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Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна 

допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, Луцький НТУ, 

2020. 10 с. 

 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Савчук П. П., ректор Луцького національного технічного університету, 

доктор технічних наук, професор  

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 
Жук О. М., кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ. 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Сільвестрова О. Ю., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ 

(відповідальний секретар);  

Гапончук О. М. кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Костюк М. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 
Майборода О. Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Малиновський В. Я., доктор політичних наук, професор кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Мартинюк Я. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Піменова О. О., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Ситник О. І., кандидат політичних наук, доцент кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Сичевська-Возняк О.М., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ; 

Сушик І. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ. 
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Програма роботи конференції 

 

Регламент роботи: доповіді учасників – до 15 хв. 

Відповіді на запитання –  до 5 хв. 

 

 

22 травня 2020 року 
Модератор – Жук О.М., к.іст.н., доцент, 

завідувач кафедри соціального забезпечення 
та гуманітарних наук, Луцький НТУ 

 

10.00 – 10.40   Відкриття конференції. Вітальне слово.  

 Дискусія: «Організація надання соціальних допомог в умовах сучасних 

викликів» 

 

Савчук П.П., ректор Луцького національного технічного університету, 

д.т.н., професор  

Шимчук С.П., проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ, 

к.т.н., доцент 

Андрущак І.Є., декан факультету фінансів, обліку, лінгвістики та 

права Луцького НТУ, д.т.н., професор 

Нестеренко К.Б.,  керівник Департаменту соціального захисту 

населення Волинської обласної державної адміністрації 

Майборода В.М., директор Департаменту соціальної політики Луцької 

міської ради 

Романюк Р.В., директор Волинського обласного центру зайнятості 

Савчук Ю.Н., провідний юрисконсульт Волинського обласного 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів 
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10.50 – 11.30; 11.40 – 12.20; 12.30 – 13.10 

Пленарне засідання 

 

Підходи до оптимізації публічного управління соціальною сферою 

Малиновський В.Я., д.політ.н., професор кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук, Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

 

Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського 

суспільства для забезпечення соціальної безпеки громадян України 

Сидорчук О.Г., д.е.н., доцент кафедри державного управління, 
Львівський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Львів 

 

Ринок праці та зайнятість населення в умовах зниження економічної 

активності 

Романюк Р. В., директор Волинського обласного центру зайнятості 

 

Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні 

Савчук Ю. Н., провідний юрисконсульт Волинського обласного 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів 

 

Соціальна політика: сутність та cкладові 

Семенченко Ф.Г., д.політ.н., професор, завідувач кафедри філософії, 

політології та українознавства, Херсонський національний технічний 

університет, м. Херсон 

 

Глобальна проблема старіння населення та трансформація  підходів 

до навчання дорослих у світі та і Україні. 

Лазорко О.В., д.психол.н., професор, завідувач кафедри загальної і 

соціальної психології та соціології, Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, м. Луцьк 

 

Роль волонтёрских организаций в развитии социума 

Блохин В.Н., к.соц.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. 

Горки, Республика Беларусь 

 

Переживання щастя у похилому віці 

Сікорська Л.Б., к.психол. н., доцент, доцент кафедри спеціальної освіти 

та соціальної роботи, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, м. Львів  
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13.10 – 13.40 

 Кава-брейк 

 

13.40 – 14.20 

Круглий стіл «Практичні аспекти підготовки фахівців сфери соціального 

забезпечення» 

 

Модератор – Сільвестрова О.Ю., к.філос. н., доцент кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук, Луцький НТУ 
 

Інноваційні підходи до практико-орієнтованої підготовки майбутніх 

працівників соціальної сфери у ЗВО 

Коваль О.Є., к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи, 

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 

 

Медіація як соціальна послуга в Україні 

Майборода О.Л., к.іст.н., доцент кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук,  Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Обговорення освітньо-професйної програми «Соціальне 
забезпечення» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальність 232 Соціальне 

забезпечення. 
 

 

 

23 травня 2020 року 

10.50 – 11.30; 11.40 – 12.20; 12.30 – 13.10 

Секційні засідання 

 

Модератор – Сільвестрова О.Ю., к.філос. н., доцент кафедри соціального 
забезпечення та гуманітарних наук, Луцький НТУ 

 
Пріоритетні напрями вдосконалення політики надання соціальних 

допомог населенню 
Шубалий О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Луцький 

національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Право на соціальний захист населення в умовах викликів, 

зумовлених Covid 19. 

Щербюк Н.Ю., к.ю.н., доцент кафедри права, Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 
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Сутність та принципи соціальної інклюзії 

Жук О.М., к.іст.н., доцент, завідувач кафедри соціального забезпечення 

та гуманітарних наук, Луцький національний технічний університет, м. 

Луцьк 

 

Прагматичний гуманізм як сучасний напрямок у соціальній роботі 

Сільвестрова О.Ю., к.філос.н., доцент кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук, Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

 

Формування системи соціального захисту населення в Україні   

Гапончук О.М., к.пед.н., ст. викладач кафедри соціального забезпечення 

та гуманітарних наук, Луцький національний технічний університет, м. 

Луцьк 

 

Соціально-економічні проблеми зайнятості населення на 

вітчизняному ринку праці 

Шубала І.В., к.е.н., доцент кафедри економіки, Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 

  
Щодо особливостей правового регулювання трудових відносин осіб з 

обмеженими фізичними можливостями 

Земко А.М. к.ю.н., доцент кафедри права, Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 

 

Органи місцевого самоврядування як політико-управлінські та 

правові інститути громадянського суспільства 

Панишко Г.Т., к.іст.н., доцент кафедри політології та державного 

управління, Східноєвропейський національний університет імені. Лесі 

Українки, м. Луцьк 

 

Ключові проблеми та цінності соціальної політики країн ЄС 

Ситник О.І., к.політ.н., доцент кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Волонтерство: українські реалії та міжнародний досвід 

Ленгер Я.І., д.ю.н., професор, завідувач кафедри права, Луцький 

національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Деятельность волонтерских организаций в Республике Беларусь и 

Республике Туркменистан 

Курыло О.В., старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, магистр психологических наук, Учреждение 
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образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», г. Горки, 

Республика Беларусь 

 

Теоретический подход к реализации политики гендерного равенства 

в Республике Беларусь 
Кулько Е.И., старший преподаватель кафедры социального-

гуманитарных дисциплин, Учреждение образования «Белорусская 

государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика Беларусь 

 

Кадровое обеспечение аграрной отрасли Республики Беларусь 

Пацукевич О.В., старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, Учреждения образования «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика 

Беларусь 

 

Тактильна карта як спосіб забезпечення доступності об’єктів 

історико-культурної спадщини для людей з вадами зору (на прикладі 

Луцька) 
Авраменко Д.К., к. мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну, Східноєвропейський національний 

університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк 

Жук О.М., к.іст.н., доцент, завідувач кафедри соціального забезпечення 

та гуманітарних наук, Луцький національний технічний університет, м. 

Луцьк 

 

Здорове старіння в умовах старіючого суспільства 

Піменова О.О., к.соц.н., доцент кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук,  Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Історичний досвід соціальної роботи органів територіального 

самоврядування на Волині  у міжвоєнний період  

Мартинюк Я.М., к.іст.н., доцент кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук,  Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Безпритульність та сирітство як соціальні наслідки війни (на 

прикладі Волині 40-50-х рр. ХХ ст.) 

Сушик І.В., к.іст.н., доцент кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук,  Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

http://baa.by/
http://baa.by/
http://baa.by/
http://baa.by/
http://baa.by/
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Соціальна робота в Україні: становлення та перспективи розвитку 

Козловська Х.О., ст. гр. СЗ-21  

Науковий керівник: к.філос.н., доц. кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук Сільвестрова О. Ю., Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

 

Cоціальний аудит міського простору 

Приступа А.С., ст. гр. СЗ-11 

Науковий керівник к.іст.н., доц., завідувач кафедри соціального 
забезпечення та гуманітарних наук Жук О.М., Луцький національний  

технічний університет, м Луцьк  

Інклюзивна освіта в Україні на сучасному етапі 

Чумакевич І., ст. гр. ПНКс-11 

Науковий керівник: к.і.н., доц., завідувач кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Жук О.М., Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 

 

Соціальна відповідальність як базова категорія соціальної політики: 

історія та сучасність 

Доротюк В.О., ст. гр. СЗ-11 
Науковий керівник: к.філос.н., доц. кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук Луцького НТУ Сільвестрова О.Ю., Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 

 

Соціокультурна сутність благодійності 
Гамчук М.Г., ст. гр. СЗ-21 

Науковий керівник: к.філос.н., доц. кафедри соціального забезпечення та 

гуманітарних наук  Сільвестрова О. Ю., Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

 

Нормативне регулювання та основні напрями діяльності волонтерів 

на сучасному етапі 

Нікітчук К.С., ст. гр. СЗ-21 

Науковий керівник: к.іст.н., доц., завідувач кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Жук О.М., Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 

 

 



 11 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна 

допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, Луцький НТУ, 

2020. 10 с. 
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