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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
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Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Ступінь
Професійна кваліфікація

Магістр
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І - Преамбула
Освітньо-професійна програма з спеціальності 231 «Соціальна робота» розроблена
групою забезпечення кафедри психології та соціальної роботи Гуманітарного факультету на
основі стандарту вищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
№ 556 від 24.04.2019 року.

ВНЕСЕНО:
Гуманітарним факультетом
(назва структурного підрозділу вищого навчального закладу)

В розробці ОПП брав участь здобувач вищої освіти за другим (освітньо-професійним)
рівнем з спеціальності 231 «Соціальна робота» – Чорна С.С.
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Назва організації,
підприємства тощо
КУ «Територіальний
центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Малиновського р-ну
м. Одеса»
Одеський міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Посада, наукова
ступінь та вчене
звання
Директор Центру

Директор

ПІБ

Підпис

Дата

Ухіна
Ірина
Григорівна

Азаркіна
Олена
Володимирівна

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена,
тиражована та розповсюджена без дозволу ОНПУ.
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1. ВСТУП
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу
освіту»: освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в
межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня
вищої освіти.
Освітня програма використовується під час:
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання
результатів навчання) якості вищої освіти;
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів;
– атестації здобувачів;
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю
(спеціалізації за наявності);
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної
рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 р. № 1341 і встановлює: обсяг та термін навчання магістрів; загальні компетентності;
спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг навчальних
дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури
навчальних дисциплін.
Користувачі освітньої програми:
– здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;
– науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів зі спеціальності
231 «Соціальна робота»;
– Екзаменаційна комісія спеціальності 231 «Соціальна робота»;
– Приймальна комісія ОНПУ.
Освітня програма поширюється на випускову кафедру психології та соціальної роботи
та сертифікації для підготовки здобувачів 231 «Соціальна робота»: Гуманітарного факультету
(ГФ).
Примітка:

Якщо

здобувач

ОПП

за

другим

(освітньо-професійним)

рівнем

з

спеціальності

231 «Соціальна робота» має бажання скористатися можливістю академічної мобільності в рамках договорів з
університетами партнерами (з супроводом структурних підрозділів – Українсько-німецького навчально-наукового
інституту (УНІ), Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ), Українсько-польського навчальнонаукового інституту (УПІ)), то для забезпечення можливості навчання в університетах партнерах, магістрант має
володіти мовними компетентностями відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:
2.1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2.2. Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1341. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від
11.02.2017 р.). https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
2.5. Постанова КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права
на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року.
2.6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010",
затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.).
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
2.7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені
сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол
від 29.03.2016 № 3.
2.8. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme
Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.
2.9. A TUNING-AHELO conceptual framework of expected/desired learning outcomes in
engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу:
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en.
2.10. Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 29
грудня 2017 р. № 66. https://opu.ua/document/2334
2.11. Положення про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Введено в дію наказом ректора від 14 грудня 2017 р. № 64. https://opu.ua/document/2289
2.12. Положення «Про організацію освітнього процесу в ОНПУ», затверджене наказом
Ректора університету № 47 від 16.11.2015 р. http://emd.opu.ua/upload/files/emd/polOOP2016.PDF
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА
Навчальний заклад

Одеський національний політехнічний університет

Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти,

Другий (магістерський) рівень

що присвоюється

Магістр

Назва галузі знань

23 Соціальна робота

Назва спеціальності

231 Соціальна робота

Освітня кваліфікація

Магістр з соціальної роботи

Акредитуюча
інституція
Тип диплому та обсяг
програми

Національна агенція із забезпечення якості освіти

Період введення
Цикл/рівень
Обмеження щодо
форм навчання
Кваліфікація освітня,
що присвоюється
Кваліфікація в
дипломі

А
Опис
області

Одиничний ступінь. Обсяг освітньої складової освітньо-професійної
програми на основі ступеня бакалавра або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста становить 90 кредитів ЄКТС.
Нормативний строк підготовки за денною формою навчання
становить 1 рік 4 місяці.
2019 – 2023 рр.
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 8 рівень
Без обмежень
Магістр з соціальної роботи
Магістр з соціальної роботи з галузі знань 23 «Соціальна робота»
за спеціальністю 231 Соціальна робота

Загальна характеристика
предметної Об’єкти вивчення: соціальний добробут населення, детермінанти,
що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна,
контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у
соціальній сфері.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні
задачі і проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що
передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог
Теоретичний зміст: поняття, концепції, принципи соціального
розвитку особи і громад та їх використання для пояснення
закономірностей соціальних процесів, соціального захисту й
надання допомоги вразливим групам населення.
Методи, методики та технології: методи і технології збирання,
обробки та інтерпретації результатів дослідження у соціальній сфері
та сфері наукового дослідження.
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані
інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в
соціальній сфері та в сфері наукового дослідження.
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Академічні права
випускників
В
Обсяг освітньої
програми

С
Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання
D
Підходи до
викладання та
навчання

Система оцінювання

Е
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності:
Інструментальні /
Міжособистісні /
Системні

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю,
визначених стандартом вищої освіти.
Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Робочі місця у науково-дослідних соціологічних та психологічних
лабораторіях, адміністративних органах, соціальних службах,
відділах по управлінню персоналом в організаціях всіх форм
власності
та
вищих
навчальних
закладах.
Самостійне
працевлаштування
Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти
Стиль та методика навчання
Лекції / мультимедійні лекції / інтерактивні лекції, практичні /
лабораторні заняття. Самостійна робота з використанням
підручників, конспектів, статей, оглядів та інше. Участь у
міждисциплінарних проектах та тренінгах, науково-дослідних
роботах. Консультації із науково-педагогічними співробітниками.
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра.
Письмові та усні екзамени, заліки, поточний контроль, есе,
презентації, реферативні та розрахунково-графічні роботи, курсові
роботи і проекти.
Переддипломна практика.
Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної
роботи та у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.
1. Інструментальні компетентності:
ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК2. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
ЗК3. Здатність розробляти і управляти проектами.
2. Міжособистісні компетентності:
ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.
ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.
3. Системні компетентності:
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
взятих обов’язків.
ЗК10. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел.
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ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

Предметні:
СК1. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів
досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
СК2 Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати
та моделювати соціальні ситуації.
СК3. Здатність аналізувати особливості функціонування сучасної
сім’ї.
СК4. Навички виявлення ресурсів особистості та групи.
СК5. Здатність до аналізу сутності та причин конфліктів, розробки
процедури регулювання конфліктів.
Фахові (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір
студента)*:
СК6. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та
нефахівців.
СК7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної
діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і
комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства
СК8. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з
цінностями соціальної роботи.
СК9. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері
соціальної роботи.
СК10. Здатність до оцінки процесу і результату професійної
діяльності та якості соціальних послуг.
СК11. Навички використання спеціальних технологій в умовах
міжособистісного спілкування.
СК12. Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних
проектів і технологій.
СК13. Навички аналізу сутності та причин конфліктів, розробки
процедури регулювання конфліктів..
СК14. Здатність виявляти та залучати ресурси клієнтів, соціальної
групи і громади для розв’язання проблем з виходу із складних
життєвих обставин..
Інноваційні (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір
студента за майбутнім науковим напрямком)**:
СК15. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля
вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних
інновацій.
СК16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в
практичну діяльність.
СК17. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації,
фасилітації процесів прийняття групових рішень.
Компетентності для індивідуального вибору:
ІВК1.1. Здатність здійснювати планування, організацію та
управління професійною кар’єрою в соціономічній сфері.
ІВК1.2. Здатність визначати ресурси професійного розвитку
персоналу, критерії ефективності управлінської діяльності.
ІВК2.1. Здатність використовувати сучасні стратегії управління
персоналом, формувати ефективну кадрову політику.
ІВК2.2. Здатність до пошуку інноваційних способів управління
8

F

персоналом та розв’язання актуальних соціально-психологічних
проблем на основі системного розуміння організаційної діяльності.
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
Ключові результати навчання:
РН1. (З, У) Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне
забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення
наукового дослідження.
РН2. (У) Уміти застосовувати знання для розв’язання завдань які
характерні обраній спеціальності.
РН3. (З, У) Показувати глибинне знання та системне розуміння
теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших
галузей соціогуманітарних наук.
РН4. (З, У) Критично оцінювати результати наукових досліджень і
різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати
висновки та рекомендації щодо їх впровадження.
РН5. (З, У) Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують
оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої
інформації та суперечливих вимог.
РН6. (З, У) Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст
проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету
і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і
непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної
роботи.
РН7. (З, У, К) Організовувати спільну діяльність фахівців різних
галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання
завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та
координувати командну роботу.
РН8. (З, У) Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному
рівні.
РН9. (У, АВ) Самостійно й автономно знаходити інформацію
необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати
та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.
РН10. (АВ, К) Розуміти необхідність бути наполегливим у
досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.
РН11. (У, АВ, К) Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати
свої думки та переконання.
РН12. (У) Вміти систематично опрацьовувати літературу за фахом (у
тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо.
РН13. (АВ) Автономно приймати рішення в складних і
непередбачуваних ситуаціях.
РН14. (З, У, АВ) Демонструвати позитивне ставлення до власної
професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і
стандартам соціальної роботи.
Спеціальні:
РН15. (З, У) Визначати методологію прикладного наукового
дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного
аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.
РН16. (У) Вміти використовувати методи та методики проведення
наукових та прикладних досліджень.
РН17. (З, У) Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз
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G
Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріальнотехнічного
забезпечення
Специфічні

емпіричних даних.
РН18. (У, АВ) Упроваджувати результати наукового пошуку в
практичну діяльність.
РН19. (У) Уміти визначати категорії осіб, які потребують соціальної
допомоги.
РН20. (У) Вміти застосовувати системний підхід до вирішення
проблем, виявляти ресурси індивіда та групи для виконання завдань
у процесі навчання.
Базові знання, вміння та розуміння на вибір студента:
РН21. (У) Вміти здійснювати підбір кадрів відповідно
кваліфікаційним вимогам певної посади.
РН22. (З) Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву,
професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН23. (У) Уміти діагностувати соціально-психологічний клімат
колективу з використанням анкет, тестових методик.
РН24. (У) Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми,
впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.
Знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента за
науковою спеціальністю:
РН25. (К) Вміти вести ділові переговори з потенційними
партнерами.
РН26. (У) Уміти визначати категорії проблем, які потребують
рішення в контексті професійних завдань.
РН27. (З, У, К, АВ) Самостійно будувати та підтримувати
цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей,
представниками різних спільнот і організацій, аргументувати,
переконувати, вести конструктивні переговори, результативні
бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
РН28. (У, АВ) Виконувати рефлексивні практики в контексті
цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для
запобігання професійного вигорання.
Індивідуального вибору:
РН1.1. (У) Вміти здійснювати планування, організацію та
управління професійною кар’єрою в соціономічній сфері.
РН1.2. (З, У) Знати базові основи професійного розвитку персоналу.
РН2.1. (У) Здійснювати критичний відбір соціальних технологій
управління персоналом у відповідності до характеру соціальнопсихологічних проблем, що підлягає розв’язанню.
РН2.2. (З) Знати сучасні організаційні засади управління персоналом
та методи підвищення мотивації персоналу.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові
ступені до дисциплін, які викладають.
Використання сучасного обладнання, зокрема
https://opu.ua/about/set_up_documents#8

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та
10

характеристики
інформаційнометодичного
забезпечення
H

I

Національна
кредитна мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua
Основні компоненти освітньої програми
Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в
розділі 4.
Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579
«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова
редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37).
https://opu.ua/document/2501
На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами
України.
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між
ОНПУ та університетами партнерами.
На загальних умовах та засвоєнні дисципліни «Українська
(російська) мова».
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4. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ
КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ
Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти
(кредитів / %)
Обов’язкові
Вибіркові
компоненти ОПП
компоненти ОПП
Всього за весь термін
(обов’язкова частина (вибіркова частина за
навчання
за НП)
НП)

№ п/п

Цикл підготовки

1

Цикл дисциплін загальної
підготовки:

2
3
4

Цикл дисциплін
професійної підготовки:
Індивідуальний вибір
студента**:
Всього за весь термін
навчання:

Немає

9,0 / 10

9,0 / 10

58 / 64,4

15 / 16,7

73 / 81,1

Немає

8 / 8,9

8 / 8,9

58 / 64,4

32 / 35,6

90 / 100

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність.
4.1. Перелік компонент ОПП

Шифр

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю:
Е, З, КР,
Захист

1. Обов’язкові компоненти ОПП

ПП О1.03

1.1. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП)
Організація діяльності органів соціального захисту
5,0
населення
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній
4,5
роботі
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
4,5

ПП О1.04

Конфліктологія

5,0

Е

ПП О1.05

Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми

5,0

Е

ПП О1.06

Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі

4,0

З

ПП О1.07

Переддипломна практика

13,5

З

ПП О1.08

Виконання кваліфікаційної роботи

16,5

Захист

ПП О1.01
ПП О1.02

Загальний обсяг обов'язкових компонент (кредитів / %):

Е, КР
Е, КР
Е

58,0 / 64

2. Вибіркові компоненти ОПП
2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП)
ЗП В2.01.1

Корпоративна культура

3,0

З

ЗП В2.01.2

Бізнес-культура організацій

3,0

З
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Шифр

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю:
Е, З, КР,
Захист

ЗП В2.02.1

Інтелектуальна власність та авторське право

3,0

З

ЗП В2.02.2

Патентознавство

3,0

З

ЗП В2.03.1

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери

3,0

З

ЗП В2.03.2

Психологія навчання

3,0

З

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП)
ПП В2.01.1

Культура праці керівника соціальної служби

3,0

З

ПП В2.01.2

3,0

З

3,0

З

ПП В2.02.2

Культура ділового спілкування
Професійна надійність персоналу соціономічної
сфери
Надійність в соціальній сфері

3,0

З

ПП В2.03.1

Психологія розвитку особистості

4,0

З

ПП В2.03.2

Психологія розвитку

4,0

З

ПП В2.04.1

Соціальне партнерство

5,0

Е, КР

ПП В2.04.2

Соціальна медіація

5,0

Е, КР

ПП В2.02.1

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ)
ДІВ В2.01

Професійна кар'єра в соціономічній сфері

3,0

З

ДІВ В2.02

Психологія управління

3,0

З

ДІВ В2.03

Основи кадрового менеджменту

5,0

Е

ДІВ В2.04

Управління персоналом та організаційна діяльність

5,0

Е

Загальний обсяг вибіркових компонент (кредитів / %):

32 / 36

ЗП В2.05

Українська мова як іноземна***

4,5

ЗП В2.06

Військова підготовка****

29,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Е

90 / 100

Примітки:
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на
вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та
робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного
рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших
рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу*.
Індивідуальний вибір студента регламентується 5 % від ОПП, тобто не менш ніж 12 кредитів за
ОПП магістра. Механізми реалізації права здобувачів вищої освіти описані відповідним
Положенням про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін СУЯ – П(ДП
– 02-8.1,8.3-2017).
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* Фахові компетентності щодо спеціальних розділів на вибір здобувачами вищої освіти за
спрямуванням «Соціальна робота». Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати
навчання за відповідними освітніми компонентами:
1) ПП В2.01.1 або ПП В2.01.2, 2) ПП В2.02.1 або ПП В2.02.2, 3) ПП В2.03.1 або ПП
В2.03.2, 4) ПП В2.04.1 або ПП В2.04.2.
** Компетентності індивідуального вибору здобувачами вищої освіти призначені для
формування можливості індивідуальної освітньої траєкторії з метою максимальної професійної
реалізації. Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати навчання за
відповідними освітніми компонентами:
1) ДІВ В2.01 або ДІВ В2.02, 2) ДІВ В2.03 або ДІВ В2.04.
*** Дисципліна вивчається додатково тільки іноземними студентами.
**** Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік навчального
процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного та
підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою військової підготовки.
Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік
компетентностей, які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків на посадах
офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу
відповідної військово-облікової спеціальності.
Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть
навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу.
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4.2. Структурно-логічна схема ОПП
Короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх компонент здобувачами вищої
освіти з терміном навчання 1 рік 4 місяця.
1 семестр (30 кредитів)

2 семестр (30 кредитів)

3 семестр (30 кредитів)

Організація діяльності
органів соціального захисту
населення
5,0

Прогнозування, проектування,
інновації у соціальній роботі
4,5

Переддипломна практика
13,5

Конфліктологія
5,0

Стратегічні аспекти формування
соціальної політики
4,5

Виконання кваліфікаційної
роботи
16,5

Соціальні технології роботи
з сім'ями та дітьми
5,0

Інтелектуальна власність та
авторське право /
Патентознавство
3,0

Сучасні інформаційні
технології в соціальній
роботі
4,0

Професійна підготовка фахівців
соціономічної сфери /
Психологія навчання
3,0

Корпоративна культура /
Бізнес-культура організацій
3,0

Професійна надійність
персоналу соціономічної сфери /
Інформаційна діяльність у
соціальній роботі
3,0

Культура праці керівника
соціальної служби /
Культура ділового
спілкування
3,0

Основи гештальт терапії /
Організаційне консультування
4,0

Основи кадрового
менеджменту /
Управління персоналом та
організаційна діяльність
5,0

Актуальні проблеми теорії і
практики соціальної роботи /
Управління стресом
5,0

Професійна кар'єра в
соціономічній сфері /
Психологія управління
3,0
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
58,0
Цикл дисциплін
професійної
підготовки

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
15,0

9,0

Цикл дисциплін
професійної
підготовки

Цикл дисциплін
загальної підготовки
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8,0
Цикл дисциплін
індивідуального
вибору

5. Матриці
5.1. Матриця співвідношення компетентностей до освітніх компонент ОПП

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП О)
ПП О1.01
ПП О1.02
ПП О1.03
ПП О1.04
ПП О1.05
ПП О1.06
ПП О1.07
ПП О1.08

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

2. Вибіркові компоненти
ЗП В2.01.1
ЗП В2.01.2
ЗП В2.02.1
ЗП В2.02.2
ЗП В2.03.1
ЗП В2.03.2

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП В)
+
+
+
+
+
+
+
+
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+

+

+

+

ІВК2.2

ІВК2.1.

ІВК1.2

ІВК1.1.

1. Обов’язкові компоненти

СК17

Компетентності
індивідуального
вибору

СК16

Інноваційні

СК15

СК14

СК13

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

Фахові

СК5

СК4

СК3

СК2

СК1

Предметні

ЗК10

ЗК9

ЗК7

ЗК6

Системні

ЗК5

Міжособистісні

ЗК8

Спеціальні компетентності

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Інструмента
льні

ЗК1

Шифри
освітніх
компонент

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності

ІВК2.2

ІВК2.1.

ІВК1.1.

ІВК1.2

Компетентності
індивідуального
вибору

СК17

Інноваційні

СК16

СК14

СК13

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

Фахові

СК5

СК4

СК3

СК2

СК1

ЗК10

ЗК9

ЗК8

Предметні

СК15

Спеціальні компетентності

Системні

ЗК7

ЗК6

ЗК5

Міжособистісні

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Інструмента
льні

ЗК1

Шифри
освітніх
компонент

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В)
ПП В2.01.1
ПП В2.01.2
ПП В2.02.1
ПП В2.02.2
ПП В2.03.1
ПП В2.03.2
ПП В2.04.1
ПП В2.04.2

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ)
ДІВ В2.01 +

+

ДІВ В2.02 +
ДІВ В2.03 +
ДІВ В2.04 +

+
+

+
+

+
+
+

ЗП В2.05
ЗП В2.06

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
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+
+
+

+

+

+
+
+

5.2. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до компетентностей

РН 1

+

+
+
+

РН 5
РН 6

+
+

РН 7
РН 8

+
+

РН 11

+

+
+

+

+
+

+

РН 17

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
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ІВК2.2

ІВК2.1.

ІВК1.2

Компетентності
індивідуального
вибору
ІВК1.1.

СК17

СК16

СК14

+

+

+
+

СК13

+

+
+

+

+

+
+

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

СК2

+
+

+

РН 13

РН 19

СК1

+

РН 12
РН 14

+

+
+
+

+

+

+

+

РН 10

Інноваційні

+

+
+
+
+

РН 9

РН 18

ЗК10

+
+

РН 4

Фахові (на вибір)

+

+

РН 3

РН 16

Предметні

+

РН 2

РН 15

ЗК9

Системні
ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

Міжособистісні
ЗК4

ЗК3

ЗК2

ЗК1

Результати
навчання

Інструментальні

Спеціальні компетентності

СК15

Загальні компетентності

+

+

РН 25

+
+

РН 26

+

ІВК2.2

ІВК2.1.

ІВК1.2

ІВК1.1.

СК17

СК16

СК15

СК14

+

+

+
+

+

+

+
+

РН 28

Компетентності
індивідуального
вибору

+

+

+

+

РН 27

Інноваційні

+

+
+

СК13

СК10

+

СК12

СК9

+

СК11

СК8

+
+

РН 23

+

+

+

+

+

РН 1.2

+

РН 2.1
РН 2.2

СК7

+

СК6

СК4

+

СК5

СК3

СК2

СК1

ЗК10

+

Фахові (на вибір)

+

РН 22

РН 1.1

Предметні

+

РН 21

РН 24

ЗК9

ЗК8

РН 20

ЗК7

Системні

ЗК6

Міжособистісні
ЗК5

ЗК3

ЗК2

Інструментальні

Спеціальні компетентності

ЗК4

Загальні компетентності

ЗК1

Результати
навчання

+
+

+

+
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+
+
+

+
+

+

6. Форма атестації магістрів
Атестація випускників спеціальності 231 «Соціальна робота» проводиться у формі
захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка
про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням освітньої кваліфікації: Магістр з
соціальної роботи.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Форма атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи.
Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання складної
спеціалізованої задачі або проблеми у соціальній сфері, що
супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням
інноваційних підходів.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату,
фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті
закладу вищої освіти, або його структурного підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.

Навчання іноземних магістрів
Вимоги

На загальних умовах та засвоєнні дисципліни «Українська мова як
іноземна»

7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським
національним політехнічним університетом складається з таких процедур і заходів,
передбачених законом «Про вищу освіту»:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників
ОНПУ та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті
університету;
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в
тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми;
8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою
Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та
введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54.
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