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На№ _______від _____

Міністру освіти і науки України
Гриневич Л. М.

Звернення учасників
ІІІ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»
(що проходив 5 березня 2019 р. на базі Академії праці, соціальних відносин
і туризму)
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Шановна Ліліє Михайлівно!
Ми, професійна спільнота науково-педагогічних працівників кафедр
соціальної роботи і соціальної педагогіки України, які впроваджують
програми підготовки докторів філософії з соціальної роботи, звертаємось
до Міністерства освіти та науки України з проханням пришвидшити
затвердження стандартів вищої освіти зі спеціальності 231
«Соціальна робота».
Протягом трьох останніх років представники нашої спільноти
працювали в складі підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-методичної
комісії з охорони здоров'я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору
вищої освіти Науково-методичної ради ман України. На сьогодні комісією
розроблено , стандарти вищої освіти зі спеціальності 231 «Соціальна
робота» освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії». Всі вони
пройшли етапи громадського обговорення і передані в ман для
затвердження. Розглядаючи проблеми професійної підготовки соціальних
працівників всіх освітніх рівнів на професійних, наукових і методичних
зустрічах,
ми
неодноразово
наголошували
на
необхідності
якнайшвидшого прийняття рамкових вимог до програм вищої освіти з
соціальної роботи, обговорювали зміст стандартів на різних етапах роботи
підком1с11 231 «Соціальна робота» і наразі в цілому згодні з
підготовленими до затвердження документами.
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Зміст звернення обговорено під час роботи ІІІ круглого столу
«Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної
робо�11» (Академія праці, соціальних відносин і туризму, 5.03.2019 р.). В
обговоренні взяли участь представники 20 кафедр соціальної роботи і
соціальної педагогіки України. Повноваження підпису цього звернення
надано організаторам Круглого столу.
Від імені учасників:

Ректор Ак�демії праці,
соціальних відносин і туризму,
доктор філософських наук, професор

Вик. Карагодіна О.Г.
т.526-14-10
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