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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 231"Соціальна
робота"
1 - Загальна інформація
Ступінь вищої освіти та Перший (бакалаврський) рівень
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Тип диплому та обсяг
Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3,10 роки
освітньої програми
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію НД № 0588720
Цикл/рівень

НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років
5 років

http://pstu.edu/uk/

2 - Мета освітньої програми
оволодіння студентами першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, відповідно до шостого
кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, а саме: необхідними знаннями в галузі
соціальної роботи та інших наук про людину та суспільство; розвиток студентів в особистісному,
професійному та соціальному плані.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності)

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність 231 Соціальна робота
Академічна підготовка з урахуванням основних теоретичних
досліджень і практичних наукових результатів у соціальній роботі
(вітчизняна та закордонна теорія та практика соціальної роботи).
Акцентує увагу на здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної
роботи, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.
Об’єктами вивчення є забезпечення прав, потреб та інтересів людини
як найвищої соціальної цінності; процеси соціалізації, соціальної
адаптації й інтеграції особистості; реалізація завдань і функцій у сфері
соціального захисту населення; допомога та підтримка особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах; надання соціальних
послуг; психологічна підтримка; правові та економічні засоби
соціальних інституцій органів державної влади, місцевого
самоврядування та недержавних організацій в соціальній сфері;
представницькі, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі
дії, спрямовані на підвищення соціального добробуту; підготовка
соціальних проектів.
Цілями навчання є формування здатності студентів до вирішення
прикладних завдань соціальної сфери, у тому числі управління

Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус
освітньої програми

Особливості програми

Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

соціальними процесами та процесами, що мають місце в
індивідуальному розвитку особистості.
Теоретичним змістом предметної області слугують концепції,
принципи, поняття, які формують професійну компетентність
соціального працівника.
Здобувач вищої освіти має поєднувати теорію і практику соціальної
роботи, володіти методами професійної діяльності.
Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати сучасні інформаційнокомунікативні технології для вирішення завдань професійної
діяльності.
Має прикладну орієнтацію, тобто сприяє формуванню випускників як
соціально-активних та професійних особистостей, спроможних
проводити наукові дослідження, вирішувати певні соціальні проблеми
і завдання у соціальній сфері, надавати соціальну, психологічну та
педагогічну допомогу особистості за умови оволодіння системою
компетентностей, які визначені цією програмою
Професійний. Програма ґрунтується на загальнонаукових засадах,
сучасному досвіді практичної соціальної роботи, її викладання у ЗВО,
орієнтує на актуальні 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.
Спрямованість на наукову, дослідницьку, практичну соціальну роботу ,
соціально-педагогічну та соціально-психологічну діяльність у закладах
та соціальних установах, управлінську діяльність у соціальній сфері.
Формування навичок психологічного консультування в соціальній
сфері, а також організації та проведення соціологічного дослідження.
4 - Придатність до працевлаштування
Робота за фахом у державних та недержавних закладах, установах,
організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони
здоров’я, освіти, виховання, культури; органах місцевого самоврядування
та виконавчої влади; консультативних, реабілітаційних та кризових
центрах; центрах соціально-психологічної допомоги; центрах соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді; центрах соціального захисту населення;
фондах соціального страхування; туристичних, оздоровчих, спортивних
закладах; соціальних службах підприємств, громадських організацій,
органів внутрішніх справ тощо.
Випускники можуть працювати на посадах: фахівець із соціальної роботи,
соціальний педагог; фахівець з питань зайнятості, інспектор з охорони
дитинства, консультант психолого-педагогічної консультації
Навчання за програмою підготовки магістра
5 — Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Основні підходи, методи та технології, які використовуються в
програмі:
студентсько-центроване
навчання,
самонавчання,
проблемно- орієнтоване навчання, навчання через практику. Стиль
навчання – активний.
Оцінювання
усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, проектна робота
тощо.
6 — Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності (ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1).
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 2).
3. Здатність планувати та управляти часом (ЗК 3).
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності (ЗК4).
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у
професійній діяльності (ЗК5).
6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
(ЗК6).
7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 7).
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел (ЗК8).
9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми(ЗК9).
10. Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК10).
11. Здатність працювати в команді (ЗК11).
12. Навички міжособистісної взаємодії (ЗК12).
13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК13)
14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків (ЗК14).
15. Здатність діяти соціально відповідальне та свідомо (ЗК15).
1.
Здатність аналізувати суспільні процеси становлення і розвитку
соціальної роботи як інтеграційної галузі наукових знань, що
акумулюють дані всіх наук про людину (ФК1).
2.
Здатність оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з
соціальним розвитком держави (ФК2).
3.
Здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу
стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення (ФК3).
4.
Здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів,
процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості,
розвитку соціальної групи і громади (ФК4).
5.
Здатність до діяльності з попередження соціальних ризиків,
складних життєвих обставин, запобігання та вирішення
соціальних конфліктів (ФК5).
6.
Здатність до розуміння організації та функціонування системи
соціального захисту і соціальних служб (ФК6).
7.
Здатність до цінування та поваги різноманітності, унікальності
й мультикультурності особистості (ФК7).
8.
Здатність вивчати соціальну проблему за допомогою методів
дослідження в умовах конкретної ситуації (ФК8).
9.
Здатність
оцінювати
проблеми,
потреби,
специфічні
особливості та ресурси клієнтів (ФК9).
10. Здатність розробляти шляхи подолання проблем і знаходити
ефективні методи їх вирішення (ФК10).
11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із
врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей,
гендерних, етнічних та інших особливостей (ФК11).
12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення
соціального добробуту (ФК12).
13. Здатність до розробки та зреалізування соціальних проектів і
програм (ФК13).
14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації
власної професійної діяльності та управління діяльністю

соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу (ФК14).
15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних
професійних груп та громад (ФК15).
16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів
соціальної роботи (ФК16).
17. Здатність виявляти і залучати ресурси особистості, соціальної
групи та громади для виконання завдань професійної діяльності
(ФК17).
18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у
професійній сфері (ФК18).
19. Здатність оцінювати результати та якість професійної
діяльності у сфері соціальної роботи (ФК19).
20. Здатність до сприяння підвищення добробуту і соціального
захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та підтримки тим,
хто перебуває у складних життєвих обставинах (ФК20).
7 — Програмні результати навчання
1.Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел
для розв’язування завдань спеціальності, відтворювати факти
(дати, події, принципи й закономірності суспільного розвитку),
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями,
явищами, робити висновки, аргументувати свої думки (ПРН1).
2.Грамотно висловлюватися в усній та писемній формі,
використовувати мову професійного спілкування, пояснювати й
характеризувати факти і явища державною мовою (ПРН2).
3.Розуміти наукові принципи, що лежать в основі соціальної
діяльності, ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання
зі спеціальності, інтегрувати теоретичні знання та практичний
досвід (ПРН3).
4.Давати визначення і виокремлювати основні поняття,
використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей,
знаходити спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ,
характеризувати соціальні явища. (ПРН4)
5.Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та
складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх
вирішення, передбачати наслідки.(ПРН5)
6.Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення
заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних
ситуаціях. (ПРН6)
7.Використовувати прикладні комп’ютерні програми у ході
розв’язання професійних завдань. (ПРН7)
8.Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику
країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному,
регіональному та місцевому рівнях.(ПРН8)
9.Використовувати
відповідні
наукові
дослідження
та
застосовувати дослідницькі професійні навички.(ПРН9)
10.Аналізувати психічні властивості і стани, характеризувати
психічні процеси, різні види діяльності індивідів у групі, процеси
розвитку, соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції
особистості, соціально-психологічні процеси в малих та великих
групах.(ПРН10)
11.Практикувати методи профілактики для запобігання можливих
відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки,
міжособистісних стосунків,
для
розв’язання
конфліктів,
попередження соціальних ризиків та складних життєвих

обставин.(ПРН11)
12.Визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ
та закладів соціального захисту, соціальних служб, інших
організацій.(ПРН12)
13.Використовувати методи діагностики у процесі оцінювання
проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів
клієнтів.(ПРН13)
14.Застосовувати методи соціальної роботи в конкретних умовах
взаємодії з клієнтом.(ПРН14)
15.Обґрунтовувати необхідність соціальних змін, прийняття
практичних рішень щодо покращення соціального добробуту та
підвищення соціальної безпеки.(ПРН15)
16.Застосовувати методи менеджменту для організації власної
професійної діяльності та управління діяльністю соціальних
робітників і волонтерів, іншого персоналу.(ПРН16)
17.Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на
підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і
стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку
й наснажувати клієнтів.(ПРН17)
18.Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних
груп та громад.(ПРН18)
19.Використовувати стратегії індивідуального та колективного
представництва інтересів клієнтів.(ПРН19)
20.Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси
клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх
проблем, виходу із складних життєвих обставин. (ПРН20)
21.Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній
діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх
розв’язання.(ПРН21)
22.Демонструвати знання основних етапів становлення і розвитку
соціальної роботи як науки та практичної діяльності, нормативноправової
бази
соціальної
роботи
та
соціального
забезпечення.(ПРН22)
23.Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до
культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив
стереотипів та упереджень. (ПРН23)
24.Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та
приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі
здібності до формування принципово нових ідей.(ПРН24)
25.Впроваджувати прийоми мотивації, самомотивації на шляху до
досягнення спільної мети, виявляти вміння адаптувати свою
поведінку до прийняття системи цінностей іншого. (ПРН25)
26.Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах
поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні
показники, коригувати план роботи відповідно до результатів
оцінки (ПРН26)
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Висококваліфіковані викладачі, серед яких 1 доктор наук з державного
Кадрове забезпечення
управління, 1 доктор філософських наук, 7 кандидатів філософських,
соціологічних, історичних і психологічних наук. До навчального
процесу залучаються провідні фахівці соціальної сфери.
Матеріально-технічне забезпечення дозволяє на високому рівні
Матеріально-технічне
готувати фахівців.
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність

Повне інформаційне та навчально-методичне забезпечення дозволяє
на високому рівні готувати фахівців.
9 — Академічна мобільність
Програма передбачає національну кредитну мобільність
Програма передбачає укладення договорів про подвійне дипломування,
міжнародне стажування, проходження практики

Програма може бути адаптованою для навчання іноземних здобувачів
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д

1

OСГI.
ОСГ2
ОСГ3
ОСГ 5.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
Кількість Форма підсумк.
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
кредитів контролю
робота)
2
3
4
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Філософія
4
екзамен
Історія та культура України
4
екзамен
Українська мова як іноземна
6
залік
залік
екзамен
3
екзамен
Політологія
23

1.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
ОФП 1. Економічна теорія
3
ОФП2 Основи охорони праці
3
ОФП3 Інформатика
3
ОФП4

Право

5

ОФП5

Соціальне забезпечення населення

5

ОФП6 Соціальна і демограф.статистика
ОФП7 Спеціалізовані служби в соц. сфері
ОФП8. Вікова фізіологія та біологічні і медико-соціальні основи
здоров’я
ОФП 9. Методи та організація соц.досліждень
ОФП 10 Соціальна робота з різн.групами клієнтів

екзамен
залік
залік

3
5
3

залік
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
залік

5
10

екзамен
залік

залік
екзамен
45

ОПП 1

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Основи професійної діяльності соціального працівника
8

ОПП 2 Історія та теорія соціальної роботи

9

ОПП3

Соціальна та корекційна педагогіка

9

ОПП4
ОПП5
ОПП6

Безпека життєдіяльн.та цив.захист
Девіантна поведінка та соц. контр
Основи реабілітології та психореабілітації фахівців
соц.сфери
Технології соціальної роботи

3
4
5

3
5
4

екзамен
екзамен

ОПП11

Організаційно-кадрова робота в системі соціального
захисту
Соціальна психологія
Рекламно-інформ. технології та інноваційні методики с
соц.роботі
Основи психодіагностики та психоконсультації

екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
дифзалік
Залік
залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен

7

ОПП12

Пенітенціарна педагог.та психол

2
68

залік
екзамен
залік

ОПП7
ОПП8
ОПП9
ОПП10

9

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

В1СГ1

136,0

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Блок 1
2. 1 Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Мова навчання (російська)

В1СГ3 Галузеві соціології

8

В1СГ4 Фізичне виховання

9

залік
залік
екзамен
залік
залік
залік
залік

28

В1ФП1

2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
Загальна психологія
4

В1ФП2 Загальна та галузева педагогіка

8

В1ФП3 Психологія особистості

7

В1ФП4 Недержавний сектор в соціальн.сфері
В1ФП5 Правове регулювання соц.конфл

2
4

екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік

В1ФП6 Соціальне партнерство
В1ФП7 Основи самоосвіти та психології

залік
залік

4
4
33

2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
В1ПП2 Соціальна геронтологія
2
В1ПП3 Методи соціально-психолог. впливу
4
В1ПП4 Психологія праці
4
В1ПП5 Конфліктологія
3
В1ПП6 Соціальне інспектування
3
В1ПП7 Науково-дослідна робота студента
4

залік
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік

20
Загальний обсяг вибіркових компонент:

В2СГ1
В2СГ2

81,0

Блок 2
2. 1 Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Документознавство
3
Основи соціальної екології
5

В2СГ

Риторика

8

В2СГ

Фізичне виховання

9

В2ФП1

2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
Економічні основи соціальної роботи
8

В2ФП2 Вікова психологія

5

В2ФП3
В2ФП4
В2ФП5
В2ФП6

Основи демократії та права людини
5
Етносоціологія
4
Соціологія праці
4
Соціальна профілактика
4
2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
В2ПП1 Професійна педагогіка
4
В2ПП2 Основи дефектології
4
В2ПП3 Технології соц.роботи в заруб.кр.
4
В2ПП4 Управління соціальним забезпеченням
4
В2ПП5 Деонтологія
3
В2ПП6 Соціальна робота в сфері зайнятості
3
В2ПП7 Прикладні методи в соціальній роботі
4
Загальний обсяг вибіркових компонент:

Практична підготовка

екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
екзамен
залік
екзамен
залік
залік
81,0

ПП 1. Ознайомча практика (1 курс)
ПП 2. Виробнича практика (3 курс)

4
4

дифзалік
дифзалік

ПП3

Переддипломна практика (4 курс)

6

дифзалік

ПП4

Дипломна робота (виконання та захист)

9

Загальний обсяг практичної підготовки:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

23,0
240

2.2. Структурно-логічна схема ОП
№ семестру
1

Компоненти ОП
ОСГ 2, ОСГ 3, ОСГ4, ОФП6, ОПП1,
В1СГ2, В1ФП1, В1ФП2,

2

ОСГ4, ОФП3, ОПП1,
В1СГ2,В1СГ4, В1ФП1, В1ФП2,
ПП1

3

ОСГ4, ОФП4, ОФП8, ОФП9, ОПП2,
В1СГ1, В1СГ3, В1ФП3,

4

ОСГ1 , ОСГ5, ОФП 4, ОПП2, ОПП4, ОПП9,
В1СГ3, В1СГ4,

5

ОФП1, ОПП3, ОПП7,ОПП11,
В1ФП6, В1ПП4, В1ПП5,

6

ОФП7, ОФП10, ОПП3, ОПП7, ОПП11,
В1ПП1, В1ПП3, В1ПП6,
ПП2

7

ОСГ6, ОФП2, ОФП5, ОФП10, ОПП5, ОПП6, ОПП10,
В1ФП5,

8

ОФП5, ОФП10, ОПП6, ОПП8, ОПП12
В1ФП4, В1ПП2, В1ПП7

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 231 Соціальна
робота проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання

якості вирішення випускниками задач соціальної та професійної діяльності,
рівня сформованості програмних компетенцій та програмних результатів.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи (дипломної роботи) та атестаційного екзамену (єдиного державного
кваліфікаційного іспиту).
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої
задачі або практичної проблеми у соціальній сфері із застосуванням теорії та
методів соціальної роботи.
Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра під час атестації у формі
єдиного державного кваліфікаційного іспиту здійснюють члени Державної
екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв,
системи і шкали оцінювання. Єдиний державний кваліфікаційний іспит
здійснюється в письмовій формі.
4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
У закладі вищої освіти повинна функціонує система забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
вищої освіти тощо.
VIIІ. Перелік нормативних документів
1.
Закон «Про вищу освіту»: за станом на 20.06.2016 р. [Електронний
ресурс]
//
Законодавство
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 . – Назва з титул. екрану.
2.
Международная стандартная классификация образования (МСКО)
2011 [Електронний ресурс] / Інститут статистики ЮНЕСКО, 2013. – 87 с – Режим

доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf. – Назва з
титул. екрану.
3.
Національний класифікатор України: Класифікатор професій
ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с.
4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету
Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс] //
Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13412011-п-. – Назва з титул. екрану.
4.
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс] // Законодавство
України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п . – Назва
з титул екрану.
5.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ESG) [Електронний ресурс]. – К.: ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c –
Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. – Назва з титул екрану.
6.
ISCED fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013)
[Електронний ресурс]. – UNESCO Institute for Statistics, 2014.-21p. – Режим
доступу:
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educationtraining-2013.pdf. – Назва з титул. екрану.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ОПП «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота»
для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні є
нормативним документом ДВНЗ «ПДТУ», в якому визначається сукупність
вимог до змісту та результатів освітньої діяльності.
ОПП «Соціальна робота» за спеціальністю 213 «Соціальна робота»
для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні
визначає такі вимоги до освітньої програми:

обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття
відповідного ступеня вищої освіти;

перелік компетентностей випускника;

нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання;

форми атестації здобувачів вищої освіти;

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.

Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК та
матриця відповідності результатів навчання та компетентностей представлені
в Таблицях 1 і 2.

