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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова:  

Клименко Леонід – ректор Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, 

професор, Заслужений діяч науки і техніки України.  

 

Заступники голови: 

Коваль Ганна – завідувач кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, доктор наук з державного 

управління, професор 

Палагнюк Юліана – завідувач кафедри програми Жана 

Моне, доктор наук з державного управління, доцент кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили 

 

Члени оргкомітету:  

Беглиця Володимир – проректор з наукової роботи 

Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили, доктор наук з державного управління.  

Андрєєв В’ячеслав – начальник наукового відділу 

Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили, кандидат технічних наук, доцент.  

Ляпіна Людмила – декан факультету соціології 

Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили, кандидат політичних наук, доцент.  

 

Відповідальні секретарі оргкомітету:  

Сай Дмитро – старший викладач кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

Мета проведення:  
 

Узагальнення досвіду дослідження та реалізації 

євроінтеграційних проблем, і зокрема, впровадження 

європейських соціальних стандартів в Україні.  

 

Ініціатори проведення:  
 

Кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки та 

кафедра програми Жана Моне Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили.  

 

Місце проведення:  
 

м. Миколаїв, с.м.т. Коблеве, Україна 

 

Дата проведення: 8-11 червня 2017 року.  

 

Регламент виступів:  
 

доповіді – 15 хв.; 

інформація – 10 хв.; 

відповіді на запитання – 5 хв.;  

участь у обговоренні та диспуті – 5 хв.  

 

Учасники Конференції:  
 

1. Представники органів державного управління та 

місцевого самоврядування України, представники 

Консультаційної місії ЄС в Україні  

2. Активісти громадських соціальних організацій України.  

3.  Провідні науковці ЧНУ ім. Петра Могили, вітчизняних 

та зарубіжних вищих навчальних закладів і науково-дослідних 

установ. 
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ПРОГРАМОВІ ЗАХОДИ: 

 

8 червня 2017 року 

 

8.30-9.30 – реєстрація учасників конференції.  

10:00 – урочисте відкриття форуму (приміщення читальної 

зали)  

10:30-13:00 – секційні засідання, робота круглих столів та 

конференцій форуму  

14:00-17:00 – секційні засідання форуму 

 

9 червня 2017 року 

 

10:00 – виїзд учасників форуму до с.м.т. Коблеве  

14:00-17:00 – секційні засідання форуму (с.м.т. Коблеве) 
 

 

10 червня 2017 року 

 
Робота в секціях конференції 
 

11 червня 2017 року 
 

Підведення результатів конференції.  

Інформація модераторів секцій про обговорення проблем та 

ухвалення відповідних рішень.  

Обговорення звернення учасників конференції до науковців, 

викладачів і студентів відносно об’єднання зусиль для 

подальшого поглиблення відносин України і ЄС у рамках 

укладання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і 

впровадження європейських соціальних стандартів в Україні.  

Від’їзд учасників конференції.  
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СЕКЦІЯ 1 

Тема: Соціальні аспекти розвитку взаємовідносин 
Європейського Союзу та України 

 

Модератор:  

Палагнюк Юліана – завідувач кафедри програми Жана 

Моне, доктор наук з державного управління, доцент кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили 

 
 

ВИСТУПИ: 
 

 Лізаковські Пьотр – кандидат наук/doktor nauk społecznych 

w zakresie nauk o bezpieczeństwie, Військово-морська академія 

ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, Республіка Польща. 

Безпека у сфері охорони здоров’я: до проблеми питання. 

 

Скальскі Даріуш – кандидат наук/doktor nauk o kulturze 

fizycznej, ад’юнкт, Академія фізичного виховання і спорту ім. 

Єнджея Шнядецького, м. Гданськ, Республіка Польща. 

Загрози у сфері безпеки в сучасних умовах. 

 

 Палагнюк Олександра – магістр з міжнародного та 

європейського права (Німеччина), спеціаліст з питань прав 

людини та гендеру Консультативної Місії Європейського Союзу 

в Україні, м. Київ, Україна. 

Соціальні стандарти у Швейцарській конфедерації: досвід 

для України. 

 

Іовчева Аліна – кандидат політичних наук, старший 

викладач, кафедра історії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна. 

Гендерний паритет в соціально-політичному просторі 

Європейського Союзу. 
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Лушагіна Тетяна – кандидат політичних наук, старший 

викладач, кафедра політичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. 

Миколаїв, Україна. 

Децентралізація влади в країнах Європейського Союзу. 

 

Соловйова Анна – кандидат політичних наук, доцент, 

кафедра політичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна. 

Проблема чіткого окреслення поняття «мова ворожнечі / 

ненависті» як важлива умова зміцнення національної 

безпеки. 

 

Ракова Анна – магістрантка, спеціальність «Соціальна 

робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Європейський досвід профілактики злочинності серед 

неповнолітніх. 

 

Сорока Світлана – доктор наук з державного управління, 

професор, кафедра публічного управління та адміністрування 

ЧНУ ім. Петра Могили.  

Співпраця органів місцевого самоврядування з громадськими 

організаціями в процесі вирішення соціальних проблем в 

Республіці Польща. 

 

Савостікова Катерина – магістрантка, спеціальність 

«Соціальна робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна. 

Особливості формування соціальної компетентності 

молоді. 

 

Парфенюк Аліна - магістрантка, спеціальність «Соціальна 

робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Сучасні соціальні проблеми молоді в країнах Європейського 

Союзу 

 

Попова Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. 
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Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Шкробіт Катерина – 

студентка 4 курсу, спеціальність «Соціальна робота», ЧНУ ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Європейський досвід надання соціальних послуг клієнтам 

пробації. 

 

Фроленко Олена – магістрантка, спеціальність «Соціальна 

робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Специфіка культури ділового спілкування соціальних 

працівників у європейських країнах. 

 

 Палагнюк Ю. В. – доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри соціальної роботи, управління і 

педагогіки, ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв. 

 Запровадження безвізового двостороннього режиму між 

Україною та ЄС як реалізація свободи пересування людей. 

 

 Файчук Олена – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Левченко Єлизавета –

студентка 4 курсу, спеціальність «Соціальна робота», ЧНУ ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

 До питання інтеграції студентів та молодих науковців з 

України до європейського освітнього простору. 

 

Сай Дмитро – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

До питання ціннісних засад соціальної роботи в 

Європейському союзі. 
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СЕКЦІЯ 2 

Тема: Європейські соціальні стандарти: проблеми і 

перспективи реалізації в сучасній України 

 

Модератор: 

Коваль Ганна – завідувач кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, доктор наук з державного 

управління, професор 

 

ВИСТУПИ: 

 

Лізаковська Світлана – кандидат наук з державного 

управління, доцент, Військово-морська академія ім. Героїв 

Вестерплатте, м. Гдиня, Республіка Польща. 

Публічна партиципація як основа становлення та 

розвитку громадянського суспільства. 

 

 Плеханова Ганна – старший викладач, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 

м. Харків, Україна. Нагаївська Дар’я  – викладач, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 

м. Харків, Україна. 

Впровадження європейської стратегії гендерної рівності 

в університетах України. 

 

Коваль Оксана – супервізор в KPMG, член ASSA, 

Республіка Кіпр. Коваль Ганна – доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Співпраця України з ЄС: соціальний аспект. 

 

Калмикова Ірина – канд. економічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи,  Миколаївський національний 

університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна 
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Європейські стандарти освіти та компетентнісний 

підхід в підготовці фахівців соціальної сфери. 

 

Малиновська Наталія – кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Лукащук Діана – 

студентка 4 курсу, спеціальність «Соціальна робота», ЧНУ ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Актуалізація соціальної роботи з питань зайнятості 

населення серед випускників вищих навчальних закладів в 

рамках євроінтеграції. 
 

Попова Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. Діденко Інна – 

студентка 4 курсу, спеціальність «Соціальна робота», ЧНУ ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Забезпечення якості альтернативної опіки дітей-сиріт: 

європейські стандарти та український досвід. 
 

Скиба Тетяна – кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри соціальної роботи, управління і 

педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв. 

Нова парадигма розвитку вищої освіти в контексті 

Європейської та світової інтеграції. 

 

Бервінова Катерина – магістрантка, спеціальність 

«Соціальна робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна. 

Психологічна підготовка майбутніх соціальних 

працівників до професійної діяльності в Україні та в країнах 

Європейського Союзу (на прикладі Франції). 
 

Сащенко Світлана – магістрантка, спеціальність 

«Соціальна робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна. 
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Європейські соціальні стандарти права на гідний рівень 

життя і їх реалізація у законодавстві України щодо 

учасників бойових дій. 

 

Тузова Юлія – магістрантка, спеціальність «Соціальна 

робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Соціальний супровід неповнолітніх вагітних жінок: 

європейський досвід та українські реалії. 

 

 Козуб Олег – магістр соціальної роботи, м. Миколаїв, 

Україна.  

 Ціннісні орієнтації у шкільних учителів в процесі 

євроінтеграції України. 

 

Волкова Світлана – студентка 4 курсу, спеціальність 

«Соціальна робота», ЧНУ ім. Петра Могили.  

 Професійна орієнтація учнів шкіл-інтернатів. 

 

Сиса Аліна – магістрантка, спеціальність «Соціальна 

робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Сучасний стан професійної підготовки соціальних 

працівників: досвід країн ЄС для України. 

 

Сухоруков Владислав – студент 4 курсу, спеціальність 

«Соціальна робота», ЧНУ ім. Петра Могили, Україна. 

Особливості консультування прийомної сім’ї. 

 

Шкірчак Сергій – викладач, кафедра політичних наук ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Громадянське суспільство в Україні: конфронтація vs 

консенсус.  

 

Штим Ольга – магістрантка, спеціальність «Соціальна 

робота», ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Особливості соціальних стандартів молодіжної 

політики в Україні та країнах Європи. 


