
РЕЦЕН31Я
на освітньо-наукову програму «Соціальна робота» (2021)

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищо'і' освіти
галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота

в Уманському державному педагогічномууніверситеті
імені Павла Тичини

Сьогодні усе актуальнішою стас висококваліфікованих фахівців, що
володіють м’якими навичками та здатні до самореалізаціі' у різних сферах
професійноі' Діяльності‚ особливо — науково—Дослідницькій діяльності в галузі
соціальноі' роботи. Важливим у підготовці фахівців залишаеться й отримання
практичних навичок та вмінь, здатності вирішувати складні життеві та
професійні ситуаціі'. Саме ці пріоритети с оріентирами у підготовкці докторів
філософіі' за освітньо—науковою програмою «Соціальна робота» зі
спеціальності 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Гарант освітньоі' програми — Доктор педагогічних наук, професор кафедри
соціальноі' педагогіки та соціальноі' роботи Уманського Державного
педагогічного університету імені Павла Тичини Коляда Наталія Миколаі'вна.

Освітня програма підготовки докторів філософі'і за спеціальністю
231 Соціальна робота розроблена з урахуванням новітніх тенденцій
реформування та модернізаціі' вищоі' освіти, вимог законодавчих документів.
В програмі враховано вимоги та оріентири, викладені у Положенні про
організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини (нова редакція) (2021); Положенні про
освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини (2021); Порядку підготовки здобувачів вищоі' освіти
ступеня доктора філософіі' та доктора наук у закладах вищоі освіти (наукових
установах), затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р. (зі
змінами, Постанова КМУ № 283 від 03.04.2019 р.); Положенні про
аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини (від 21 червня 2016 р., зі змінами); Національній рамки кваліфікацій
(постанова КМУ № 1341 від 23.11.2011 у редакціі' від 25.06.2020 №519);
інструктивно—методичних рекомендаціях щодо розробки навчальних планів
та освітніх програм освітнього ступеня доктора філософі'і зі спеціальності
231 «Соціальна робота» на факультеті соціальноі' та психологічноі' освіти
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
(2021); професійному стандарті на групу професій «Викладачі закладів вищоі'
освіти» (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства від 23.03.2021 № 610), інших нормативних актах.

В освітньо—наукова програма розроблена та оновлена (2021) у процесі
консультацій з науковцями, практикуючими спеціалістами, потенційними
роботодавцями, здобувачами освіти ОС «доктор філософіі'», випускниками



ОРШ, які підтвердили актуальність і важливість підготовки науковців зі
спеціальності 231 Соціальна робота.

Вивчення освітньо-науковоі' програми створюс підстави для
твердження, шо за структурою і змістовим наповненням рецензований
Документ відповідас вимогам до розробки освітніх програм. Освітньо—
наукова програма «Соціальна робота» для підготовки докторів філософіі'
фокусус увагу на обсязі кредитів необхідних для здобуття третього (освітньо—
наукового) рівня вищоі' освіти; переліку компетентностей випусника;
нормативному змісту підготовки здобувачів вишоі' освіти, який
сформульований у термінах результатів навчання; формах атестаціі'
здобувачів вищоі' освіти; вимогах до наявності системи внутрішнього
забезпечення якості вищоі' освіти.

Разом з цим, на нашу думку, було б слушно розширити варіативну
частину програми за рахунок впровадження освітніх компонентів щодо
недискримінаційного підходу в дослідницькій та практичній соціально—
педагогічній роботі.

У цілому ж, с підстави вважати, що освітньо—наукова програма
«Соціальна робота» (2021) підготовки здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищоі' освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини с
актуальною, відповідас чинним вимогам щодо освітніх програм, Дозволяе
сформувати компетентності, які необхідні для успішного розв’язання
наукових завдань в галузі соціальноі' роботи, та може бути рекомендованою
до впровадження в освітній процес.
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