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ІІ КРУГЛОГО СТОЛУ 
«ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 
(який проходив 25 жовтня 2017 р. на базі Академії праці соціальних відносин і туризму) 

 
У 2015 році розпочалась підготовка на третьому, освітньо-науковому рівні за 

спеціальністю «Соціальна робота». Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», соціальна 
робота визначена як окрема галузь знань (шифр 23) та спеціальність (код 231), за якою 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема на третьому (освітньо-
науковому) рівні, із присудженням на підставі публічного захисту дисертації ступеня 
вищої освіти «доктор філософії». 

Підкомісія 231 «Соціальна робота» сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
МОН України здійснює розробку стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня спеціальності «соціальна робота», вищі навчальні заклади затверджують відповідні 
освітньо-наукові програми та здійснюють набір до аспірантур (програм підготовки 
докторів філософії). 

Оскільки для України  соціальна робота – це нова наукова спеціальність, професійна 
спільнота науково-педагогічних працівників кафедр соціальної роботи і соціальної 
педагогіки України, які впроваджують програми підготовки докторів філософії з 
соціальної роботи, започаткували фахове обговорення питань розвитку наукової 
спеціальності. Зокрема, за участю членів Підкомісії 231 «Соціальна робота» сектору 
вищої освіти Науково-методичної ради МОН України була створена робоча група, яка 
розробила проект паспорту спеціальності. 

Учасники круглого столу ухвалили: 
1. Схвалити паспорт спеціальності 231 «Соціальна робота» у такій редакції: 
 
Паспорт спеціальності 231 – соціальна робота 
І. Формула спеціальності 
Галузь науки, що належить до категорії соціальних, прикладних і 

міждисциплінарних, базується на дотриманні професійних етичних норм і застосовує 
різноманітні кількісні та якісні методи дослідження, що дають змогу отримати дані, 
базовані на доказах. Досліджує вплив соціальних явищ, процесів і відносин на соціальне 
функціонування спільнот, груп чи окремих індивідів, розвиток особистості в соціальному 
середовищі, виявляє чинники соціальних проблем, соціальної дестабілізації, дезорганізації 
й виникнення складних життєвих обставин на мікро-, мезо- і макро- рівнях, шляхи 
оптимізації відносин суб’єктів соціальної взаємодії у контексті надання соціальних 
послуг, сприяння соціальним змінам та розвитку, посилення соціальної згуртованості 
людей, формування у них самостійної та відповідальної позиції щодо власного життя, 
забезпечення добробуту кожного суб’єкта, який потребує соціальної підтримки та 
допомоги. 

ІІ. Напрями досліджень: 
1. Теорія і методологія соціальної роботи: філософія і етика соціальної роботи; 

категоріальний апарат соціальної роботи; розвиток теорій соціальної роботи; моделі 
практики соціальної роботи; методи і етика досліджень у соціальній роботі. 

2. Практика соціальної роботи: соціальна допомога та соціальні послуги 
представникам соціально вразливих груп, груп ризику та іншим суб’єктам, які 
перебувають в стані кризи, зазнають маргіналізації та соціального виключення; екстрена 
допомога в екстремальних ситуаціях; соціальна робота в системі соціалізації особистості; 
розвиток спільнот та громад; підтримка соціального партнерства у громаді; профілактика 



негативних соціальних явищ; упровадження практики здоров’язбереження; протидія 
дискримінації, стигматизації та соціальному виключенню за будь-якими ознаками. 

3. Менеджмент соціальної роботи: управління інституціями соціальної роботи; 
забезпечення якості послуг у соціальній роботі; забезпечення функціонування 
професійно-етичних норм соціальної роботи; запобігання професійним деформаціям у 
соціальній роботі; організація та оптимізація волонтерської діяльності. 

4. Розвиток професійних компетентностей соціальних працівників: 
профорієнтація і професійний відбір; професійне становлення; оптимізація програм 
професійної підготовки, розвиток неперервної професійної освіти та супервізії у 
соціальній роботі.  

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуюється науковий ступінь: соціальна робота. 
 
2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України затвердити паспорт 

спеціальності 231 «Соціальна робота». 
Учасники круглого столу 

Доцент кафедри соціальної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук 
 

 Д. О. Александров  

Викладач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
психологічних наук 
 

 О. О. Байдарова  

Завідувачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Інституту людини Київського університету імені  Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, професор 
 

 Т. Г. Веретенко  

Старший викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології 
Академії праці, соціальних відносин і туризму, магістр соціальної роботи 
 

 Л. К. Гончар  

Завідувачка кафедри Школи соціальної роботи ім. професора 
Володимира Полтавця Національного університету «Києво-Могилянської 
академії», кандидат соціологічних наук, доцент 
 

 Н. Є. Гусак 
 

Завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології 
Академії праці, соціальних відносин і туризму, доктор медичних наук, 
професор 
 

 О. Г. Карагодіна 

Завідувачка кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних 
наук, професор 
 

 О. К. Карпенко  

Докторант кафедри соціальної роботи Чернігівського національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

 А. І. Конончук 

Декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних 
наук, доцент 
 

 О. О. Кравченко  

Доцент кафедри політології та інноваційних соціальних технологій 
Сумського державного університету, кандидат педагогічних наук 
 

 О. В. Купенко  

Доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної 
психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 
НАПНУ, кандидат філософських наук 

 Б. П. Лазоренко  

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%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


 
Старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук 
 

 О. В. Литовченко 

В. о. завідувача кафедри соціальної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат соціологічних наук 
 

 Л. П. Люта  

Доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, кандидат педагогічних наук 
 

 В. П. Лютий  

Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
психологічних наук 
 

 Н. Ю. Максимова  

Доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, кандидат педагогічних наук 
 

 О. В. Пожидаєва 

Проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і 
туризму, доктор політичних наук, професор кафедри соціальної роботи та 
практичної психології 
 

 Т. В. Семигіна  

Професор кафедри соціальної роботи, декан факультету соціальних 
технологій, оздоровлення та реабілітації Чернігівського національного 
технологічного університету, кандидат психологічних наук 

 

 Т. І. Сила 

Доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
кандидат педагогічних наук 

 

 С. Ю. Чернета  

Професор кафедри соціальної реабілітації  та соціальної педагогіки 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
педагогічних наук 
 

 Н. М. Чернуха  

Професор, завідувачка кафедрою соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор психологічних наук 
 

 О. В. Чуйко  

Професор кафедри соціальної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук 
 
 
25.10 2017 р. 

 Ю. М. Швалб  

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 


