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РЕЦЕНЗІЯ - ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Соціальна педагогіка»
фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 23 І Соціальна робота 

галузі знань 23 Соціальна робота, спеціалізації Соціальна педагогіка, що 
реалізується у ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного

університету імені Івана Франка»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи

Освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка» підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткий цикл) фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота спеціалізації 

Соціальна педагогіка є програмою, яка відповідає основним вимогам Стандарту, її 

структура включає як основні, так і вибіркові компоненти освітньої програми. 

Предмети навчального плану, які наведені в ОПП, відображають теми, актуальні 

для соціальної педагогіки, соціальної сфери, соціальної політики та соціальної 

роботи.

В освітньо-професійній програмі «Соціальна педагогіка» реалізується 

компетентнісний підхід до освітнього процесу і є нормативним документом, в 

якому визначається сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 

у ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету 

імені Івана Франка» підготовки фахового молодшого бакалавра в межах 

спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота спеціалізації 

Соціальна педагогіка.

Рецензована освітньо-професійна програма використовується для 

визначення та оцінювання якості змісту, результатів освітньої діяльності; визначає
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вимоги до освітньої програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

відповідного освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (120 

кредитів ЄКТС); перелік програмних компетентностей випускника; нормативний 

зміст підготовки здобувачів фахової передвигцої освіти, сформульованим у 

термінах результатів навчання; перелік ресурсного забезпечення реалізації 

програми; визначено терміни навчання за програмою (1 рік 10 місяців).

Метою освітньо-професійної програми є формування компетентного 

конкурентоспроможного фахівця в галузі Соціальної роботи, який володіє 

спеціальними знаннями, навичками і вміннями, адекватних сучасним 

соціокультурним умовам.

Теоретичний зміст предметної області включає поняття, концепції та методи 

підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з 

метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального 

функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної інклюзії.

Методологія освітньо-професійної програми спирається на методи та 

технології збирання, обробки й інтерпретації результатів досліджень у соціально- 

педагогічній і соціальній сферах.

Послідовність вивчення дисциплін, план, графік навчального процесу, 

перелік, обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають структурно- 

логічній схемі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 

231 Соціальна робота спеціалізацією Соціальна педагогіка і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання, запитам 

потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

Освітньо-професійна програма відповідає сучасному рівню розвитку науки 

та педагогічної практики, що дозволяє рекомендувати її до використання для 

підготовки майбутніх соціальних педагогів, соціальних працівників на 

початковому рівні (короткий цикл) фахової передвищої освіти.
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