
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП «Соціальне забезпечення», 2022 

першого (бакалаврського) рівня: 

№ Пропозиція Автор  

(хто 

вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені 

зміни 

Документ, 

дата затв. 

змін 

1. 1. Внести зміни в шаблон та 

зміст ОП відповідно до рішень 

та наказів ДДПУ за 

результатами проведених 

акредитаційних експертиз:  

- переглянути крайню дату 

розгляду / перегляду та 

затвердження ОП вченою 

радою ДДПУ  - червень 2022р.  

(тобто до початку вступної 

компанії); 

- додати до ОП таблицю 

пропозицій та внесення змін; 

2. Компетентності (ЗК, СК, ПК) 

та ПРН розділити на ті,  що 

визначаються Стандартом ВО 

спец-ті та угоджуються з  проф. 

стандартом, та ті, що 

формуються розробниками ОП 

самостійно відповідно до 

предметної спеціальності. 

3. Додати в ОП «Матрицю 

відповідності компетентностей 

та результатів навчання 

дескрипторам НРК (знання, 

уміння, комунікація, 

автономність)»  (після К та 

ПРН).  

4. У структурі обов’язкової 

частини ОП передбачити 

розподіл ОК на цикли загальної 

та професійної підготовки.  

5. Орієнтовні переліки 

пропонованих вибіркових 

дисциплін подати у Додатках. 

 

 

Гарант – 

Коношенко 

С.В. 

На підставі 

Наказу 

ДДПУ №13 

від 13.01.22 

«Щодо 

вдосконал. 

ОП» (за рез. 

акред  

експертиз); 

Наказу 

ДДПУ від 

28.01.22 

«Щодо 

затвердженн

я переліку 

обов’язкових 

дисциплін»; 

згідно 

рекомендацій 

НМВ; 

ПЛАПК 

 

 

31.03. 

2022 

1. Внесено зміни в шаблон та 

зміст ОП відповідно до рішень 

та наказів ДДПУ за 

результатами проведених 

акредитаційних експертиз:  

- переглянуто крайню дату 

розгляду / перегляду та 

затвердження ОП вченою 

радою ДДПУ  - червень 2022р.  

(тобто до початку вступної 

компанії); 

- додано до ОП таблицю 

пропозицій та внесення змін; 

2. Компетентності (ЗК, СК, 

ПК) та ПРН розділено на ті,  

що визначаються Стандартом 

ВО спец-ті 231 Соціальна 

робота та угоджуються з  проф. 

стандартом, та ті, що 

формуються розробниками ОП 

самостійно відповідно до 

предметної спеціальності. 

3. Додано в ОП «Матрицю 

відповідності компетентностей 

та результатів навчання 

дескрипторам НРК (знання, 

уміння, комунікація, 

автономність)»  (після К та 

ПРН).  

4. У структурі обов’язкової 

частини ОП передбачено 

розподіл ОК на цикли 

загальної та професійної 

підготовки.  

5. Орієнтовні переліки 

пропонованих вибіркових 

дисциплін подано у Додатках.: 

А – ДШВ; Б. – ДФВ; В – 

блочний вибір. 

 

Протокол  

кафедри 

соціальної 

роботи № 

11, від 

23.06.2022 

 

Завідувач кафедри                                                 С.В. Коношенко 

 


