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Сучасна підготовка соціальних працівників здійснюється з 

урахуванням реформаційних змін в економічній та соціальній сферах, 

оскільки вони вирішальним чином впливають на зміст соціально-правової 

діяльності і на систему професійних вимог, які необхідно дотримуватися 

працівникам соціальної сфери. Забезпечити реалізацію поставлених 

професійних сучасних вимог здатний той фахівець, який володіє 

грунтовними професійними знаннями, розвинутими уміннями і навичками 

вміло здійснювати соціальну взаємодію і спроможний ефективно 

використовувати інноваційні технології соціальної роботи з різними 

категоріями населення, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зміст і структура освітньо-професійної програми, яка містить 

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

освітніх компонент, їх структурно-логічну схему розподілу за навчальними 

семестрами, матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми та матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання відповідним компонентам освітньої програми, визначає 

особливості викладання, навчання та оцінювання, повністю відповідає 

методичним рекомендаціям Науково-методичної Ради МОЇ І України щодо 

розроблення стандартів вищої освіти.

Представлена програма є практико-зорієнтованою, а її мета 

формування практичних умінь та навичок цілком достатня для успішного 

виконання професійних обов’язків у соціальних інституціях за спеціальністю 

«Соціальна робота». Важливо, що освітньо-професійна програма «Соціально- 

правовий захист» складена відповідно сучасним вимогам до навчання за 

програмами першого рівня вищої освіти. Чітко визначені компетентності, які



отримують здобувані вищої освіти по завершенню навчання, а саме: 

інтегральні, загальні та фахові.

У цілому, освітньо-професійна програма за спеціальністю 231 

Соціальна робота першого рівня вищої освіти, яка підготовлена кафедрою 

соціальної роботи Чернігівського національного технологічного 

університету, повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 

України, має комплексний та цільовий підходи для підготовки 

кваліфікованого бакалавра з соціальної роботи і рекомендується до 

впровадження в освітній процес у Чернігівському національному 

технологічному університеті.
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Інтенсивний розвиток соціальної сфери, розширення її кадрового 
ресурсу, поглиблення та поява нових проблем соціального життя та 
оформлення специфіки потреб і можливостей уразливих категорій населення 
зумовлюють оновлення змісту професійної підготовки майбутніх працівників 
соціальної сфери. Освітньо-професійна програма чітко регламентує мету, 
очікувані результати, зміст, умови та технології освітнього процесу, 
придатність випускників до працевлаштування. Освітньо-професійна 
програма включає в себе перелік компонентів та їх логічну послідовність, 
структурно-логічну схему навчальної діяльності, форми атестації здобувачів 
вищої освіти, матриці відповідності програмних компетентностей.

Запропоновані в програмі освітні компоненти дозволяють формувати в 
майбутніх соціальних працівників загальні і професійні компетенції та 
гіовною мірою відповідають державному стандарту з підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Освітньо-професійна програма складена у логічній послідовності її 
розділів. Варіативна частина включає дисципліни, перелік яких враховує 
сучасні досягнення науки і практики соціальної роботи і відображає нагальні 
запити працедавців соціальної сфери.

Рецензована освітньо-професійна програма «Соціально-правовий 
захист» відповідає «Стандарту вищої освіти для підготовки здобувачів вищої 
освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 231 «Соціальна 
робота» і може бути рекомендована для підготовки здобувачів вищої освіти 
за спеціальністю 231 «Соціальна робота» у Чернігівському національному 
технологічному університеті.
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Політичні та економічні трансформації в Україні, принципові зміни 

підходів до формування та реалізації соціальної політики в державі 

визначили нові пріоритети з вирішення найважливіших соціально- 

економічних і політичних проблем. На сьогодні одним із таких пріоритетів є 

підготовка фахівців для соціальної сфери. Від того, як підготовлені кадри, 

який рівень професіоналізму вони мають, залежить ефективність діяльності 

соціальних закладів та соціальної сфери в цілому.

Аналізуючи зміст освітньо-професійної програми «Соціально-правовий 

захист», чітко відслідковується логіка та смислова єдність усіх її складових.

Програма має чітку структуру і достатній обсяг. Структура освітньо- 

професійної програми включає всі необхідні елементи : загальні положення, 

характеристику, придатність випускників до працевлаштування, викладання 

та оцінювання, програмні компетентності, програмні результати навчання, 

ресурсне забезпечення реалізації програми, академічну мобільність, перелік 

компонент освітньо-професійної програми, структурно-логічну схему, форму 

атестації здобувачів вищої освіти, матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання, матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми. В даній програмі викликає інтерес як 

теоретична, так і практична підготовка майбутніх соціальних працівників.

Професійні навички здобувачів вищої освіти формуються завдяки 

активним формам навчання, що також передбачені даною програмою.

Варто зазначити, що перелік навчальних дисципліни циклу професійної 

підготовки, зокрема таких як: «Соціальна робота з різними категоріями 

клієнтів», «Соціальна робота з сім’ями, молоддю та дітьми», «Social Change 

and Social Welfare», «Проектна діяльність в соціальній роботі», «Менеджмент



соціальної роботи» повністю відповідає потребам професійної діяльності 

фахівців із соціальної роботи.

Рецензована освітньо-професійна програма дозволяє здійснювати 

якісну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна 

робота у Чернігівському національному технологічному університеті.
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