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М іністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я, по батькові здобувана ступеня доктора філософії -
Ярошенко Алла Анатоліївна.
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  психолог Подільського 
районного в місті Києві центру соціальних служб.
Тема дисертації та дата її затвердження -  «Формування тендерної компетентності 
соціальних працівників у контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», 31.08.2017 р.
Код та назва спеціальності -  231 «Соціальна робота».
Шифр та назва галузі знань -  23 «Соціальна робота».
Шифр спеціалізованої вченої ради -  ДФ 26.888.03.
Найменування закладу вищ ої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 
номер телефону контактної особи -  Академія праці, соціальних відносин і туризму, 
Федерація професійних спілок України, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, 03187, 
тел. (044) 522-49-40.
Науковий керівник -  Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, професор, член 
Національного агентства кваліфікацій.
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 09.07.2021 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 16.03.2021 р.
Фаховий семінар проведений: 07.06.2021 р., кафедра соціальної роботи та практичної 
психології Академії праці, соціальних відносин і туризму.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації підготовлений: 17.06.2021 р.
Документи подані здобувачем до ради: 20.09.2021 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 23.09.2021 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
Захист дисертації планується: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, зал засідань вченої ради 
Академії праці, соціальних відносин і туризму.
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