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Шановні колеги, учасники конференції! 
Всеукраїнська науково-практична конференція  

з міжнародною участю 
«Творча майстерня викладача вишу:  

здобутки та інновації» 
відбудеться 3-4 жовтня 2019 року  

на соціально-психологічному факультеті 
Херсонського державного університету (п’ятий корпус ХДУ). 

Адреса: м. Херсон, пров. інженера Корсакова  
(пров. 40 років Жовтня), 47. 

 
Мета конференції – узагальнення й пропагування передового 

педагогічного досвіду підготовки фахівців соціально-
гуманітарного профілю. У теорії й практиці вищої освіти 
акумульовано значний досвід, який може стати основою 
модернізації й удосконалення професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціально-гуманітарного профілю у вищих навчальних 
закладах України, Польщі, Болгарії. 

Програма конференції передбачає пленарне та секційні 
засідання, презентацію авторських здобутків,  роботу круглих столів. 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Творчість як механізм розвитку: філософське, соціологічне, 
психологічне розуміння творчості 

2. Творчий потенціал викладача вишу: умови реалізації 
3. Особливості професійної підготовки фахівців соціально-

гуманітарного профілю 
4. Соціокультурні й психологічні детермінанти творчого розвитку 

особистості 
5. Інноваційні методики у викладанні професійно орієнтованих 

дисциплін 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Перший день - четвер, 3 жовтня 2019 року 
(п’ятий навчальний корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх 
 
8.00 – 10.00 – приїзд та поселення учасників конференції 
10.30 – 13.00 ‒ пленарне засідання (аудиторія 401 Херсонського 

державного університету, п’ятий навчальний корпус) 
13.30 – 15.00 ‒ перерва 
15.00 – 17.00 ‒ проведення секційних засідань конференції 
18.00 – 21.00 ‒ У колі друзів 
 

Другий день - п’ятниця, 4 жовтня 2019 року 
5-й навчальний корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47,  
4-й поверх, ауд.401 

10.00 – 13.00 – проведення секційних засідань 
13.00 – 14.00. – перерва 
14.00 – 15.00 – закриття конференції 
з 15.30 - від’їзд учасників підсумкової науково-практичної конференції 
 
 

Регламент роботи: 
Виступ на пленарному засіданні: 10-12 хвилин 
Виступ на секційному засіданні: 7-10 хвилин  
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ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ 
3 жовтня 2019 року 

10.30 – 13.00 відкриття конференції та пленарне засідання 
(п’ятий навчальний корпус Херсонського державного університету, 

ауд.401) 
 

Вступне слово: 
Співаковський Олександр Володимирович  
ректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор.  
 
Омельчук Сергій Аркадійович  
проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор. 
 
Шапошникова Ірина Василівна  
декан соціально-психологічного факультету Херсонського 
державного університету,  доктор соціологічних наук, професор. 
 
Коршун Тетяна Василівна 
Завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та 
соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент. 
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Доповіді: 
Дмитренко Тамара Олександрівна – Херсонський державний 
університет, доктор пед..наук, професор, професор кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Методи дослідження педагогічного пізнання як напрями 
сучасної науки 

 
Костючков Сергій Карпович - Херсонський державний університет, 
доктор філос. наук, професор кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та соціології 

Соціально-філософські засади педагогічної творчості 
 
Cherniavska Tetiana - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 
dr hab., prof., 

Główne cechy szkolenia specjalistów logistyki w wyższej szkole 
zawodowej  
 
Копилова Світлана Вікторівна - Херсонський державний 
університет, канд..пед.наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, 
соціальної педагогіки та соціології 

Феномен творчості в контексті сучасної наукової парадигми 
 
Лопушинський Іван Петрович – Херсонський національний 
технічний університет, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування, заслужений працівник освіти України. 

Упровадження освітніх інновацій у системі професійного 
навчання публічних службовців  

 
Колбіна Тетяна Василівна - Харківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця; доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації 

Формування міжкультурної компетентності у системі 
професійної підготовки фахівців міжнародних відносин 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
Секція 1 

Творчість як механізм розвитку: філософське, 
соціологічне, психологічне розуміння творчості 

 
Ведучий: Костючков Сергій Карпович - Херсонський 

державний університет, доктор філос.наук, професор кафедри 
соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 
 
Бондар Алла Сергіївна – Херсонський державний університет, магістр 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Творча взаємодія як фактор сталого розвитку громад 
 
Бордюк Володимир Миколайович - Рівненський державний 
гуманітарний університет; доцент кафедри документальних 
комунікацій та бібліотечної справи, кандидат педагогічних наук 

Автентичне самовизначення студентів: соціально-
педагогічний аспект  

 
Дмитренко Тамара Олександрівна – Херсонський державний 
університет, доктор пед.наук, професор, професор кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 
Яресько Катерина Вікторівна – Харківський національний 
економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, кандидат 
педагогічних наук, завідувач кафедри управління соціальними 
комунікаціями 

Методи дослідження педагогічного пізнання як напрями 
сучасної науки 

 
Копилова Світлана Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, доцент 

Феномен творчості в контексті сучасної наукової парадигми 
 
Костючков Сергій Карпович Херсонський державний університет, 
доктор філос. наук, професор кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та соціології 

Соціально-філософські засади педагогічної творчості 
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Секція 2 
Творчий потенціал викладача вишу: умови реалізації 
 
Ведучий: Копилова С.В., доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського 
державного університету; 
 
Воротинцев Сергій Юрійович – Херсонський державний університет, 
аспірант кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та 
соціології 

Підготовка викладачів до впровадження спецкурсу 
«Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими» 

 
Дикуха Вікторія Сергіївна - Херсонський державний університет, 
фахівець соціально-психологічної служб 

Сучасні підходи до соціально-педагогічної роботи з молоддю 
з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього 
простору 

 
Коршун Тетяна Василівна - Херсонський державний університет, 
канд..пед.наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та соціології 

Технології формування інклюзивної компетентності  
викладачів як суб'єктів соціально-педагогічної роботи зі 
студентами з особливими потребами 

 
Мартиненко Сніжана Олександрівна – Херсонський державний 
університет, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та соціології 

Професійна культура майбутніх соціальних працівників: 
критерії та рівні встановлення 

 
Волошин Олександр Володимирович - Херсонський державний 
університет, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки 
та соціології 
Спірідонова Олександра Олександрівна - Херсонський державний 
університет, магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки 
та соціології 

Періодизація професійного розвитку особистості 
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Ревенко Світлана Павлівна – Херсонський державний університет, 
провідний фахівець соціально-психологічної служби Херсонського 
державного університету 

Психологічне благополуччя як чинник розвитку творчого 
потенціалу викладачів закладу вищої освіти 

 
Яцюк Анастасія Миколаївна – Херсонський державний університет, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної 
психології 

Особливості конфліктної особистості 
 

Секція 3 
Особливості професійної підготовки фахівців  

соціально-гуманітарного профілю 
 
Ведучий: Коршун Т.В. - Херсонський державний університет, 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 

 
Грищенко Світлана Владиславівна – національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, докт.пед.наук, 
професор,професор кафедри соціальної роботи 

Академічна спільнота закладу вищої освіти в процесі 
підготовки майбутніх фахівців з інклюзивної освіти, 
корекційної педагогіки 

 
Гуріч Володимир Олексійович – Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 

З досвіду викладання дисциплін вільного вибору студента: 
організація та мотивація учасників 

 
Завацька Людмила Миколаївна Національний університет 
«Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка»; канд. пед.наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи, 

Формування компетентностей «реалізації» у фахівців з 
інклюзивної освіти і корекційної педагогіки у контексті 
професійного співробітництва зі стейкхолдерами 
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Колбіна Тетяна Василівна- Харківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця; доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації 

Формування міжкультурної компетентності у системі 
професійної підготовки фахівців міжнародних відносин 

 
Конончук Данило Іванович - Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя, аспірант кафедри педагогіки, початкової освіти 
та освітнього менеджменту 

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до 
профілактики безпечної поведінки підлітків  

 
Конончук Олена Анатоліївна - Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя, аспірант кафедри педагогіки, початкової освіти 
та освітнього менеджменту 

Готовність майбутнього вихователя до   попередження 
агресивної поведінки дошкільників: альтернативи у пошуці 
теоретико-методичних засад  

 
Фуглевич Катерина Андріївна - Національний університет Одеська 
юридична академія, кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри адміністративного та фінансового права 

Інновації в системі підготовки магістрів юристів 
 
Швець Тетяна Михайлівна – Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Особливості практичної підготовки майбутніх соціальних 
працівників/педагогів у Херсонському державному 
університеті 

 
Янченко Тамара Василівна - національний університет  
«Чернігвіський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, докт.пед.наук, доцент, 
професор кафедри соціальної роботи,  

Університетська освіта в Україні: історико-педагогічний 
дискурс 3 
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Секція 4 
Соціокультурні й психологічні детермінанти творчого 

розвитку особистості 
 

Ведучий: Федорова О.В. – Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології  
 
Бабатіна Світалана Іванівна – Херсонський державний університет, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної 
психології 

Детермінанти часової направленості у розрізі аналізу 
психологічного захисту особистості 

 
Брітченко Ігор - Державна вища професійна школа в Тарнобжегу 
ім. Станіслава Тарновського (Польща), доктор хабілітований, 
професор   

Modelowanie procesów zrównoważonego rozwoju krajowych 
systemów edukacyjnych  

 
Вазов Радостін – Вища школа страхування та фінансів (Софія, 
Болгарія), доктор, доцент, адміністративний директор 

Роль інновацій в глобалізованому світі 
 
Дереш Валентина Станіславівна - Херсонський державний 
університет, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Формування творчої особистості у сімейному середовищі 
 
Зимній Артур - Державна вища професійна школа в Коніні (Польща), 
доктор хабілітований, професор, проректор з навчання  

Фінансування вищої освіти в Польщі: державна політика, 
завдання, перспективи 

 
Іванов Христо – Вища школа телекомунікацій і пошти (Софія, 
Болгарія), доктор економічних наук, професор 

Особливості розвитку вищої освіти в Болгарії 
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Казібекова Вікторія Федорівна – – Херсонський державний 
університет, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 
психології ХДУ 

Психологічні особливості соціальної ситуації розвитку 
сучасних українських студентів 

 
Коршун Тетяна Василівна - Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології, доцент 
Панфілов Андрій Олександрович - Херсонський державний 
університет, магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки 
та соціології 

Соціокультурні фактори формування ціннісних орієнтацій 
молоді 
 
Коршун Тетяна Василівна - Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології, доцент 
 
Величко Руслан Васильович - Херсонський державний університет, 
магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Національна толерантність, національний ізоляціонізм та 
ксенофобія в Україні 

 
Коршун Тетяна Василівна - Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології, доцент 
Ножко Олена Володимирівна - Херсонський державний університет, 
магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Соціальна служба вищого навчального закладу як суб’єкт 
соціальної роботи з молоддю 

 
Крупник Іван Романович – Херсонський державний університет, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної 
психології 

Особливості уявлень про сім'ю дітей молодшого шкільного 
віку 
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Мачашчик Павло - Державна вища професійна школа в Тарнобжегу 
ім. Станіслава Тарновського (Польща), д-р хабілітованний, проф., 
ректор 

Вища освіта України та потреби споживачів 
 
Volodymyr Saienko - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, 
Politechnika Opolska, Opole, Polska, dr hab. prof. PO Cezary Kuśnierz, 
PhD associate prof.  

Надання переваги польськими старшокласниками на уроках 
фізичної культури конкретному виду спорту 

 
Спічак Христина Миколаївна – Херсонський державний університет, 
магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Сучасні підходи до розуміння сутності здоров'я  
 
Федорова Ольга Віталіївна – Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Окупаційна терапія як технологія медико-соціальної 
реабілітації 

 
Федорова Ольга Віталіївна – Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 
Маркова Дар'я Валеріївна – Херсонський державний університет, 
магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Особливості соціалізації дітей із розумовою недостатністю 
 
Федорова Ольга Віталіївна – Херсонський державний університет, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології 
Соколова Тетяна Сергіївна – Херсонський державний університет, 
магістр кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема 
 
Черкашина Тетяна Олександрівна – Херсонський державний 
університет, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Лукізм як соціальне явище сучасного суспільства 
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Шапошникова Ірина Василівна - Херсонський державний 
університет, доктор соціологічних наук, професор, декан соціально-
психологічного факультету 

Соціалізація студентської молоді засобами соціальної роботи 
 

Секція 5 
Інноваційні методики у викладанні  
професійно орієнтованих дисциплін 

 
Ведучий: Гуріч В.О. − Херсонський державний університет, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології  

 
Дубовик Людмила Петрівна - ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти 
Кострицький Віталій Георгійович - Херсонський державний 
університет, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологічної 
та професійної освіти 

Конструювання та використання тестових завдань при 
підготовці майбутніх фахівців 

 
Конончук Антоніна Іванівна – Ніжинський державний університет 
ім. М. Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Портфоліо як інноваційна технологія оцінювання освітніх 
результатів професійної підготовки фахівців соціальної 
роботи 

 
Філіппова Вікторія Дмитрівна – Херсонський національний 
технічний університет, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Ковальська Наталя Михайлівна -  Херсонський національний 
технічний університет, кандидат  педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри державного управління і місцевого самоврядування  

Коучинг як інструмент підвищення кваліфікації фахівця в 
галузі освіти 
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Лопушинський Іван Петрович – Херсонський національний 
технічний університет, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування заслужений працівник освіти України. 

Упровадження освітніх інновацій у системі професійного 
навчання публічних службовців 

 
Оленковська Лариса Павлівна – Херсонський національний 
технічний університет, кандидат наук з державного управління, 
доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування  

Застосування інтерактивних технологій  у процесі викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 

 
Тавровецька Наталія Іванівна – Херсонський державний 
педагогічний університет, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри практичної психології 

Педагогічна імпровізація у процесі викладання 
психологічних дисциплін у ЗВО 

 
Tetiana Cherniavska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 
dr hab., prof. 

Główne cechy szkolenia specjalistów logistyki w wyższej szkole 
zawodowej  

 
Чхаїдзе Анна Олександрівна – Херсонський державний університет, 
кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри практичної 
психології 

Інноваційні технології викладання «Психології» у ЗВО 
 
Шебанова Віталія Ігорівна – Херсонський державний університет, 
доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології 

Інформаційно-комунікативні та інноваційні технології у 
викладанні психологічних дисциплін 
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