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ПРОГРАМА 

КРУГЛОГО СТОЛУ 

«ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

16 травня 2017 р. 

(ауд. 307) 

Мета заходу – ініціювати визначення ключових проблем запровадження програм 

підготовки докторів філософії з соціальної роботи та пошук шляхів їх розв’язання, 

згуртування професійної спільноти. 

 

Порядок денний: 

10.00-11.00 реєстрація учасників 

11.00- 12.30 робота круглого столу 

12.30-12.45 кава-брейк 

12.45- 14.00 робота круглого столу 

14.00-14.30 перерва 

14.30-15.30 розширене засідання 
підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-

методичної комісії з охорони здоров’я та 

соціального забезпечення (НМК 12) сектору 

вищої освіти Науково-методичної ради 

МОН України (всі учасники круглого столу 

можуть бути присутні за власним бажанням) 

 

Модератори обговорення 

Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, професор кафедри соціальної 

роботи та практичної психології, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних 

відносин і туризму  

Карагодіна Олена Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 

кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і 

туризму 

Лютий Вадим Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, член 

підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та 

соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН 

України  



 

Доповіді та повідомлення 

 

Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, професор кафедри соціальної 

роботи та практичної психології, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 

Програми підготовки докторів філософії – виклик для університету? 

 

Карагодіна Олена Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 

кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і 

туризму 

Аналітичний огляд програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи  

 

Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедрою 

соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Концепція підготовки докторів філософії з соціальної роботи у КНУ імені Тараса 

Шевченка 

 

Бойко Оксана Михайлівна, магістр соціальної роботи, старший викладач Школи 

соціальної роботи ім. професора Володимира Полтавця Національного університету «Києво-

Могилянської академії» 

Зміст професійної підготовки фахівців на національних докторських програмах із 

соціальної роботи у Великій Британії 

 

Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор кафедри 

психології та соціальної роботи, заступник навчально-методичного відділу Тернопільського 

національного економічного університету, голова підкомісії 231 «Соціальна робота» 

Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 

Презентація проекту стандарту підготовки докторів філософії зі спеціальності 

231 «Соціальна робота» 

 

Учасники дискусії 

Вакуленко Світлана Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

соціології управління та соціальної роботи Харківського університету імені В. Н. Каразіна, 

член підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та 

соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН 

України 

Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук; професор. завідувачка 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені  Бориса Грінченка 

Гончар Лариса Костянтинівна, магістр соціальної роботи, старший викладач кафедри 

соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Іванова Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

соціальної роботи і педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», член підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-



методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради МОН України 

Кабаченко Надія Василівна, кандидат філософських наук, доцент, керівник 

магістерської програми Школи соціальної роботи ім. професора Володимира Полтавця 

Національного університету «Києво-Могилянської академії», член підкомісії 231 «Соціальна 

робота» Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення 

(НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 

Кальченко Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету, член підкомісії 

231 «Соціальна робота» Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального 

забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 

Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Карпенко Олена Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 

теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова 

Коваленко Сергій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму  

Конончук Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, декан факультету психології і соціальної роботи Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя 

Кравченко Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Купенко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету, член 

підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та 

соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН 

України 

Лазоренко Борис Петрович, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та 

політичної психології НАПНУ, член підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-методичної 

комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради МОН України 

Левченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Люта Леся Петрівна, кандидат соціологічних наук, в. о. завідувача кафедри соціальної 

роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор кафедри 

соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського Національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

конституційного, адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 

Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії, завідувачка кафедри соціальної роботи Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара, член підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://www.osvita.org.ua/vnz/1188/index.html
http://www.osvita.org.ua/vnz/1188/index.html


методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради МОН України 

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН 

Пожидаєва Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Цюман Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної, 

вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені  Бориса 

Грінченка 

 

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  

Сайт АПСВТ: https://www.socosvita.kiev.ua/ 

 

Карта проїзду: 

mailto:16.05_phd_sw@ukr.net

