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Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
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Цикл/рівень
Передумови
Термін дії освітньої
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Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
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Загальна інформація

Другий магістерський рівень вищої освіти
Магістр з соціальної роботи
Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Акредитаційна комісія від 2.03.2017 р. Наказ МОН України від
13.03.2017 року
НРК України - 7 рівень, РО-ЕНЕА - другий цикл, ЕОР-ЬЬЬ - 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
5 років
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Мета освітньої програми

академічна підготовка студентів до науково-дослідної, управлінської, викладацької та прикладної
діяльності; формування здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
у сфері професійної діяльності з соціальної роботи
3-

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності)

Характеристика освітньої програми

Галузь знань М.! 23 Соціальна робота
Спеціальність М.! 231 Соціальна робота
Програма орієнтована на академічну підготовку випускників до
професійної діяльності з соціальної роботи та орієнтує їх на подальшу
фахову самоосвіту.
Обієктами вивчення є забезпечення прав, потреб та інтересів людини
як найвищої соціальної цінності; реалізація завдань і функцій
соціального захисту населення; прогнозування та проектна діяльність у
соціальній сфері; допомога та соціально-психологічна підтримка осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах; надання соціальних
послуг; правові, економічні та організаційні засоби соціальних
інституцій;
представницькі,
організаційно-розпорядчі
та
консультативно-дорадчі дії, спрямовані на підвищення соціального
добробуту; викладання фахових дисциплін.
Цілями навчання є формування здатності студентів до вирішення
науково-дослідних, управлінських і прикладних завдань соціальної
роботи.
Теоретичним змістом предметної області слугують концепції,
закономірності, принципи, поняття, які розкривають розвиток
особистості, соціальної групи, громади, суспільства в цілому та
формують професійну компетентність фахівця.
Здобувач вищої освіти має поєднувати теорію і практику соціальної
роботи на підґрунті міждисциплінарного підходу згідно із своїми
інтересами та специфікою майбутньої професійної діяльності.
Здобувач вищої освіти має оволодіти методикою викладання фахових
дисциплін.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна програма.
Має прикладну орієнтацію, тобто сприяє формуванню випускників як
соціально-активних
та професійних особистостей, спроможних
проводити наукові дослідження, вирішувати певні проблеми і завдання
у соціальній сфері, викладати фахові дисципліни за умови оволодіння
системою компетентностей, які визначені цією програмою.
Обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС

Основний фокус
освітньої програми

Професійний. Програма ґрунтується на загальнонаукових засадах,
сучасному досвіді практичної соціальної роботи, її викладання у ВНЗ,
орієнтує на акутальні спеціалізації, в межах яких можлива професійна
діяльність.
Ключові слова: соціальна робота, соціальний захист, соціальна
політика, державне управління, соціальні послуги, соціологія
соціальної роботи, психологія соціальної роботи, дидактика.
Спрямованість на викладацьку, наукову, практичну соціальну роботу і
соціально-психологічну діяльність у закладах та соціальних установах,
управлінську діяльність у соціальній сфері.
Програма розвиває перспективи вивчення сучасної методології
наукових досліджень у процесі викладання навчальних дисциплін та
під час проходження науково-дослідної практики та написання
магістерських робіт. Програма формує здатність у здобувача вищої
освіти викладати фахові дисципліни під час проходження педагогічної
практики.
4 - Придатність до працевлаштування
Робота за фахом у сферах державного управління, національної безпеки
правоохоронній сфері, закладах, установах, організаціях соціальног
захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров”я, освіти, культури
а також вищих навчальних закладах тощо.
Професії, професійні назви робіт (відповідно до чинної редакції
Національного класифікатора України: Класифікатор професій):
соціальний працівник, викладач соціальної роботи, державний соціальний

Особливості програми

Придатність до

працевлаштування

і

інспектор, інспектор з охорони дитинства, педагог соціальний, психолог,
спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи т
державної служби, фахівець із соціальної роботи.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки доктора філософії
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-

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Основні підходи, методи та технології, які використовуються

Оцінювання

в

програмі:студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через практику. Стиль навчання *
активний.
Під час першого року навчання студент обирає напрям дослідження,
дослідження,
викладацької,
навчається
основам
наукового
управлінської, соціально-психологічної
та проектної діяльності,
відвідуючи лекції та практичні заняття, виконуючі план самостійної
роботи.
Впродовж останнього року студент проходить переддипломну
практику, яка складається з двох частин * педагогічна та науковозаймається
дослідна
соціологічного
практики,
проведенням
дослідження та написанням магістерської роботи, яку презентує та
захищає перед комісією науковців
усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, проектна робота
тощо.

Інтегральна

компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

проблеми у галузі соціальної
роботи або у процесі навчання, що передбачає застосування певних
теорій та методів соціальної роботи, проведення досліджень ,
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

-

Програмні компетентності
Здатність розв,язувати складні задачі
6

1.

2.

3.
4.
5.

6.

і

Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 1).
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 2).
Здатність розробляти прогнози (ЗК З).
й
Здатність
професійний,
удосконалювати
розвивати
і
інтелектуальний культурний рівні (ЗК 4).
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у
професійній діяльності (ЗК 5).
Здатність проведення наукових і прикладних досліджень на
професійному рівні (ЗК 6).
Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для
вдосконалення існуючих та розроблення нових соціальних систем
(ЗК 7).
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел (ЗК 8).
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх
реалізації (креативність) (ЗК 9).
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво,
попереджати та розв,язувати конфлікти (ЗК 10).
Здатність управляти різнобічною комунікацією (ЗК 11).
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК 12).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК 13).
Визначеність і наполегтшвість щодо поставлених завдань і взятих
обов3язків (ЗК 14).
Здатність до розуміння та використання сучасних теорій,
методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до
завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі
соціальної роботи (ФК 1).
Здатність планувати та здійснювати
наукові комплексні
дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значущість
проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних
груп населення (ФК 2).
Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та
моделювати соціальні ситуації (ФК З).
Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного
практикування та управління в системі соціальної роботи (ФК 4).
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної
діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і
комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
(ФК 5).
Здатність оцінювати процес і результат виконаної роботи,
розробляти та впроваджувати програми забезпечення якості

соціальних послуг (ФК б).
Здатність до професійної рефлексії (ФК 7).
Здатність до ініціювання та просування соціальних змін,
спрямованих на покращення соціального добробуту (ФК 8).
ініціювати
Здатність
діяльність,
організовувати
спільну
командоутворення, сприяти згуртуванню та груповій мотивації,
фасилітувати процеси прийняття групових рішень (ФК 9).
10. Здатність сприяти набуванню й удосконаленню фахівцями та
нефахівцями спеціальних знань і навичок у сфері соціальної
роботи (ФК 10).
11. Здатність до планування та розроблення соціальних проектів. (ФК
1

1).

12. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення

13.
14.

15.
16.
17.
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соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
(ФК 12).
Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з
цінностями соціальної роботи (ФК 13).
Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків
політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого
розвитку суспільства, ініціювання пропозицій і рекомендацій
стосовно удосконалення соціальної роботи (ФК 14).
Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в
суспільстві (ФК 15).
Здатність упроваджувати ефективний менеджмент організації у
сфері соціальної роботи (ФК 16).
Здатність
дисципліни,
фахові
та
викладати
планувати
організовувати навчальний процес у вищій школі (ФК 17).

-

Програмні результати навчання

Критично осмислювати проблеми в науковій або професійній
діяльності на межі предметних галузей, розвїязувати складні
задачі і проблеми (ПРН 1).
Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні
джерела знань про практику соціальної роботи, формулювати
висновки та рекомендації щодо їх впровадження (ПРН 2).
Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних
концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей
соціогуманітарних наук (ПРН З).
Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних
даних (ПРН 4).
Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для
професійного
зростання, опановувати її, засвоювати та
нові
знання, розвивати професійні навички та якості
продукувати
(ПРН 5).
інноваційні
в
Обирати
та
методи
застосовувати
спеціалізованих контекстах (ПРН б).
Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних
ситуаціях (ПРН 7).
Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей
соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для
запобігання професійного вигорання (ПРН 8).

9.

10.

11.

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем
особи, сім,ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і
завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і
обставинах
відповідно
цінностей
непередбачуваних
до
соціальної роботи (ПРН 9).
Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і
здійснювати їх підготовку до виконання
непрофесіоналів,
завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та
координувати командну роботу (ПРН 10).
Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини,
соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти
рекомендації стосовно удосконалення соціальної роботи (ПРН
11).

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
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Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення
Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

самостійність,
ініціативу,
оригінальність,
Демонструвати
генерувати нові ідеї. для розв3язання завдань професійної
діяльності (ПРН 12).
Визначати методологію прикладного наукового дослідження.
(ПРН 13).
Розробляти критерії та показники ефективності професійної
діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи,
пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних
послуг та управлінських рішень (ПРН 14).
Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні.
(ПРН 15).
Самостійно
будувати
підтримувати
цілеспрямовані,
та
професійні взаємини з широким колом людей, представниками
різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати,
вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії,
толерантно ставитися до альтернативних думок (ПРН 16).
Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та
відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам
соціальної роботи (ПРН 17).
Розробляти, організовувати та проводити лекційні та практичні
заняття у вищому навчальному закладі (ПРН 18).

Ресурсне забезпечення реалізації програми
10 висококваліфікованих

викладачів, серед яких 1 доктор наук з
державного управління, 7 кандидатів філософських, соціологічних,
історичних і психологічних наук, 2 старших викладача. До навчального
процесу залучаються провідні фахівці соціальної сфери.
Матеріально-технічне забезпечення дозволяє на високому рівні
готувати фахівців.
Повне інформаційне та навчально-методичне забезпечення дозволяє
на високому рівні готувати фахівців.
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Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність

-

Академіічна мобільність

Програма передбачає укладення договорів про подвійне дипломування

подвійне
передбачає
договорів
Програма
укладення
про
дипломування, міжнародне стажування, проходження практики
Навчання іноземних
Програма може бути адаптованою для навчання іноземних здобувачів
здобувачів вищої освіти освіти

