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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Соціально-психологічна 
реабілітація» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за спеціальністю «Соціальна робота», містить 
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги 
до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
 

Розроблено проектною  групою у складі: 
 

1. Сопівник Ірина Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри соціальної роботи та інформаційних 
технологій в освіті, керівник проектної групи. 

2. Вікторова Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальної роботи та інформаційних 
технологій в освіті. 

3. Тверезовська Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри соціальної роботи та 
інформаційних технологій в освіті. 

 
 

 

ОПП «Соціально-психологічна реабілітація» підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 
«Соціальна робота» розроблена відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 р., Постанов Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 
30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р., 
методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні 
рекомендації» (2014 р.), проекту стандарту вищої освіти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно 

виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за 
результати своєї діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 
та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією 
програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти; 
спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 
програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі 
результатів навчання; 

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти; 

4) магістр  – це освітній ступінь, що здобувається на другому  рівні 
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг 
якої становить 90 кредитів ЄКТС;  

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю 
є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

6) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною 
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією 
на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, 
проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 
діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття 
особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх 
покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що 
включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється 
професійна підготовка; 

8) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі 
компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця 
спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти; 

9) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що 
використовується в європейському просторі вищої освіти з метою 
надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти; система 
ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 
освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та 



 

 

обліковується в кредитах ЄКТС; 
10) засоби діагностики – документи, що затверджені в 

установленому порядку, та призначені для встановлення ступеню 
досягнення запланованого рівня сформованості компетентностей 
студента при контрольних заходах; 

11) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому 
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 
відповідного ступеня і кваліфікації; 

12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 
забезпечують реалізацію певної компетентності; 

13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, 
що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання 
поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, 
методологічні); 

14) інтегральна компетентність – узагальнений опис 
кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні 
характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності; 

15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих 
завдань різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності 
(запланованого рівня сформованості компетентностей); 

16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби 
навчання, у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни 
на рівні сучасних досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і 
самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні 
посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, 
енциклопедії, довідники тощо); 

17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної 
рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю 
компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня; 

18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 
досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими 
стандартами; 

19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, 
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості; 

20) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 
інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

21) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання; обсяг одного 
кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального 
року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів 
ЄКТС; 



 

 

22) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті 
виконання виробничих завдань, спрямованих на організацію 
технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення 
функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, 
регулювання) організацією та власне технологічним процесом; програми 
дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними 
функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних 
рівнів підготовки; 

23) дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена 
реалізації виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена до 
проектної та проектно-конструкторської професійних функцій; у межах 
цієї роботи передбачається виконання технічного завдання, ескізного й 
технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної документації 
тощо; 

24) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого 
спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад, технічну 
підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним 
(планування, облік, аналіз, регулювання); 

25) курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого 
відноситься здебільшого до проектної та проектно-конструкторської 
діяльності; цей вид навчальної роботи може включати елементи 
технічного завдання, ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, 
експлуатаційної, ремонтної документації тощо; виконання курсового 
проекту регламентується відповідними стандартами; 

26) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації 
до супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами 
навчальних занять, що містить, у тому числі інформацію щодо засобів та 
процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання 
вправ, джерел інформації; 

27) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення 
студентом запланованого рівня сформованості компетентностей за 
видами навчальних занять; 

28) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація 
самостійного смислового значення (поняття, явища, відношення, 
алгоритми); 

29) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких 
забезпечуються навчальною дисципліною; 

30) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) 
матеріальні об’єкти на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта 
діяльності); незалежно від фізичної природи об’єкт діяльності має певний 
період (цикл) існування, який передбачає етапи: проектування 
(розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення 
певних його якостей та властивостей; створення (виробництва, 
впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт використовується за 
призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке пов’язане з 



 

 

відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; 
утилізації та ліквідації; 

31) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 
вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій 
установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 
умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 
формування гармонійно розвиненої особистості; 

32) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних 
для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти; 

33) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної 
освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та 
інших осіб; 

34) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого 
рівня сформованості дисциплінарних компетентностей; 

35) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом 
навчального матеріалу під час проведення аудиторного навчального 
заняття (опитування студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з 
виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

36) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає 
зміст навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, 
розробляється кафедрою, яка закріплена наказом ректора для 
викладання дисципліни; 

37) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 
сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 
особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-
науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти; 

38) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 
компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), 
які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення 
навчання; 

39) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка 
правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної 
кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень; 

40) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що 
розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного 
навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння 



 

 

окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та 
формами навчання); 

41) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 
елементів та змістових модулів, опанування запланованих 
компетентностей, виконання індивідуальних завдань, підготовки до 
контрольних заходів; 

42) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається 
закладом вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану 
освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів 
вищої та післядипломної освіти; 

43) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка; 

44) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 
установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

45) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог 
до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального 
закладу й наукової установи; 

46) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань 
та розв’язання задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні 
(інтелектуальнотворчі) та практичні (на основі майстерності з 
використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

47) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 
відповідно до стандартів вищої освіти. 
 



 

 

1. Профіль освітньо-професійної програми  
«Соціально-психологічна реабілітація» зі спеціальності  

231 «Соціальна робота» 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Гуманітарно-педагогічний 
факультет 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень  
Вчитель-реабілітолог, керівник центру (психологічного 
забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з 
надання соціальних послуг) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Соціально-психологічна реабілітація 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 1,5 роки 

Наявність 
акредитації 

Акредитація первинна. 
Сертифікат про акредитацію спеціальності «Соціальна 
педагогіка» (до 1 липня 2026 р.) 
 Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  
FQ -ЕНЕА - другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 
програми 

 До 2023 року 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://nubip.edu.ua/node/46601 

2 - Мета освітньої програми 

Професійна підготовка фахівця з соціальної-реабілітаційної роботи, здатного 
ефективно працювати в соціальній та освітній сферах.  

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація  
(за наявності)) 

Магістр – другий рівень вищої освіти. 
Другий магістерський рівень вищої освіти відповідає 
восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних 
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 
для виконання фахової діяльності, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової та педагогічної діяльності 



 

 

Орієнтація освітньої 
програми 

Має прикладну орієнтацію, сприяє формуванню 
випускників як соціально-активних та професійних 
особистостей, спроможних проводити наукові 
дослідження, вирішувати певні соціальні проблеми і 
завдання у соціальній сфері, надавати соціальну, 
реабілітаційну, психологічну та педагогічну допомогу 
особистості за умови оволодіння системою 
компетентностей, які визначені цією програмою. Основний фокус 

освітньої програми 
та спеціалізації 

Професійний. Програма ґрунтується на загальнонаукових 
засадах, сучасному досвіді практичної соціальної роботи, її 
викладання у ЗВО, орієнтує на актуальні спеціалізації, в 
межах яких можлива професійна діяльність. 
 Ключові слова: соціальна робота, реабілітація, психологія 
соціальної роботи, соціальний захист, соціальна політика, 
соціальні послуги, соціальна педагогіка, управління 
соціальною роботою. Особливості 

програми 
Спрямованість на наукову, дослідницьку, практичну 
соціальну роботу з різними категоріями населення, 
соціально-психологічну діяльність у закладах та 
соціальних установах, управлінську діяльність у соціальній 
сфері, формування навичок реабілітаційної роботи та 
психологічного консультування. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

- соціальний працівник;  
- методист з професійної реабілітації;  
- начальник центру (психологічного забезпечення, 
соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання 
соціальних послуг); 
- вчитель-реабілітолог; 
- помічник вчителя-реабілітолога; 
- вихователь соціальний по роботі з дітьми інвалідами; 
- інспектор в органах державної влади та управління;  
- працівник органів внутрішніх справ, установ 
пенітенціарної системи;  
-  державний соціальний інспектор; 
-  соціальний працівник за місцем проживання;  
- співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю 
та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць 
ув’язнення;  
- працівник організацій – суб’єктів соціальної та 
гуманітарної допомоги населенню;  
- працівник служб підтримки та розвитку сім’ї;  
- інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів 
місцевих рад, працівник органів опіки;  
- спеціаліст служби зайнятості;  
- соціальний працівник на підприємстві, в закладі.  
- Подальше навчання Навчання за програмою підготовки доктора філософії 

5 - Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
модульно-рейтингове навчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, практичне навчання. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, презентації, проектна 
робота, магістерська робота. 

 

 
 



 

 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

1. (ЗК 1) Здатність до критичного мислення, аналізу та 
синтезу.  
2. (ЗК 2) Здатність розробляти і управляти проектами. 
3. (ЗК 3) Здатність удосконалювати й розвивати 
професійний, інтелектуальний і культурний рівні. 
4. (ЗК 4) Здатність до усного і письмового професійного 
спілкування іноземною мовою. 
5. (ЗК 5) Здатність проведення наукових і прикладних 
досліджень на професійному рівні. 
6. (ЗК 6) Здатність ініціювати, планувати та управляти 
змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових 
соціальних систем. 
7. (ЗК 7) Здатність фахово аналізувати інформацію, 
оцінювати повноту та можливості її використання. 
8. (ЗК 8) Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні 
підходи до їх реалізації (креативність). 
9. (ЗК 9) Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 
співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. 
10. (ЗК 10) Здатність управляти різнобічною комунікацією 

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

1. (ФК 1) Здатність до розуміння та використання сучасних 
теорій, методологій і методів соціально-психологічних та 
інших наук стосовно до завдань фундаментальних і 
прикладних досліджень у галузі соціальної роботи та 
психології. 
2. (ФК 2) Здатність планувати та здійснювати наукові 
комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу 
соціально значимих проблем і факторів досягнення 
соціального благополуччя різних груп населення. 
3. (ФК 3) Здатність узагальнювати  інформацію про 
клієнта, вибирати оптимальні методи та проводити 
соціально-психологічну діагностику особистості для 
встановлення патопсихологічного діагнозу та інтерпретації 
його результатів, а також прогнозувати та моделювати 
процес соціально-психологічної реабілітації. 
4. (ФК 4) Здатність до впровадження методів і технологій 
інноваційного практикування та управління в системі 
соціально-психологічної реабілітації. 
5. (ФК 5) Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня, налагоджувати взаємодію 
державних, громадських і комерційних організацій на 
підґрунті соціального партнерства. 
6. (ФК 6) Здатність оцінювати процес і результат виконаної 
роботи, розробляти та впроваджувати програми 
забезпечення якості соціально-психологічної реабілітації. 
7. (ФК 7) Здатність до професійної рефлексії.  
8. (ФК 8) Здатність до оцінювання та просування 
соціальних змін, спрямованих на покращення соціального 

 



 

 

добробуту. 
9. (ФК 9) Здатність організовувати спільну діяльність, 
ініціювати командо утворення, сприяти згуртуванню та 
груповій мотивації, фаси літувати процеси прийняття 
групових рішень. 
10. (ФК 10) Здатність сприяти набуванню й удосконаленню 
фахівцями та нефахівцями спеціальних знань і навичок у 
сфері соціально-психологічної реабілітації. 
11. (ФК 11) Здатність до розроблення та управління  
соціальними проектами. 
12. (ФК 12) Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість задля вирішення соціальних проблем 
через упровадження соціальних інновацій. 
13. (ФК 13) Здатність виявляти професійну ідентичність та 
діяти згідно з цінностями соціальної роботи та психології. 
14. (ФК 14) Здатність до критичного оцінювання 
соціальних наслідків політики у сфері прав людини, 
соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, 
ініціювання пропозицій і рекомендацій стосовно 
удосконалення нормативно-правового забезпечення 
соціально-психологічної реабілітації. 
15. (ФК 15) Здатність до формування позитивного іміджу 
професії, її статусу в суспільстві. 
16. (ФК 16) Здатність упроваджувати ефективний 
менеджмент організації у сфері соціально-психологічної 
реабілітації 

7 - Програмні результати навчання 

 ПР 1. Критично осмислювати проблеми в науковій або 
професійній діяльності на межі предметних галузей, 
розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують 
оновлення й інтеграції знань в умовах 
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 
ПР 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень 
і різні джерела знань про практики соціально-психологічної 
реабілітації, формулювати висновки та рекомендації щодо 
їх впровадження. 
ПР 3. Застосовувати іноземні джерела при виконанні 
завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, 
висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово. 
ПР 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння 
теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і 
з інших галузей соціогуманітарних наук. 
ПР 5. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз 
емпіричних даних. 
ПР 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію 
необхідну для професійного зростання, опановувати її, 
засвоювати та продукувати нові знання, розвивати 
професійні навички та якості. 
ПР 7. Обирати та застосовувати інноваційні методи в 
складних і непередбачуваних та/або спеціалізованих 
контекстах. 
ПР 8. Автономно приймати рішення в складних і 



 

 

непередбачуваних ситуаціях. 
ПР 9. Виконувати рефлексивні практики в контексті 
цінностей соціально-психологічної реабілітації, 
відповідальності, у тому числі для запобігання 
професійного вигорання. 
ПР 10. Аналізувати соціальних та індивідуальний контекст 
проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, 
формулювати мету і завдання соціально-психологічної 
реабілітації, планувати втручання в складних і 
непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей 
соціально-психологічної роботи. 
ПР 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних 
галузей і професіоналів, здійснювати їх підготовку до 
виконання завдань соціально-психологічної реабілітації, 
ініціювати командо утворення та координувати командну 
роботу. 
ПР 12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав 
людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 
суспільства, розробляти рекомендації стосовно 
удосконалення нормативно-правового забезпечення 
соціально-психологічної реабілітації 
ПР 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, 
оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання 
завдань професійної діяльності. 
ПР 14. Визначити методологію прикладного наукового 
дослідження. 
ПР 15. Розробляти критерії та показники ефективності 
професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні 
виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо 
забезпечення якості соціально-психологічних послуг та 
управлінських рішень. 
ПР 16. Розробляти соціальні проекти на 
високопрофесійному рівні. 
ПР 17. Самостійно будувати та підтримувати 
цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом 
людей, представниками різних спільнот і організацій, 
аргументувати, переконувати, вести конструктивні 
переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно 
ставитися до альтернативних думок. 
ПР 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної 
професії та відповідати своєю поведінкою етичним 
принципам і стандартам соціально-психологічної роботи.       

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

10 науково-педагогічних працівників із науковими 
ступенями, серед яких 4 доктори наук з педагогіки, 4 
кандидати наук з педагогіки та 2 кандидати наук із 
психології. 2/3 лекційних курсів читають доктори наук, 
професори. До навчального процесу залучаються провідні 
фахівці соціальної сфери. 

Матеріально-
технічне 

забезпечення 

Спеціалізовані аудиторії, кабінети, комп’ютерний клас, 
читальний зал, обладнані мультимедійними засобами. 



 

 

Інформаційне та 

навчально-
методичне 

забезпечення 

Електронні освітньо-наукові ресурси; електронні бібліотечні 
online ресурси, платформа дистанційного навчання Moodle 
(http://elearn.nubip.edu.ua); веб сторінка кафедри 
(https://nubip.edu.ua/node/3399); навчально-методичні 
комплекси дисциплін в електронному вигляді; підручники, 
навчальні посібники, довідкова та інша навчальна 
література, фонд фахових періодичних видань. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

Діє програма закордонного безкоштовного стажування в 
Поморській академії в Слупську (Польща) для студентів і 
науково-педагогічних працівників, а також спільний 
українсько-польський проект «подвійних дипломів», за яким 
студенти отримують державні дипломи українського та 
європейського зразка. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 Програма передбачає укладення договорів про подвійне 
дипломування, міжнародне стажування, проходження 
практики.  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

 Програма може бути адаптована для навчання іноземних 
здобувачів освіти 

  



Перелік компонент освітньо-професійної  програми 

«Соціально-психологічна реабілітація»  та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ   

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 1 Реабілітаційна психологія 4 З 

ОК 2 Педагогіка вищої школи 8 Е 

ОК 3 

Законодавча база соціально-педагогічної діяльності та 

основи інтелектуальної власності 

4 З 

Вибіркові компоненти ОПП 

Вибірковий блок 1 (за вибором університету) 

ВК 1.1 Методологія та організація наукових досліджень 4 З 

ВК 1.2 Ділова іноземна мова 4 Е 

Вибірковий блок 2 (за вибором студента) 

ВК 2.1 

Керівник закладу освіти 6 З, Е 

Аграрна політика 

Філософія науки 

Загальний обсяг за циклом загальної підготовки 30 кредитів  

2. ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ   

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 4 Основи медицини 8 Е 

ОК 5 Соціально-педагогічна реабілітація 4 Е 

ОК 6 

Управління соціально-педагогічними системами та 

менеджмент соціально-педагогічної роботи 

8 З 

Вибіркові компоненти ОПП 

Вибірковий блок 1 (за вибором університету) 

ВК 1.3 Соціальна політика 4 Е 

Вибірковий блок 2 (за вибором студента) 

ВК 2.2 

Організація роботи з різними соціальними групами  4 Е 

Практична соціальна робота в лабораторіях 

Інноваційні технології в соціальній роботі 

ВК 2.3 

Основи фізичної та медичної реабілітації 4 

 

З 

Технології проектування та оцінювання соціальної 

роботи 

Експертиза психологічного та соціологічного 

інструментарію 

ВК 2.4 

Рекламно-інформаційні технології в соціальній сфері 6 З, Е 

Інформаційні технології в соціально-педагогічних 

дослідженнях 

Загальний обсяг за циклом фахової (спеціальної) підготовки: 38 кредитів 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
 компонентам освітньо-професійної програми 

 «Соціально-психологічна реабілітація» 
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ЗК 1 ● ●    ●  ●  ●  ● ● 

ЗК 2  ●    ●  ●      

ЗК 3 ●  ● ● ●  ●  ● ● ●   

ЗК 4         ●     

ЗК 5        ●      

ЗК 6      ●       ● 

ЗК 7 ● ●    ●       ● 

ЗК 8      ●  ●    ●  

ЗК 9    ● ●  ●    ●   

ЗК 10    ● ●  ●    ●   

ФК 1        ●  ●    

ФК 2        ●  ●    

ФК 3   ● ●   ●       

ФК 4   ● ●          

ФК 5         ●  ●   

ФК 6      ●       ● 

ФК 7    ● ●         

ФК 8       ●       

ФК 9    ● ● ●     ●   

ФК 10   ● ●  ● ●   ●    

ФК 11      ●       ● 

ФК 12       ●     ●  

ФК 13 ● ● ●   ●    ●    

ФК 14  ●     ●      ● 

ФК 15 ●      ●  ●  ● ●  

ФК 16      ●       ● 



 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 
компонентами освітньо-професійної програми «Соціально-психологічна 

реабілітація» 
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ПРН 1 ● ●  ● ● ● ● ●  ●   ● 

ПРН 2 ●  ● ●    ●      

ПРН 3    ●     ●     

ПРН 4 ●  ●    ●   ●    

ПРН 5   ● ●    ●      

ПРН 6    ●    ●      

ПРН 7   ● ●  ●       ● 

ПРН 8   ● ●  ●       ● 

ПРН 9   ● ●  ●       ● 

ПРН 10   ● ● ●     ●    

ПРН 11   ●  ● ●       ● 

ПРН 12  ● ●    ●      ● 

ПРН 13 ●   ●        ●  

ПРН 14   ● ●    ●      

ПРН 15  ● ● ●  ●       ● 

ПРН 16 ●  ● ● ● ● ●   ●    

ПРН 17   ●      ●  ●   

ПРН 18 ●  ●  ● ●     ● ● ● 

 
 












