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ПРОГРАМА 
ІІІ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

5 березня 2019 р. 
АПСВТ (ауд. 307) 

Мета заходу – продовження обговорення нагальних питань впровадження програм 
підготовки докторів філософії з соціальної роботи. 

 
Порядок денний: 

10.00-11.00 реєстрація учасників 
11.00-12.30 робота круглого столу 
12.30-13.00 кава-брейк 
13.00-14.30 робота круглого столу 
14.30-15.30 модерована дискусія 

 
Питання для обговорення 

 
1. Стандарт підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні: 
остання версія (доповідач В. П. Лютий, 30 хв.). 

2. Нові глобальні етичні стандарти соціальної роботи і виклики підготовки 
докторів філософії (доповідач Т. В. Семигіна, 30 хв.). 

3. Етична експертиза наукових досліджень (доповідач С. В. Пустовіт, 30 хв.). 

4. Етична експертиза досліджень з соціальної роботи (в перспективі досвіду 
роботи Комісій з питань етики біомедичних досліджень 
(доповідачі О. Г. Карагодіна, І. І. Пикало, 20 хв.). 

5. Обговорення поточних проблем кафедр, які впроваджують програми 
підготовки докторів філософії з соціальної роботи  
(модератори О. В Чуйко, О. Г. Карагодіна, 60 хв.). 



Заявлені учасники дискусії 

Албул Ірина Володимирівна, канд. пед. наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Александров Денис Олександрович, докт. психол. наук, доцент кафедри соціальної 
роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Базиленко Анастасія Костянтинівна, канд. психол. наук, доцент, завідувачка 
кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» 

Байдарова Ольга Олегівна, канд. психол. наук, асистент кафедри соціальної 
реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Бойко Оксана Михайлівна, канд. пед. наук, докт. філософії (PhD) з соціальної 
роботи, старший викладач кафедри Школи соціальної роботи ім. професора Володимира 
Полтавця Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Вайнола Ренате Хейкіївна, докт. пед. наук, професор, завідувачка кафедри соціальної 
педагогіки НПУ імені П. П. Драгоманова 

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

Володченко Жанна Михайлівна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя 

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

Горішна Надія Мирославівна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки 
і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету  ім. 
В. Гнатюка 

Кальченко Лариса Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної 
освіти і соціальної роботи Львівського національного університету ім. Івана Франка, член 
підкомісії 231 «Соціальна робота» Наук.-метод. комісії з охорони здоров’я та соціального 
забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 

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

Карпенко Олена Георгіївна, докт. пед. наук, професор, завідувачка кафедри теорії та 
технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова 

Коляда Наталія Миколаївна, докт. пед. наук, професор кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи, проректор з інноваційної діяльності та європейської 
інтеграції Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини 

Конончук Антоніна Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, докторант 
кафедри соціальної роботи Чернігівського національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Тараса Шевченка 

Корсун Тетяна Василівна, канд. пед. наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного університету 

Кравченко Оксана Олексіївна, докт. пед. наук, доцент, декан факультету соціальної 
та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини 



Купенко Олена Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри політології та 
інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету, член підкомісії 
231 «Соціальна робота» Наук.-метод. комісії з охорони здоров’я та соціального 
забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 

Лазоренко Борис Петрович, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий 
співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та 
політичної психології НАПНУ, член підкомісії 231 «Соціальна робота» Наук.-метод. 
комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України 

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

Льовочкіна Антоніна Михайлівна, докт. психол. наук, доцент, професор кафедри 
соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Левицька Надія Сергіївна, канд. психол. наук,  доцент, декан факультету соціальних 
технологій, оздоровлення та реабілітації Чернігівського Національного технологічного 
університету 

Лютий Вадим Петрович, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи та 
практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, член підкомісії 
231 «Соціальна робота» Наук.-метод. комісії з охорони здоров’я та соціального 
забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 

Максимова Наталія Юріївна, докт. психол. наук, професор кафедри соціальної 
реабілітації та соціальної педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка 

Олексюк Наталія Степанівна, докт. пед. наук, професор кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

Осетрова Оксана Олександрівна, докт. філос. наук, професор кафедри філософії, 
завідувачка кафедри соціальної роботи Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара, член підкомісії 231 «Соціальна робота» Наук.-метод. комісії з 
охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-
методичної ради МОН України 

Петрочко Жанна Василівна, докт. пед. наук, професор кафедри соціальної педагогіки  
і соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка 

Пикало Ірина Іванівна, магістр у галузі охорони громадського здоров’я, студентка 
програми підготовки докторів філософії з соціальної роботи Академії праці, соціальних 
відносин і туризму 

Пожидаєва Оксана Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної 
роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Пустовіт Світлана Віталіївна, докт. філос. наук, професор, завідувачка кафедри 
філософії, голова Комісії з питань етики НМАПО імені П.Л. Шупика, Президент 
Української асоціації з біоетики, член Комітету з питань етики при НАН України, експерт 
ЮНЕСКО з біоетики в Україні 

Рассказова Ольга Ігорівна, докт. пед. наук, професор, завідувачка кафедри соціальної 
роботи та соціальної педагогіки «Харківського гуманітарно-педагогічної академії» 
Харківської обласної ради 

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

Стельмах Світлана канд. пед. наук, доцент, декан факультету наук про здоров'я 
Українського католицького університету 



Слозанська Ганна Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету  ім. 
В. Гнатюка 

Чернуха Надія Миколаївна, докт. пед. наук, професор кафедри соціальної 
реабілітації  та соціальної педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка 

Чернета Світлана Юріївна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки 

Чуйко Олена Василівна, докт. психол. наук, професор, завідувачка кафедри 
соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Шапошникова Ірина Василівна, докт. соціол. наук, професор, декан соціально-
психологічного факультету Херсонського державного університету 

Швалб Юрій Михайлович, докт. психол. наук, професор кафедри соціальної роботи 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

Оргкомітет 
З організаційними питаннями можна звертатися за телефонами:  
+38 (044) 526-14-10 – кафедра соціальної роботи та практичної психології 
+38 (067) 220-09-95 – Пожидаєва Оксана Володимирівна, канд. пед. наук, доцент 
кафедри соціальної роботи та практичної психології 
Електронна адреса для спілкування з питань заходу: 16.05_phd_sw@ukr.net 
Електронна адреса кафедри соціальної роботи та практичної психології:  
socwork-chair@socosvita.kiev.ua  
Усі матеріали Круглого столу «Запровадження програм підготовки докторів філософії 
з соціальної роботи» будуть оприлюднені і доступні для завантаження на сайті 
Академії праці, соціальних відносин і туризму за посиланням: 
https://www.socosvita.kiev.ua/round_table_05_03_19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
м. Київ, Кільцева дорога, 3а 
(станція метро «Теремки») 
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