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ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

Зміни до освітньо-наукової програми «Соціальна робота» (ОНП) третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженої рішенням Вченої ради 

Київського університету імені Бориса Грінченка від 31.03.2016 р., протокол №3 

(наказ від 29.04.2016 р. №232) зумовлені чинниками, які виявилися в процесі 

реалізації освітньо-наукової програми (навчального плану, розробки робочих 

програм навчальних дисциплін та проведення практичної підготовки) протягом 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 навчальних років. 

Під час реалізації освітньо-наукової програми, у ході проведених 

опитувань, очних і дистанційних зустрічей та ін. група забезпечення отримала 

відгуки від здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, роботодавців з 

побажаннями внести окремі зміни та уточнення до діючої освітньо-наукової 

програми. Провівши консультації, робочі наради, засідання, врахувавши 

відгуки стейкхолдерів, погоджено зміни та уточнення до освітньо-наукової 

програми, які стосуються: 

• уточнення назв окремих освітніх компонентів та оптимізація їх змісту 

відповідно до сучасного стану галузі та спеціальності (у блоці обов’язкових 

компонентів ОНП назву дисципліни «Наукова комунікація англійською 

мовою» замінено на «Наукова комунікація іноземною мовою», що уможливлює 

розширення діапазону іноземних мови для вивчення аспірантами; оптимізовано 

та актуалізовано зміст навчальної дисципліни «Науково-дослідна 

інфраструктура в галузі «Соціальна робота», а саме: об’єднано змістові модулі 

«Джерелознавча база дослідження» та «Робота з науковими текстами» під 

назвою «Джерелознавча база дослідження та робота з науковими текстами», що 

сприятиме реалізації інтегрованого підходу до вивчення наукових явищ, а 

також додано змістовий модуль «Інфраструктура проведення польових 

досліджень у соціальній сфері», що є актуальним на сьогодні відповідно до 

сучасного стану розвитку галузі та спеціальності. 

 

Програмні компетентності та програмні результати навчання не 

змінювалися. 

 

Відповідно було внесено уточнення в такі розділи освітньо-наукової 

програми та їх сегменти:  

ІІ. 2.1. Перелік компонентів ОНП 

ІІ. 2.2. Структурно-логічна схема ОНП 

IV. Матриця відповідності програмних компетентностей відповідним 

компонентам освітньо-наукової програми 

V. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-наукової програми 

 



ІІ. Перелік компонентів освітньо-наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонентів ОНП 
Код 

компонента 

Код  

(н/д, пр.) 

Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсум-

кового 
контролю 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК 1 ОДЗ_1 Філософія і методологія наукової діяльності 4 екзамен 

Філософія науки    

Загальнонаукова методологія   

Наукова етика   

ОК 2 ОДЗ_2 Стратегії наукових досліджень 6 залік 

Нормативно-правова база наукових досліджень 

та наукової діяльності 

  

Інтернаціоналізація науки   

ІКТ в сучасних наукових дослідженнях   

ОК 3 ОДЗ_3 Наукова комунікація іноземною мовою 8 екзамен 

ОК 4 ОДФ_01 Розвиток наукової галузі «Соціальна робота» 4 екзамен 

Методологія досліджень у соціальній роботі   

Крос-культурні і міждисциплінарні дослідження   

ОК 5 ОДФ_02 Науково-дослідна інфраструктура в галузі 

«Соціальна робота»  

6 залік 

Джерелознавча база дослідження та робота з 

науковими текстами 

  

Інфраструктура проведення польових 

досліджень у соціальній сфері 

  

ОК 6 ОП_01 Науково-викладацька практика 6 залік 

ОК 7 ОП_02 Дослідницька практика 6 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 40  

Вибіркові компоненти ОНП* 

ВК 1 ВД_01.01 Актуальні питання соціальної роботи в галузі 

освіти 

4 залік 

х Актуальні питання соціальної роботи у 

правоохоронній сфері 

  

ВК 2 ВД_01.02 Інновації у соціальній роботі з сім’ями з дітьми 4 залік 

х Інновації у соціальній роботі з вразливими 

групами населення 

  

ВК 3 ВД_01.03 Науковий семінар «Соціальна робота неурядових 

організацій» 

6 залік 

х Науковий семінар «Соціальна робота в громаді»   

ВК 4 ВД_01.04 Науковий семінар «Технологія підготовки 

науково-дослідницького проєкту» 
6 залік 

х Науковий семінар «Планування та проведення 

ефективних оцінювань у соціальній роботі» 
  

х Вибір дисциплін з інших освітніх програм (за 

запитом аспіранта) 

  

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 20  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 60  

*З наведеного переліку аспірант самостійно обирає одну дисципліну з кожного запропонованого блоку дисциплін. 
Вибір аспірантом запропонованих дисциплін створює умови для набуття знань і компетентностей у вузькій науковій 
спеціалізації, релевантній для конкретного дослідження чи наукового напряму аспіранта. Аспірант може здійснювати вибір 
дисциплін з інших освітніх програм з урахуванням власних наукових інтересів, тематики дисертаційного дослідження та за 

погодженням з науковим керівником. 



2.2. Структурно-логічна схема ОНП 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
7 

семестр 

8 

семестр 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА ОНП 

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Філософія і методологія наукової діяльності       

Філософія науки - 
2 кредити; 

Наукова етика - 
1 кредит 

Загальнонаукова 
методологія - 

1 кредит 

     
 
 
 

Наукова складова 
ОНП 

Стратегії наукових досліджень    

Нормативно-правова база 
наукових досліджень та 

наукової діяльності – 
1 кредит 

Інтернаціоналізація науки 
– 

3 кредити 

ІКТ в сучасних наукових 
дослідженнях – 

2 кредити 

   

Наукова комунікація іноземною мовою      

4 кредити 2 кредити 2 кредити      

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Розвиток наукової галузі «Соціальна робота»       

Методологія досліджень у 
соціальній роботі – 

2 кредити 

Крос-культурні і 
міждисциплінарні 

дослідження – 
2 кредити 

      

  Науково-дослідна 

інфраструктура в галузі 

«Соціальна робота» 

    
Наукова складова 

ОНП 

  Джерелознавча база 
дослідження та робота з 

науковими текстами – 
4 кредити; 

Інфраструктура проведення 
польових досліджень у 

соціальній сфері – 

2 кредити 

     

      

  Практика науково-

викладацька 
6 кредитів 

Дослідницька 

практика 
6 кредитів 

  

    

    



ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ОНП 

   Актуальні питання 

соціальної роботи в галузі 

освіти / 

Актуальні питання 

соціальної роботи у 

правоохоронній сфері 

    

   4 кредити     

   Інновації у соціальній 

роботі з сім’ями з дітьми / 

Інновації у соціальній 

роботі з вразливими 

групами населення 

    

   4 кредити   Наукова складова 

ОНП 

   Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» / 

Науковий семінар «Соціальна робота в громаді» 

  

   2 кредити 2 кредити 2 кредити 

 
  

    Науковий семінар «Технологія підготовки 

науково-дослідницького проекту» / 

Науковий семінар «Планування та 

проведення ефективних оцінювань у 

соціальній роботі» / 

Дисципліни з інших освітніх програм (за 

запитом здобувача) 

  

     4 кредити 2 кредити   

      

      

 

 

 



ІV. Матриця відповідності програмних компетентностей відповідним 

компонентам освітньо-наукової програми 

 
Позначки 

програмних 

компетентностей 

та освітніх 
компонентів 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ЗК 1 +    + +  

ЗК 2   +     

ЗК 3  +     + 

ЗК 4  +     + 

ЗК 5    +  +  

ФК 1  +     + 

ФК 2  +   +   

ФК 3  +    +  

ФК 4 +  + +    

ФК 5 +    +   

ФК 6    + +   

ФК 7 +     +  

ФК 8     +  + 

ФК 9      + + 

ФК 10   +  +   

ФК 11     + + + 

ФК 12    +   + 

ФК 13      + + 

ФК 14    +   + 

 



V. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-наукової програми 

 
Позначки 

програмних 

результатів 

навчання та 

освітніх 

компонентів 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ПРН 1 +    +   

ПРН 2   +    + 

ПРН 3    + +   

ПРН 4   +   +  

ПРН 5  +   +  + 

ПРН 6  +     + 

ПРН 7  +  +  +  

ПРН 8 + +    +  

ПРН 9 + +   +   

ПРН 10 +   +    

ПРН 11 +  +  +   

ПРН 12 +     +  

ПРН 13   +   + + 

ПРН 14      + + 

ПРН 15 +   +    

ПРН 16    + + +  

ПРН 17 +   +   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


