 

4. Литовченко М. А., студентка факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Науковий керівник – Бондаренко Г.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Тема: «Гендерні ролі та стереотипи» 

5.Шудря А. О., магістрантка  факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Бондаренко Г.В., кандидат педагогічних наук, 



доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Соціальні проблеми сучасної молоді та особливості їх 

розв’язання»  

6. Кукурудза М. В., магістрантка факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Науковий керівник – Бондаренко Г.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Тема: «Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 4. Професія психолога в сучасному світі 

 

1. Безверхня А., магістрантка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Соціально-психологчна реабілітація жертв шкільного булінгу» 

2. Пирог В. О., магістрантка другого року навчання 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий 

керівник – Котлова Л.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної та практичної психології Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. Тема: «Соціально-психологічні 

особливості користувачів соціальних мереж» 

3. Тополюк О.О., магістрантка другого року навчання Житомирського  

державного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – 

Пирог Г.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри теоретичної та 

практичної психології Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Тема: «Форми психологічної роботи з подолання наслідків 

пандемії Covid-19 у представників різинх релігійних конфесій» 

4. Вознюк К. Д., магістрантка другого року навчання Житомирського  

державного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – 

Пирог Г.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри теоретичної та 

практичної психології Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Тема: «Психологічні методи формування життєвих стратегій у 

користувачів соціальних мереж» 

5. Бугарська О.І., магістрантка другого року навчання Житомирського  

державного університету  імені  Івана Франка. Науковий керівник – Пирог 

Г.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри теоретичної та практичної 



психології Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Тема: «Особливості психологічної роботи що до гендерних стереотипів у 

представників різних релігійних конфесій» 

6. Ткаченко А.В., студентка Житомирського державного університету 

імені  Івана Франка. Науковий керівник – Гавриловська К. П., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної 

психології Житомирського  державного університету  імені  Івана Франка. 

Тема: «Дослідження та аналіз особливостей прояву агресивності у 

підлітковому віці» 

7.  Ступак В.С., студентка  Житомирського  державного університету  

імені  Івана Франка . Науковий керівник – Гавриловська К. П., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної 

психології Житомирського  державного університету  імені  Івана Франка. 

Тема: «Дослідження та аналіз психологічних особливостей сприймання 

політичного лідера» 

8. Мельник Л.О., студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Шаповалюк К.В., викладач кафедри 

психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Тема: «Особливості професійної діяльності психолога в XXI» 

9. Ткаченко Л.А., студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Матрос О.О., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Професія психолога в сучасному світі» 

10. Павленко А.І., студентка Житомирського державного університету  

імені Івана Франка. Науковий керівник – Загурська І.С., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної 

психології Житомирського  державного університету  імені  Івана Франка. 



Тема: «Розвиток емоційної грамотності як важливий напрямок роботи 

психолога» 

11. Поліщук О.Р., аспірантка третього року навчання факультету 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Науковий керівник – Коляда Н. М., 

доктор педагогічних наук, професор  Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Тема: «Професія психолог – необхідність 

в сучасних умовах» 

12. Федотова Л.В.,  студентка факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник – Албул І.В., кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тема: «Актуальні питання студентів у психолога – консультанта» 

 

Секція 5. Погляди науковців про важливість професій соціального 

працівника та психолога 

 

1. Денесюк А.В., студентка Житомирського державного  

університету імені Івана Франка. Науковий керівник – Котлова Л. О., 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної 

психології Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Тема: «Теорія множинних інтелектів Говарда Гарднера та її 

відображення в умовах сучасної школи». 
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