Проект структури навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення
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Пояснювальна записка до проєкту нової редакції
освітньої програми «Бакалавр соціального забезпечення»
Протягом 2021-2022 навчального року та під час підготовки до акредитації
освітньої програми було проведено низку заходів, спрямованих на
удосконалення змісту освітньої програми «Бакалавр соціального забезпечення»,
внаслідок цієї роботи групою забезпечення із залученням органів студентського
самоврядування, здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкголдерів
пропонується нова редакція освітньої програми, яка в певній мірі враховує
потреби та запити учасників освітньої діяльності.
Нова редакція освітньої програми передбачає оновлення структурнологічної схеми реалізації освітньої програми, більш ефективного напрацювання
моделі впровадження стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23
Соціальна робота, гармонізацію освітніх програм, які реалізуються на в
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, тобто
не лише на юридичному факультеті для більш ефективного запровадження
стандартів індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Попри
те, що освітня програма враховує не лише обов’язковий складник в обсязі
180 кредитів ECTS, вона передбачає до певної міри спеціалізований перелік
освітніх компонентів, які можуть посприяти формулюванню загальних та
спеціальних компетентностей та досягнення програмних результатів навчання,
що дозволяє здобувачам вищої освіти покращити результати освітньої
діяльності, визначені задля досягнення мети освітньої програми.
Опис змін в освітній програмі в розрізі освітніх періодів
1 курс, 1 семестр
Зменшення обсягу освітнього компонента «Логіка» до 3 кредитів ECTS
Перенесення освітнього компонента в 3-й семестр для уточнення
структурно-логічної схеми освітньої програми «Соціологія»
Освітній компонент «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
пропонується перейменувати на «Ділова українська мова» та розмістити на
першому курсі, в першому семестрі загальним обсягом 5 кредити ECTS
Освітній компонент «Інформаційні технології у сфері соціального
забезпечення» пропонується перенести з 2 семестру для забезпечення загальних
компетентностей щодо володіння навиками та вміннями поводження з
інформаційними технологіями, внаслідок чого передбачається запровадження
більш загальної назви освітнього компонента – «Інформаційні системи та
технології»

Освітній компонент «Іноземна мова» пропонується змістити
навчальному процесі на 1 семестр, розмістивши в 2–3 семестрах відповідно.

в

Освітній компонент «Фізичне виховання» пропонується залишити
обов’язковим протягом 1–4 семестрів із виділенням відповідно 1,5, 1,5, 2 та
2 кредитів ECTS
Освітній компонент «Вступ до спеціальності та основи наукових
досліджень» пропонується уточнити в найменуванні, визначивши акцент не
лише стосовно наукових досліджень; пропонується «Вступ до спеціальності та
основи досліджень» обсягом 3,5 кредитів ECTS
До числа вибіркових дисциплін (6 кредитів ECTS) пропонується віднести
освітні компоненти «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»,
«Екологія людини», «Загальна та професійна етика», «Естетика».
Освітній компонент «Основи правознавства» пропонується виключити з
освітньої програми через включення до освітньої програми як обов’язкового
освітнього компонента «Основи теорії держави і права». Освітні компоненти
«Історія української культури», «Релігієзнавство» пропонується перенести до
весняного семестру задля узгодження університетського кошика вибіркових
освітніх дисциплін.
1 курс, 2 семестр
Пропонується збільшити обсяг освітніх компонентів «Соціальна робота»,
«Система соціального забезпечення» до 4 кредитів ECTS
Освітній компонент «Політологія» пропонується перенести з 3 семестру
Освітній компонент «Основи теорії держави і права» пропонується
перенести до числа обов’язкових, враховуючи низку освітніх компонентів, які
містять правничий складник («Право соціальне забезпечення», «Трудове право»,
а також низку подібних вибіркових освітніх компонентів) обсягом 4 кредитів
ECTS
Освітній компонент «Іноземна мова» пропонується розмістити в 2-3
семестрах із розподілом 2,5 та 3,5 кредитів ECTS відповідно для забезпечення
відповідності виділення 30 кредитів ECTS протягом одного семестру
Пропонується доповнити освітню програму освітнім компонентом
«Ознайомна практика» (2 тижні, 3 кредити ECTS) для наочного уявлення, що
супроводжують освітні компоненти «Вступ до спеціальності та основи
досліджень» та «Система соціального забезпечення».
Освітній компонент «Інформаційні технології у сфері соціального
забезпечення» пропонується перенести в 1 семестр

До числа вибіркових освітніх компонентів (6 кредитів ECTS) пропонується
віднести «Історія соціального забезпечення», «Соціальне законодавство»,
«Історія української культури», «Релігієзнавство».
Освітні компоненти «Загальна та професійна етика», «Естетика»
пропонується перенести до першого семестру для узгодження із загально
університетським кошиком вибіркових освітніх компонентів.
2 курс, 3 семестр
Пропонується освітній компонент «Соціальна психологія» збільшити до
4,5 кредитів ECTS
Перенесення освітнього компонента з 1 семестру для уточнення
структурно-логічної схеми освітньої програми «Соціологія» та зменшення
обсягу до 3 кредитів ECTS
Пропонується освітній компонент «Право соціального забезпечення»
збільшити до 5,5 кредитів ECTS
Освітній компонент «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
пропонується перенести на 5– 6 семестри задля забезпечення тяглості
навчального процесу, забезпечення професійного ухилу навчального процесу, а
також більш ефективної підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземної
мови.
До числа вибіркових освітніх компонентів (6 кредитів ECTS) пропонується
віднести «Конституційні гарантії права на соціальний захист», «Соціальні права
людини», «Основи менеджменту», «Зв'язки з громадськістю».
Освітній компонент «Безпека життєдіяльності» пропонується об’єднати з
освітнім компонентом «Основи охорони праці» для узгодження змісту
освітнього компонента у рамках університетського кошика вибіркових
дисциплін з подальшим перенесенням до 1 семестру. Освітній компонент
«Екологія людини» також пропонується перенести до 1 семестру. Освітній
компонент «Організація роботи соціального менеджера» пропонується
перенести до 5 семестру.
2 курс, 4 семестр
Освітній компонент «Демографія» пропонується перенести з 5 семестру
Освітній компонент «Навчальна практика» збільшити до 6 кредитів ECTS
відповідно до пропозицій здобувачів вищої освіти
До числа вибіркових дисциплін (6 кредитів ECTS) пропонується віднести
«Діловодство у сфері соціального забезпечення», «Економіка праці та соціальнотрудові відносини», «Опіка та піклування», «Робота з відкритими даними»

Освітні компоненти «Адміністративні послуги», «Інформаційне
забезпечення соціальної сфери», «Сімейне право» пропонується перенести в
наступні освітні періоди задля більш ефективного узгодження структурнологічної схеми освітньої програми.
3 курс, 5 семестр
Освітні компоненти «Фінанси соціальної сфери», «Соціальна політика в
Україні» пропонується скоротити до 3,5 кредитів ECTS
Освітній компонент «Соціальні допомоги» пропонується збільшити до
4 кредитів ECTS, враховуючи розширення спектру соціальних ризиків у нинішні
часи нестабільності
Освітній компонент «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
пропонується перенести з 3–4 до 5–6 семестрах загальним обсягом 6 кредитів
ECTS
До числа вибіркових освітніх компонентів (18 кредитів ECTS)
пропонується віднести «Соціологія праці та зайнятості», «Соціологія соціальної
роботи», «Медичне страхування», «Розслідування та облік нещасних випадків і
професійних захворювань», «Соціальна педагогіка», «Організація роботи
соціального менеджера», «Публічна служба», «Прийняття рішень».
Освітній компонент «Основи охорони праці» пропонується виключити
шляхом включення до «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» і
перемістити в 1 семестр. Освітній компонент «Договірне право» пропонується
перейменувати в освітній компонент «Господарські договори» і перенести у
7 семестр. Освітні компоненти «Договірна робота у сфері соціального
забезпечення», «Правові засади медичної діяльності» пропонується перенести в
6 та 7 семестри відповідно.
3 курс, 6 семестр
Освітні компоненти «Конфліктологія», «Пенсійне забезпечення»,
«Соціальне обслуговування» пропонується збільшити до 4 кредитів ECTS
Освітній компоненти «Соціальне партнерство» пропонується перенести до
перелік обов’язкових обсягом 4 кредити.
До числа вибіркових освітніх компонентів (9 кредитів ECTS) пропонується
віднести «Договірна робота у сфері соціального забезпечення»,
«Адміністративні послуги», «Психологія особистості», «Людський розвиток»,
«Поводження з інформацією у сфері соціального забезпечення», «Сімейне
право».
Пропонується змінити контекст освітнього компонента «Публічна служба
у сфері соціального забезпечення», надавши йому більш загального звучання, що
дозволить розширити знання, уміння та навички здобувачів вищої освіти. Освітні

компоненти «Зв’язки з громадськістю», «Планування та звітність у сфері
соціального захисту» пропонується перенести до 3 та 7 семестрів відповідно.
Освітній компонент «Організація соціально-психологічної роботи в кризових
ситуаціях» пропонується виключити з освітньої програми.
4 курс, 7 семестр
Освітній компонент «Нарахування
пропонується перенести до 7 семестру.
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Освітній компонент «Міжнародні стандарти соціального забезпечення»
пропонується з новим найменуванням «Міжнародні соціальні стандарти»
перенести до числа вибіркових освітніх компонентів 8 семестру.
Освітній компонент «Недержавне соціальне забезпечення» пропонується
зробити екзаменаційним.
Обсяг освітнього компоненту «Соціальна і демографічна статистика»
зменшити до 3 кредитів ECTS.
До числа вибіркових освітніх компонентів (9 кредитів ECTS) пропонується
віднести «Основи медичних знань», «Господарські договори», «Правові засади
медичної діяльності», «Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб»,
«Організація роботи з особами з особливими потребами», «Планування та
звітність у сфері соціального забезпечення».
Освітні компоненти «Соціологія праці та зайнятості», «Соціальна
педагогіка» пропонується перенести до 5 семестру. Освітній компонент
«Соціальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування» пропонується виключити з освітньої програми. Освітній компонент
«Надання першої долікарської допомоги» пропонується удосконалити,
змінивши найменування – «Основи медичних знань», що може надати не лише
додаткову підготовку випускника освітньої програми як фахівця, але й
сформувати необхідні вітальні навики, в тому числі щодо надання першої
долікарської допомоги. Освітній компонент «Соціальне партнерство» віднесено
до числа обов’язкових та пропонується розмістити в 6 семестрі. Освітній
компонент «Психологія управління» пропонується виключити.
4 курс, 8 семестр
Освітній компонент «Соціальна робота з групами та організаціями»
пропонується віднести до числа обов’язкових, екзаменаційних та збільшити його
обсяг до 4 кредитів ECTS.
До числа вибіркових освітніх компонентів (6 кредитів ECTS) пропонується
віднести «Соціальна кримінологія», «Пробація», «Соціальне забезпечення в
зарубіжних країнах», «Міжнародні соціальні стандарти». Освітній компонент
«Нарахування та облік соціальних виплат» пропонується перенести у 7 семестр.

Обсяг вибіркових освітніх компонентів пропонується перерозподілити між
7 та 8 семестрами для збалансованості формування індивідуальної освітньої
траєкторії, створення ширшого кошика вибору.
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