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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 ухвалення нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань
України.
У чинному Переліку наукових фахових видань України (що формується відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №
1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»), в
яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і
кандидата наук, відсутня така нова галузь науки як «Соціальна робота».
Між тим, з 2016 року, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», МОН ліцензує освітньо-наукові програми за
спеціальністю «Соціальна робота», визначає обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів за
спеціальністю «Соціальна робота» за рахунок бюджетного фінансування. В той же час жодного
фахового видання за спеціальністю «Соціальна робота» на сьогодні в Україні не зареєстровано,
оскільки Перелік наукових фахових видань України формується за старою класифікацією
наукових спеціальностей кандидатів і докторів наук, а не спеціальностей підготовки докторів
філософії. Водночас умовою присудження ступеня «доктор філософії» є наявність публікацій, що
розкривають основний зміст дисертацій, у фахових виданнях України.
Ми, учасники круглого столу, які підписались нижче, просимо терміново привести
процедуру реєстрації фахових журалів у відповідність до переліку оновлених галузей знань і
спеціальностей, надати змогу здобувачам спеціальності «Соціальна робота» та іншим новим
спеціальностям друкувати результати своїх дисертаційних досліджень у фахових виданнях.
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