2

ПЕРЕДМОВА
Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньонаукового)рівня вищої освіти(ступеня доктора філософії) соціальна робота
з галузі знань_23 «соціальна робота» за спеціальністю __231 «соціальна робота»_
визначає передумови доступу до навчання; розкриває зміст освітньої та
наукової складових підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти; зазначає
обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії;

містить перелік загальних та спеціальних (фахових, предметних)

компетентностей та програмних результатів навчання; встановлює вимоги до
контролю якості вищої освіти. Є основою для формування індивідуальних
навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи здобувачів.
Освітньо-наукова програма розроблена відповідно до таких нормативних
документів:
Закон України «Про вищу освіту»від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної
рамки кваліфікацій»;
постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності»;
постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих навчальних закладах (наукових установах)»;
наказ МОН від 01.06.2016 р. № 600 «Про затвердження та введення в дію
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»;
наказ МОН України від 11.07. 2019 р. № 977 «Про затвердження Положення
про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти»;
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наказ МОНвід 30.04.2020 № 584 «Про унесення змін до Методичних
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».

Освітньо-наукова програма враховує сучасні тренди та рекомендації щодо
розвитку третього рівня вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти:


Зальцбурзькі принципи – І (Salzburg-I). Bologna Seminar «Doctoral Programmes
for the European Knowledge Society» (Salzburg, 3–5 February 2005). Conclusions
and Recommendations;



Зальцбурзькі принципи – ІІ (Salzburg-IІ). Salzburg II Recommendations.
European Universities’ Achievements since 2005 in Implementing the Salzburg
Principles. Brussels. European University Assosiation, 2010;



Принципи

інноваційної

докторської

підготовки

(PrinciplesforInnovativeDoctoralTraining).
ExplorationoftheimplementationofthePrinciplesforInnovativeDoctoralTraining
inEurope: FinalReportEuropeanCommission, DGRTDReference: ARES (2011)
932978;


Зальцбург

–

вперед

(SalzburgForward).DoctoralEducation

–

TakingSalzburgForward. ImplementationandNewChallenges. Brussels, European
University Assosiation, 2016;


Сучасна докторська освіта в Європі: підходи та інституціональні структури.
Doctoral Education in Europe Today: Approaches and Institutional Structures.
Survey. Berlin, European University Assoсiation, 2019.
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Освітньо-наукова програма розроблена робочою групою у складі:
№
з/п
1.
2.

3.

Прізвище, ім’я, по батькові
Маловічко

Олена

Науковий ступінь, вчене звання, посада, основне
місце роботи (навчання)

Владиславівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент

гарант ОНП
Приймак Олег Миколайович
Бойко Ганна Валентинівна

кафедри соціальної філософії та управління ЗНУ
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри
соціальної філософії та управління ЗНУ
кандидат

психологічних

наук,

доцент,

доцент

кафедри соціальної філософії та управління ЗНУ
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач

4.

Заверико Наталія Віталіївна

кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти
ЗНУ

5.

Гладиш Марія Олександрівна

кандидат

педагогічний

наук,

доцент,

кафедра

соціальної педагогіки та спеціальної освіти ЗНУ
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1. Профіль освітньо-наукової програми
1. Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти
Офіційна назва освітньо-наукової
програми
Тип програми
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь
Спеціальність
Кваліфікація

Запорізький національний університет
«Соціальна робота»
освітньо-наукова
третій (освітньо-науковий)
доктор філософії

23 Соціальна робота
231 Соціальна робота
Доктор філософії за спеціальністю соціальна робота

Цикл/рівень

FQ-EHEA – третій цикл
ЕQF-LLL – 8 рівень
НРК України – 8 рівень
Тип диплому та обсяг освітньо- диплом доктора філософії, одиничний
наукової програми
термін навчання – 4 роки (у т.ч. освітня складова– 2 роки)
освітня складова: 48 кредитів ЄКТС
наукова складова: проведення власного наукового дослідження
та оформлення його результатів у вигляді дисертації;
публікація статей за темою дисертації
Наявність акредитації
–
Передумови

наявність освітнього ступеня магістра (другий рівень вищої
освіти)
Форми навчання
денна, заочна, вечірня
Мова(и) викладання
українська
Термін
дії
освітньо-наукової 4 роки
програми
Інтернет-адреса
постійного http://phd.znu.edu.ua
розміщення
освітньо-наукової
програми
2. Мета/цілі освітньо-наукової програми
Основною ціллю ОНП є фундаментальна та спеціальна підготовка науковців вищої кваліфікації,
здатних розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної роботи за допомогою наукових
досліджень та здійснювати науково-дослідну, управлінську і прикладну фахову діяльність
3. Характеристика освітньо-наукової програми
Предметна
(галузь
спеціальність,
спеціалізація
наявності))

область Об’єктами вивчення є комплексні проблеми, які виникають, коли
знань, наявних знань недостатньо для вирішення конкретного завдання, а
спосіб, за допомогою якого можна здобути відсутні знання – невідомий.
(за Цілями навчання є фундаментальна та спеціальна підготовка науковців
вищої кваліфікації, здатних розв’язувати комплексні проблеми у сфері
соціальної роботи за допомогою наукових досліджень та здійснювати
науково-дослідну, управлінську і прикладну фахову діяльність.
Теоретичним змістом предметної області слугують концепції,
закономірності, принципи, поняття, які формують фахову компетентність
науковця.
Методи, методики та технології:
дослідницькі, інформаційно-
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комунікативні, освітні методи і технології.
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані
інформаційні системи та програмні продукти.
Орієнтація
освітньо- ОНП орієнтована на підготовку до науково-дослідної, управлінської та
наукової програми
прикладної діяльності; на здатність розв'язувати комплексні проблеми в
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та продукування нових
цілісних знань, а також проведення власного наукового дослідження,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення.
Основний
фокус ОНП фокусується на формуванні загальних та фахових компетентностей,
освітньо-наукової
необхідних для підготовки наукових кадрів, здатних проводити
програми
фундаментальні і прикладні дослідження соціальних проблем в мікро- та
макросоціумі та проблем практики соціальної роботи. Випускники
програми будуть здатними реально впливати на зміну соціальної
політики на локальному, регіональному та національному рівнях.
Особливості
освітньо- Особливості ОНП складає:
наукової програми
- розвиток традицій Запорізької школи соціальної роботи в контексті
забезпечення сталого соціального розвитку регіону та країни в цілому;
- розвиток компетентнісної стратегії підготовки з соціальної роботи за
допомогою комбінування теоретичної і практичної підготовки.
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальше навчання
Придатність
працевлаштування

Подальше навчання

до Первинні посади, визначені у розділах Національного класифікатору
професій:
2446 – професіонали в галузі соціального захисту населення (2446.1 –
наукові співробітники (соціальний захист населення) та ін.);
231 – викладачі університетів та закладів вищої освіти.
Здобуття наступного наукового ступеня доктора наук.
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
5. Викладання та оцінювання

Викладання та навчання ОНП

Набуття

передбачає студентоцентровану модель викладання та
навчання, спрямовану створення підґрунтя для набуття
здобувачами вищої освіти здатності самостійно обирати
світоглядно-ціннісні системи та відповідні ним змістовні напрямки
філософської освіти. При цьому акцент робиться на необхідності
усвідомлювати власну відповідальність за свій вибір.
У процесі реалізації цієї моделі застосовуються традиційні та
інноваційні форми і методи викладання та навчання.
Використовуються відео-, словесні, інтерактивні, проблемні,
евристичні, пошукові, дослідницькі, діалогові методи навчання,
зокрема: лекції з
відеодемонстраціями і електронними
презентаціями, полілогові бесіди, проблемні семінари, практичні
заняття з вирішення практичних кейсів, дебатні практичні заняття,
самостійне виконання завдань, ділові ігри, програмоване на
ситуаційне навчання; застосовуються технології: інформаційні, Elearning, дистанційного навчання (СЕЗН ЗНУ), проблемного
навчання, case-study, ділових і інтелектуальних ігор, дискусій і
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багатосторонніх дебатів, проектного навчання, рефлексій. Означені
форми й методи спрямовані на активізацію здобувачів вищої
освіти, формування у них знань, вмінь і навиків пізнання та
діалогу, властивого для сфери соціальної роботи.
Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної
інформації про зміст і характер досягнення аспірантів у
навчальному процесі, а також про успішність викладання.
Система оцінювання передбачає поточний і підсумковий контроль
знань та аналіз результатів наукової роботи здобувачів
Поточний контроль здійснюється викладачами на підставі
опитування, тестування, само- та взаємооцінювання, а також за
результатами захисту індивідуальних та групових проектів,
виконання індивідуальних завдань (написання есе, CV,
мотиваційного листа, анотації, рецензії на статтю, розробка
елементів проектної заявки та ін.).
Поточний контроль за
результатами наукової роботи (проведення запланованого обсягу
досліджень, розроблених розділів дисертації, кількості публікацій
тощо) здійснюється науковими керівниками здобувачів.
Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або заліку за
результатами вивчення навчальної дисципліни та проходження
практики, а також передбачає проміжну (напіврічну та річну)
атестацію здобувачів щодо виконання ними індивідуальних
навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи
аспіранта.
Проміжна атестація проводиться на двох рівнях: перший –
атестація на рівні наукового керівника та кафедри, на засіданні якої
заслуховується звіт здобувача та ухвалюється відповідне рішення.
Результати атестації затверджуються вченою радою факультету.
Другий рівень – атестація комісією на чолі з проректором з
наукової роботи (починаючи з другої атестації), до складу якої
входять: завідувач відділу аспірантури і докторантури, гарант
освітньо-наукової програми, декан факультету, фахівець відділу
аспірантури і докторантури (секретар комісії). Атестація на
другому рівні має на меті підтримку подальшої наукової діяльності
аспіранта, а також виявлення проблемних питань (у тому числі
попередження конфліктів) у процесі підготовки в аспірантурі та
сприяння їх вирішенню з боку адміністрації ЗНУ.
Присудження ступеня доктора філософії відбувається за
результатами публічного захисту дисертації у спеціалізованій
вченій раді. До захисту допускаються здобувачі, які повністю
виконали індивідуальний навчальний план та індивідуальний план
наукової роботи, отримали висновок наукового керівника та
пройшли попередню експертизу дисертаційної роботи (фаховий
семінар).

Оцінювання

6. Програмні компетентності
Вид
компетентності

шифр
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Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики.
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових
та комплексних ідей.
ЗК 2 Здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями, застосовувати їх у практичних ситуаціях.
ЗК 3 Здатність до формування системного наукового світогляду та
загального культурного кругозору.
ЗК 4 Здатність до критичного мислення.
ЗК 5 Здатність діяти на основі морально-етичних норм і стандартів
професійної поведінки науковців і викладачів, дотримуватися
принципів академічної доброчесності.
ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу наукової інформації з різних джерел; використання інформаційно-комунікаційних
технологій у дослідницькій та викладацькій діяльності.
ЗК 7 Здатність до організації та проведення навчальних занять зі
здобувачами вищої освіти зі застосуванням сучасних освітніх
технологій та інноваційних методів навчання; об’єктивного оцінювання здобутих результатів навчання.
ЗК 8 Здатність до започаткування, планування та проведення
наукових досліджень на відповідному рівні, із забезпеченням якості
виконуваних робіт, дотримання правил безпеки та бережливого
ставлення до навколишнього середовища.
ЗК 9 Здатність до узагальнення та систематизації результатів
наукових досліджень; оприлюднення їх результатів у вигляді:
наукової доповіді (тез), статті, звіту про виконання НДР, монографії, дисертації; захисту прав інтелектуальної власності.
ЗК 10 Здатність до розроблення, реалізації та управління освітніми
й науковими проектами на національному та міжнародному рівнях.
ЗК 11 Здатність працювати у науковому колективі та організовувати його діяльність; виявляти та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення, діяти свідомо та відповідально,
демонструвати ініціативу та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.
ЗК 12 Здатність до представлення та обговорення результатів
наукових досліджень українською та англійською мовами в усній
та письмовій формах для вільного спілкування з вітчизняною та
міжнародною академічною спільнотою, а також експертами з
інших галузей знань/видів економічної діяльності.
ЗК 13 Здатність до міжособистісної взаємодії та комунікації; володіння технікою публічних виступів, риторики та аргументації.
ЗК 14 Здатність працювати автономно; планувати та управляти
своїм часом.
ЗК 15 Здатність до особистісного та професійного розвитку
ЗК 16 Здатність працювати з наукометричними базами даних з
метою виконання власного наукового дослідження та вміння
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Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності

використовувати сучасні технології для організації і забезпечення
власної наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у
підготовці наукових публікацій, звітів, ділової та особистої
документації.
СК1. Здатність до пошуку, самостійного відбору та обробки
наукової інформації й емпіричних даних.
СК2. Здатність до застосування категорійно-понятійного апарату,
новітніх теорій, концепцій, технологій та методів, необхідних для
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності.
СК3.Здатність до використання загальнонаукових та спеціальних
методів досліджень, які спрямовані на пізнання досліджуваних
явищ та соціальних процесів.
СК4.Здатність виокремлювати актуальні соціальні проблеми та визначати їх структуру, взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків як
об’єкта наукового дослідження.
СК5.Здатність формулювати наукову проблему, розробляти концептуальні засади, висувати робочі гіпотези досліджуваної проблеми,
обирати методи наукового дослідження у сфері соціальної роботи.
СК6.Здатність до побудови тлумачно-інтерпретаційних моделей
для пояснення соціальних явищ і процесів, переосмислення
наявних та створення нових знань та/або професійних практик у
сфері соціальної роботи.
СК7.Здатність дотримуватися етики наукового дослідження та
деонтологічних принципів соціальної роботи.
СК8.Здатність розробляти та застосовувати інструментарій,
проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати й
узагальнювати та презентувати його результати, обґрунтовувати висновки.
7. Програмні результати навчання
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Шифр

ПРН1. Демонструвати системний науковий світогляд, професійну етику та загальний
культурний кругозір.
ПРН2.Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та
прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово.
ПРН3.Демонструвати універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації, управління науковими проектами та/або складення
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної
власності.
ПРН4.Генерувати нові ідеї (креативність).
ПРН 5.Обирати та застосовувати інновації для інтеграції науки і практики, розв’язання суспільно значущих проблем.
ПРН 6.Практикувати пошук, самостійний відбір та обробку наукової інформації й
емпіричних даних.
ПРН7.Застосовувати категорійно-понятійний апарат, новітні теорії, концепції, технології та методи, необхідні для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної
діяльності.
ПРН8.Використовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, які спрямовані на пізнання досліджуваних явищ та соціальних процесів.
ПРН9.Виокремлювати актуальні соціальні проблеми та визначати їх структуру, взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків як об’єкта наукового дослідження.
ПРН10.Формулювати наукову проблему, розробляти концептуальні засади, висувати
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, обирати методи наукового дослідження у
сфері соціальної роботи.
ПРН11.Будувати тлумачно-інтерпретаційні моделі для пояснення соціальних явищ і
процесів, переосмислювати наявні та створювати нові знання та/або професійні
практики у сфері соціальної роботи.
ПРН12.Дотримуватися етики наукового дослідження та деонтологічних принципів
соціальної роботи.
ПРН13.Розробляти та застосовувати інструментарій, проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати й узагальнювати та презентувати його результати, обґрунтовувати висновки.
ПРН14.Апробовувати результати наукового дослідження, поширювати та впроваджувати їх у практику соціальної роботи.
ПРН15.Володіти методологією педагогічної та наукової діяльності за фахом.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими вимогам до
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Постанова Кабінету міністрів України «Про забезпечення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
від 30 грудня 2015 р. №1187, додаток 12).
До викладання за освітньою програмою долучені 6 докторів філософських наук та 7 кандидатів філософських наук,
доктор
історичних наук, кандидат психологічних наук. Викладачі випускової кафедри соціальної філософії та управління і кафедр, які бе-
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руть участь у забезпеченні освітнього процесу, постійно працюють
над підвищенням фахової кваліфікації. Викладачі кафедр підвищують свою педагогічну майстерність і фаховий рівень шляхом: 1.
роботи над дисертаційними дослідженнями; 2. проведення
наукових досліджень; 3. участю у семінарах і конференціях (кафедральних, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних); 4. участі в
роботі наукових та методичних семінарів, круглих столів; 5. стажування в інших ЗВО та за кордоном.
Матеріально-технічне
Запорізький національний університет забезпечує належну матерізабезпечення
ально-технічну ресурсну базу для досягнення цілей і програмних
результатів. Для навчання здобувачів вищої освіти використовуються навчальні корпуси № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, приміщення в яких
повністю відповідають ліцензійним умовам. В кожному навчальному корпусі у достатній кількості створено комп’ютерні класи і навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
Студенти з інших населених пунктів мають можливість жити в 4-х
гуртожитках (1400 місць).
Наявна ресурсна база, вільний доступ до неї забезпечує здобувачів
вищої освіти можливостями для максимальної самореалізації як у
вимірі неформальних ініціатив, так і академічної освіти. Діють платформи для отримання від студентів зворотного зв’язку, актуалізації потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, їх залучення до
вільних дискусій, творчого і філософського самовираження,
зокрема: студентська рада Запорізький національний університет
забезпечує належну матеріально-технічну ресурсну базу для досягнення цілей і програмних результатів. Для навчання здобувачів вищої освіти використовуються навчальні корпуси № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, приміщення в яких повністю відповідають ліцензійним
умовам. В кожному навчальному корпусі у достатній кількості
створено комп’ютерні класи і навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
Студенти з інших населених пунктів мають можливість жити в 4-х
гуртожитках (1400 місць).
Наявна ресурсна база, вільний доступ до неї забезпечує здобувачів
вищої освіти можливостями для максимальної самореалізації як у
вимірі неформальних ініціатив, так і академічної освіти. Діють платформи для отримання від студентів зворотного зв’язку, актуалізації потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, їх залучення до
вільних дискусій, творчого і філософського самовираження,
зокрема: студентська рада факультету
Інформаційне
та Належне інформаційне підґрунтя забезпечує наукова бібліотека, яка
навчально-методичне
нараховує понад 920 тисяч примірників друкованих та електронних
забезпечення
видань, а також забезпечує доступ до ресурсів платформ
WebofScience та Scopus. Бібліотека займає 2070 кв. м. має 400
робочих місць і 54 комп’ютера з виходом Internet. Наявна у фондах
навчально-методична література забезпечує всі компоненти ОП.
9.

Академічна мобільність
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Національна
мобільність

кредитна Запорізький національний університет у вересні 2019 приєднався

до програми Національних обмінів «Плацкарт», до якої входять Національний університет «Острозька академія», Український католицький університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський
торговельно-економічний університет, Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Національний університет народного
господарства та природокористування
Міжнародна
кредитна Укладені договори про співробітництво у тому числі щодо академімобільність
чного обміну між Гуманітарно-Природничим університетом ім. Я.
Длугоша у м. Ченстохова (Польща) та Запорізьким національним
університетом. Договір про співробітництво між Люблянським університетом, м. Любляна (Словенія) та Запорізьким національним
університетом. Угода про співробітництво між Аньхойським
педагогічним інститутом, м. Уху, провінція Аньхой (КНР) та
Запорізьким національним університетом.
Навчання
іноземних Програма відкрита для навчання, у тому числі іноземних громадян
здобувачів вищої освіти за умови володіння українською мовою не нижче В2
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2. Перелік компонент освітньо-наукової програми
та їх логічна послідовність
2.1.Освітня складова освітньо-наукової програми
Шифр

ЗП1

ЗП2

ЗП3
ЗП4
ЗП5
ЗП6
ЗП7
ЗП8

Назва освітніх компонент

Цикл загальної підготовки
Обов’язкові компоненти
оволодіння мовними компетентностями
Практичний курс іноземної мови
викладача-дослідника
всього
оволодіння загальнонауковими
компетентностями
Критичне мислення та філософське
усвідомлення світу
всього
набуття універсальних навичок дослідника
Педагогічні технології в системі вищої
освіти
Дослідницько-інноваційна діяльність
Основи європейської проектної діяльності
Академічне
письмо
та
академічна
доброчесність
Риторика та публічні виступи
Педагогічна практика
всього
Загалом за циклом загальної підготовки

Кіл-ть
кредитів
ЄКТС

Форма
підсумкового
контролю

8

залік, екзамен

8

4
4
3

залік

3
3
3

екзамен
екзамен
залік

3
3
18
30

залік
залік

Цикл професійної підготовки*
здобуття глибинних знань із спеціальності
Обов’язкові компоненти
ПП1
ПП2

Актуальні проблеми соціальної роботи
Методологія та методика соціальної роботи
всього
Вибіркові компоненти
Вибіркова дисципіна 1
Вибіркова дисципліна 2
Вибіркова дисципліна 3

залік

базо
вий

3
3
6
4
4
4
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всього
Загалом за циклом професійної підготовки
Загалом за освітньою складовою,
у т. ч. вибіркових компонентів

12
18
48
12 (25%)

Перелік вибіркових дисциплін
Шифр
ВД1
ВД2
ВД3
ВД4
ВД5

Назва навчальної дисципліни
Соціальна робота в умовах інклюзії
Соціальна робота з прийомними сім’ями
Соціальна робота з молоддю
Соціальна робота в громаді
Методологія управління людськими ресурсами

2.2. Наукова складова освітньо-наукової програми
Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення
власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових
керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Невід’ємною
частиною наукової складової освітньо-наукової програми є підготовка та
публікації

наукових

статей,

виступи

на

конференціях,

семінарах

(PhD-

колоквіумах, круглих столах тощо).
Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді
індивідуального плану наукової роботи аспіранта, який погоджується науковим
керівником та затверджується науково-технічною радою ЗНУ впродовж двох
місяців після вступу до аспірантури.
Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
№

Перелік та обсяг запланованих видів робіт

1. Перший рік навчання
1Затвердження теми дисертаційної роботи та індивідуального плану
1.1 наукової роботи аспіранта (упродовж 2-х місяців після зарахування)
1.2 Аналіз літератури за темою дослідження, ідентифікація проблеми,

Форми контролю
проміжна
(напіврічна та
річна) атестація
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визначення об’єкта та предмета дослідження; формулювання мети і
завдань дослідження; розробка плану-проспекту дисертації
1.3 Участь у наукових семінарах (PhD-колоквіумах)(не менше одного)
1.4 Участь у наукових конференціях (не менше однієї)
Написання першого розділу дисертації (або не менше 50 стор.
1.5
основного тексту дисертації)
2. Другий рік навчання
2.1

Проведення теоретичних та експериментальних досліджень за темою
дисертації

2.2

Представлення отриманих наукових результатів на наукових семінарах
(PhD-колоквіумах)(не менше одного)

2.3

Апробація результатів дисертаційного дослідженнях на міжнародних
та вітчизняних наукових конференціях (не менше однієї)

Публікація наукових статей у фахових виданнях України
або
2.4 періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до ОЕСР
та/або ЄС (не менше однієї)
2.5

Написання другого розділу дисертації (або не менше 50 стор.
основного тексту дисертації)

2.6

Стажування у закордонних
(рекомендовано)

2.7

Участь у розробці та реалізації дослідницьких та інноваційних
проєктів (рекомендовано)

та

вітчизняних

наукових

проміжна
(напіврічна та
річна) атестація

центрах

2. Третій рік навчання
3.1

Проведення теоретичних та експериментальних досліджень за темою
дисертації

3.2

Представлення отриманих наукових результатів на наукових семінарах
(PhD-колоквіумах)(не менше одного)

3.3

Апробація результатів дисертаційного дослідженнях на міжнародних
та вітчизняних наукових конференціях (не менше однієї)

Публікація наукових статей у фахових виданнях України
або
3.4 періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до ОЕСР
та/або ЄС (не менше однієї)
3.5

Написання третього розділу дисертації (або не менше 50 стор.
основного тексту дисертації)

3.6

Стажування у закордонних
(рекомендовано)

3.7

Участь у розробці та реалізації дослідницьких та інноваційних
проєктів (рекомендовано)

та

вітчизняних

наукових

3. Четвертий рік навчання

центрах

проміжна
(напіврічна та
річна) атестація
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4.1 Завершення роботи над дисертацією
Публікація наукових статей у фахових виданнях України та
4.2 періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до ОЕСР
та/або ЄС (не менше однієї)
4.3 Оформлення дисертаційної роботи
4.4 Отримання висновку наукового керівника
4.4

Проведення попередньої
фаховому семінарі)

експертизи

дисертації

4.5

Отримання
висновкупро
наукову
новизну,
та практичне значення результатів дисертації

проміжна
(напіврічна та
річна) атестація;
попередня
(апробація на
експертиза
дисертації (фаховий
теоретичне
семінар)

4.6 Подання документів до спеціалізованої вченої ради (рекомендовано)
4.5 Публічний захист дисертації (рекомендовано)
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2.3. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми

18

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форма атестації Атестація
здобувачів
вищої
освіти
ступеня
доктора
здобувачів
філософіїздійснюється у формі публічного захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді, за результатами якої видається документ
встановленого зразка (диплом доктора філософії) з присвоєнням
кваліфікації: Доктор філософії у галузі «Соціальна робота» за
спеціальністю «Соціальна робота».
Вимоги
до Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним
дисертації
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального
наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей,
результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань
відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.
Дисертації здобувачів оформлюються відповідно до наказу МОН від
12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення
дисертації»
Вимоги
до Вимоги до порядку подання, попередньої експертизи, у тому числі
публічного
перевірки на плагіат, та публічного захисту дисертації у
захисту дисертації спеціалізованій вченій раді, а також її оприлюднення на офіційному
веб-сайті ЗНУ визначаються Положенням про здобуття наукового
ступеня (атестацію) доктора філософії у Запорізькому національному
університеті
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4.Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-наукової програми
Компо
ненти
ПК
ЗК1
ЗК2

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ЗП1

ЗП2

ЗП3

ЗП4

ЗП5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ЗК3

Х

ЗК4

Х

ЗК5

Х

ЗП6

ЗП7

Х

Х

Х

ЗП8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ЗК7

Х
Х

Х

Х

ЗК10

Х

Х

Х

ЗК11

Х

Х

Х

ЗК12

Х

ЗК13

Х

Х

ЗК14
ЗК15

Х

Х

Х

ЗК16
СК1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

X

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

СК4

Х

Х

X

X

Х

СК7

Х

СК8

Х

Х

Х

СК5
СК6

Х

Х

X

СК3

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

X

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

X

СК2

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

ВД5

Х

Х

Х

ВД4

Х

Х

ЗК9

ВД3

Х

ЗК6
ЗК8

ВД2

Х
Х

Х

ПП1 ПП2 ВД1

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
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5. Матриця відповідності програмних результатів навчання програмним компетентностям
ПРК
ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 ЗК12 ЗК13 ЗК14 ЗК15 ЗК16 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8

ПРН
ПРН1.1

X

ПРН1.2

X

X

ПРН1.3

X

ПРН1.4

X

ПРН1.5

X

X

ПРН1.6

X

ПРН1.7

X

ПРН1.8

X

X

X

X

ПРН1.9

X

ПРН1.10

X

X

ПРН1.11

X

X

ПРН1.12
ПРН1.13
ПРН1.14
ПРН1.15

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньо-наукової програми
ОК
ПРН
ПРН1.1

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ЗП1

ЗП2

ЗП3

X

X

X

ПРН1.2
ПРН1.3

ЗП4

X

X

X

X

ПРН1.6
ПРН1.8

X

X

ВД5
X

X

X

X
X

X
X

X

ПРН1.13

ВД4

X

X
X

ВД3

X
X

ПРН1.12

ВД2

X

X

ПРН1.11

X
X

X

ПРН1.9

ПП1 ПП2 ВД1
X

X

ПРН1.7

ПРН1.15

ЗП8

X

ПРН1.5

ПРН1.14

ЗП7

X

ПРН1.4

ПРН1.10

ЗП6

X
X

X

ЗП5

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
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Додаток
Зміни та доповнення до освітньо-наукової програми

Перелік внесених змін/доповнень

Протоколи
ініціаторів
змін

Протоколи
вченої ради

