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ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
ТА УПРАВЛІННЯ

Директор Інституту —  
Ярошенко Алла Олександрівна, 
доктор філософських наук, профессор

Заступник директора Інституту 
з навчально-методичної роботи — 
Патинок Оксана Петрівна,  
кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри галузевої психології 
та психології управління

Заступник директора  
Інституту з виховної роботи —  
Ляднева Анастасія Вікторівна, 
старший викладач кафедри соціальної 
політики

Інститут соціальної роботи та управління НПУ ім. 
М. П. Драгоманова створено у 2003 році. Вперше в 
Україні серед педагогічних закладів четвертого рів-

ня акредитації з’явилася школа соціальної роботи, яку 
спочатку очолив доктор філософських наук, професор 
В. П. Бех (2003 р.), а згодом — доктор педагогічних наук, 
професор А. Й. Капська. Нині Інститут очолює успішний 
науковець, доктор філософських наук, професор Алла 
Олександрівна Ярошенко. Основним завданням Інсти-
туту є підвищення рівня гуманізації соціального вихо-
вання, соціального захисту та підтримки незахищених 
верств населення, набуття молодим поколінням соці-
ального і професійного досвіду, забезпечення високо-
якісними фахівцями соціальної та освітянської сфер.

У рамках міжнародної співпраці з Вищою лінг-
вістичною школою м. Ченстохова (Польща) та Ви-
щою школою Гуманітас м.Сосновиці (Польща) ак-
тивно здійснюється навчання студентів 
за програмою «Подвійні дипломи» ОКР 
«бакалавр», «магістр» за спеціальністю 
«соціальна робота», завдяки чому студен-
ти мають змогу одночасно отримати два 
дипломи: диплом НПУ імені М. П. Дра-
гоманова та диплом закордонного вищого 
навчального закладу. Сьогодні Інститут 
соціальної роботи та управління  – це 
згуртована команда педагогів, практиків 
та студентів, де пріоритетними є знання і 
творчість, вимогливість і професіоналізм, 
чуйність та індивідуальний підхід.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ

Завідувач кафедри — Ярошенко Алла 
Олександрівна, доктор філософських 
наук, профессор

Кафедра соціальної політики за-
снована 1 вересня 2011 року (на-
каз № 471 від 26 вересня 2011 р.). 

Метою відкриття є підготовка професій-
них фахівців у соціальній сфері, зокрема 
керівників у системі соціальних служб, 
установ та організацій з надання соціаль-
них послуг. 

У складі кафедри працює 25 викладачів, 
серед них: доктор педагогічних наук, професор, академік 
НАПН України, заслужений працівник народної освіти 
України Микола Борисович Євтух; доктор педагогічних 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, за-
служений працівник освіти України Ольга Григорівна 
Ярошенко; доктор філософських наук, професор Алла 
Олександрівна Ярошенко; доктор соціологічних наук, 
професор Наталія Борисівна Отрешко; кандидат педаго-
гічних наук, професор Клавдія Василівна Дубич та інші.

За останні 3 роки викладачами кафедри було видано 
5 наукових посібників, 2 підручники, монографія «Пра-
вове забезпечення соціальної політики України в умовах 
розвитку інформаційного суспільства», 15 методичних 
посібників тощо.

Кафедра спільно з Міністерством соціальної по-
літики та Всеукраїнською громадською організацією 
«Ліга соціальних працівників України» видає науко-
во-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: 
 теорія і практика».
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Одним із показників міжнародних зв’язків кафед-
ри соціальної політики Інституту соціальної роботи та 
управління є підготовка фахівців, які отримують другий 
диплом про вищу освіту європейського зразка. У 2011 
році професорсько-викладацький склад кафедри соціаль-
ної політики став ініціатором проведення  Міжнародної 
науково-практичної конференції  «Соціальна політика: 
концепції, технології, перспективи», яка стала щорічним 
форумом  обміну досвідом та теоретичним доробком між 
науковцями та фахівцями-практиками соціальної сфери. 
Зарубіжні учасники: Цезарій Вашинський – Вища лінг-
вістична школа, м. Ченстохово, Польща; Біата Корницька 
– Опольський університет м. Ополє, Польща; Ренальдос 
Чіучас – Інститут соціальних комунікацій Литовського 
освітнього університету, м. Вільнюс, Литва.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Завідувач кафедри — Кап-
ська Алла Йосипівна,  доктор 
педагогічних наук, професор

Професорсько-викла-
дацький склад кафед-
ри соціальної педа-

гогіки налічує 15 осіб, серед 
них: професори — доктори 
педагогічних наук А. Й. Кап-
ська, Р. Х. Вайнола; кандида-
ти педагогічних наук, доценти 
Р. І. Короткова, Г. О. Костюшко, 
А. І. Год левська, О. В. Вакуленко, Н. О. Мирош ніченко, 
О. Ю. Міхеєва, І. В. Пєша; кандидат психологічних 
наук, старший викладач І. А. Ясточкіна; старший викла-
дач В. В. Вареніч; викладачі М. Г. Соляник, О. О. Бова-
ненко; кандидати педагогічних наук, старші викладачі 
Л. І. Дябел, Л. С. Неїжпапа.

Кафедра соціальної педагогіки Інституту соціальної 
роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова з мо-
менту свого створення в 1993 році є базовою кафедрою з 
підготовки соціальних педагогів в Україні, що проводить 
активну діяльність з утвердження концепції соціально-пе-
дагогічної роботи в Україні. Кафедра – це творчий колек-
тив однодумців, що переважно є учнями наукової школи 
А. Й. Капської. Протягом останніх 20 років кафедра соці-
альної педагогіки виступає координатором  впроваджен-
ня у вищій школі України стандартизованих навчальних 
планів, навчальних програм і модульно-рейтингових тех-
нологій професійної підготовки соціальних педагогів.

Здобутками кафедри є участь в розробці законо-
давчого забезпечення діяльності закладів соціального 
спрямування (соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, реабілітаційних центрів, соціальних гуртожитків, 
кризових центрів тощо), Державного галузевого стан-
дарту спеціальності «Соціальна педагогіка». За редак-
цією А. Й. Капської на кафедрі виходить « Науковий 
часопис серія 11. Соціальна педагогіка. Соціальна 
робота. Соціологія», що входить до переліку фахових 
видань з педагогіки ВАК України.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ  
ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завідувач кафедри — Кар-
пенко Олена Георгіївна, доктор 
педагогічних наук, професор

Кафедра галузевої пси-
хології та психології 
управління з початку 

створення Інституту соці-
альної роботи та управління 
НПУ імені М. П. Драгома-
нова, 1 вересня 2003 року, є 
самостійним підрозділом і 
забезпечує підготовку бака-
лаврів, спеціалістів та магі-

стрів спеціальностей «соціальна робота», «соціаль-
на педагогіка». Підготовка фахівців зі спеціальності 
«соціальна робота» проводиться згідно з ліцензією 
серія АВ № 363502 від 01.11.2007 р. (протокол № 67, 
наказ МОН України від 9.07.2007 р. № 1843-Л) за 
видами освітньої діяльності.

Нині кафедру теорії та технології соціальної ро-
боти очолює доктор педагогічних наук, професор 
Олена Георгіївна Карпенко.

Професорсько-викла да ць  кий склад кафедри на-
лічує 12 осіб, серед яких: завідувач кафедри теорії 
та технології соціальної роботи, доктор педагогіч-
них наук, професор Карпенко Олена Георгіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Савельчук 
Ірина Борисівна; кандидат педагогічних наук, до-
цент Романова Наталія Федорівна; кандидат пе-
дагогічних наук, доцент Тименко Володимир Ми-
колайович; кандидат педагогічних наук, доцент 
Артеменко Інна Едуардівна; кандидат педагогічних 
наук, доцент Приходько Аліна Федорівна; канди-
дат педагогічних наук, старший викладач Коваль-
чук Ольга Вікторівна; кандидат педагогічних наук, 
старший викладач Синякова Віра Богданівна; 
старший викладач Голубенко Тетяна Олександрів-
на; старший викладач Бибик Дар’я Дмитрівна; ви-
кладач Житинська Марія Олександрівна; викладач 
Івженко Інна Борисівна; викладач Сидорчук Ма-
рина Степанівна.

Враховуючи науковий потенціал та практич-
ний досвід кафедри теорії та технології соціальної 
роботи, за дорученням Міністерства освіти і науки 
 України у 2005 році  колективом розроблено Дер-
жавний  галузевий стандарт ступеневої підготовки 
фахівця за спеціальністю «соціальна робота» освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

На кафедрі функціонує творчий колектив, який 
працює над науковою темою «Теорія і техноло-
гія навчання і виховання в системі освіти». Згідно 
цього проводиться робота щодо створення власної 
моделі підготовки фахівців, зокрема розглядаються 
питання підготовки соціальних працівників в умо-
вах університетської освіти, формування позитивно 
спрямованої поведінки молоді, професійного спіл-
кування, розробки технологій навчального процесу, 
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організаційного та науково-методичного забезпе-
чення тощо. 

Згідно з освітньо-професійною програмою 
 підготовки майбутніх соціальних працівників ко-
лектив кафедри самостійно та спільно з іншими 
науково-практичними працівниками НПУ імені 
М. П. Драгоманова підготували за останні п’ять ро-
ків 28 методичних посібників, методичних рекомен-
дацій та матеріалів. Викладачі кафедри є авторами 
багатьох відомих навчальних посібників з теорії 
соціальної педагогіки, соціальної роботи за редак-
цією професора В. П. Андрущенка, А. Й. Капської, 
О. Г. Карпенко та ін.

Всі без винятку монографії, посібники, методичні 
матеріали видавалися за рахунок спонсорів, а також 
за рахунок Державного центру у справах дітей, сім’ї 
та молоді, Інституту у справах сім’ї та молоді, Ліги 
соціальних працівників України, Міжнародної орга-
нізації ЮНІСЕФ, Міжнародного дитячого христи-
янського фонду тощо.

За програмами та матеріалами, розробленими ка-
федрою, навчаються студенти багатьох вищих нав-
чальних закладів України за такими сучасними на-
прямками у соціальній сфері: «Актуальні  проблеми  
теорії  та  практики соціальної роботи», «Економіка 
соціальної  роботи», «Стратегічні  аспекти форму-
вання соціальної політики», «Технології консульту-
вання і посередництва» тощо.

В умовах сьогодення колектив кафедри значну 
увагу приділяє приведенню відповідності процесу 
підготовки соціального працівника до сучасних ви-
мог МОНМС України. Виходячи з цього, колектив 
кафедри активно впроваджує нові ефективні форми 
навчання студентів на основі сучасних методів нав-
чання (ділові та рольові ігри, спеціально створені 
тренінги, «круглі столи», дискусії) та залучення сту-
дентів до науково-пошукової роботи.

КАФЕДРА ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ  
ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Завідувач кафедри — Мель-
ничук Оксана Богданівна, 
кандидат психологічних наук, 
доцент

Кафедра галузевої пси-
хології та психології 
управління з початку 

створення Інституту соціаль-
ної роботи та управління НПУ 
імені М. П. Драгоманова (1 ве-
ресня 2003 року) є самостій-
ним структурним підрозділом, 
що спільно з іншими кафедрами інституту забезпечує 
ефективне вирішення освітніх, навчально-методичних, 
організаційних, виховних, науково-дослідних завдань 
підготовки фахівців зі спеціальностей «соціальна пе-
дагогіка», «соціальна робота» та «соціальна допомога». 

Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент 
Мельничук Оксана Богданівна. 

Професорсько-викладацький склад кафедри галу-
зевої психо логії та психології управління нараховує 
10 осіб, серед них: завідувач кафедри, кандидат пси-
хологічних наук, доцент О. Б. Мельничук, кандидат 
педагогічних наук, доцент Л. М. Вольнова, кандидат 
психологічних наук, доцент О. П. Патинок, кандидат 
психологічних наук, доцент І. О. Трухін, кандидат 
психологічних наук, доцент Г. А. Дьоміна, кандидат 
психологічних наук, доцент В. В. Зеленін, кандидат 
психологічних наук, доцент О. М. Ічанська, доктор 
психологічних наук, професор І. М. Біла, доктор пси-
хологічних наук, професор В. М. Шмаргун, старший 
викладач, кандидат психологічних наук Л. П. Башук.

Кафедра забезпечує викладання психологіч-
них дисциплін: «Психологія», «Психодіагностика», 
«Психо корекція», «Патопсихологія», «Конфлікто-
логія», тренінгу «Самопізнання та психологічно-
го консультування», а також методики проведення 
психологічного дослідження та ін. Під керівництвом 
викладачів кафедри студенти отримують навички на-
укової роботи та практики психологічної допомоги 
різним категоріям клієнтів у галузі психології.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО  
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Завідувач кафедри — Ковчи-
на Ірина Михайлівна, доктор 
педагогічних наук, професор

2 жовтня 2007 року за на-
казом ректора Віктора 
Петровича Андрущенка 

створено кафедру соціально-
правового захисту населення, 
яку очолила Ковчина Ірина 
Михайлівна, доктор педагогіч-
них наук, професор.

Однією з найважливіших 
функцій кафедри на сьогодні є організація видання 
навчально-методичної літератури з дисциплін, що 
викладаються, їхня апробація, забезпечення навчаль-
ного процесу новим поколінням навчально-методич-
них посібників.

Кафедра приділяє знач ну увагу роботі з обдаро-
ваною студентською молоддю, впро вадженню різно-
манітних форм роботи з вдосконалення навчального 
процесу: проведення безвідривної практики з пер-
шого семестру, впровадження на заняттях правових 
завдань, ігрових вправ та тренінгів, конкурсів тощо. 
Науково-педагогічний склад кафедри сприяє ство-
ренню навчально-методичного інструментарію для 
задоволення пізнавальних інтересів та вподобань 
студентів, вивченню та поширенню вітчизняних і за-
рубіжних правових та освітніх інновацій, проведен-
ню семінарів, круглих столів та акцій з проблем со-
ціально-правового захисту населення. 
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