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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

11.55 – 12.00 – підключення на платформі Zoom учасників круглого столу. 

12.00 – 13.30 – доповіді учасників круглого столу. 

13.30 – 14.00 – обговорення та підсумки роботи круглого столу. 

Регламент роботи круглого столу: 

Доповіді – до 12 хв. 

Виступи – до 3 хв. 

Робочі мови: українська, польська. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова оргкомітету – Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Робоча група: 

Лісовець Олег Васильович, завідувач кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Bejger Halina, dr katedry pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Chełmie, Polska 

Борисюк Світлана Олексіївна, доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціології управління та 

соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

Андрощук Ірена Миколаївна, начальниця сектору професійного розвитку 

педагогічних працівників Державної установи «Український інститут розвитку 

освіти» 

Волкова Катерина Сергіївна, доцент кафедри соціальної роботи Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

 



ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  
 

Модератор: Лісовець Олег Васильович, завідувач кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Вітальне слово: 

Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Gardziński Zygmunt, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, wykładowca 

Katedry Stosunków Międzynarodowych, Prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego 
 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ 

1. Droga awansu zawodowego nauczycieli i pracowników socjalnych w Polsce 

Bejger Halina, dr katedry pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Chełmie, Polska 

 

2. System studiów podyplomowych i innych form kształcenia w podwyższaniu kwalifikacji 

osób dorosłych 

Gumowska Irena, mgr, kierownik Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Polska 

 

3. Awans naukowy w świetle ustawy Konstytucja dla Nauki 2.0. 

Skrzydlewski Paweł, prof., członek Gabinetu Politycznego Prof. Przemysława 

Czarnka Ministra Edukacji i Nauki 

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування науково-

педагогічних працівників в Україні. Нові реалії та перспективи 

Софій Наталія – канд. пед. наук, перша заступниця директора Державної 

установи «Український інститут розвитку освіти»; 

Андрощук Ірена докт. пед. наук, проф., начальниця сектору професійного 

розвитку педагогічних працівників Державної установи «Український інститут 

розвитку освіти»; 

Король Оксана – методистка сектору професійного розвитку педагогічних 

працівників, відповідальна за координацію діяльності Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників Державної установи «Український інститут 

розвитку освіти» 

 

5. Підвищення кваліфікації працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування в Харківській області 

Сичова Вікторія Вікторівна, докт. наук з держ. упр., проф. кафедри соціології 

управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна  

 

 



6. Про стан та проблеми підвищення кваліфікації працівників та науково-

педагогічних працівників ЗВО (досвід НДУ ім. М. Гоголя) 

Король Володимир Степанович, завідувач навчально-методичним відділом 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

7. Реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників: основні 

критерії для надавачів освітніх послуг 

Городецька Маргарита Олексіївна, канд. економ. наук, доц., завідувачка 

відділом заочної та післядипломної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників як безперервний професійний 

розвиток 

Кривенко Інна Олексіївна, директор Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Ніжинської міської ради Чернігівської області; 

Тимошенко Олександра Олександрівна, консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ніжинської міської ради Чернігівської 

області 
 

ДИСКУСІЙНА ЧАСТИНА 

Komorowska Beata dr, kierownik katedry 

pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie  

Анголенко Валентина Володимирівна, 

викладачка кафедри соціальної роботи КЗ 

«Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

Андреєва Марія Олександрівна, зав. 

аспірантури КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної 

ради 

Аніщук Антоніна Миколаївна, доцент 

кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Бєлоліпцева Олена Василівна, доцент 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Білозерова Маріанна Вікторівна, 

аспірантка, викладачка кафедри соціальної 

роботи КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної 

ради 

Білоусова Надія Валентинівна, доцент 

кафедри педагогіки, початкової освіти та 

освітнього менеджменту Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Вакуленко Світлана Миколаївна, доцент 

кафедри соціології управління та соціальної 

роботи Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Вакулик Ольга Анатоліївна, завідуюча 

відділенням денного перебування 

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Ніжинської міської ради 

Веретенко Тетяна Григорівна, професор 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Виноградова Олена Віталіївна, директор 

Центру соціальних служб Холодногірського 

району м. Харкова 

Волкова Катерина Сергіївна, доцент 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Ворона Максим Миколайович, аспірант 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Герасименко Вікторія Анатоліївна, 

старший викладач кафедри соціальної 

роботи КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної 

ради 



Гладун Тетяна Олександрівна, викладач 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Григоренко Валерiя Леонiдiвна, доцент 

кафедри теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін 

Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди  

Датченко Наталія, координатор проєктів із 

захисту дитини ЮНІСЕФ  

Дубровська Лариса Олександрівна, 

доцент кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Дубровський Валерій Леонідович, 

ст. викладач кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Жукова Оксана Анатоліївна, завідувачка 

кафедри педагогіки Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

Зінченко Тетяна Василівна, асистент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Качалова Тетяна Василівна, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Квітко Наталія Миколаївна, методист КЗ 

«Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

Киричок Інна Іванівна, доцент кафедри 

педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Клименко Леся Валентинівна, асистент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Клочок Олександр Миколайович, 

аспірант КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної 

ради 

Конончук Антоніна Іванівна, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Котелевець Анастасія Михайлівна, 

аспірантка Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Кравченко Антон Валерійович, інженер з 

охорони праці КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної 

ради 

Лаврінець Жанна Віталіївна, соціальний 

педагог Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Лехолетова Марина Миколаївна, 

ст. викладач кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Київського 

університету імені Бориса Грінченка  

Лещенко Євгенія Валеріївна, соціальний 

педагог Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №10 

Лисак Анна Федорівна, завідуюча 

виробничою практикою, викладач кафедри 

соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Лисенко Юлія Олегівна, професор 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Литовченко Анастасія Олегівна, 

магістрантка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Лях Тетяна Леонідівна, завідуюча 

кафедрою соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

Маковецька Анастасія Сергіївна, заст. 

директора з навчально-виховної роботи 

Харківської загальноосвітньої школи № 171 

Матвієнко Світлана Іванівна, доцент 

кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Мельничук Вікторія Олексіївна, 

завідуюча сектором соціально-педагогічної 

роботи Інституту модернізації змісту освіти 

МОН України  

Новгородська Юлія Григорівна, доцент 

кафедри педагогіки, початкової освіти та 

освітнього менеджменту Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя 



Новгородський Руслан Григорович, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Онипченко Оксана Ігорівна, доцент 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Осика Юлія Юріївна, магістрантка КЗ 

«Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

Печериця Наталія Михайлівна, викладач 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Пихтіна Ніна Порфиріївна, доцент 

кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя  

Піщулін Дмитро Сергійович, аспірант 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Рассказова Ольга Ігорівна, завідуюча 

кафедрою соціальної роботи КЗ 

«Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

Самойленко Олена Володимирівна, 

доцент кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Сватенков Олександр Васильович, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Скіпальська Галина Богданівна, 

виконавчий директор МБФ «Українська 

фундація громадського здоров‘я» 

Спіріна Тетяна Петрівна, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Суліменко Ольга Миколаївна, завідуюча 

сектором Департаменту служб у справах 

дітей Харківської міської ради 

Тарасенко Неллі Вікторівна, доцент 

кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська 
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Інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
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послуг) Ніжинської міської ради 

Шевченко Надія Олександрівна, доцент 
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