
Інформація про результати моніторингу освітньої програми «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» за 2021 рік 
 

Назва ОП: «Соціальна робота», ID ОП – 8393 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Рівень підготовки: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Гарант ОП: канд. пед. наук., Боделан М. В. 

Позиції в ОП 2020 р.:* Пропозиції стейкґолдерів, які були внесені ПРИ ФОРМУВАННІ 

ПРОЄКТУ ОП 2021 р. до оприлюднення 

Редакція відповідної позиції в ОП 2021 р., поданої до 

затвердження ** 

ким внесено 

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу 

кафедри, на якому 
розглядалося питання 

ОК «Екологічна 
психологія» та 

«Екологічна 
соціальна робота» 

Рекомендація групи забезпечення: «ОК 
«Екологічна психологія» та «Екологічна 

соціальна робота» перенести з блоку 2.1. 
«Навчальні дисципліни загальної 
підготовки» до 2.2. «Навчальні дисципліни 

професійної підготовки»» 

Враховано, 
Протокол №2 

від 23.09. 2021 р. 

ОК «Екологічна психологія» та «Екологічна соціальна 

робота» перенесено з блоку 2.1. «Навчальні дисципліни 

загальної підготовки» до 2.2. «Навчальні дисципліни 

професійної підготовки» 

2.2. «Навчальні 

дисципліни 

професійної 

підготовки» 

Рекомендація групи забезпечення: «Додати до 

2.2. «Навчальні дисципліни професійної 

підготовки» практикуми: «Практикум з 

консультативної діяльності», «Практикум з 

соціально-педагогічної діяльності», 

«Практикум з організації надання соціальних 

послуг»» 

Враховано, 

Протокол №2 

від 23.09. 2021 р. 

Додано до 2.2. «Навчальні дисципліни професійної 

підготовки» практикуми: «Практикум з консультативної 

діяльності», «Практикум з соціально-педагогічної 

діяльності», «Практикум з організації надання соціальних 

послуг» 

ОК «Соціальна 
профілактика та 

превентивна 
діяльність» 

Рекомендація групи забезпечення: «ОК 

«Соціальна профілактика та превентивна 

діяльність» виключити з ОПП та додати ОК 

«Превентивна діяльність в соціальній роботі»» 

Враховано, 

Протокол №2 

від 23.09. 2021 р. 

ОК «Соціальна профілактика та превентивна діяльність» 

виключено з ОПП та додано ОК «Превентивна діяльність в 

соціальній роботі» 

ОК «Практикум з 
англійської мови для 

ЗНО» 

Рекомендація групи забезпечення: «ОК 

«Практикум з англійської мови для ЗНО» 

виключити з ОПП та додати ОК «Практикум з 

англійської мови для ЄВІ»» 

Враховано, 

Протокол №2 

від 23.09. 2021 р.  

ОК «Практикум з англійської мови для ЗНО» виключено з 

ОПП та додано ОК «Практикум з англійської мови для ЄВІ» 

 
 

Гарант ОП «Соціальна робота» _____________ Боделан М. В.  


