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СПИСОК 
учасників круглого столу 

«Впровадження нового Закону України «Про соціальні послуги»: завдання для освіти та практики» 
24 жовтня 2019 р. 

 
№ ПІБ, наук. ступінь, посада учасника, назва ВНЗ Підпис 

1.  Байдарова Ольга Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

2.  Бордуніс Тетяна,  консультант КМЦСССДМ + 

3.  Вакуленко Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

+ 

4.  Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені  Бориса Грінченка 

+ 

5.  Володченко Жанна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

+ 

6.  Гончар Лариса Костянтинівна, магістр соціальної роботи, старший викладач кафедри соціальної роботи та 
практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

7.  Гук Ольга Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

8.  Журавель Ярослав Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Академії 
праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

9.  Зінченко Тетяна Василівна викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

+ 

10.  Зубчик Ольга Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та практичної 
психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

11.  Кальченко Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної + 
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педагогіки Українського католицького університету 

12.  Карагодіна Олена Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної роботи та 
практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

13.  Когут Світлана, завідувачка кафедри педагогіки та соціальної роботи факультету наук про здоров'я, ВНЗ 
"Український католицький університет" 

+ 

14.  Лазоренко Борис Петрович, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії 
соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ 

+ 

15.  Левченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

+ 

16.  Лісовець Олег Васильович, доктор пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

+ 

17.  Литва Людмила Андріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

18.  Льовочкіна Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

19.  Лютий Вадим Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Київського університету імені Бориса Грінченка 

+ 

20.  Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної реабілітації та 
соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

21.  Мельниченко Оксана Миколаївна, директор Києво-Святошинського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

+ 

22.  Мельничук Вікторія, завідувач сектору соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України 

+ 

23.  Мітіна Світлана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри                      

Таврійського Національного університету 

+ 
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24.  Молоченко Інна Анатоліївна, аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

+ 

25.  Муляр Галина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

26.  Паршина Надія Петрівна, науковий співробітник відділу удосконалення професійно-класифікаційних та 
професійно-кваліфікаційних НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України 

+ 

27.  Пожидаєва Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та 
практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

28.  Сватенков Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

+ 

29.  Семенов Володимир Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри психології, 
політології та соціокультурних технологій СумДУ 

+ 

30.  Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, професор кафедри соціальної роботи та практичної 
психології, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

31.  Степаненко Олена Анатоліївна, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини + 

32.  Стульпінас Надія Казисівна, старший науковий співробітник відділу удосконалення професійно-
класифікаційних та професійно-кваліфікаційних систем НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України 

+ 

33.  Терещенко Ольга Валеріївна, науковий співробітник відділу удосконалення професійно-класифікаційних та 
професійно-кваліфікаційних систем НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України 

+ 

34.  Терюханова Ірина Миколаївна, завідувачка відділом удосконалення професійно-класифікаційних та 
професійно-кваліфікаційних систем НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України 

+ 

35.  Токарук Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та 
соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

36.  Флярковська Ольга Василівна, начальник відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи 
ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України 

+ 
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37.  Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

+ 

38.  Ховпун Олексій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

39.  Циганчук Наталія Антонівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та трудового права 
Академії праці, соціальних відносин і туризму 

+ 

40.  Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

41.  Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної реабілітації та 
соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

42.  Шевченко Юлія, студентка магістратури, освітньо-наукова програма «Соціальна реабілітація» кафедри 
соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

+ 

 


