
Загальнофакультетські заходи щодо удосконалення освітнього процесу на основі рекомендацій експертів 

акредитаційних експертиз, проведених в університеті протягом 2020-2021 н. р., та звітів самооцінювання за 

підсумками 2021-2022 н.р. 

№ 

п\п 

Рекомендація Захід Гарант ОН Термін виконання Назва ОП Що зроблено 

або 

заплановано 

Критерій 1 Проектування та цілі освітньої програми 

 Проектування та цілі 

освітньої програми - 

відобразити особливість 

та унікальність освітньої 

програми через 

взаємозв’язок 

навчальних дисциплін; - 

оновити зміст даної ОП з 

урахуванням 

особливостей соціальної 

роботи з різними 

групами отримувачів 

послуг; - залучати 

здобувачів освіти до 

обговорення змісту 

освітньої програми з 

метою її удосконалення 

За результатами 

акредитаційної експертизи 

переглянути ОП 

«Соціальна робота» 

початкового рівня вищої 

освіти та внести зміни у 

профіль освітньої 

програми: - у частині 

формулювання 

унікальності ОП; - 

постійно оновлювати 

зміст ОП з врахуванням 

особливостей різних груп 

отримувачів соціальних 

послуг; - забезпечувати 

обов'язкову присутність 

представників здобувачів 

даної ОП на засіданнях 

кафедри, на яких, у 

терміни відповідно до 

Полження про освітні 

програми, 

обговорюватиметься зміст 

ОП та пропозиції щодо 

внесення змін 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

До наступного набору 

студентів на навчання за 

даною ОП 

«Cоціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 



  Переглянути ОП, 

визначити унікальність, 

регіональний і галузевий 

контекст її 

функціонування 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

До наступного набору 

студентів на навчання за 

даною ОП 

«Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

  Перегляд, оновлення та 

модернізація змісту ОНП 

у відповідності до 

сучасних законодавчих 

документів про освіту та 

тенденцій розвитку 

вітчизняної та зарубіжної 

педагогічної науки 

шляхом: осучаснення 

профілю програми, 

результатів навчання, 

освітніх компонентів, 

способів моніторингу 

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Кожного року до 

затвердження ОНП ОПН 

ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Зроблено. 

Подано у 

результатах 

обговорення 

проєкту ОНП 

ОПН 2022р. 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

 Структура та зміст 

освітньої програми - 

узгодити навчальне 

навантаження з 

відповідним рівнем 

вищої освіти, за 

відсутністю стандарта 

вищої освіти, 

враховувати 

професійний стандарт 

"Соціальний працівник" 

- переглянути структуру 

ОП, а саме звернути 

увагу на змістовні блоки 

Відповідно до 

рекомендацій ГЕР за 

результатами 

акредитаційної експертизи 

внести зміни до ОП, 

зокрема: 

- вивірити навчальне 

навантаження з 

врахуванням початкового 

рівня вищої освіти та 

професійного стандарту 

"Соціальний працівник";  

- узгодити послідовність 

та наповненість змістових 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

До наступного набору 

студентів на навчання за 

даною ОП. 

«Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 



та їх наповненість; - 

встановити відповідність 

програмних результатів 

по окремим ОК та 

переглянути кореляцію 

ПРН та ЗК - оновити 

зміст навчальних 

дисциплін з метою 

уникнення повторів тем; 

- переглянути розподіл 

кредитів на загальну та 

професійну підготовку. 

блоків;  

- скоординувати 

відповідність програмних 

результатів по окремим 

ОК та переглянути 

кореляцію ПРН та ЗК;  

- постійно узгоджувати 

зміст навчальних 

дисциплін;  

- скорегувати розподіл 

кредитів на загальну та 

професійну підготовку 

  1. Перегляд ОП, ПРН. 

2.Внесення ОК «Основи 

психодіагностики» 

3.Приведення змісту 

практичної підготовки у 

відповідність мети ОП 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

До наступного набору 

студентів на навчання за 

даною ОП 

«Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

 Подальше впровадження 

дуальної освіти 

 Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

  Створення двомовної 

версії ОНП (українська та 

англійська) 

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Протягом 2022-2025 н.р ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Проводиться 

підготовча 

робота 

 Постійний перегляд 

вибіркових освітніх 

− вивчення наукових 

інтересів здобувачів вищої 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

Постійно ОНП 

«Соціальна 

 



компонентів залежно від 

потреб ринку праці, 

наукових інтересів 

здобувачів вищої освіти 

ОНП «Соціальна 

робота» 

освіти ОНП «Соціальна 

робота» (антекування, 

тематичні зустрічі тощо);  

− вивчення потреб ринку 

праці (зустрічі, 

опитування 

стейкхолдерів); 

 − обговорення 

результатів моніторингу 

(студрада, НТСА, РМН, 

кафедра, факультет, Рада 

роботодавців) 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 Введення до освітніх 

компонентів вільного 

вибору здобувачів таких, 

які викладаються 

іноземною мовою 

 Сафін О.Д., 

д.психол.н., 

проф., 

завідувач 

кафедри 

психології 

Постійно ОНП 

«Психологія» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

Критерій 3. Доступ до ОП та визнання результатів навчання 

 Доступ до освітньої 

програми та визнання 

результатів навчання – 

прописати у силабусах 

чіткі та зрозумілі 

правила (критерії), за 

якими отримують 

здобувачі додаткові бали 

- детально прописати у 

силабусах ОК критерії 

зарахування додаткових 

балів 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

У терміни відповідно до 

нормативних документів 

(положення про 

організацію освітнього 

процесу, про освітні 

програми, про силабус та 

ін.) 

«Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

  Внесення змін до 

внутрішніх регуляторних 

актів ЗВО щодо 

академічної мобільності 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

До наступного набору 

студентів на навчання за 

даною ОП 

«Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

 



здобувачів па 

початковому (короткому 

циклі) вищої освіти. 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

вищої освіти 

 Розширення 

можливостей участі 

НПП в програмах 

академічної та 

міжнародної мобільності 

 Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

  Вийти з пропозицією до  

Міністерства освіти і 

науки України про 

збільшення кількості 

державних місць в 

аспірантурі за даною 

спеціальністю   

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

До 15 вересня 2022р. ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Зроблено. 

Обсяг 

збільшено на 

2 місця. 

  Продовження практики 

академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних 

працівників 

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Планується 

збільшити 

кількість 

здобувачів, 

що будуть 

навчатись за 

програмами 

академічної 

мобільності 

  Продовження практики 

визнання результатів 

здобутих у неформальній 

освіті 

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Проводиться 

робота по 

активізації 

аспірантів 

щодо 

здобуття 

результатів у 

неформальній 



освіті 

 Популяризація 

внутрішньої і зовнішньої 

академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти 

− організація та 

проведення заходів з 

популяризації 

внутрішньої і зовнішньої 

академічної 

мобільностіздобувачів 

ступеня доктора 

філософії;  

− забезпечення 

організаційнометодичного 

супроводу навчання 

здобувачів ступеня 

доктора філософії в 

українських та зарубіжних 

ЗВО 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Щосеместрово 

 

Постійно (відповідно до 

Положення про порядок 

реалізації права на 

академічну мобільність 

учасниками освітнього 

процесу УДПУ імені 

Павла Тичини) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

Критерій 4. Навчання і викладання за ОП 

 Навчання і викладання 

за освітньою програмою 

− оновити зміст 

навчальних дисциплін 

відповідно до наукових 

досягнень і сучасних 

практик, уникаючи 

повторення вивчення 

здобувачами тем, 

модулів; − 

започаткувати практику 

залучення роботодавців 

та професіоналів-

практиків до проведення 

навчальних занять 

безпосередньо у ЗВО чи 

на базі 

- не рідше одного разу у 

рік оновлювати зміст ОК з 

врахуванням наукових 

досягнень у галузі та 

сучасних практик 

соціальної роботи; - 

розширити практику 

залучення роботодавців та 

професіоналівпрактиків 

до проведення навчальних 

занять. 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

У терміни відповідно до 

нормативних документів 

(положення про 

організацію освітнього 

процесу, про освітні 

програми, про силабус та 

ін.) 

«Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 



організаційпартнерів 

  1.Визначення логічних 

зв’язків між ПРН і 

методами навчання ОК. 

2.Оновлення змісту ОК з 

опорою на сучасні 

вітчизняні та іноземні 

наукові розробки. 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

У терміни відповідно до 

нормативних документів 

(положення про 

організацію освітнього 

процесу, про освітні 

програми, про силабус та 

ін.) 

«Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

 Проходження НПП 

міжнародних стажувань, 

підвищення кваліфікації 

у рамках ОП 

«Психологія» 

 Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

 Активізація видавничої 

діяльності викладачів 

відповідно ОК, які вони 

викладають 

 Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

До початку 2022/2023 

навчального року 

«Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

 Популяризація 

цифровізації освіти, 

науки, соціальної роботи 

серед 

науковопедагогічних 

працівників, здобувачів 

вищої освіти шляхом 

розширення 

застосування інтернет-

ресурсів, ІТ-технологій в 

освітньому процесі 

(Освітньо-наукова 

лабораторія 

«Цифровізація 

− розширення 

застосування інтернет-

ресурсів, ІТтехнологій в 

освітньому процесі  

− створення 

Освітньонаукової 

лабораторії «Цифровізація 

соціального 

обслуговування та 

психологічна підтримка» 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно  

 

 

 

 

2022 р 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 



соціального 

обслуговування та 

психологічна 

підтримка») 

 Подальше поширення 

результатів наукових 

досліджень здобувачів 

та НПП у фахових 

виданнях та виданнях, 

включених до 

міжнародних наукових 

баз Web of Science та 

Scopus 

 Сафін О.Д., 

д.психол.н., 

проф., 

завідувач 

кафедри 

психології 

Постійно ОНП 

«Психологія» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

 Подання заявок на 

отримання Базового 

сертифікату та 

включення до реєстру 

EuroPsy завдяки 

членству в Національній 

психологічній асоціації 

(https://www.europsy.npa-

ua.org) 

 Сафін О.Д., 

д.психол.н., 

проф., 

завідувач 

кафедри 

психології 

2022-2023 н.р. ОНП 

«Психологія» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання та академічна доброчесність 

 Контрольні заходи, 

оцінювання здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність – 

урізноманітнювати 

інноваційними та 

сучасними практиками 

форми контролю 

навчальних досягнень 

здобувачів 

- поширювати практику 

використання ІКТ при 

контролі навчальних 

досягнень здобувачів 

вищої освіти (Moodle, 

платфора «Всеосвіта», 

Google форми та ін. 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

https://www.europsy.npa-ua.org/
https://www.europsy.npa-ua.org/


  1.Визначення логічних 

зв’язків між ПРН і 

контрольними заходами 

ОК. 2. Перегляд програми 

атестаційного екзамену. 3. 

Осучаснення внутрішніх 

регуляторних актів щодо 

забезпечення академічної 

доброчесності 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

Критерій 6. Людські ресурси 

 

 

Людські ресурси − 

заохочувати викладачів 

кафедри до практичної 

діяльності у галузі 

соціальної роботи 

- вивчити питання участі 

викладачів кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи у 

проектах, програмах, 

акціях, що 

організовуються 

закладами та 

організаціями соціальної 

сфери, на засадах 

волонтерської діяльності; 

 - ініціювати проведення 

соціальних акцій та 

розробку і реалізацію 

соціальних проектів у 

співпраці з установами 

соціального захисту 

населення, 

громадськмими 

організаціями; 

 -розглянути питання 

позапланового стажування 

викладачів кафедри 

соціальної педагогіки та 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 



соціальної роботи на базах 

закладаів соціальної 

сфери 

  Мотивування НПП до 

публікації наукових 

статей до змісту ОК 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

 Залучення до освітнього 

процесу, проведення 

лекційних, семінарських 

занять 

висококваліфікованих 

фахівців-практиків та 

роботодавців 

 Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

 Активне залучення 

професіоналівпрактиків, 

науковців до оновлення 

ОНП «Соціальна 

робота» та проведення 

аудиторних занять 

− проведення обговорень 

та перегляду ОНП 

«Соціальна робота»;  

− організація проведення 

гостьових лекцій / 

зустрічей 

професіоналівпрактиків, 

науковців;  

− залучення 

професіоналівпрактиків, 

науковців до проведення 

аудиторних занять 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно (відповідно до 

Положення про освітні 

програми УДПУ імені 

Павла Тичини)  

Щомісяця  

Щомісяця  

Постійно (за кожною ОК 

відповідно до графіка 

ОП та розкладу занять) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 Освітнє середовище та 

матеріальні ресурси − 

покращувати умови для 

реалізації права на 

освіту усіх категорій 

- систематично проводити 

опитування студентів 

щодо їх задоволення 

умовами здобуття освіти; - 

лобіювати питання 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

постійно «Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

 



осіб з особливими 

освітніми потребами 

відповідно до Порядку 

організації інклюзивного 

навчання у закладах 

вищої освіти 

облаштування 

підйомником приміщення 

корпусів університету; 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

вищої освіти 

  Визначення політики 

реагування на результати 

опитування здобувачів 

вищої освіти 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості ОП 

 Внутрішнє забезпечення 

якості освітньої 

програми − 

удосконалювати роботу 

щодо популяризації 

академічної 

доброчесності серед 

здобувачів вищої освіти 

- продовжити практику 

популяризації академічної 

доброчесності серед 

здобувачів вищої освіти та 

викладачів через 

інформування, зустрічі; - 

запровадити конкурс 

рекламних відео та 

стінгазет щодо 

необхідності дотримання 

принципів академічної 

чесності 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Соціальна 

робота» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

  Визначення політики 

залучення здобувачів до 

перегляду ОП на 

партнерських засадах 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

Критерій 9. Прозорість та публічність 

 Прозорість та 

публічність − 

- продовжити практику 

постійного оновлення 

Бондаренко 

Г.В., к.пед.н., 

постійно «Соціальна 

робота» за 

 



доповнювати та 

постійно оновлювати 

інформацію на сайті 

щодо залученості 

учасників освітнього 

процесу до наукової, 

практичної діяльності, 

участі в програмах 

обміну 

інформації на сайті 

факультету та субсайтах 

(кафедра, наукові школи, 

центри, 

соціальнопсихологічна 

служба, школа соціальних 

знань). 

доц. кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

  Оприлюднення на сайті 

факультету пропозицій до 

ОП, відомостей щодо їх 

врахування та відхилення 

Гриньова Н.В., 

к. психол.н., 

доц. кафедри 

психології 

(акредитація 

2020-2021 н.р.) 

постійно «Психологія» за 

початковим 

рівнем 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

 

Критерій 10. Навчання через дослідження 

  Під час підготовки 

дисертаційних робіт з 

порівняльної педагогіки 

спонукати аспірантів до 

безпосереднього вивчення 

наукової проблеми в 

країнах далекого 

зарубіжжя 

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

постійно ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Здобувач 

третього 

(освітньо-

наукового) 

рівня вищої 

освіти 

І.  Кравчук 

безпосередньо 

вивчала 

наукову 

проблему в 

Англії 

(працювала 

над темою 

дослідження у 

Британській 

бібліотеці) 

  Більш широко вивчати Коберник постійно ОНП «Освітні, Відвідували 



міжнародний досвід 

підготовки докторів 

філософії 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

гостьові 

лекції  

  Розширення співпраці із 

вітчизняними та 

зарубіжними закладами 

вищої освіти з питань 

обміну досвідом 

підготовки докторів 

філософії 

Коберник 

О.М., д.пед.н., 

проф. кафедри 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

постійно ОНП «Освітні, 

педагогічні 

науки» за третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

Підписанна 

угода про 

співпрацю 

між  

Уманським 

державним 

педагогічним 

університетом 

імені Павла 

Тичини 

(Україна) та 

Пряшівським 

університетом 

в м. Пряшів 

(Словаччина) 

 Розширення та 

оновлення тематики 

наукових досліджень 

аспірантів, напрямів 

діяльності науково-

дослідницьких структур 

відповідно до сучасних 

потреб освіти і науки, 

соціальної роботи, місії 

та стратегії розвитку 

університету 

− вивчення сучасних 

потреб освіти і науки, 

соціальної роботи, місії та 

стратегії розвитку 

університету;  

− моніторинг дотичності 

тем наук. дослідж. 

аспірантів напрямам 

досліджень наукових 

керівників (на етапі 

вступу на ОНП, вибору та 

затвердження наук. 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно (відповідно до 

Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії та доктора 

наук у закладах вищої 

освіти (наукових 

установах), Стандарту 

вищої освіти третього 

(освітньонаукового) 

рівня, ступінь доктор 

філософії, галузь знань 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 



керівника; формулюв. і 

затвердж. теми дисерт. 

роб.; щосеместрових 

звітн. атестацій 

здобувачів; під час попер. 

експертизи дисертації);  

− узгодження тем дослідж. 

здобувачів відповідно до 

напрямів діяльн. наукових 

шкіл, наук.-досл. центрів, 

лабораторій, тематиці 

НДР; 

− розміщення та постійне 

оновлення інформації про 

відповідність напрямів 

дослідж. аспірантів та 

їхніх наук. керівників на 

сайті факультету (ОНП 

«Соц. роб.», 

https://bit.ly/34vybuz). 
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УДПУ імені Павла 

Тичини та локальних 

документів 

факультету/університету, 

що передбачають 

відповідні процедури) 

 Розширення співпраці із 

вітчизняними та 

зарубіжними закладами 

освіти з питань обміну 

досвідом підготовки 

докторів філософії з 

соціальної роботи 

− організація та 

проведення спільних 

заходів із вітчизняними та 

зарубіжними закладами 

освіти в межах діяльності 

науково-дослідних 

структур 

факультету/університету;  

− участь у роботі семінару 

для наукових керівників. 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно  

(відповідно до річного 

Плану розвитку ОНП)  

 

 

Постійно (відповідно до 

Плану роботи семінару 

для наукових керівників) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

 Популяризація 

результатів досліджень 

здобувачів ступеня 

доктора філософії через 

Організаційне та 

матеріальне забезпечення 

в межах освітньо-наукової 

програми можливості для 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

Постійно (відповідно до 

індивідуальних планів 

наукової роботи 

аспірантів, річного 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

 



організацію і проведення 

всеукраїнських і 

міжнародних наукових 

заходів 

проведення і апробації 

результатів наукових 

досліджень аспірантів:  

– участь в організації 

наук. заходів з безкошт. 

публікац. матеріалів; 

 – участь у роботі НТСА, 

РМН;  

– участь у роботі науково-

досл. структур (лабор., 

центрів, наукових шкіл 

факультету/університету);  

– безкошт. публікац. у 

фах. виданні кат. Б, спец. 

231 («Соціальна робота та 

соціальна освіта»);  

– фінанс. заохоч. 

публікацій (Scopus, WoS), 

достроков. захистів 

дисерт. співробітн. 

університету;  

– безкошт. доступ до баз 

Scopus, WoS та ін.;  

– участь у спільних наук. 

заходах із ЗВО, наук.-

досл. устан. України і 

заруб.;  

– щосеместрові звіти, 

попередня експертиза 

дисертації. 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Плану розвитку ОНП, 

планів роботи науково-

досл. структур 

факультету/університету) 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 Реалізація національних 

і міжнародних проєктів, 

проведення досліджень 

аспірантами у межах 

− інформування 

аспірантів, наукових 

керівників щодо 

можливостей участі у 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

Постійно (відповідно до 

планів наукової та 

міжнародної діяльності 

факультету/університету) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

 



ОНП «Соціальна 

робота» шляхом 

виконання 

фундаментальних / 

прикладних досліджень 

національних і 

міжнародних проектах; − 

участь аспірантів, 

наукових керівників у 

НДР (фундаментальних / 

прикладних дослідженнях 

тощо) 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 Стимулювання 

здобувачів, НПП щодо 

публікації результатів 

досліджень у наукових 

виданнях, які входять до 

наукометричних баз 

даних 

− моральне заохочення 

шляхом нагородження 

подяками та грамотами за 

перемоги в різних 

номінаціях університ. 

конкурсів: «Кращий 

молодий науковець», у 

рейтингу викладачів 

університету);  

− матеріальне 

стимулювання (фінанс. 

заохоч. здобувачів, НПП 

щодо публікації 

результатів досліджень у 

наукових виданнях, які 

входять до 

наукометричних баз даних 

Scopus, WoS);  

− безкошт. доступ до баз 

Scopus, WoS та ін. 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно (відповідно до 

п. 2.1.8. Додатку Б 

Колективного договору 

на 2021-2025 рр.) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

 Залучення випускників 

ОНП «Соціальна 

робота» до провадження 

науково-педагогічної 

діяльності, участі у 

процедурах зовнішнього 

і внутрішнього 

− врахування пропозицій 

випускників програми під 

час формулювання цілей 

та програмних результатів 

навчання ОНП 

(опитування, тематичні 

зустрічі тощо);  

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Постійно (відповідно до 

локальних документів 

факультету/університету, 

що передбачають 

відповідні процедури) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

 



забезпечення якості 

освіти ЗВО, наукових 

установ тощо 

− залучення випускників 

ОНП «Соціальна робота» 

до організації та 

проведення заходів 

факультету, університету, 

Асоціацій випускників 

ФСПО, УДПУ імені Павла 

Тичини 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

освіти «доктор 

філософії» 

 Підготовка, професійний 

розвиток (курси, 

тренінги тощо) науково-

педагогічних, наукових 

працівників закладів 

освіти, наукових 

установ, працівників 

закладів соціальної 

сфери у межах реалізації 

ОНП «Соціальна 

робота» 

– сприяння професійному 

розвиткові викладачів 

ОНП;  

– моніторинг рівня 

професіоналізму (роб. 

група ОНП, кафедра, 

факультет, університет); 

створення умов для 

формув. індив. траєкторії 

розвитку НПП, що є 

основою для:  

– формув. плану розвитку 

кафедр, факультету;  

– підвищення кваліф., 

стажування в україн. та 

заруб. ЗВО, наук. 

установах;  

– внутрішньо-корпорат. 

навчання: Наук.-мет. 

центр проф. розв. виклад.; 

курси підвищ. кваліф. 

(зокрема, для НПП ОНП 

«Соц. роб.»); та ін. 

регулярні навчання наук. 

керівників (методичний 

семінар);  

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно (відпов. до 

локальних документів 

факультету/університету, 

що передбачають 

відповідні процедури; 

річного та перспект. 

планув. професійн. 

розвитку (підвищ. 

кваліф.) НПП) 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 



– реаліз. спільних заходів, 

наук. проєктів з іноземн. 

та україн. дослідниками 

(договір № 01/21 ЗВО від 

01.09.2021 р. із 6-ма ЗВО 

України);  

– участі у навчальн. та 

наук.- практ. заходах, 

експертних навчаннях;  

– здобуття наук. ступ. 

доктора наук 

 Розвиток комунікативної 

та науково-методичної 

складової наукової 

діяльності, підготовки 

докторів філософії 

− розвиток наукового 

періодичного фахового 

видання «Соціальна 

робота та соціальна 

освіта»;  

− підготовка навчальних і 

методичних матеріалів з 

питань розвитку 

соціальної роботи, 

підготовки соціальних 

працівників;  

− наукове обґрунтування 

структури, форм 

організації та змісту 

професійної підготовки із 

соціальної роботи тощо 

Коляда Н.М., 

д.пед.н., проф. 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

(акредитація 

2021-2022 н.р.) 

Постійно (журнал 

«Соціальна робота та 

соціальна освіта», 

рубрика «Підготовка 

докторів філософії»)  

 

Постійно (відповідно до 

потреби за результатами 

моніторингу) В межах 

проведення наукових 

досліджень (ОС 

«магістр», «доктор 

філософії») 

ОНП 

«Соціальна 

робота» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

 Залучення аспірантів до 

роботи в 

інтернаціональних 

дослідницьких 

групах/колективах з 

метою набуття ними 

досвіду наукової 

 Сафін О.Д., 

д.психол.н., 

проф., 

завідувач 

кафедри 

психології 

Постійно ОНП 

«Психологія» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

 



взаємодії у міжнародних 

дослідженнях 

філософії» 

 Продовження роботи 

над розширенням бази 

міжнародних угод про 

співпрацю з 

міжнародними 

партнерами – освітніми 

та науково-дослідними 

установами – задля 

збільшення 

можливостей наукових 

стажувань та 

академічної мобільності 

аспірантів. 

 Сафін О.Д., 

д.психол.н., 

проф., 

завідувач 

кафедри 

психології 

Постійно ОНП 

«Психологія» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

 Організовувати спільні 

наукові заходи з іншими 

ЗВО та науково-

дослідними державними 

та громадськими 

інституціями у межах 

наукової діяльності 

здобувачів, залучати до 

участі у їхній роботі 

стейкхолдерів та 

потенційних 

роботодавців 

 Сафін О.Д., 

д.психол.н., 

проф., 

завідувач 

кафедри 

психології 

Постійно ОНП 

«Психологія» за 

третім 

(освітньо-

науковим) 

рівнем вищої 

освіти «доктор 

філософії» 

 

 


