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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10.00 – 11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання 

11.00 – 11.30 – кава-брейк 

11.30 – 13.00 – секційні засідання 

13.00 – 13.30 – закриття конференції, затвердження резолюції конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

Обговорення доповіді – до 5 хв. 
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М. П. Драгоманова 

Шульженко Діна Іванівна, доктор психологічних наук, професор, про-

фесор кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки 

та психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 

Капська Алла Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, завіду-

вач кафедри соціальної педагогіки факультету соціально-педагогічних наук та 

управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова  

Огаренко Віктор Миколайович, доктор наук з державного управління, 

професор, ректор Класичного приватного університету 

Солоненко Анатолій Миколайович, доктор біологічних наук, ректор 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмель-

ницького 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Нечипоренко Валентина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

ректор КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
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Реабілітаційний парк як чинник оптимізації соціальної і життєвої 

практики дітей та молоді з особливими потребами  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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академія» ЗОР 
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Козарик Олександра Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
СЕКЦІЯ 1 

Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів  
на засадах компетентнісного підходу до освіти 

(ауд. 312) 
Модератори: д.п.н., професор А. І. Павленко, к.соц.н., доцент Н. М. Гордієнко 

 
Гордієнко Наталія Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР, 

Рутовицька Ганна Володимирівна, викладач кафедри дизайну КВНЗ 
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Соціальна практика вихованців інтернатних закладів як передумова 
побудови ними успішних життєвих траєкторій 

 
Кудінова Маргарита Сергіївна, методист науково-методичного відділу, 

викладач кафедри соціальної роботи КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР 

Соціальна практика як засіб розвитку стресостійкості учнів інтер-
натних закладів 

 
Сілявіна Юлія Сергіївна, методист КВНЗ «Хортицька національна  

навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Компетентнісний потенціал системи педагогічної реабілітації учнів з 

особливими освітніми потребами 

 
Коваль Владислава Ісломжанівна, студентка ІІ курсу факультету реабі-

літаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна пе-
дагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
ЗОР 

Аналіз поняття «соціальні зв’язки» у соціально-педагогічній літера-
турі 

 
Макаренко Світлана Дмитрівна, студентка ІІ курсу факультету реабілі-

таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педа-
гогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Теоретичний аспект дослідження поняття «соціальна активність» 

 
Манько Мирослава Олександрівна, студентка ІV курсу факультету  

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціаль-
на педагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна акаде-
мія» ЗОР 

Становлення особистості з інтернальністю у процесі життєпізна-
вальної діяльності 

 

  



Фуріна Катерина Михайлівна, студентка ІІІ курсу факультету реабілі-
таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педа-
гогіка», КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
ЗОР 

Соціальна адаптація дітей молодшого дошкільного віку (3 роки) в умо-
вах дитячого навчального закладу засобами ігрової діяльності 

 
Чумаченко Вікторія Володимирівна, студентка ІІ курсу факультету  

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціаль-
на педагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна акаде-
мія» ЗОР 

Особливості соціальної адаптації першокласників 

 
 

СЕКЦІЯ 2 
Актуальні проблеми формування професійної компетентності  

фахівців соціальної роботи 
(ауд. 111) 

Модератори: к.п.н., доцент О. С. Козарик, к.п.н. О. А. Клопота  
 

Галієва Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри спеціальної 
освіти КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, 

Саніна Яна Олександрівна, студентка ІІ курсу факультету реабілітацій-
ної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педагогі-
ка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості розвитку моральних якостей дітей молодшого шкільного 
віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 

 
Заїка Людмила Анатоліївна, науковий співробітник Центру імітаційно-

го моделювання Національного університету оборони України імені Івана Чер-
няховського 

Визначення організаційно-педагогічних умов застосування технології 
імітаційного моделювання 

 
Калаур Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент,  

докторант кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Формування у майбутніх фахівців соціальної сфери когнітивної та 
конативної складової готовності до розв’язання професійних конфліктів 

 
Курінна Людмила Володимирівна, методист науково-методичного від-

ділу, викладач кафедри соціальної роботи КВНЗ «Хортицька національна  
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних 
працівників (на прикладі вивчення навчальної дисципліни «Етнопедагогіка») 

 
  



Сташук Ольга Олександрівна, методист науково-методичного відділу, 
викладач кафедри соціальної роботи КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР 

Актуальні наукові дослідження в сфері фахової підготовки майбутніх 
соціальних педагогів 

 
Таточенко Світлана Анатоліївна, аспірантка кафедри практичної пси-

хології Херсонського державного університету 
Специфіка надання професійної допомоги в рамках програми замісної 

підтримувальної терапії 
 
Фурман Ольга Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР 

Формування комунікативної компетентності фахівців соціальної ро-
боти: лінгвометодичний вимір 

 
Червоненко Катерина Сергіївна, викладач кафедри соціальної роботи 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Проблема мотивації до волонтерської діяльності  майбутніх фахівців 

соціальної роботи 
 
Афанасьєва Ганна Володимирівна, студентка ІІІ курсу факультету реа-

білітаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна 
педагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
ЗОР 

Особливості проектної діяльності дітей дошкільного віку 
 
Василенко Анастасія Ігорівна, студентка ІV курсу факультету реабілі-

таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педа-
гогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток емоційного інтелекту особистості молодшого школяра за-
собами ігрової діяльності 

 
Дікарєва Світлана Тарасівна, студентка ІІ курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педаго-
гіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  
ЗОР 

Навчання в інклюзивному класі як засіб соціалізації першокласників з 
особливими потребами 

 
Дікенштейн Марина Юріївна, студентка ІІ курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педаго-
гіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості cамооцінки дітей молодшого шкільного віку 
 

  



Котія Христина Олександрівна, студентка ІІ курсу факультету реабілі-
таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педа-
гогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості впливу на інших людей у старшокласників 

 
Ротко Ольга Миколаївна, студентка ІV курсу факультету реабілітацій-

ної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педагогі-
ка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  
ЗОР 

Аналіз поняття «лідерські якості» у науковій літературі 
 
Сафронова Кристина Сергіївна, студентка ІІ курсу факультету реабілі-

таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педа-
гогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості розвитку емоційного інтелекту підлітків 
 
Стешенко Каріна В’ячеславівна, студентка ІV курсу факультету реабі-

літаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна пе-
дагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
ЗОР 

Розвиток професійних інтересів старших підлітків засобами профорі-
єнтаційної роботи 

 
Чумаченко Вікторія Володимирівна, Ганчева Анна Сергіївна, студен-

тки ІІ курсу факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, напря-
му підготовки «Соціальна педагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчаль-
но-реабілітаційна академія» ЗОР 

Нормативно-правові основи інклюзивної освіти 

 
Чуча Олександра Олександрівна, студентка ІІ курсу факультету реабі-

літаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна пе-
дагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
ЗОР 

Особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільно-
го віку засобами ігрової діяльності 

 
Шолупова Каріна Ігорівна, студентка ІV курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Соціальна педаго-
гіка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  
ЗОР 

Профілактика девіантної поведінки підлітків в процесі проектної  
діяльності 

 
  



СЕКЦІЯ 3 
Досягнення та перспективи розвитку спеціальної освіти 

(актова зала) 
Модератори: к.п.н., професор С. С. Волкова, к.п.н., доцент А. В. Турубарова 

 
Бавшина Руслана Броніславівна, викладач кафедри спеціальної освіти 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Особливості мовленнєвого розвитку дітей після кохлеарної імплан- 

тації 

 
Возчикова Наталія Василівна, викладач кафедри спеціальної освіти 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Теоретичний аналіз проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей 

з аутизмом у загальноосвітньому просторі 

 
Воронська Наталія Олександрівна, аспірантка Запорізького національ-

ного університету 
Особливості спілкування дітей з порушеннями зору 

 
Бабкова Ірина Олегівна, студентка І курсу (магістратура) факультету 

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  
ЗОР 

Роль діалогічного мовлення в розвитку комунікативних навичок дітей 
із загальним недорозвиненням мовлення 

 
Баранова Анна В’ячеславівна, студентка І курсу (магістратура) факуль-

тету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Корекція вимови шиплячих звуків у дітей дошкільного віку із ЗПР засо-
бами гри 

 
Бережна Дар’я Сергіївна, студентка І курсу (магістратура) факультету 

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  
ЗОР 

Порушення зв’язного монологічного мовлення  в учнів перших класів із 
затримкою психічного розвитку 

 
Гаврилова Анастасія Ігорівна, студентка IV курсу факультету реабілі-

таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток сенсорних каналів (слухового, зорового, тактильного) у ді-
тей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра засоба-
ми іпотерапії 

 

  



Зарецька Олена Олексіївна, студентка IІ курсу факультету реабіліта-
ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна осві-
та» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток фонематичної компетенції у дітей старшого дошкільного 
віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами ігрової 
діяльності 

 
Кібець Альона Анатоліївна, студентка І курсу (магістратура) факульте-

ту реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у 
дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня 

 
Кравцова Каріна Олександрівна, студентка IV курсу факультету реабі-

літаційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток поверхневого та глибинного синтаксування у дітей дош- 
кільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах материнської де-
привації 

 
Кузькіна Ольга Юріївна, студентка І курсу (магістратура) факультету 

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Логодидактичні прийоми подолання заїкуватості у школярів 
 
Кузьменко Ольга Анатоліївна, студентка IІ курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи,  напряму підготовки «Корекційна осві-
та» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного 
віку із затримкою психічного розвитку 

 
Лавракова Наталія Сергіївна, студентка І курсу (магістратура) факуль-

тету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Логопедичні ігри та вправи як засоби корекції порушень звуковимови у 
дітей старшого дошкільного віку 

 
Люта Юлія Анатоліївна, студентка IІ курсу факультету реабілітаційної 

педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна освіта» 
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з розла-
дами аутистичного спектра засобами ігрової діяльності 

 
Міщенко Інна Вадимівна, студентка IІ курсу факультету реабілітаційної 

педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна освіта» 
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Психологічні особливості пам’яті у дітей дошкільного віку з затрим-
кою психічного розвитку 

  



Пенькова Дар’я Павлівна, студентка IV курсу факультету реабілітацій-
ної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна освіта» 
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Альтернативна підтримуюча комунікація як засіб полегшення кому-
нікації дітей із поліморфними порушеннями розвитку 

 
Прядкіна Анастасія Андріївна, студентка IІ курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна осві-
та» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Арт-терапія як метод розвитку дрібної моторики дітей із синдромом 
Дауна 

 
Пучкова Карина Геннадіївна, студентка IV курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна осві-
та» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Теоретичний аналіз проблеми формування комунікативної компе- 
тентності у старших дошкільників із дитячим церебральним паралічем 

 
Саєнко Тетяна Андріївна, студентка IІІ курсу факультету реабілітацій-

ної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна освіта» 
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток зорово-моторної координації у дітей з розладами аутис- 
тичного спектра засобами нейропсихологічних вправ 

 
Самойленко Вікторія Павлівна, студентка І курсу (магістратура) фа- 

культету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеці-
альна освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна акаде-
мія» ЗОР 

Специфіка нейропсихологічних процесів у молодших школярів із розу-
мовою відсталістю 

 
Свіріденко Олеся Геннадіївна, студентка IV курсу факультету реабілі-

таційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Корекція мовленнєворухових розладів у дітей дошкільного віку із стер- 
тою формою дизартрії засобами біоенергопластики 

 
Тищенко Ольга Олегівна, студентка І курсу (магістратура) факультету 

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Рівень розвитку дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку із 
загальним недорозвиненням мовлення 

 
Трейгер Аліна Юріївна, студентка І курсу (магістратура) факультету  

реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Нетрадиційна аплікація як засіб формування монологічного мовлення 
дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 

  



Чіжова Вера Сергіївна, студентка І курсу (магістратура) факультету  
реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Сімейне виховання як засіб профілактики та корекції заїкання 
 
Чумак Олександра Борисівна, студентка IІ курсу факультету реабіліта-

ційної педагогіки та соціальної роботи, напряму підготовки «Корекційна осві-
та» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Особливості корекційної роботи з розвитку слухового сприйняття у 
дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху 

 
Шульга Стефанія Петрівна, студентка І курсу (магістратура) факульте-

ту реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, спеціальності «Спеціальна 
освіта» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Музична терапія як метод корекції мовлення дітей з розладами аутис- 
тичного спектра 
 
 

СЕКЦІЯ 4 
Сучасні тенденції розвитку мистецтва та дизайну 

(ауд. 112) 
Модератори: к.п.н., доцент Н. В. Дерев’янко, к.с.-г.н. Н. П. Дерев’янко 

 
Бєлікова Марина Сергіївна, викладач кафедри дизайну КВНЗ «Хор- 

тицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Формування творчого мислення майбутніх дизайнерів перукарського 

мистецтва 
 
Бредіхіна Юлія Леонідівна, кандидат сільсько-господарських наук,  

старший викладач кафедри дизайну КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР, 

Туровцева Наталія Миколаївна, кандидат сільсько-господарських наук, 
доцент, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітополь-
ського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Сучасний дизайн пасхальних композицій в інтер’єр 
 
Гупало Юлія Сергіївна, викладач кафедри дизайну КВНЗ «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Формування національної ідеї в графічному дизайні України за роки не-

залежності (кінець ХХ – початок ХХІ століть) 
 
Глобенко Альона Василівна, викладач кафедри дизайну КВНЗ «Хор- 

тицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Роль практичних занять у фаховій підготовці художників декоратив-

но-прикладного мистецтва 
 
Давидова Світлана Вікторівна, викладач кафедри дизайну, КВНЗ «Хор-

тицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Вплив мистецтва на формування особистості сучасної молоді 

  



Дерев’янко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, викладач кафедри дизайну КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР 

Формування професійного мислення майбутніх дизайнерів на занят-
тях з живопису 

 
Здановська Ірина Миколаївна, викладач кафедри дизайну 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Роль пленерів у творчості художника 

 
Міхєєва Леся Валеріївна, аспірант Харківської державної академії ди-

зайну та мистецтв, викладач кафедри дизайну КВНЗ «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Складові графічної ідентифікації (на прикладі концертної афіші) 

 
Стульнікова Юлія Олексіївна, викладач кафедри дизайну 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Образотворчий аспект орнаментально-мовних утворень через сталу 

систему знаків 

 
Уколова Аліна Володимирівна, викладач кафедри дизайну 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Концептуальне формоутворення як прогностична модель в проектній 

діяльності предметного дизайну 

 
Боляк Надія Анатоліївна, студентка IV курсу спеціальності «Зелене  

будівництво і садово-паркове господарство» КВНЗ «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Дизайн внутрішньоквартальної зони як спосіб покращення мікроклі-
мату міської території 

 
Мироненко Ольга Сергіївна, студентка IV курсу спеціальності «Ди-

зайн» (графічний) КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» ЗОР 

Дизайнерські та економічні характеристики вітчизняних абеток 

 
Нікітіна Валентина Олександрівна, студентка II курсу спеціальності 

«Дизайн» (графічний) КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» ЗОР 

Місце та роль комп’ютерних технологій у формуванні проектно-
образного мислення дизайнерів 

 
Онищенко Віра Олександрівна, студентка II курсу спеціальності «Ди-

зайн» (графічний) КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» ЗОР 

Творчість як основа професійної підготовки дизайнерів 
  



Хоменко Наталія Олександрівна, Мельнікова Ірина Олександрівна, 
Федоренко Наталія Володимирівна, студентки ІІ курсу спеціальності 

«Зелене будівництво і садово-паркове господарство» КВНЗ «Хортицька націо-
нальна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Ландшафтно-просторова організація та склад насаджень на прибу-
динковій території у Хортицькому районі м. Запоріжжя 

 
Філін Владислав Юрійович, студент IV курсу спеціальності «Зелене  

будівництво і садово-паркове господарство» КВНЗ «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Озеленення та благоустрій прибудинкової території у Хортицькому 
районі м. Запоріжжя 

 
Ярцев Павло В’ячеславович, студент IV курсу спеціальності «Зелене 

будівництво і садово-паркове господарство» КВНЗ «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Новітні технології укріплення схилів 

 
 

СЕКЦІЯ 5 
Розвиток життєвих компетенцій молоді в умовах глобалізації  

та інформатизації 
 (ауд. 311) 

Модератори: к.псих.н., доцент І. Ю. Антоненко, к.ф.н. Д. І. Леощенко  

 
Антоненко Ірина Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, заві-

дувач кафедри природничо-наукових дисциплін КВНЗ «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Когнітивна рефлексія як творча компетенція особистості студента 

 
Волошко Олексій Олексійович, кандидат  історичних наук, доцент, 

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Хортицька націо-
нальна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Формування громадянської компетенції у студентів на заняттях з 
«Історії української державності та культури» 

 
Гончаренко Олександр Миколайович, кандидат фармацевтичних наук, 

доцент кафедри природничо-наукових дисциплін КВНЗ «Хортицька національ-
на навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Шляхи формування громадянської позиції особистості 

 
Кетлер-Митницька Тетяна Сергіївна, пошукувач наукового ступеню 

на кафедрі психології НПУ ім. М. П. Драгоманова, старший викладач 
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Теоретичний аспект впливу інтернальності на готовність до 
особистісно-професійного саморозвитку 
  



Кузьмін Віктор Володимирович, кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного універси- 
тету 

Місце та роль фахової компетентнісності соціального працівника 
(психолога) у змістовній інтеграції осіб із сирітським дитинством 

 
Леощенко Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, доцент кафе-

дри соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Хортицька національна нав- 
чально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Динамічність суспільних змін як визначальний фактор тенденцій роз-
витку компетентісно орієнтованого підходу 

 
Нечипоренко Христина Малхазівна, викладач КВНЗ «Хортицька націо- 

нальна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
Поняття і основні характеристики дивергентного мислення 

Олененко Анна Геннадіївна, кандидат історичних наук, декан 
факультету мистецтва та дизайну КВНЗ «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР 

Формування громадянської свідомості студентської молоді в ході ви-
кладання політології 

 
Спиця-Оріщенко Наталія Анатоліївна, практичний психолог кому- 

нального закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11 з пог-
либленим вивченням окремих предметів» Харківської міської ради Харківської 
області, аспірантка Української інженерно-педагогічної академії 

Теоретичні аспекти вивчення мотивів особистості 

 
Шиман Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, до-

цент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного уні-
верситету, факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, кафедри по-
чаткової освіти 

Сучасні підходи до формування інформатичних компетентностей 
учасників навчально-виховного процесу початкової ланки освіти 

 
Юхновська Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри природничо-наукових дисциплін КВНЗ «Хортицька національ-
на навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Розвиток та формування компетенцій конкурентопроможного пер-
соналу підприємства 

 
Баранник Марина Ігорівна, Перекопська Марина Сергіївна, студент-

ки ІІ курсу факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, напря-
му підготовки «Соціальна педагогіка» КВНЗ «Хортицька національна навчаль-
но-реабілітаційна академія» ЗОР 

Аксіологічна складова компетентності: сутність та значущість 
 

  



Макєєва Анастасія Олегівна, студентка ІІІ курсу факультету соціальної 
роботи та реабілітаційної педагогіки, напряму підготовки «Соціальна педагогі-
ка» КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Теоретичні основи профілактики комп’ютерної залежності підлітків 
засобами театралізованої діяльності 

 
Нестерова Анастасія Євгенівна, студентка I курсу спеціальності «Обра-

зотворче мистецтво, декоративна мистецтво, реставрація» КВНЗ «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

Шляхи формування інформаційної компетенції 
 
 
 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

ТВОРЧОЇ НАСНАГИ! 

 

З повагою, оргкомітет 

 

  



 

 

  

 



 

 


