
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проєкту:  

Освітньо-професійної програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

зі спеціальності 231 «Соціальна робота» на 2020 рік провадження освітньої діяльності 

 

№ Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження / 

пропозиції 

Автор (ри) 

пропозиції 
Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1. Е Спеціальні 

компетентності 

Стоянова О.А., 

представник 

роботодавця, 

координатор 

проєкту,  

ГО «Альтернатива» 

1. Можливо доповнити  СК: 

здатність встановлення 

комунікацій з недержавними 

організаціями. 

 

2. Обов’язково має бути СК щодо 

профілактиці професійного 

вигорання. 

 

3. Не побачила дисципліни 

«Основи надання первинної 

допомоги» 

Враховано. 

1. В ОПП «Соціальна робота» 2020 р. є СК15 «Здатність 

взаємодіяти з клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад», яка досягається при 

вивченні таких дисципліни професійної підготовки: 

ОП03 «Соціальна демографія та етнографія». ОП11 

«Соціальна робота в громаді». ОП14 «Методологія і 

методи соціальних досліджень». ОП25 «Соціальна 

робота з різними категоріями населення». а також при 

проходженні переддипломної практики і написання 

кваліфікаційної роботи бакалавра. 

2. Тема профілактики професійного вигорання 

розглядається у межах ОК «Основи психологічної 

самодопомоги соціального працівника». Результатом 

вивчення цієї дисципліни є здатність «використовувати 

методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, 

взаємостосунків, для розв’язання конфліктів, 

попередження соціальних ризиків та складних життєвих 

обставин», та набувається компетентність «здатність 

розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення». 

3. ОПП «Соціальна робота» 2020 р. передбачає 

вивчення ОК «Медико-соціальні засади здоров’я», яка 

містить 4,5 кредиту ЄКТС та написання РГР. 

 

 



2. 4.1. Перелік 

компонентів ОП 

 

Курочкіна М., 

представник 

роботодавця. 

 

1. «Враховуючи специфіку роботи 

соціальних працівників в нашої 

організації, я б додала такі 

дисципліни: «Основи 

міжнародного гуманітарного 

права» (в рамках цієї дисципліни 

розглянути міжнародні стандарти 

в сфері захисту прав людини, 

міжнародні механізми захисту 

прав людини та міжнародні 

зобов’язання України в сфері 

захисту прав людини. Також 

міжнародні гуманітарні інституції, 

які діють на території України, 

такі як Червоний Хрест, Агентство 

ООН у справах біженців та інш., 

їхній мандат та роль в Україні. 

Окремо інститут міжнародного 

захисту). 

2. Додала би дисципліну, щось на 

кшталт, специфіка соціальної 

роботи з урахуванням культурних 

та релігійних особливостей (так, 

наприклад, особливості 

спілкування з жінками 

мусульманками, чи чоловіками, 

які сповідують іслам. Можливо, 

щось про мову тіла, враховуючи 

вказані особливості). 

3. Гарна дисципліна про 

толерантність та дискримінацію. 

Не знаю, що саме там 

передбачається викладати, але я б 

обов’язково додала тему «Мова 

ворожнечі. Вербальна та 

Враховано. 

1. ОПП «Соціальна робота» 2020 р. передбачає 

вивчення ОК «Основи європейського права». 

Результатом вивчення цієї дисципліни є здатність 

«розуміти основні принципи, на яких побудовано 

Європейське право та знати загальний зміст основних 

його джерел», «уміти застосовувати правові норми 

права Європейського Союзу при вирішенні практичних 

завдань», та набувається компетентність «здатність 

розуміти особливості права Європейського Союзу, 

вміти застосовувати його норми відповідно до 

ситуації». 

ОК «Теорії сучасного суспільства». Результатом 

вивчення цієї дисципліни є здатність «ідентифікувати, 

формулювати й розв’язувати завдання у сфері 

соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та 

практичний досвід», та набувається компетентність  

«здатність до співпраці у міжнародному середовищі та 

розпізнавання міжкультурних проблем у професійній 

практиці». 

ОП11 «Соціальна робота в громаді». Результатом 

вивчення цієї дисципліни є здатність «Визначати зміст 

співпраці з організаціями-партнерами з соціальної 

роботи для виконання завдань професійної діяльності», 

«Налагоджувати співпрацю з представниками різних 

професійних груп та громад; використовувати стратегії 

індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів».  

2. ОК «Соціальна демографія та етнографія». 

Результатом вивчення цієї дисципліни є здатність 

«демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу 

до культурних, релігійних, етнічних відмінностей». 

ОК «Соціальна робота з етнічними меншинами». 

Результатом вивчення цієї дисципліни є здатність 

«демонструвати розуміння етнокультурних 



невербальна». особливостей, вміння оцінити рівень адаптації клієнтів 

та передбачити можливі проблеми у міжетнічній 

взаємодії». 

3. Вербальна та невербальна комунікація розглядається 

в ОК «Професійне спілкування у соціальній роботі». 

3.  Неплій О.С., 

представник 

роботодавця, 

Біляевський 

районний центр 

соціальних служб 

для сімей, дітей та 

молоді, соціальний 

педагог 

Зауважень та пропозицій немає. 

 

 

 

 

 


