
ЗАУВАЖЕННЯ

до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Відповідно до пункту 16 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851, ознайомившись із звітом думку
експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Назва ЗВО Київський університет імені Бориса Грінченка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29908

Назва ОП Моніторинг і оцінка соціальних програм

Галузь знань 23 Соціальна робота

Спеціальність 231 Соціальна робота

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

заклад вищої освіти надає мотивовані зауваження до нього:

Керівництво Київського університету імені Бориса Грінченка, науково-педагогічні працівники кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи, гарант освітньо-професійної програми висловлюють слова щирої подяки
експертній групі за професіоналізм та грунтовне вивчення особливостей та інноваційних практик на ОПП
«Моніторинг і оцінка соціальних програм». Звіт експертної групи уважно вивчено та проаналізовано. Щодо
зробленого експертною групою зауваження у рамках Критерію 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4. Як зауваження можемо
відзначити, що, незважаючи на створені умови для навчання, які загалом сприяють досягненню заявлених в
освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, дещо пасивною залишається роль здобувачів у різних
формах активностей (соціальних ініціативах, волонтерській діяльності) кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи. Однак зазначене можна пояснити ситуацією карантину, спричинену пандемією COVID-19. Експертна група
рекомендує залучати здобувачів до участі у різних соціально значущих активностях (зокрема, волонтерська
діяльність), які є вкрай необхідними у контексті реалізації даної ОП, хочемо зазначити, що враховуючи
спрямованість освітньої програми, для формування передбачених нею компетентностей, залучення здобувачів до
впровадження соціальних проєктів та програм кафедра вважає першочерговим і приділяє цьому значну увагу. За
період реалізації освітньої програми здобувачі взяли участь у таких соціальних проєктах: «Громада для людини:
підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг» Міжнародної благодійної організації
«Партнерство «Кожній дитині»» (2019 р.); «Сексуальне насильство та експлуатація? – Я можу себе захистити»
Українського фонду «Благополуччя дітей» (2020 р.); «All4One: Комплексна програма психологічної та менторської
підтримки ветеранів» Фонду Східна Європа (2019-2020 рр.); «Розбудова спроможності менеджерів волонтерських
програм для формування та підтримки професійного підходу до організації волонтерської діяльності та
менеджменту волонтерських програм у Донецькій та Луганській областях» Всеукраїнського громадського центру
«Волонтер» (2019-2021 рр.); «Довірся. Наважся. Розкажи!» Київської школи рівних можливостей (2021 р.).
Вважаємо, що участь здобувачів у впровадженні програм і проєктів партнерських державних установ соціальної
сфери та НУО та їх оцінюванні в рамках виробничої та переддипломної практик, виконання магістерської роботи
має системний характер, що неодноразово було зазначено у звіті експертної групи (Критерій 2, п. 5,6; Критерій 6, п
3). Щодо волонтерських ініціатив здобувачів ОП. До певної міри погоджуючись із тим, що пандемія COVID-19,
порівняно з попередніми роками, знизила рівень залучення здобувачів до волонтерської діяльності, вважаємо, що
такі практики досить активні. Так, здобувачі освіти взяли участь як волонтери у таких проєктах та заходах: -
Зінченко А., Гаврилюк К., Шипелик Л. (проєкт «Зелена стежка» (Центр розвитку дитини «Крапля», 2019-2020 рр.);
- Фролова Л. (проєкт «Розбудова спроможності менеджерів волонтерських програм для формування та підтримки

https://naqa.gov.ua/


професійного підходу до організації волонтерської діяльності та менеджменту волонтерських програм у Донецькій
та Луганській областях» (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», ПРООН, 2020-2021 рр.). Проведене за її
ініціативи дослідження лягло в основу наукової роботи, що перемогла на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт (http://surl.li/amkwl), а результати дослідження дозволили покращити менеджмент волонтерських
програм 30 НУО Донецької та Луганської областей; - Смей Д., Зінченко А., Шипелик Л., Косьміна М., Горчинський
Р. (проєкти «Юнь Києва запрошує» (2019-2021 рр.); збір-похід «Козацькими шляхами» (2019-2021 рр.),
адаптаційний захід для ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей «Золота рибка» (2019-2021 рр.) (Київський міський
центр соціальних служб)); - Козубська О., Косьміна М., Горчинський Р., Філатова О., Бозовчук Н., Солошенко О.
(ХХХ Фестиваль для дітей з інвалідністю «Повіримо в себе» (Київський міський центр соціальних служб, вересень-
грудень 2021 р.)); - Горчинський Р. (проєкт «Довірся. Наважся. Розкажи!» (громадська організація «Київська школа
рівних можливостей», жовтень-грудень 2021 р.); - Косьміна М. (мотиваційний захід до Дня працівника соціальної
сфери у м. Києві «Social worker space», листопад 2021 р.) та ін. Інформація про соціальні проєкти, волонтерські
інціативи, до яких долучались НПП кафедри та здобувачі програми, зазвичай оприлюднюються на сайті кафедри в
рубриці «Анонси / Події» (https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-
sotsialnoi-roboty/podii.html) та сторінці кафедри у соціальній мережі Facedook
https://www.facebook.com/KafedraSPSRil.

Додатки:
Відсутні

***

Шляхом підписання цих зауважень запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.
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