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Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених «Залучення патріотично активної 

молоді до розвитку громадянського суспільства як 

чинник соціальної безпеки України» 

6 червня 2019 року, м. Миколаїв, Україна 

 

Організатори Конференції: 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили 

Кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки 

…………………………………………………………… 

 

Ukrainian scientific and practical conference  

of young scientists "Engagement of patriotic active 

youth for the development of civil society  

as a factor of social security of Ukraine» 

June 6, 2019, Mykolaiv, Ukraine 

 

Оrganizers of the Conference: 

 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

National Academy of Sciences of Ukraine 

Petro Mohyla Black Sea National University 

Department of social work, management and pedagogy 
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ПРОГРАМА 

………………………………………………………… 

06 червня 2019 р., м. Миколаїв, Україна 

Чорноморський національний університет ім. П. Могили, 

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, вчена рада 

9:30 – 10:00 Реєстрація 

10:00-10:30 Відкриття. Вступне слово. 

 Леонід КЛИМЕНКО, ректор Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили 

 Володимир БЕГЛИЦЯ, проректор 

Чорноморського національного університету ім. 

Петра Могили 

 Володимир ЄМЕЛЬЯНОВ, директор 

Інституту державного управління Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили 

 Юліана ПАЛАГНЮК, завідувач кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки 

Чорноморського національного університету ім. 

Петра Могили 

10:30-12:00 Робота секції Соціально-педагогічні особливості 

формування громадянської активності молоді 

12:00 – 12:30 Перерва 

12:30-14:30 Робота секції Політична активність молоді як 

чинник соціальної безпеки держави  

14:30-15:00 Перерва 

15:00-15:30 Прийняття резолюції конференції 

 

Робочі мови: українська, англійська. 
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PROGRAM 

………………………………………………………….. 

June 6, 2019, Mykolaiv, Ukraine 

Petro Mohyla Black Sea National University, 

10, 68-Desantnykiv Steet, Mykolaiv, room 5-107 

 

9:30 – 10:00 Registration 

10:00-10:30 Opening. Introduction speech by 

 Leonid KLYMENKO, Rector, Petro Mohyla 

Black Sea National University 

 Volodymyr BEHLYTSA, Vice-Rector, Petro 

Mohyla Black Sea National University 

 Volodymyr YEMELIANOV, Head of the ISM 

Petro Mohyla Black Sea National University 

 Yuliana PALAGNYUK, Head of Department of 

social work, management and pedagogy, Petro Mohyla 

Black Sea National University 

10:30-12:00 1st Plenary Session  

12:00 – 12:30 Coffee-break 

12:30-14:30 2nd Plenary Session  

14:30-15:00 Coffee-break 

15:00-15:30 Аdoption of the conference resolution 

 

Working languages: Ukrainian, English. 
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СЕКЦІЯ: Соціально-педагогічні особливості формування 

громадянської активності молоді 

 

Модератор: Палагнюк Юліана Вікторівна, доктор наук з 

державного управління, доцент, завідувач кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

 

ВИСТУПИ: 

 

Файчук О.Л., к.пед.н., доцент б.в.з. кафедри соціальної роботи, 

управління та педагогікиЧНУ ім. П. Могили (м.Миколаїв) 

Svitlana Lizakowska, dr, wykładowca, Akademia Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia, Polska) 

Волонтерство як форма громадянської активності. 

 

Цветков М., соц. працівник і психотерапіст регіонального 

центру терапіїі попередження насильства в сім’ях у м. Беер 

Шева (Ізраїль). 

Громадянська активність як запорука подолання та 

запобігання сімейному насильству в Ізраїлі. 

 

Біла О.О., д.пед.н., професор кафедри загальної педагогіки, 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти, ІДГУ (м. Ізмаїл), 

Рошкан Р. С., магістрант педагогічного факультету, ІДГУ (м. 

Ізмаїл). 

Етнотолерантне виховання сучасних молодших школярів 

(проектний підхід). 

 

Архіпова А.Є., директор Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №31 

(м. Миколаїв).  

Демократизація управлінського аспекту в ЗСО як чинник 

формування громадянської активності учнівської молоді  
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Зарванський Ю.А., в.о. директора Зеленоярського ЗЗСО 

(Миколаївська область). 

Волонтерська діяльність молоді як чинник її соціальної 

активності. 

 

Сургова С.Ю., к.пед.н. доцент кафедри соціальної роботи 

управління і педагогіки ЧНУ ім. П.Могили, (м. Миколаїв). 

Громадянська активність студентської молоді як основа 

формування громадянського суспільства. 

 

Малиновська Н.Л., к.іст.н., доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Розвиток громадянської активності молоді через освітній 

процес. 

 

Волчо В.М., заступник директора з виховної роботи МЗОШ І-

ІІІ ступенів № 16 (м. Миколаїв). 

Розвиток патріотичної активності учнівської молоді (на 

прикладі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №16) 

 

Чубук Р. В., к.пед.н, доцент кафедри соціальної роботи,  

управління і педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальні зміни у молодіжному середовищі. 

 

Шкрьоб В. О., вчитель української мови та літератури, МЗОШ 

№ 31 (м. Миколаїв). 

Формування громадянської активності учнів засобами 

волонтерської діяльності. 

 

Попова Т. С., доцент кафедри соціальної роботи, управління і 

педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Національна рада дітей та молоді як інструмент сприяння 

розбудові громадянського суспільства в Україні. 
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Сай Д.В., к.пед.наук., кафедра соціальної роботи, управління і 

педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Етичні особливості використання соціальних мереж 

соціальними працівниками. 

 
Костєва Т.Б., к.пед.наук, доцент б.в.з. кафедри соціальної 

роботи, управління та педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили 

(Миколаїв).  

Розвиток соціально активної, патріотичної молоді як 

громадянське самовизначення європейської особистості  

 

Комарова Н.В.,  магістр спеціальності «Соціальна робота»,  

ЧНУ ім. П.Могили (м. Миколаїв, Україна). 

Вплив активної молоді на політику підтримки 

душевнохворих в суспільстві Їзраїлю. 

 

Мєдвєдєва А.В., магістр спеціальності «Соціальна робота» 

ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками як 

необхідна умова розвитку громадянського суспільства. 

 

Січинська І.М., магістр спеціальності «Соціальна робота» 

ЧНУ ім. П. Могили (м. Миколаїв). 

Особливості виховання громадянської активності 

студентської молоді. 

 

Гордієнко К., магістр спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ ім. 

Петра Могили (м. Миколаїв).  

Патріотично активна молодь як рушійна сила соціального 

розвитку України. 

 

Мурза Ю.А., спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ ім. Петра 

Могили (м. Миколаїв).  
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Роль сім’ї у формування громадянської активності молоді. 

 

Бризгун Д.І., магістр спеціальності «Соціальна робота» 

ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальна адаптація засуджених жінок як чинник 

соціальної безпеки. 

 

Ромашевський О.А., магістр спеціальності «Соціальна робота» 

ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Громадянська активність студентської молоді як елемент 

корпоративної культури закладів вищої освіти. 

 
Федчишина Ю. В., магістр спеціальності «Соціальна робота»  

ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Залучення молоді з особливими потребами до розвитку 

громадянського суспільства. 

 

Зайцева О.О., магістр спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ 

імені Петра Могили (м. Миколаїв)  

Гра як засіб зниження агресивності у важковиховуваних 

молодших підлітків. 

 

Пілієва В.Р., магістр спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених 

осіб до умов регіонального ринку праці як фактор 

соціальної безпеки 

 

Біла Ю.С., магістр спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ 

імені Петра Могили (м. Миколаїв)  

Меценатство як прояв громадської активності в сучасному 

українському суспільстві. 
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Сиваєва М., магістр спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Комунікативна культура студентської молоді як потреба 

сучасного європейського суспільства. 

 

Дорошенко О.В., аспірант кафедри соціальної роботи, 

 управління і педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальна активність студентів як основа громадянського 

суспільства. 

 

Скорик Я. В., магістр спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Профілактика соціального сирітства як чинник соціальної 

безпеки України 
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Секція: Політична активність молоді як чинник 

соціальної безпеки держави 

 

Модератор: Лушагіна Тетяна Вікторівна, кандидат 

політичних наук, старший викладач кафедри політичних наук 

Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили 

 

ВИСТУПИ: 

 

Нонік В.В., проректор з науково-педагогічної роботи, 

юридичних та соціальних питань Житомирського державного 

технологічного університету (м. Житомир). 

Актуалізація формування антикорупційної суспільної 

свідомості 

 

Палагнюк Ю. В., д.н. з держ. упр., професор, завідуючий 

кафедри соціальної роботи і педагогіки ЧНУ імені Петра 

Могили (м. Миколаїв) 

Роль платформи громадянського суспільства для політичної 

активності молоді в умовах імплементації угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

 

Ярошенко В. М., канд. політ. наук, доц. кафедри соціальної 

роботи, Миколаївський національний університет ім. В. О. 

Сухомлинського (м. Миколаїв). 

Роль студентського самоврядування у становленні інституту 

демократичної громадянськості в Україні. 

 

Соловйова А.С., к.політ.н., доцент б.в.з. кафедри політичних 

наук, ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Можливості активізації громадянського суспільства в 

контексті зміцнення соціальної безпеки держави. 
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Лушагіна Т.В., к.політ.н., старший викладач кафедри 

політичних наук ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Петрова Т.М., магістр держаного управління та 

адміністрування ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці України 

 

Орленко М. В., к.політ.н, старший викладач кафедри 

політичних наук ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціально-політична активність молоді в період сучасних 

трансформацій в Україні. 

 

Шкірчак С.І., викладач кафедри політичних наук ЧНУ імені 

Петра Могили (м. Миколаїв). 

Політична участь молоді в сучасній Україні: між готовністю 

до революції та пасивністю на виборах 

 

Конопляник Д. О., аспірант кафедри політичних наук, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

(м. Миколаїв) 

Діяльність політичних партій у сфері залучення молоді до 

політики за допомогою соціальної мережі «Facebook». 

 

Радзіховська О.А., студентка біологічного факультету 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. 

Вінниця). 

Залучення осіб зі статусом ВПО до системи державного та 

громадського управління. 

  

Журавські С.М., магістр спеціальності «Соціальна робота» 

ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Молодь як специфічний суб’єкт регіональної політики. 

 


