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Звернення учасників  
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) 
 

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. 

Підписи учасників: 

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  Н. Є. Гусак 
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Володимира Полтавця Національного університету «Києво-Могилянської 
академії», кандидат соціологічних наук, доцент 
 

 

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  

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 

 Н. М. Чернуха  

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
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педагогічних наук 
 
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  
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