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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій 

діяльності О. В. Тополь як наукового співробітника університету. 
До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, 
підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 15.01.2015 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені 
відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила» и ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 

 
Біобібліографічний покажчик присвячено науково-

педагогічній діяльності О. В. Тополь – доктора філософських наук, 
професора, професора кафедри організації соціально-
психологічної допомоги населенню Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, наукові статті у фахових виданнях, тези 
доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах та ін. 
Представлені джерела охоплюють період з 1995 по 2015 рік. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року 
– за абеткою публікацій. Добір матеріалу здійснено на основі 
особистих матеріалів автора. 

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Тополь Ольга Володимирівна народилась 15 березня 1966 
року в м.Чернігові. 

У 1987 році закінчила Чернігівський державний 
педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю 
«Загально-технічні дисципліни». 

Професійну педагогічну діяльність розпочала у 1988 році 
вчителем, згодом психологом сш. № 14 м.Чернігова. 

У 1992 р. закінчила Київський державний педагогічний 
інститут ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія, 
практична психологія в системі народної освіти». 

У 1992-1994 рр. працювала у Чернігівському державному 
педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка завідувачем 
аспірантури та на умовах внутрішнього сумісництва асистентом 
кафедри педагогіки, психології, і методики загальнотехнічних 
дисциплін. 

У 1994-1997 рр. навчалась в денній аспірантурі Інституту 
проблем виховання АПН України. Достроково захистила 
кандидатську дисертацію «Формування готовності 
старшокласників до вибору професії сфери підприємницької 
діяльності» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія 
педагогіки. Кандидат педагогічних наук з 1997 року. 

Після закінчення аспірантури працювала у Чернігівському 
державному педагогічному університеті ім. Т. Г. Шевченка на 
посадах викладача, старшого викладача кафедри педагогіки, 
психології і методики трудового і професійного навчання. 

У 2002-2003 рр. працювала завідувачем кафедри 
гуманітарних дисциплін Інституту підприємництва, права і 
реклами (м.Київ). 

З 2003 по 2014 рік очолювала кафедру соціології і 
психології, перейменована в кафедру соціальної роботи (2005), 
соціальних наук і технологій (2014) Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. 

У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри 
соціології і психології. 

У 2005-2010 рр. працювала проректором з наукової 
роботи Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. 

У 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Достроково 
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захистила докторську дисертацію «Філософія похилого віку: 
екзистенційний та соціокультурний вимір» за спеціальністю 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Доктор 
філософських наук з 2013 року. 

З 2013 р. здійснює керівництво Чернігівським відділенням 
редакції Збірника наукових праць «Гілея: науковий вісник», 
фахового видання з філософських, політичних та історичних наук. 

З 2014 р. є членом Міжнародної академії соціальної 
роботи. 

З 2014 р. по теперішній час – працює в Чернігівському 
національному технологічному університеті на посадах 
професора кафедри соціальної роботи, згодом професора 
кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню.  

У 2015 р. отримала вчене звання професора кафедри 
соціальної роботи. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1995 
1. Маркетинг: методичні рекомендації для студентів 

та учнівської молоді / Д. О. Закатнов, М. П. Тименко, О. В. 

Шелпакова; Інститут педагогіки АПН України. – К. : ІП АПН 
України,1995. - 33с. 

2. Психолого-педагогічні основи управлінської 
діяльності: методичні рекомендації / О. С. Падалка, М. П. 

Тименко, О. В. Шелпакова; Інститут педагогіки АПН України.– К. ; 
Чернігів : ЧнЦНТЕІ,1995.- 87с.  

1996 
3. Вивчення особистості школярів з метою орієнтації 

на професії сфери бізнесу: методичний посібник для 
практичних психологів, педагогічних працівників та студентів 
педінститутів / О. В. Шелпакова ; Чернігівський державний 
педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка. - Чернігів : ЧнЦНТЕІ, 
1996. - 66 с. 

4. Педагогічні основи трудового становлення і 
професійного самовизначення учнівської молоді : 
колективна монографія / В. М. Мадзігон, М. П. Тименко, О. В. 

Шелпакова [та ін.]. ; за ред. М. П. Тименка. – К. : Ін-т педагогіки 
АПН України,1996. – 268 с.  

1997 
5. Готуючи підприємців / О.В. Тополь // Світло. – 1997. - 

№3. – С.19-21. 
6. Зміст, форми та методи підготовки старшокласників 

до вибору професії сфери підприємницької діяльності: 
посібник для педагогічних працівників та студентів педінститутів / 
О. В. Тополь ; Інститут проблем виховання АПН України. – К. ; 
Чернігів : МТЦНТИ, 1997. – 87 с. 

7. Підготовка підприємців / О. В. Тополь // Рідна школа. – 
1997. - №10. – С.17-20. 

8. Програма та методичні рекомендації курсу «Основи 
економіки» для учнів 10-11 класів / О. В. Тополь; Український 

державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К. ; 
Чернігів : МТЦНТИ, 1997. - 36с. 

9. Формування готовності старшокласників до вибору 
професій сфери підприємницької діяльності: дис... канд. пед. 

наук: 13.00.01 / Тополь Ольга Володимирівна ; Ін-т пробл. 
виховання АПН України. - К., 1997. - 207 с. 
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10. Формування готовності старшокласників до виробу 
професій сфери підприємницької діяльності: автореф. дис... 
канд. пед. наук: 13.00.01 / Тополь Ольга Володимирівна; Акад. 
пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К., 1997. - 24 с. 

 
2002 

11. Методичні рекомендації з підготовки випускної 
роботи бакалавра (для студентів усіх спеціальностей) / М. П. 
Ліфінцев, О. М. Лозова, О. В. Тополь [та ін.] ; Інститут реклами –  
К. : [б.в.], 2002. - 25с.  

12. Молодь і реклама / О. В. Тополь // Освіта України. – 
2002. - №78. – С.4. 

 
2003 

13. Методичні вказівки по виконанню бакалаврської 
випускної роботи за спеціальністю “Соціальна робота” / 

уклад. О. В. Тополь. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2003. - 20 с. 
14. Основи психології та педагогіки: навч.-метод. 

комплекс для самостійної роботи студ. усіх спец. / уклад. О. В. 
Тополь ; Інститут реклами. – К. : [б.в.], 2003. - 48 с. 

2004 
15. Методичний посібник з підготовки до складання 

комплексного державного екзамену для бакалаврів з 
напряму підготовки «Соціологія» спеціальності 6.040200 
“Соціальна робота” / уклад. О. В. Тополь; Чернігівський 
державний інститут економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2004.- 51 с.  

16. Методичні вказівки по виконанню дипломної роботи 
за спеціальністю «Соціальна робота» / уклад. О. В. Тополь; 
Чернігівський державний інститут економіки і управління. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2004. – 25 с. 

17. Практика в системі професійної підготовки 
спеціалістів з соціальної роботи: методичний посібник / уклад. 
О. В. Тополь; Чернігівський державний інститут економіки і 
управління. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2004.- 30 с. 

18. Соціально-психологічна адаптація підлітків з сімей 
емігрантів / О.В. Тополь // Психологія і суспільство. - 2004.- № 4.- 
С.206 – 210. 

19. Соціально-психологічні проблеми адаптації молоді 
яка емігрує за рубіж / О.В. Тополь // Молодь і ринок. - 2004.- № 

4(10). – С.45-52. 
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2005 

20. Психологічні особливості рекламних впливів на 

молодь / О. В. Тополь // Реклама і дизайн в умовах глобалізації 
вищої освіти та інформаційної інтеграції: зб. наук. праць. - К.: 
Інститут реклами, 2005. – Вип. 3. - С. 38-39. 

 
2006 

21. Гуманітарна освіта в системі підготовки фахівця з 

реклами / О. В. Тополь // Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, 

культура, економіка: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. 
конф.- К. : ІППР, 2006. - Вип.4.- С. 46-48 

22. Типологія користувачів персональних комп’ютерів / 
О. В. Тополь // Актуальні проблеми розвитку економіки, освіти та 
науки в умовах трансформації суспільства: Тези доповідей Х 
наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ.- 
Чернігів. – 2006. - Вип. 10. - С.121. 

2007 
23. Вплив самотності на потребнісно-мотиваційну сферу 

літньої людини / О. В. Тополь // Гуманітарний вісник Запорізької 
державної інженерної академії : зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 31. – 
С. 92-101.  

24. Диференційна характеристика літніх людей / О. В. 

Тополь // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : 
журн. наук. пр. – 2007. – Вип. 70. – С. 194-204.  

25. Заснування Української вищої школи / О. В. Тополь 
// Актуальні проблеми розвитку економіки, освіти та науки в 
умовах трансформації суспільства: Тези доповідей ХІ наук.-практ. 
конф. викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ.- 
Чернігів:ЧДІЕУ, 2007. - С.193 

26. Історико-філософські засади формування 
геронтологічного знання / О. В. Тополь // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : 
зб. наук. пр. – 2007. – № 16 (29). – С. 236-245.  

27. Концептуально-теоретичні засади сучасної 
вітчизняної соціальної освіти / О. В. Тополь // Українська освіта 
у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного 
конгресу (м.Київ, 25 - 27 жовтня 2007 р.). - К.:Українське агентство 
інформації та друку «Рада», 2007. - Кн. 1. - С. 500-501 
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28. Основні риси культурно-освітньої думки 
Лівобережної України у XVI-XVIII ст. / О. В. Тополь // Науковий 
часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. 
Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. - 2007. - № 14 (27). -С. 
57-64. 

29. Основні теорії старіння першої половини ХХ століття 
/ О. В. Тополь // Лівобережна Україна у Всеукраїнському 
філософсько-культурному вимірі : матеріали Міжнар. наук.-теор. 
конф. (Чернігів, 21-22 верес. 2007 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. – 
С. 58-59.  

30. Старіння населення як соціально-демографічна 
проблема / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. – 2007. – Вип. 
9. – С. 176-184.  

31. Типологія самотності літніх людей / О. В. Тополь // 
Політологічний вісник : зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 27. – С. 77-86.  

32. Явище самотності у літньому віці / О. В. Тополь // 
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : 
зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 30. – С. 119-127.  

 
2008 

33. Вплив історико-культурних факторів на формування 
гуманного ставлення до старості / О. В. Тополь // Гуманізм у 
контексті динаміки сучасного суспільства : зб. матеріалів круглого 
столу, (19 грудня 2007 р., м.Чернігів) / за ред. к. філос. н., доц. Н. 
А. Прядко. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – С. 32-37.  

34. Гуманістична спрямованість підготовки соціальних 
працівників: морально-етичні проблеми [Електронний ресурс] / 

О. В. Тополь // Гуманізм та освіта : електронне наукове видання 
матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 10-12 черв. 
2008 р.). – Режим доступу : 
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Topol.php.  

35. Етнічні особливості світоглядних уявлень 
стародавніх слов’ян про старість / О. В.Тополь // Філософсько-

антропологічні студії 2008. – К. : Стилос ; Д. : ДНУ, 2008. – С. 468-
473.  

36. Зміна стратегії пенсійного забезпечення в Україні / О. 
В. Тополь // Освіта, наука, виробництво у регіональному розвитку : 
матеріали доповідей та виступів Міжнар. інноваційн. форуму 
(Чернігів, 21-23 трав. 2008р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 166-
169.  

http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Topol.php
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37. Зміст підготовки фахівців до соціальної роботи з 
людьми похилого віку / О. В. Тополь // Проблеми соціальної 
роботи в аспекті реформування соціальних відносин : зб. 
матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. (Чернігів, 27 бер. 2008 р.) / 
за ред. к. психол.н, доц. Н. І. Кривоконь та к. психол.н. Т. І. Сили– 
Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – С. 118-121.  

38. Історико-філософський зміст образу старості у 
стародавніх світоглядних традиціях праукраїнців / О. В. 
Тополь // Політологічний вісник : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 34. – 
С. 37-48.  

39. Концепції старіння у теоріях когнітивної психології / 

О. В. Тополь // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації 
: матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук.-практ. конф. ( 
Чернігів, 24-26 верес. 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 220-
225.  

40. Концепції старості у класичних теоріях особистості 
психодинамічного напряму / О. В. Тополь // Вища освіта України 

: теоретичний та науково-методичний часопис. – К. : Педагогічна 
преса. – 2008. – № 4 (додаток 1). Тематичний випуск 
«Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи». – С. 197-
201.  

41. Лінгвістична складова стереотипів старості / О. В. 
Тополь // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в 
контексті євроінтеграції : матеріали доповідей та виступів Всеукр. 
наук.- практ. конф. ( Чернігів, 3-4 квіт. 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2008. – С. 143-145.  

42. Механізми конструювання соціокультурних 
стереотипів старості / О. В. Тополь // Гуманітарні науки в 
сучасному негуманітарному ВНЗ : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. ( Чернівці, 10-11 квіт. 2008 р. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. 
– С. 61-62.  

43. Німецька система професійної освіти фахівців 
соціальної сфери / О. В. Тополь // Проблеми гуманізації 

навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали 
шостих Ірпінських міжнародних педагогічних читань (Ірпінь, 22-23 
трав. 2008 р.). – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. – С. 232-234.  

44. Образ старості у Святому Письмі / О. В. Тополь // 

Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журн. наук. 
пр. – 2008. – Вип. 79. – С. 51-61.  
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45. Особливості формування ставлення до старості: 
соціокультурний контекст / О. В. Тополь // Політологічний вісник 
: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 31. – С. 71-84.  

46. Реформування системи пенсійного забезпечення в 
Україні / О. В. Тополь // Актуальні проблеми соціально-

економічного розвитку регіонів : матеріали ІV наук.-практ. 
міжвузів. конф. (Славутич, 22-23 трав. 2008 р.). – Славутич : 
Славутицький навч. центр вищої освіти України, 2008. – С. 57-59.  

47. Соціальний проект старості у суспільній свідомості / 

О. В. Тополь // Дні науки філософського факультету – 2008 : 
матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф. (Київ, 16-17 
квіт. 2008 р.). – К. : ВПЦ Київський університет, 2008. – Ч.ІІІ. – С. 
113-115.  

48. Соціально-філософський зміст процесу 
трансформації язичницького ритуалу культу предків / О. В. 

Тополь // Гілея: науковий вісник. – 2008. – Вип. 13. – С. 305-313.  
49. Становлення вітчизняної соціальної науки й освіти / 

О. В. Тополь // Збірник наукових праць Науково-дослідного 
інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації 
та друку «Рада», 2008. – Т. ХХ. – С. 205-212.  

50. Становлення системи фахової підготовки до 
соціальної роботи з літніми людьми / О. В. Тополь // Вища 
освіта України у світовому континуумі : матеріали Всеукр. наук.-
практ. семінару ( 29-30 травня 2008 р.) – Полтава : Полт. держ. 
пед. ун-т, 2008. – С. 176-181.  

51. Теоретичний аналіз дослідження старості: 
біологічний підхід / О. В. Тополь // Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. 
Філософія : зб. наук. пр. – 2008. – № 18 (31). – С. 267-278.  

52. Теоретичний аналіз дослідження старості: 
соціологічний підхід / О. В. Тополь // Гуманітарний вісник 

Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. – 
Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – Вип. 34. – С. 152-160.  

53. Трансформація моделей соціального забезпечення в 
умовах глобалізації / О. В. Тополь // Наукове забезпечення 

процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах 
глобалізації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
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конф.(Сімферополь, 18-20 квіт. 2008 р.). – Сімферополь : ВЦ 
Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 9-11.  

54. Філософське осмислення конструювання 
соціокультурних стереотипів старості / О. В. Тополь // Нова 
парадигма : філософія, політологія, соціологія : журн. наук. пр. – 
2008. – Вип. 77. – С. 30-39.  

 
2009 

 

55. Антропоцентризм і гуманізм як вихідні принципи 
соціальної роботи / О. В. Тополь // Вісник Чернігівського 

державного інституту права, соціальних технологій та праці. Серія 
Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки : 
щоквартальний наук. зб. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. – № 1. – С. 
274-282.  

56. Дослідження старості як соціального явища / О. В. 
Тополь // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 
: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. пр. – 2009. – 
Вип. 21 (34). – С. 285-294.  

57. Концепція смерті у контексті соціальної роботи з 
літніми людьми та їхніми близькими / О. В. Тополь // Гілея: 

науковий вісник. – Вип. 21. – С. 227-235.  

58.  Професіональна «Я-концепція» соціального 
працівника / О. В. Тополь // Соціальна безпека і гуманітарний 
захист в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і 
практики : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 4-5 
груд. 2009 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – С. 146-149.  

59. Реформування систем пенсійного забезпечення у 
різних країнах під впливом глобалізаційних процесів / О. В. 

Тополь // Політологічний вісник : зб. наук. пр. –2009. – Вип. 39. – 
С. 27-39.  

60. Соціальна робота як складова гуманітарної політики 
/ О. В. Тополь // Формування інноваційної моделі розвитку 
національної економіки України : монографія : у 2-х ч. / за заг. ред. 
д.е.н., професора І. С. Каленюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – Ч.1. – 
С. 541-544.  

61. Теорії соціально-психологічного розвитку 
особистості у пізній зрілості в контексті соціальної роботи / 
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О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. – 2009. – Вип. 28. – С. 188-
195.  

62. Філософія життя та смерті: екзистенціальний підхід / 

О. В. Тополь // Вісник Національного авіаційного університету. 
Серія: Філософія. Культурологія : зб. наук. пр. – 2009. – № 1 (9). – 
С. 84-88.  

63. Формування готовності студентів до професійної 
діяльності у соціальній сфері / О. В. Тополь // Імперативи 
розвитку України в умовах глобалізації : матеріали доповідей та 
виступів Міжнар. наук.-практ. конф. ( Чернігів, 12-13 черв. 2009 р.). 
– Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – С. 239-241. 

2010 
64. Концепція середовища у філософії віку / О. В. Тополь 

// Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали 
доповідей та виступів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 4-5 
черв. 2010 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – С. 253-256.  

65. Методичний посібник з виконання випускних та 
дипломних робіт (напрям підготовки 0402 соціологія, 
спеціальностей: 6.040200, 7.040202 соціальна робота; галузі 
знань 0301 соціально-політичні науки, напряму підготовки 
6.030101 соціологія; галузі знань 1301 соціальне 
забезпечення, напряму підготовки 6.130102 соціальна робота) 
/ уклад. Н. Є. Доній, К. О. Кальницька, О. В. Тополь ; Чернігівський 
державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2010. – 39с. 

66. Проблеми професіоналізму в соціальній роботі / О. 

В. Тополь // Актуальні напрями вдосконалення фінансово-
економічної політики на сучасному етапі : тези доповідей Всеукр. 
наук.-практ. конф. (Чернігів, 17-18 лют. 2010 р.). – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2010. – С. 238-240.  

67. Професійні ризики у соціальній роботі / О. В. Тополь 
// Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: 
український та міжнародний досвід : тези доповідей та виступів 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 3-4 груд. 2010 р.). – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2011. – С. 162-164.  

2011 
68.  Зміна вікової структури населення та її наслідки / О. 

В. Тополь // Историко-правовые и социально-экономические 
аспекты развития общества : материалы докладов и выступлений 
Междунар. науч.-прак. конф. (Чернигов, 17 мар. 2011 г.). – 
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Чернигов : Украинско-Российский ин-т (филиал) МГОУ в г. 
Чернигове, 2011. – С. 30-32.  

69. Модель соціальної роботи з людьми похилого віку / 

О. В. Тополь // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації 
: матеріали доповідей та виступів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 13-14 трав. 2011 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С.164-
165.  

70. Світоглядно-культурні чинники плюралізму 
методологічних стратегій соціальної роботи / О. В. Тополь, 

Н.В. Шакун // Гілея : науковий вісник. – 2011. – Вип. 43. – С. 367-
373. 

 
2012 

71. Види соціальної допомоги обумовлені 
спрямованістю та характерологічними рисами українців / О. 

В. Тополь // Гілея : науковий вісник. – 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 
533-537.  

72.  Історико-філософська рефлексія поняття «старість» 
/ О. В. Тополь // Гілея : науковий вісник. – 2012. – Вип. 59 (№ 4). – 
С. 427-431.  

73. Потреба у наданні допомоги в українській 
ментальності / О. В. Тополь // Нова парадигма : філософія, 
політологія, соціологія : журн. наук. пр. – 2012. – Вип. 105. – С. 
111-119. 

74. Світоглядні та етнопсихологічні особливості 
українців / О. В. Тополь // Людина. Культура. Освіта : матеріали ІІ 
Всеукраїнських філософських читань пам’яті доктора 
філософських наук, професора Володимира Ісаковича Шевченка 
(Чернігів, 17 лют. 2012 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С.78 

75. Старість у контексті соціальної роботи: монографія / 
Ольга Тополь. - Ніжин : Лук'яненко В. В., 2012. - 308 с. 

76. Філософія похилого віку: екзистенційний та 
соціокультурний вимір : дис… д-ра філос. наук / О. В. Тополь. – 

Київ, 2012. – 392 с. 
77. Філософія похилого віку: екзистенційний та 

соціокультурний вимір: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 
09.00.03 / Тополь Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова. - К., 2012. - 32 с. 

 
2013 
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78. Концепції старості в античній філософії: 
онтологічний вимір / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. – 
2013. – Вип. 76 (9). – С. 170-172. 

79. Філософське осмислення феномену похилого віку в 
контексті геронтосоціальної роботи / О. В. Тополь // Соціальна 

політика: концепції, технології, перспективи : Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції, (18-19 квітня 2013 
р.). – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 10-13  

2014 

 
80. Архетипи української ментальності в міфоепічному 

дискурсі українців / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. – 
2014. – Вип. 87 (8). – С. 247-250. 

81.  Соціальна робота як посередник між державою та 
громадянським суспільством / О. В. Тополь // Фінансово-

економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних 
процесів: аспекти сталості та безпеки : зб. матеріалів Міжнародної 
наук.- практ.конф., ( Чернігів, 5-6 листопада 2014 р.): У 2-х 
частинах. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. - Ч.2. – С.95-97 

82. Філософія похилого віку: парадигмальний контекст / 
О.В. Тополь // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія 
: журн. наук. пр. – 2014. – Вип. 125. – С. 78-87. 

83. Формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників / О. В. Тополь // Компетентність 
особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій : мат. 
Всеукр. науково-практ. конф. 28.02.2014 р. – Полтава : Фірма 
Техсервіс, 2014. – С.169-170 

2015 
84. «Ігроманія як форма адиктивної поведінки» / О. В. 

Тополь // Ukraine-EU. Modern technology, business and law (Kosice, 
Slovakia, March 30 – April 2, 2015) : collection of international 
scientific papers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable 
development. Innovations in social work: philosophy, psychology, 
sociology. Current problems of legal science and practice. – Сhernihiv 
: CNUT, 2015. – С.217-220 

85. Архетипи світоустрою та життєустрою людини в 
українській філософській традиції / О. В. Тополь // Гілея : 

науковий вісник. – 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С.148-151. 
86. Вступ до спеціальності : плани лекційних і 

семінарських занять, методичні вказівки та завдання для 
самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму 
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Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 48 с. 
87. Демографічне старіння в контексті формування 

стратегій соціальної підтримки літніх людей / О. В. Тополь // 
Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, 
психологія. - 2015. - Вип. 38. - С. 55-61. 

88. Духовність як першооснова суспільного буття / О. В. 

Тополь // Проблеми громадянського поступу українського 
суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні  
аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 
січня 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 304-
307 

89. Інноваційна модель соціальної роботи з людьми 
похилого віку / О. В. Тополь // Гілея : науковий вісник. – 2015. – 
Вип. 96 (№5). – С. 279-282. 

90. Методичні рекомендації до виконання випускних 
робіт з напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» та 
дипломних робіт зі спеціальності 7.13010201 «Соціальна 
робота» / О. В. Тополь. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 48 с. 

91. Освіта літніх людей: індивідуальний та суспільний 
запит / О. В. Тополь // Вісник Національного авіаційного 

університету. Серія: Філософія. Культурологія : зб. наук. пр. –
2015. – № 1 (21). – С. 116-119 

92. Осмислення соціальної діяльності з релігійної, 
наукової та філософської точок зору / О. В. Тополь // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: 
Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 125. – С. 33-36. 

93. Посттравматичний стресовий розлад: донецький 
синдром / О. В. Тополь // Соціальна політика: концепції, 

технології, перспективи : Матеріали ІV Міжнародної науково-
практичної конференції, (21-13 квітня 2015 р.). – К. : НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2015. – С. 5-7  

94. Соціальна геронтологія : опорний конспект лекцій 
для студентів напряму підготовки 6.130102 «Соціальна 
робота» / О. В. Тополь. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 73 с. 

95. Соціальна геронтологія : плани лекційних і 
семінарських занять, методичні вказівки та завдання для 
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98. Соціально-психологічна реабілітація учасників 
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(№4). – С. 269-273.  
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
А 
Антропоцентризм і гуманізм як вихідні принципи соціальної 

роботи [55] 

Архетипи світоустрою та життєустрою людини в українській 

філософській традиції [85] 

Архетипи української ментальності в міфоепічному дискурсі 

українців [80] 

В 

Вивчення особистості школярів з метою орієнтації на професії 

сфери бізнесу [3] 

Види соціальної допомоги обумовлені спрямованістю та 

характерологічними рисами українців [71] 

Вплив історико-культурних факторів на формування гуманного 

ставлення до старості [33] 

Вплив самотності на потребнісно-мотиваційну сферу літньої 

людини [23] 

Вступ до спеціальності: плани лекційних і семінарських занять, 

методичні вказівки та завдання для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів напряму підготовки 6.130102 «Соціальна 

робота» [86] 

Г 

Готуючи підприємців [5] 

Гуманістична спрямованість підготовки соціальних працівників: 

морально-етичні проблеми [34] 

Гуманітарна освіта в системі підготовки фахівця з реклами [21] 

Д 

Демографічне старіння в контексті формування стратегій 

соціальної підтримки літніх людей [87] 

Диференційна характеристика літніх людей [24] 

Дослідження старості як соціального явища [56] 

Духовність як першооснова суспільного буття [88] 

Е 

Етнічні особливості світоглядних уявлень стародавніх слов’ян про 

старість [35] 

З 
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Заснування Української вищої школи [25] 

Зміна вікової структури населення та її наслідки [68] 

Зміна стратегії пенсійного забезпечення в Україні [36] 

Зміст підготовки фахівців до соціальної роботи з людьми похилого 

віку [37] 

Зміст, форми та методи підготовки старшокласників до вибору 

професії сфери підприємницької діяльності [6] 

І 

Ігроманія як форма адиктивної поведінки [84] 

Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку [89] 

Історико-філософська рефлексія поняття «старість» [71] 

Історико-філософський зміст образу старості у стародавніх 

світоглядних традиціях праукраїнців [38] 

Історико-філософські засади формування геронтологічного 

знання [26] 

К 

Концептуально-теоретичні засади сучасної вітчизняної соціальної 

освіти [27] 

Концепції старіння у теоріях когнітивної психології [39] 

Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір [78] 

Концепції старості у класичних теоріях особистості 

психодинамічного напряму [40] 

Концепція середовища у філософії віку [64] 

Концепція смерті у контексті соціальної роботи з літніми людьми 

та їхніми близькими [57] 

Л 

Лінгвістична складова стереотипів старості [41] 

М 

Маркетинг: методичні рекомендації для студентів та учнівської 

молоді [1] 

Методичний посібник з виконання випускних та дипломних робіт 

(напрям підготовки 0402 соціологія, спеціальностей: 6.040200, 

7.040202 соціальна робота; галузі знань 0301 соціально-політичні 

науки, напряму підготовки 6.030101 соціологія; галузі знань 1301 

соціальне забезпечення, напряму підготовки 6.130102 соціальна 

робота) [65] 
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Методичний посібник з підготовки до складання комплексного 

державного екзамену для бакалаврів з напряму підготовки 

«Соціологія» спеціальності 6.040200 “Соціальна робота” [15] 

Методичні вказівки по виконанню бакалаврської випускної роботи 

за спеціальністю “Соціальна робота” [13] 

Методичні вказівки по виконанню дипломної роботи за 

спеціальністю «Соціальна робота» [16] 

Методичні рекомендації до виконання випускних робіт з напряму 

підготовки 6.130102 «Соціальна робота» та дипломних робіт зі 

спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» [90] 

Методичні рекомендації з підготовки випускної роботи бакалавра 

(для студентів усіх спеціальностей) [11] 

Механізми конструювання соціокультурних стереотипів старості 

[42] 

Модель соціальної роботи з людьми похилого віку [69] 

Молодь і реклама [12] 

Н 

Німецька система професійної освіти фахівців соціальної сфери 

[43] 

О 

Образ старості у Святому Письмі [44] 

Освіта літніх людей: індивідуальний та суспільний запит [91] 

Осмислення соціальної діяльності з релігійної, наукової та 

філософської точок зору [92] 

Основи психології та педагогіки: навч.-метод. комплекс для 

самостійної роботи студ. усіх спец [14] 

Основні риси культурно-освітньої думки Лівобережної України у 

XVI-XVIII ст. [28] 

Основні теорії старіння першої половини ХХ століття [29] 

Особливості формування ставлення до старості: соціокультурний 

контекст [45] 

П 

Педагогічні основи трудового становлення і професійного 

самовизначення учнівської молоді : колективна монографія [4 ] 

Підготовка підприємців [7] 

Посттравматичний стресовий розлад: донецький синдром [93] 
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Потреба у наданні допомоги в українській ментальності [73] 

Практика в системі професійної підготовки спеціалістів з 

соціальної роботи: методичний посібник [17] 

Проблеми професіоналізму в соціальній роботі [66] 

Програма та методичні рекомендації курсу «Основи економіки» 

для учнів 10-11 класів [8] 

Професійні ризики у соціальній роботі [67] 

Професіональна «Я-концепція» соціального працівника [58] 

Психологічні особливості рекламних впливів на молодь [20] 

Психолого-педагогічні основи управлінської діяльності: методичні 

рекомендації [2] 

Р 

Реформування систем пенсійного забезпечення у різних країнах 

під впливом глобалізаційних процесів [59] 

Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні [46] 

С 

Світоглядні та етнопсихологічні особливості українців 74 

Світоглядно-культурні чинники плюралізму методологічних 

стратегій соціальної роботи [70 ] 

Соціальна геронтологія: опорний конспект лекцій для студентів 

напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» [94] 

Соціальна геронтологія: плани лекційних і семінарських занять, 

методичні вказівки та завдання для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів напряму підготовки 6.130102 «Соціальна 

робота» [95] 

Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів [96]  

Соціальна робота як посередник між державою та громадянським 

суспільством [81] 

Соціальна робота як складова гуманітарної політики [60] 

Соціальний проект старості у суспільній свідомості [47] 

Соціально-економічні наслідки демографічного старіння 

населення [97] 

Соціально-психологічна адаптація підлітків з сімей емігрантів [18] 

Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної 

операції [98] 
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Соціально-психологічні проблеми адаптації молоді яка емігрує за 

рубіж [19] 

Соціально-філософський зміст процесу трансформації 

язичницького ритуалу культу предків [48] 

Становлення вітчизняної соціальної науки й освіти [49] 

Становлення системи фахової підготовки до соціальної роботи з 

літніми людьми [50] 

Старіння населення як соціально-демографічна проблема [30] 

Старість у контексті соціальної роботи [75] 

Т 

Теоретичний аналіз дослідження старості: біологічний підхід [51] 

Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід 

[52] 

Теорії соціально-психологічного розвитку особистості у пізній 

зрілості в контексті соціальної роботи [61] 

Типологія користувачів персональних комп’ютерів [22] 

Типологія самотності літніх людей [31] 

Трансформація моделей соціального забезпечення в умовах 

глобалізації [53] 

Ф 

Філософія життя та смерті: екзистенціальний підхід [62] 

Філософія похилого віку: екзистенційний та соціокультурний 

вимір: дис… д-ра філос. наук [76] 

Філософія похилого віку: екзистенційний та соціокультурний 

вимір: автореф. дис. ... д-ра філос. наук [77] 

Філософія похилого віку: парадигмальний контекст [82] 

Філософське осмислення конструювання соціокультурних 

стереотипів старості [54] 

Філософське осмислення феномену похилого віку в контексті 

геронтосоціальної роботи [79] 

Філософські засади сучасної геронтосоціальної роботи [99] 

Філософсько-методологічні основи геронтогогіки [100] 

Філософсько-методологічні основи соціальної роботи: опорний 

конспект лекцій для студентів спеціальності 7.130102 «Соціальна 

робота» [101] 
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Формування готовності старшокласників до вибору професій 

сфери підприємницької діяльності: дис... канд. пед. наук [ 9] 

Формування готовності старшокласників до виробу професій 

сфери підприємницької діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук 

[10] 

Формування готовності студентів до професійної діяльності у 

соціальній сфері [63] 

Формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників [83] 

Х 

Християнське розуміння старості: біблійний дискурс [102] 

Я 

Явище самотності у літньому віці [32] 
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