
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму «Соціальна робота» (2022) 

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

в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини

Сьогодні в Україні в умовах динамічного процесу професіоналізації й 
академізації соціальної роботи підготовка докторів філософії із соціальної 
роботи спрямована на підготовку інтелектуального, інформованого, 
самоідентифікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в суспільство 
фахівця, здатного продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної науково-педагогічної та дослідницько-інноваційної 
діяльності, демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий 
ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, послідовну7 
відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах 
професійної та наукової діяльності, володіння їх методологією; глибоко 
переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання; здатного до 
безперервного саморозвитку і самовдосконалення, розвитку професійної 
науково-педагогічної та дослідницько-інноваційної діяльності в галузі 
соціальної роботи.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою 
програмою «Соціальна робота» зі спеціальності 231 Соціальна робота, галузі 
знань 23 Соціальна робота.

Освітньо-наукова програма розроблена відповідно до сучасних вимог з 
урахуванням новітніх тенденцій реформування та модернізації вищої освіти 
робочою групою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(відповідно до Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, 
ступінь доктор філософії, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 
231 Соціальна робота, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.12.2021 р. № 1495). '*

Також програма ґрунтується на основних положеннях Закону України 
«Про освіту» (2017), Закону України «Про вищу освіту» (2014, зі змінами); 
Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини (2021); Положення про 
освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини (2021); Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах), затвердженого Постановою КМУ №261 від 23.03.2016 р. (зі 
змінами, Постанова КМУ № 283 від 03.04.2019 р.); Методичних рекомендацій 
щодо розроблення стандартів вищої освіти; професійного стандарту на групу 
професій «Викладачі закладів вищої освіти» (наказ Міністерства розвитку



/

економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610); інших 
нормативних актів.

За структурою і змістовим наповненням рецензований документ 
відповідає вимогам до розробки освітніх програм. Освітньо-наукова 
програма «Соціальна робота» для підготовки докторів філософії фокусує 
увагу на обсязі кредитів необхідних для здобуття третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти; переліку компетентностей випусника; 
нормативному змісту підготовки здобувачів вищої освіти, який 
сформульований у термінах результатів навчання; формах атестації 
здобувачів вищої освіти; вимогах до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.

Зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 
231 Соціальна робота. Готовність здобувачів до дослідницької діяльності 
забезпечується змістом ОК через формування відповідних компетентностей , 
залучення здобувачів вищої освіти до проведення досліджень (відповідно до 
п. 27 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» 
(Постанова КМУ, 23.03.2016 р. №261), що підтверджується матрицею 
відповідності програмних компетентностей компонентам ОКП.

Програма структурована послідовно розкриває теоретичні і практичні 
складові професійної підготовки. Побажання для подальшого розвитку 
ОНП -  популяризація практики подвійного наукового керівництва 
(із українськими та закордонними науковцями).

Сильні сторони ОНП -  багаторічний досвід співпраці УДПУ імені 
Павла Тичини (який за науковим напрямом «Суспільні науки» (Соціальна 
робота) університет пройшов атестацію, 2020-2021 рр.) із ЗВО, науково- 
дослідними установами України і зарубіжних країн.

Отже, є підстави вважати, що у проекті ОНП «Соціальна робота» 
(2022) повністю враховано результати навчання, визначені Стандартом 
вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) за спеціальністю 231 
«Соціальна робота». Тому, освітньо-наукова програма «Соціальна робота» 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 231 Соціальна робота в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини спрямована на забезпечення 
якісної підготовки докторів філософії та може бути рекомендованою до 
впровадження в освітній процес.

РЕЦЕНЗЕНТ -
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