
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Соціально-правовий захист» 
підготовки

магістра з соціальної роботи 
за спеціальністю 231 Соціальна робота 

галузі знань 23 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з соціальної 

роботи, розроблена кафедрою соціальної роботи Чернігівського 

національного технологічного університету, підготовлена згідно із Законом 

України «Про вищу освіту», Національною рамкою кваліфікацій, Державним 

освітнім стандартом вищої освіти й Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 рр.

Загальна характеристика рецензованої освітньої програми містить 

інформацію про професійну діяльність випускника закладу вищої освіти, 

результати навчання за освітньою програмою, умови її реалізації.

Зміст програми включає освітні компоненти, які вдало поділені па 

обов’язкові (нормативна частина) і вибіркові (за вибором студента). Якісний 

зміст освітньо-професійної програми засвідчують представлені дисципліни, 

які на сьогоднішній день відповідають актуальним проблемам професійної 

діяльності соціальних працівників, таких як : «Соціальне підприємництво», 

«Психологія соціального впливу», «Supervision, Leadership and Administration 

of Social Work», «Професійна діяльність соціальних працівників у громаді», 

«Програмне забезпечення для вирішення професійних задач у соціальній 

роботі».

В освітньо-професійній програмі наводиться грунтовний аналіз 

загальних, професійних компстенцій як здатностей майбутнього фахівця 

виконувати даний вид діяльності за допомогою здобутих знань, умінь, 

навичок. Необхідно відмітити, що практичні навички формуються завдяки 

активним формам навчання, які передбачені програмою.

Освітньо-професійна програма чітко визначає вимоги до рівня 

інформаційного та навчально-методичного матеріалу, а також до випускової



кафедри соціальної роботи, яка реалізує дану освітньо-професійну програму.

Рецензована освітньо-професійна програма забезпечує підготовку 

висококваліфікованих фахівців соціальної роботи, які володіють 

теоретичними знаннями та практичними навичками, достатніми для 

професійної діяльності в соціальних інституціях і може бути рекомендована 

до впровадження в освітній процес у Чернігівському національному 

технологічному університеті.

Керівник комунальної 
«Чернігівський обласний moj 
центр» Чернігівської Обласні
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Реформи соціально-економічної сфери в українському суспільстві 

супроводжуються процесами модернізації системи освіти, що в свою чергу 

обумовлює актуальність проблеми підготовки конкурентоздатних 

працівників соціальних установ.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 

231 «Соціальна робота» спрямована на підготовку майбутніх фахівців 

соціальної сфери до професійної діяльності, сучасну практику соціальної 

роботи та управлінську діяльність у соціальній сфері.

Представлена освітньо-професійна програма «Соціально-правовий 

захист» відповідає методичним рекомендаціям Науково-методичної ради 

МОЇ 1 України щодо розроблення стандартів вищої освіти, містить загальний 

опис, визначену мету, предметну область та фокус програми, має перелік 

освітніх компонентів, їх структурно-логічну схему розподілу за навчальними 

семестрами, матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми та матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання відповідним компонентам освітньо-професійної 

програми, а також визначає особливості викладання, навчання та 

оцінювання.

Дисципліни навчального плану представленої освітньо-професійної 

програми формують весь необхідний комплекс інтегральних і фахових 

компегенцій, передбачених стандартом вищої освіти спеціальності 231 

«Соціальна робота». Якість навчального плану не викликає сумнівів, а 

включені до плану дисципліни повністю відповідають сучасним вимогам до 

підготовки високо професійних фахівців соціальної роботи.



Магістерською освітньо-професійною програмою логічного передбачено два 

види практики: педагогічну та переддипломну.

Запропоновані в програмі освітні компоненти дозволяють успішно 

формувати загальні і професійні компетентності та повною мірою 

відповідають державному стандарту з підготовки магістрів за спеціальністю 

231 «Соціальна робота».

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми складена 

відповідно до вимог підготовки магістрів ВНЗ, повністю узгоджується з 

методичними рекомендаціями Науково-методичної ради МОЇ 1 України щодо 

розроблення стандартів вищої освіти.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з соціальної 

роботи є перспективною для ринку праці, а її випускники можуть 

представляти особливий інтерес та цінність для працедавців соціальної 

сфери.

Рецензована, освітньо-професійна програма, підготовлена кафедрою 

соціальної роботи Чернігівського національного технологічного 

університету, забезпечує комплексний та цільовий підходи до підготовки 

кваліфікованого магістра з соціальної роботи.

Д. психол. н., доцент, професорка 
кафедри загальної, вікової та 
соціальної психології імені М.А. 
Скока Національного університету 
“Чернігівський колегіум” імені 
Т.Г. Шевченка
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Соціальне замовлення на компетентних фахівців, які ефективно 
функціонуватимуть у професійній діяльності та швидкі темпи зростання 
потреби в соціальному захисті населення зумовлюють необхідність 
оновлення інструментарію соціальної роботи та підготовки компетентних 
соціальних працівників, здатних успішно, продуктивно і результативно 
здійснювати свою професійну діяльність.

Освітньо-професійна програма «Соціально-правовий захист» 
спрямована на ґрунтовну практичну підготовку здобувачів вищої освіти до 
майбутньої професійної діяльності у сфері соціальної роботи, а також 
забезпечує зв’язок між теоретичними знаннями, отриманими під час 
вивчення гірофесійно-орієнтованих дисциплін, і практичною діяльністю для 
здійснення соціально-правового захисту різних категорій клієнтів.

У програмі представлена характеристика компетенцій, якими повинні 
оволодіти здобувані вищої освіти освітнього ступеня магістр за 
спеціальністю 231 Соціальна робота за результатами засвоєння даної 
програми.

Професійні навички здобувачів вищої освіти формуються завдяки 
активним формам навчання, що також передбачені даною програмою. 
Представлена освітньо-професійна програма підготовки магістра з соціальної 
роботи дозволяє повноцінно забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти, 
які матимуть ґрунтовні професійні знання та володітимуть розвинутими 
уміннями і навичками у професійній діяльності.

Керівник територіального ц 
соціального обслуговування
соціальних послуг) Деснянс 
районної у місті Чернігові р


