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Карпова Ірина Гораціївна : біобібліографічний покажчик 

наукових праць / уклад. Л. А. Селіверстова. – Чернігів : Наукова 
бібліотека ЧНТУ, 2017. – 24 с. 

 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Карпової Ірини Гораціївни як наукового співробітника 
університету. До покажчика увійшли авторські свідоцтва, 
навчальні посібники, тези доповідей на конференціях, статті з 
періодичних видань та збірників.  

Добір матеріалу завершено 30.11.2017 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 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення 
слів і словосполучень українською мовою», ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила» та ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними 
європейськими мовами». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Ірини Гораціївни Карпової - кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про авторські свідоцтва, патенти, 
навчальні посібники, методичні вказівки, тези доповідей на 
науково-практичних конференціях, статті з періодичних видань та 
збірників.  

Представлені джерела охоплюють всю наукову діяльність 
автора з 2002 по 2017 роки.включно. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного 
року – за абеткою публікацій. Добір матеріалів здійснено на основі 
особистих матеріалів автора, Картотеки праць викладачів, 
Електронного каталогу Наукової бібліотеки ЧНТУ. 

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

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

Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 
праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Народилась Карпова Ірина Гораціївна 21 липня 1962 року в 
місті Чернігові у родині службовців. 

В 1979 році закінчила середню школу № 5 у місті Чернігові із 
золотою медаллю. 

Протягом 1979-1984 рр. навчалась на історичному факультеті 
Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. 
Шевченка, який закінчила з відзнакою. Працювала вихователем у 
дитячому садку, вихователем студентського гуртожитку 
Чернігівського юридичного технікуму. 

З 1990 року – науково-педагогічна діяльність Ірини Гораціївни 
Карпової пов`язана з Чернігівським юридичним технікумом, який 
внаслідок реорганізації в 2003 році отримав назву «Чернігівський 
державний інституті права, соціальних технологій та праці», а з 
2011 року увійшов до складу Чернігівського національного 
технологічного університету. 

В 2005 році здобула другу вищу освіту в Міжрегіональній 
академії управління персоналом за спеціальністю “юрист”. 

Заочно закінчила аспірантуру в Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова. 

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за 
спеціальністю 13.00.05 “Соціально-педагогічні умови розвитку 
творчої обдарованості студентської молоді у позанавчальній 
діяльності вищого навчального закладу”, та в 2013 році отримала 
вчене звання доцента. 

Протягом останніх п’ятнадцяти років очолює творчу 
студентську літературно-мистецьку студію “Гаудеамус”. 
Організатор багатьох культурно-мистецьких заходів університету 
(виставок творчих робіт студентів, майстер-класів, конкурсів, 
зокрема, традиційного конкурсу фоторобіт до «Дня Матері»). 

В 2016 році, до 55-річчя Чернігівського національного 
технологічного університету, у творчій співдружності з 
Л. С. Татаренко, на той час директором наукової бібліотеки ЧНТУ, 
та знаним чернігівським поетом, членом Національної спілки 
письменників України В. Й. Буденним, підготувала до випуску 
збірку поетичних творів викладачів, студентів, випускників 
навчального закладу “На крилах натхнення”. 

В 2016 та 2017 рр. стала одним із переможців конкурсу 
“Бюджет участі”, в рамках виконання Програми Чернігівської 
міської ради “Програма реалізації громадського бюджету 
(Бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки” 
(здійснюється з метою реалізації проекту “Партисипаторний 
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бюджет – можливості для підвищення громадської активності і 
встановлення належного партнерства з органами влади”, який 
реалізується у м. Чернігові за сприяння Польсько-канадської 
програми підтримки демократії DFATD). Назва проекту : 
“Культурно-просвітницький центр для внутрішньо переміщених 
осіб “Наша сила – в єдності”. 

Ірина Гораціївна постійно підтверджує авторитет університету, 
беручі активну участь у роботі багатьох проектів. 

За роки наукової діяльності Ірина Гораціївна опублікувала 
одноособово та у співавторстві близько 70 наукових праць, 
активна учасниця всеукраїнських та міжнародних науково-
практичних конференцій, круглих столів.  

Коло наукових інтересів : проблеми історії України та 
української культури, проблеми вищої школи, психолого-
педагогічні аспекти роботи зі студентською молоддю, творчий 
розвиток особистості, освіта молоді в історичному контексті, 
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні та ін. 

В процесі своєї професійної діяльності Ірина Гораціївна 
викладає наступні дисципліни : історія України, історія української 
культури, культурологія, Україна в контексті європейського 
історичного процесу, педагогічні дисципліни. 

“Кожна людина, кожний представник молодого покоління – 
унікальна і неповторна особистість, справжній сенс її існування – 
у якомога повному розкритті того творчого потенціалу, яким 
наділена вона від природи” – саме таким, на думку Ірини 
Гораціївни, має бути одне з основних завдань роботи науково-
педагогічного працівника зі студентською молоддю в сучасних 
умовах. 

За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов`язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у справі 
підготовки кваліфікованих кадрів і виховання молодого покоління 
Ірина Гораціївна Карпова була неодноразово нагороджена 
багатьма почесними грамотами та подяками. 

Ірина Гораціївна Карпова – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського 
національного технологічного університету, щедро ділиться 
професійними знаннями та досвідом, завжди займає активну 
громадську позицію, справедлива, доброзичлива та вірна своїм 
цінностям на кожному життєвому кроці, ця людина, яка своєю 
самовідданістю роботі, вірою у добро кожного дня наполегливо 
змінює світ на краще! 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2002 
1. Вітрила : творчий доробок клубу “Gaudeamus” / уклад. 

І. Г. Карпова. – Чернігів : РВВ ЧЮК : Юрист, 2002 – 88 с. 
 

2005 
2. Пам’ять народу неубієнна : “Це твій, Ясю, дід” (Старше 

покоління розповідає молоді про голод 1932-1933 рр.) / 
упоряд. : Т. П. Демченко, Л. О. Легецька, І. Г. Карпова. – Чернігів - 
Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 72 с. 

 
2006 

3. Людський фактор у глобалізаційних процесах ХХI 
століття / І. Г. Карпова // Глобалізація та цивілізаційні виклики у 
сучасному світі : зб. матеріалів круглого столу, (Чернігів, 19 квіт. 
2006 р.) / за ред. А. І. Товстоліс. – Чернігів : Чернігівські обереги, 
2006. – С. 20 - 25. 

4. Пам’ять народу неубієнна. Свідчення про голодомор 
1932-1933 рр. та голод 1946-1947 рр. на Чернігівщині / упоряд. : 
Т. П. Демченко, Л. О. Легецька, І. Г. Карпова. – Чернігів : 
Деснянська правда, 2006. – 96 с. 

5. Проблема обдарованості у світлі наукових ідей 
Б. М. Теплова (до 110-річчя з дня народження) / І. Г. Карпова // 
Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Т. 26. Педагогічні науки / за 
заг. ред. А. Й. Капської. – К. : НПУ, 2006. – С. 182 - 189. 

6. Психолого-педагогічні підходи розвитку творчо 
обдарованої студентської молоді / І. Г. Карпова // Соціалізація 
особистості : зб. наук. пр. Т. 27. Педагогічні науки / за заг. ред. 
А. Й. Капської. – К. : НПУ, 2006. – С. 153 - 169. 

7. Студентське самоврядування : історія, теорія, практика / 
І. Г. Карпова // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., (Вінниця,19 - 21 верес. 2006 р.). - Вінниця : 
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 427 - 430. 

8. Філософсько-педагогічні підходи до проблеми розвитку 
творчості особистості (історичний аспект) / І. Г. Карпова // 
Наука і сучасність : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. 
М. П. Драгоманова. Т. 56. Педагогіка. Філософія. – К. : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 2006. – С. 50 - 59. 

 
2007 

9. Національна культура та вища освіта в умовах сучасної 
глобалізації / І. Г. Карпова // Глобалізація та цивілізаційні 
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виклики у сучасному світі : зб. матеріалів круглого столу, 
(Чернігів, 18 квіт. 2007 р.) / за ред. Н. А. Прядко. – Чернігів : 
Чернігівські обереги, 2007. – С. 69 - 75. 

10. Соціалізація молоді засобами мистецької діяльності як 
соціально-педагогічна проблема / І. Г. Карпова // Науковий 
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. 
Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – 2007. – 
Вип. 5, ч. 1. – С. 230 - 235.  

11. Студентське самоврядування як одна з соціально-
педагогічних умов розвитку творчо обдарованої 
студентської молоді / І. Г. Карпова // Вища школа : проблеми і 
пошук (філософія, політика, методика) : зб. матеріалів наук.-
практ. семінару / за ред. Н. А. Прядко. – Чернігів : Чернігівські 
обереги, 2007. – С. 21 - 25. 

 
2008 

12. Мистецька студія у вищому навчальному закладі як 
засіб набуття майбутнім спеціалістом культурно-
мистецького, художньо-творчого досвіду / І. Г. Карпова // 
Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – 
С. 22 - 26. 

13. Мистецька студія у вищому навчальному закладі як 
засіб набуття майбутнім спеціалістом культурно-
мистецького, художньо-творчого досвіду [Електронний 
ресурс] / І. Г. Карпова // Гуманізм та освіта. : ІХ Міжнар. наук.-
практ. конференція : електрон. наук. вид. матеріалів конф., 
(Вінниця, 2008 р.). – Режим доступу : G/humed/2008/index.htm . 

14. Розвиток особистості в сучасному світі / І. Г. Карпова // 
Гуманізм у контексті сучасного суспільства : зб. матеріалів 
круглого столу, (Чернігів,19 груд. 2007 р.) / за ред. Н. А. Прядко. – 
Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - С. 52 - 58. 

15. Соціально-педагогічні чинники виявлення творчого 
потенціалу студента у позанавчальній діяльності вищого 
навчального закладу / І. Г. Карпова // Соціалізація особистості : 
зб. наук. пр. Т. 31. Педагогічні науки / за заг. ред. А. Й. Капської. – 
К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 166 - 180. 

16. Творчо обдарована особистість у психологічних 
дослідженнях / І. Г. Карпова // Соціалізація особистості : зб. наук. 
пр. Т. 30. Педагогічні науки / за заг. ред. А. Й. Капської. - К. : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 185 – 198. 

17. Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді / 
І. Г. Карпова // Вища школа : проблеми і пошук (філософія, 
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культура, політика, методика) : зб. матеріалів наук.-практ. 
семінару, (Чернігів, 24 берез. 2008 р.) / за ред.  Н. А. Прядко. – 
Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – С. 25 - 33. 

 
2009 

18. Вплив соціально-педагогічних механізмів на процес 
актуалізації творчих інтересів студентів у позанавчальній 
діяльності / І. Г. Карпова // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. 
Т. 33. Педагогічні науки / за заг. ред. А. Й. Капської. – К. : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 2009. – С. 99-108. 

19. Етнічні процеси в Київській Русі. Проблема формування 
української народності. Назви “Русь” та “Україна” / І. Г. Карпова // 
Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних 
технологій та праці : щокв. наук. зб. - Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, 
соц. технол. та пр., 2009. – № 2. – С. 366-371. – (Серія «Право. 
Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

20. Літературно-мистецька студія у вищому навчальному 
закладі як соціально-педагогічне середовище для розвитку 
творчо обдарованих студентів / І. Г. Карпова // Актуальні 
проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної 
діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Ніжин, 5-7 
листоп. 2009 р.) / за ред. А. І. Конончук. – Ніжин : Вид-во НДУ 
імені М. Гоголя, 2009. – С. 68 - 69. 

21. Літературно-мистецька студія як соціально-педагогічне 
середовище для розвитку творчо обдарованої студентської 
молоді в умовах позанавчальної діяльності вищого навчального 
закладу / І. Г. Карпова // Наукові записки [Ніжинського державного 
університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. – 
2009. - № 6, ч. 2. – С. 196–200. 

22. Мистецтво як один із соціально-педагогічних чинників 
творчого розвитку студента в процесі його соціалізації / 
І. Г. Карпова //  Вісник Чернігівського державного інституту права, 
соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. – Чернігів : Черніг. 
держ. ін-т права, соц. технол. та пр. - 2009. – № 1. - С. 299 - 307. – 
(Серія : «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

23. Розвиток творчо обдарованої особистості : метод. рек. 
для кер. літ.-мистец. студії / І. Г. Карпова; за ред. А. Й. Капської. – 
Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол. та пр., 2009. – 
80 с. 

 
2010 

24. Вітрила : творчий доробок літературно-мистецької 
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студії “Gaudeamus” / за ред. І. Г. Карпової, В. Й. Буденного. – 
Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол. та пр., 2010. – 
Вип. 2 – 199 с. 

25. Психолого-педагогічні підходи до проблеми творчого 
розвитку студентської молоді / І. Г. Карпова // Вісник 
Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій 
та праці : щокв. наук. зб. - Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. 
технол. та пр., 2010. – № 1. – С. 257-263. – (Серія «Право. 
Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

26. Соціально-педагогічне середовище мистецької студії в 
розвитку творчої обдарованості студентської молоді / 
І. Г. Карпова // Вісник Чернігівського державного інституту права, 
соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. - Чернігів : Черніг. 
держ. ін-т права, соц. технол. та пр., 2010. – № 3. – С. 257-265. – 
(Серія «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

27. Соціально-педагогічні умови розвитку творчої 
обдарованості студентської молоді у позанавчальній 
діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис… канд. 
пед. наук :13.00.05 / І. Г. Карпова ; Київ. Національний ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с. 

28. Соціально-педагогічні умови розвитку творчої 
обдарованості студентської молоді у позанавчальній 
діяльності вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.05 : захищена 20.05.2010 / Карпова 
Ірина Гораціївна. – К., 2010. – 246 с. 

 
2011 

29. Використання потенціалу мистецької студії у вищому 
навчальному закладі в процесі підготовки майбутніх 
соціальних педагогів / І. Г. Карпова // Вісник Запорізького 
національного університету. Педагогічні науки. – 2011. – 
№ 2 (15). – С. 189-193. 

30. Національне виховання молоді як засіб протидії 
викликам глобалізації / І. Г. Карпова // Вісник Чернігівського 
державного інституту права, соціальних технологій та праці : 
щокв. наук. зб. – Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол. та 
пр., 2011. - № 1. – С. 311-318. – (Серія «Право. Економіка. 
Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

31. Роль православної церкви у соціалізації дітей та 
молоді / І. Г. Карпова // Соціальна робота на межі тисячоліть : 
концепції, технології, стратегії : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., (Київ, 29 квіт. 2011 р.). – К., 2011. – С. 38-42. 
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32. Соціалізація студентської молоді засобами мистецької 
діяльності / І. Г. Карпова // Проблеми загальної і педагогічної 
психології : зб. наук. пр. ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т. 13, ч. 3. – 
С. 162-170. 

33. Теоретично-методичні засади розвитку творчої 
обдарованості студентської молоді : моногр. / І. Г. Карпова. – 
Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технол. та пр., 2011. – 
144 с. 

 
2012 

34. Діагностична методика виявлення та розвитку творчої 
обдарованості студента / І. Г. Карпова // Соціальна робота в 
Україні : теорія і практика. – 2012. – № 2. – С. 187-201. 

35. Механізми виявлення творчої обдарованості студента 
у процесі літературно-мистецької діяльності / І. Г. Карпова // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, 
філософія. – 2012. - Вип. 175, ч. 3. – С. 436-448.  

36. Роль православної церкви у соціалізації дітей та 
молоді / І. Г. Карпова // Соціальна робота в Україні : теорія і 
практика. – 2012. – № 1. – С. 40-51. 

 
2013 

37. Зародження протоестетичної свідомості у світовідношенні 
давнього населення України / І. Г. Карпова // Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. - № 2. – С. 25-29. 

 38. Історія України : метод. вказівки до викон. контрольних 
робіт для студ. за напрямами підготов. 6.030401 «Право», 
6.130102 «Соціальна робота» заочної форми навч. / уклад. 
І. Г. Карпова. – Чернігів : ЧНТУ, 2013. – 40 с. 

39. Історія України : метод. вказівки до самостійної роботи 
для студ. за напрямами підготов. 6.030505 «Управління 
персоналом та економіка праці», 6.030401 «Право», 6.130102 
«Соціальна робота» денної форми навч. / уклад. І. Г. Карпова. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2013. – 38 с. 

40. Історія України : метод. вказівки до семінар. занять для 
студ. за напрямом підготов. 6.030505 «Управління персоналом та 
економіка праці» / уклад. І. Г. Карпова. – Чернігів : ЧНТУ, 2013. – 
66 с.  

41. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних 
умовах / І. Г. Карпова // Проблеми соціальної роботи : філософія, 
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психологія, соціологія. – 2013. – № 1 (2). – С. 220-223. 
42. Основи педагогіки : метод. вказівки до семінар. занять 

для студ. за напрямами підготов. 6.030505 «Управління 
персоналом та економіка праці», 6.030508 “Фінанси і кредит” 
денної форми навч. / уклад. І. Г. Карпова. – Чернігів : ЧДТУ, 2013. 
– 62 с. 

43. Проблема формування релігійної культури сучасної 
української молоді / І. Г. Карпова // Знання – Духовність – 
Професіоналізм : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 
(Дніпропетровськ, 2 квіт. 2013 р) / за ред. Г. В. Дзяка. У 2 т. Т. 2. – 
Д. : ДЗ “ДМА”, 2013. – С. 163-172. 

44. Протоестетичні елементи у світовідношенні давнього 
населення на території сучасної України / І. Г. Карпова // Вісник 
Черкаського університету. Серія : Філософія. – 2013. – № 11 
(264). – С. 86-91.  

45. Протоестетичні елементи у світовідношенні прадавнього 
населення на території України / І. Г. Карпова // Історія української 
естетичної думки : моногр. / за ред. В. А. Личковаха. – К. : Центр 
учбової літератури, 2013. – С.15-22. 

46. Тестова методика дослідження творчої обдарованості 
студента / І. Г. Карпова // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2013. – №11 (176). – С. 34-43. 

 
2014 

47. Humanistic ideas of I. Hisel in the context of modern 
Ukrainian reality / N. Yemets, I. Karpova // British Journal of 
Science, Education and Culture, (London, January – June, 2014). 
Volume II. - London : London University Press, 2014. – № 1 (5). – 
C. 458 – 463  

48. Виховна діяльність у ВНЗ України в умовах 
євроінтеграційних освітніх процесів / І. Г. Карпова // Вища 
освіта в Україні і Болонський процес : стан, проблеми і 
перспективи :  матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 
(Київ, 10 жовт. – 1 груд. 2014 р.), / редкол. : І. Т. Тимошенко (відп. 
ред.) та ін. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. – С. 56-61. 

49. Виховні аспекти підготовки майбутніх фахівців в 
умовах освітніх трансформацій / І. Г. Карпова // Міжнародна 
науково-практична конференція : до 15-річчя фінансово-
економічного факультету «Фінансово-економічна стратегія 
розвитку в умовах євро інтеграційних процесів : аспекти сталості 
та безпеки» : зб. матеріалів, (Чернігів, 5-6 листоп. 2014 р.). У 2-х 
ч. Ч. 2. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – С. 102-103. 
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50. До питання про роль релігійних інститутів у 
соціалізації молодого покоління / І. Г. Карпова // Проблеми 
соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія. – 2014. – 
№ 1 (4). – С. 123-128. 

51. Педагогічні інновації у виховній діяльності вищого 
навчального закладу / І. Г. Карпова // Науковий часопис НПУ 
імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. 
Соціальна педагогіка. Управління. - 2014. - Вип. 18. - С. 26-33.  

 
2015 

52 Creative Work as a Mechanism of Coordination of 
Metaphysically-Transcedental and Existentially-Social 
Dimensions of Human Life / N. Yemets, I. Karpova, T. Mazur // 
Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference 
and Educational – our Future, (Ajman, UAE, November 22-23, 
2015). – № 4 (4), Vol. 3, December, 2015. – P. 50-53. 

53. До питання про засади розвитку сучасної педагогічної 
теорії і практики / І. Г. Карпова, Р. І. Євдокименко // Перспективні 
напрямки наукових досліджень – 2015 : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., (Братислава, 17-22 жовт. 2015 р.). В 2 т. Т. 2 – К. : 
Центр навчальної літератури, 2015. – С. 27-28. 

54. Інноваційні  технології у підготовці фахівців соціальної 
сфери / І. Г. Карпова // Ukraine – EU. Modern technology, business 
and law : collection of international scientifis papers. In 2 parts. Part 2. 
Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social 
work : philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal 
science and practice, (Kosice, Slovakia, March 30 – April 2, 2015) = 
Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право. В 2-х ч. Ч. 2. 
Cучасна інженерія. Сталий розвиток. Інновації в соціальній 
роботі: філософія, психологія, соціологія. Сучасні проблеми 
юридичної науки та практики : зб. міжнар. наук. пр., (Кошице, 
Словаччина, 30 берез. – 2 квіт. 2015 р.). – Сhernihiv : CNUT, 
2015. – P. 161-163. 

55. Студентське самоврядування у ВНЗ : школа набуття 
досвіду суспільної діяльності / І. Г. Карпова // Проблеми 
громадянського поступу українського суспільства : філософсько-
правові та соціально-психологічні аспекти : міжнар. наук.-практ. 
конф., (Чернігів, 21 січ. 2015 р.).– Чернігів : Черніг. нац. технолог. 
ун-т, 2015. – С. 233-236. 

2016 
56. Взаємодія світового співтовариства, української 

держави та громадянського суспільства – надійна запорука у 
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вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні / 
І. Г. Карпова // International Scientific-Practical Conference Actual 
questions and problems of development of social sciences : 
Conference Proceedings, (Kielce, June 28-30, 2016). - Kielce : Holy 
Cross University, 2016. - P. 154-157. 

57. Історія та культура України : метод. вказівки до викон. 
контрольних робіт для студ. заочної форми навч. всіх напрямів 
підготов. / уклад. І. Г. Карпова. – Чернігів, ЧНТУ, 2016. – 31 с. 

58. Історія та культура України : метод. вказівки до семінар. 
занять та завдання до самостійної та індивідуальної роботи для 
студ. денної форми навч. всіх напрямів підготов. / уклад. 
І. Г. Карпова. – Чернігів, ЧНТУ, 2016. – 61 с. 

59. Мистецтво як важливий чинник національного 
виховання студентів вищого навчального закладу / 
І. Г. Карпова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 
Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 
Управління.  – 2016. – Вип. 21. – С. 21-28.  

60. На крилах натхнення : зб. віршів / уклад. І. Г. Карпова, 
Л. С. Татаренко; за ред. В. Й. Буденного. – Чернігів : ЧНТУ, 
2016. – 168 с. 

61. Партиципаторний бюджет : демократія місцевої 
громади в дії / І. Г. Карпова // International Scientific-Practical 
Conference Theoretical and applied researches in the field of 
pedagogy, psychology and social sciences : Conference 
Proceedings, (Kielce, December 28-29, 2016). - Kielce : Holy Cross 
University, 2016. - P. 170-172. 

62. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як 
об’єкт соціальної політики держави та громадянського 
суспільства / І. Г. Карпова, Р. І. Євдокименко // Науковий 
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. 
Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.  – 2016. – 
Вип. 22. – С. 145-152.  

63. Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця як 
важлива умова успішної професійної діяльності / І. Г. Карпова 
// Технологія професійної діяльності : теорія і практика : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 2 серп. 2016 р.) / 
редкол. : О. М. Тогочинський, О. І. Олійник, С. О. Чебоненко та ін.; 
Мін-во юстиції України, Академія Державної пенітенціарної 
служби. – Чернігів : Десна Поліграф , 2016. – С. 71-74. 

64. Сучасний університет – ключова ланка розвитку соціо-
культурного середовища громади / І. Г. Карпова, 
Р. І. Євдокименко // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and 
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Law : collection of international scientific papers. In 2 parts. Part 2. Societal 
Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, 
Sociology. Environmental Protection. Management and Public 
Administration. Innovations in Education. Current Issues in the 
Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian 
Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. – Chernihiv 
: CNUT, 2016. – P. 230-232. 

2017 
65. Історія української культури : метод. вказівки до семінар. 

занять та завдання до самост.  та індивід. роботи для студ. ден. 
форми навчання всіх напрямів підготовки / укл. : І. Г. Карпова. – 
Чернігів, ЧНТУ, 2017. – 50 с. 

66. Партиципаторний бюджет у Чернігові / І. Г. Карпова // 
Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні та шляхи їх 
вирішення : наук.-практ. круглий стіл, (Чернігів, 23 трав. 2017 р.) : 
тези доп. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 33-36. 

67. Участь студента у волонтерській роботі : набуття 
досвіду професійної діяльності / І. Г. Карпова // Ukraine – EU. 
Modern Technology, Business and law : collection of international 
scientific papers : in 2 parts. Рart 1. Modern Priorities of Economics. 
Societal Challenges, (Chernihiv, February 27. 2017). – Chernihiv : 
CNTU, 2017. – P. 173-175. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
 

В 
Взаємодія світового співтовариства, української держави та 
громадянського суспільства – надійна запорука у вирішенні 
проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні [56] 
Вітрила : творчий доробок клубу “Gaudeamus” [1] 
Вітрила : творчий доробок літературно-мистецької студії 
“Gaudeamus” [24] 
Використання потенціалу мистецької студії у вищому навчальному 
закладі в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів [29] 
Виховна діяльність у ВНЗ України в умовах євроінтеграційних 
освітніх процесів [48] 
Виховні аспекти підготовки майбутніх фахівців в умовах 
освітніх трансформацій [49] 
Вплив соціально-педагогічних механізмів на процес 
актуалізації творчих інтересів студентів у позанавчальній 
діяльності” [18] 
Д 
Діагностична методика виявлення та розвитку творчої 
обдарованості студента [34] 
До питання про засади розвитку сучасної педагогічної теорії і 
практики [53] 
До питання про роль релігійних інститутів у соціалізації 
молодого покоління [50] 
Е 
Етнічні процеси в Київській Русі. Проблема формування 
української народності. Назви “Русь” та “Україна” [19] 
З 
Зародження протоестетичної свідомості у світовідношенні 
давнього населення України [37] 
І 
Інноваційні технології у підготовці фахівців соціальної сфери [54] 
Історія та культура України [57], [58] 
Історія України [38], [39], [40] 
Історія української культури [65] 
Л 
Літературно-мистецька студія у вищому навчальному закладі 
як соціально-педагогічне середовище для розвитку творчо 
обдарованих студентів [20] 
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Літературно-мистецька студія як соціально-педагогічне 
середовище для розвитку творчо обдарованої студентської 
молоді в умовах позанавчальної діяльності вищого 
навчального закладу [21] 
Людський фактор у глобалізаційних процесах ХХI століття [3] 
М 
Механізми виявлення творчої обдарованості студента у 
процесі літературно-мистецької діяльності [35] 
Мистецтво як важливий чинник національного виховання 
студентів вищого навчального закладу [59] 
Мистецтво як один із соціально-педагогічних чинників творчого 
розвитку студента в процесі його соціалізації [22] 
Мистецька студія у вищому навчальному закладі як засіб 
набуття майбутнім спеціалістом культурно-мистецького, 
художньо-творчого досвіду [12], [13] 
Н 
На крилах натхнення [60] 
Національна культура та вища освіта в умовах сучасної 
глобалізації [9] 
Національне виховання молоді як засіб протидії викликам 
глобалізації [30] 
Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах [41] 
О 
Основи педагогіки [42] 
П 
Пам’ять народу неубієнна. Свідчення про голодомор 1932-1933 
рр. та голод 1946-1947 рр. на Чернігівщині [4] 
Пам’ять народу неубієнна : “Це твій, Ясю, дід” (Старше 
покоління розповідає молоді про голод 1932-1933 рр.) [2] 
Партиципаторний бюджет у Чернігові [66] 
Партиципаторний бюджет : демократія місцевої громади в дії [61] 
Педагогічні інновації у виховній діяльності вищого навчального 
заклад [51] 
Проблема обдарованості у світлі наукових ідей Б. М. Теплова 
(до 110-річчя з дня народження) [5] 
Проблема формування релігійної культури сучасної української 
молоді [43] 
Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як об’єкт 
соціальної політики держави та громадянського суспільства [62] 
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Протоестетичні елементи у світовідношенні давнього 
населення на території сучасної України [44] 
Протоестетичні елементи у світовідношенні прадавнього 
населення на території  України [45] 
Психолого-педагогічні підходи до проблеми творчого розвитку 
студентської молоді [25] 
Психолого-педагогічні підходи розвитку творчо обдарованої 
студентської молоді [6] 
Р 
Розвиток особистості в сучасному світі [14] 
Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця як важлива 
умова успішної професійної діяльності [63] 
Розвиток творчо обдарованої особистості [23] 
Роль православної церкви у соціалізації дітей та молоді [31], [36] 
С 
Соціалізація молоді засобами мистецької діяльності як 
соціально-педагогічна проблема [10] 
Соціалізація студентської молоді засобами мистецької 
діяльності [32] 
Соціально-педагогічне середовище мистецької студії в 
розвитку творчої обдарованості студентської молоді [26] 
Соціально-педагогічні умови розвитку творчої обдарованості 
студентської молоді у позанавчальній діяльності вищого 
навчального закладу [27], [28] 
Соціально-педагогічні чинники виявлення творчого потенціалу 
студента у позанавчальній діяльності вищого навчального 
закладу [15] 
Студентське самоврядування : історія, теорія, практика [7] 
Студентське самоврядування у ВНЗ : школа набуття досвіду 
суспільної діяльності [55] 
Студентське самоврядування як одна з соціально-педагогічних 
умов розвитку творчо обдарованої студентської молоді [11] 
Сучасний університет – ключова ланка розвитку соціо-
культурного середовища громади [64] 
Т 
Творчо обдарована особистість у психологічних дослідженнях [16] 
Теоретично-методичні засади розвитку творчої обдарованості 
студентської молоді [33] 
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Тестова методика дослідження творчої обдарованості 
студента [46] 
У 
Участь студента у волонтерській роботі : набуття досвіду 
професійної діяльності [67] 
Ф 
Філософсько-педагогічні підходи до проблеми розвитку 
творчості особистості (історичний аспект) [8] 
Ц 
Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді [17] 
C 
Creative Work as a Machanizm of Coordination of 
Methephysically-Transcedental and Existentially-Social 
Dimensions of Human Life [52] 
H 
Humanistic ideas of I. Hisel in the context of modern Ukrainian 
reality [47] 
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