Перший (бакалаврський) освітній рівень
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Освітня
програма:
Вибіркова
спеціалізація:
Освітня
кваліфікація:

231.00.01
231.00.02
Соціальна робота Соціальна педагогіка
Соціальна
експертиза

Практична
психологія

34 кредити

Фахові ком-ті

89 кредитів

Вибір
спеціалізації

Соціальні комунікації

Бакалавр соціальної роботи

Загальні ком-ті

Практика

231.00.04
Соціальна адвокація

55,5 кредити
60 кредитів

231.00.01 Соціальна робота
РЕЦЕНЗЕНТИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ:
• Поліщук В.А., доктор пед.
наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Тернопільського національного педагогічного університету
імені
Володимира
Гнатюка
• Романова Н.Ф., кандидат пед.
наук, доцент, доцент Школи
соціальної роботи Національного університету «КиєвоМогилянська академія»
• Колобова Я.В., директор
Київського міського Центру
соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді
• Пуха К.В., кандидат пед. наук,
координатор
проектів
Всеукраїнського
громадського центру «Волонтер»

Рецензенти:

Оцінка потреб
дитини та сім’ї
Соціальна
експертиза
Оцінювання
якості надання
соціальних
послуг

Соціальний
супровід сімей, які
перебувають у
складних життєвих
обставинах

Кейс-менеджмент
в ОТГ

Ведення випадку

Екстрене
втручання в
найкращих
інтересах дитини

Формування спеціальних (предметних, фахових) компетентностей

Навчальні дисципліни
Загальна психологія
Основи психофізіології
Теорія та історія соціальної роботи
Тренінг комунікативності та креативності
Творча майстерня та ігротехніки
Психологія розвитку
Соціальна психологія
Соціальна геронтологія
Основи медичних знань та охорони здоров`я
Інклюзивна освіта
Основи технологічного забезпечення соціальної роботи
Методи та організація соціальних досліджень
Курсова робота з технологій соціальної роботи
Соціальна політика в Україні
Основи соціально-правового захисту
Соціальна робота з сім`ями
Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті
із законом
Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами
та особами без громадянства
Методика організації волонтерської діяльності
Технологія оцінки потреб отримувачів послуг
Соціальна робота в сфері зайнятості населення та
соціальне забезпечення
Технологія соціального проектування

Формування загальних компетентностей
Університетські студії
Я - студент
Лідерство служіння
Вступ до спеціальності
Українські студії
Історія української культури
Культура усного і писемного мовлення (українська)
Філософські студії
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі
Фізичне виховання

Спеціалізація «Соціальна експертиза»
Теорія і практика соціальної експертизи
Експертна діяльність соціального працівника
Методи соціологічних досліджень
Методи соціальної статистики
Стратегічне планування в соціальній роботі
Оцінка ризиків і потреб отримувачів соціальних послуг
Технології оцінки якості роботи організацій соціальної сфери
Громадська експертиза та громадські слухання
Моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг

Практична підготовка
Семестр

Назва центру

Практика

Місце проведення

2

Тренерська
студія

Навчальна (оглядова / без
відриву)

ЦСССДМ; спеціалізовані соціальні служби; територіальні
центри по роботі з населенням; притулки; кризові центри;
дружні клініки для молоді; центр по роботі з жінками

Виробнича
3
4
5-6

Центр
соціальних
технологій та
інновацій;
Тренерська
студія

• волонтерська з питань
профілактики

Державні та НУО у сфері соціальної профілактики та
реабілітації

• волонтерська з питань
роботи з сім'ями

Державні та НУО у сфері соціальної роботи з сім'ями

• соціально-реабілітаційна

Центри соціально-психологічної реабілітації

7

• стажерська в системі
соціального захисту

Заклади системи соціального захисту

8

• стажерська в ЦССДМ та
ССД

ЦСССДМ; спеціалізовані соціальні служби; служби у
справах дітей

• стажерська в закладах
виконавчої влади

Мінсоцполітики;
Центри пробації

• стажерська в НУО

НУО

• зі спеціалізації

Центри соціальної експертизи; Українська асоціація з
оцінювання

7

органи

місцевого

самоврядування;

231.00.02 Соціальна педагогіка
РЕЦЕНЗЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
• Заверико Н.В., кандидат
педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної
педагогіки Запорізького
національного університету
• Алєксєєнко Т.Ф., доктор
педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач
лабораторії соціальної педагогіки
Інституту проблем виховання
НАПН України
• Танцюра В.А., начальник служби
у справах дітей виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
• Бігунова Н.О., соціальний педагог
ліцею “Наукова зміна”

Представництво
інтересів дітей
Психологічне
діагностування,
консультування

Ігротехніки, арттерапія

Організація
волонтерської
діяльності

Оцінка потреб
дитини та сім’ї

Інклюзивна
освіта

Розроблення та
проведення соціальнопросвітницьких тренінгів

Формування спеціальних (предметних, фахових) компетентностей

Навчальні дисципліни
Загальна психологія
Основи психофізіології
Теорія та історія соціальної роботи
Тренінг комунікативності та креативності
Соціальна педагогіка
Психологія розвитку
Соціальна психологія
Основи медичних знань та охорони здоров`я
Етика соціально-педагогічної діяльності
Інклюзивна освіта
Технології соціально-педагогічної роботи у різних соціальних
інституціях
Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності
Методи та організація соціальних досліджень
Курсова робота з соціальної педагогіки
Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах
Методика організації волонтерської діяльності
Рекреаційна діяльність соціального педагога
Основи соціально-правового захисту
Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація

Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у
конфлікті з законом
Технологія соціального проектування
Соціальна профілактика насильства в сім`ї та жорстокого
поводження з дітьми

Формування загальних компетентностей
Університетські студії
Я - студент
Лідерство служіння
Вступ до спеціальності
Українські студії
Історія української культури
Культура усного і писемного мовлення (українська)
Філософські студії
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі
Фізичне виховання

Спеціалізація «Практична психологія»
Психологія девіантної поведінки
Психологічна служба в системі освіти
Психодіагностика
Основи патопсихології
Методика організації та проведення соціально-просвітницького
тренінгу
Диференціальна психологія
Основи психотерапії
Практикум з психологічного консультування
Курсова робота з психології
Практикум з психокорекції
Профілактика професійного вигорання

Практична підготовка
Семестр

Назва центру

Практика

Місце проведення

2

Тренерська студія

Навчальна (без відриву)

Заклади освіти; ЦСССДМ; спеціалізовані соціальні служби; служба у справах дітей;
притулки

Виробнича

3

• волонтерська

Державні організації, НУО; дружні клініки для молоді; центри творчості, студії
всебічного розвитку дітей

• соціально-виховна

Клуби за місцем проживання; молодіжні та дитячі громадські організації; центри
творчості; центри всебічного розвитку дітей

5

• в закладах освіти

Заклади загальної освіти; заклади дошкільної освіти

6

• літня

Літні оздоровчі табори

7

• соціально-профілактична

Державні та НУО у сфері соціальної профілактики та реабілітації

• зі спеціалізації

Заклади освіти; центри соціально-психологічної реабілітації

• соціально-консультаційна

Національна дитяча телефонна «Гаряча лінія»; Національна гаряча лінія із
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної
дискримінації; Телефон Довіри

• корекційно-реабілітаційна

Державні та НУО у сфері соціальної реабілітації; центри соціально-психологічної
реабілітації; спеціалізовані центри соціально-психологічної реабілітації;
спеціалізовані школи-інтернати для дітей з різними видами захворювань

• дослідницька

Заклади освіти; державні та НУО

4

Центр соціальних
технологій та
інновацій
Тренерська студія

8

231.00.04 Соціальна адвокація
РЕЦЕНЗЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
• Харченко С.Я., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри
соціальної
педагогіки
ДЗ
«Луганський
національний
університет
імені
Тараса
Шевченка» (м. Старобільськ)
• Петрович В.С., кандидат пед. наук,
доцент
кафедри
соціальної
роботи та педагогіки вищої школи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки
• Танцюра В.А., начальник Служби у
справах дітей виконавчого органу
Київської міської ради
• Солоха Ю.М., експерт з побудови
ефективних громадських кампаній, адвокації (GR) та комунікацій,
засновниця ГО «Центр адвокації
громадського здоров’я»

Сприяння в реалізації
правових гарантій
отримувачів соціальних
послуг

Розробка
адвокаційних
кампаній

Захист
прав
дитини

Представництво
інтересів вразливих
категорій населення у
процесі розробки
системи соціальних
послуг в ОТГ

Формування спеціальних (предметних, фахових) компетентностей

Навчальні дисципліни
Загальна психологія
Основи психофізіології
Теорія та історія соціальної роботи
Тренінг комунікативності та креативності
Психологія розвитку
Соціальна психологія
Соціальна геронтологія
Основи медичних знань та охорони здоров`я
Інклюзивна освіта
Основи технологічного забезпечення соціальної роботи
Методи та організація соціальних досліджень
Курсова робота з технологій соціальної роботи
Основи соціально-правового захисту
Соціальна робота з сім`ями
Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у
конфлікті з законом
Соціальна профілактика насильства в сімї та жорстокого
поводження з дітьми
Методика організації волонтерської діяльності
Технологія оцінки потреб отримувачів послуг
Технології соціальної адвокації
Медіа-адвокація
Практикум з соціальної адвокації
Технологія соціального проектування

Формування загальних компетентностей
Університетські студії
Я - студент
Лідерство служіння
Вступ до спеціальності
Українські студії
Історія української культури
Культура усного і писемного мовлення (українська)
Філософські студії
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі
Фізичне виховання

Спеціалізація «Соціальні комунікації»
Теорія та історія соціальних комунікацій
Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері
Технологія вуличної соціальної роботи
PR технології в соціальній роботі
Практикум з публічних виступів
Технології професійної комунікації в соціальній роботі
Практикум ведення переговорів
Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності
Театральні практики в соціальній роботі
Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника

Практична підготовка
Семестр

2

Назва центру

Практика

Місце проведення

Тренерська студія

Навчальна
(оглядова / без відриву)

ЦСССДМ; спеціалізовані соціальні служби; територіальні центри по роботі з
населенням; притулки; кризові центри; дружні клініки для молоді; центр по роботі
з жінками

Виробнича
3

• волонтерська, з питань
профілактики

4

• волонтерська, з питань
роботи з сім'ями
• соціально реабілітаційна

5, 6

7

Центр соціальних
технологій та
інновацій;
Тренерська студія

8

• стажерська в системі
соціального захисту

Державні та НУО у сфері соціальної профілактики та реабілітації
Державні та НУО у сфері соціальної роботи з сім'ями
Центри соціально-психологічної реабілітації
Заклади системи соціального захисту (територіальні центри, Центри для ВПО,
центри соціально-психологічної реабілітації)

• зі спеціалізації

Громадські приймальні в ОТГ; центри надання соціальних послуг в ОТГ;
департаменти по роботі з персоналом в різних установах

• стажерська в ЦССДМ та
ССД

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; спеціалізовані соціальні
служби; служби у правах дітей

• стажерська в
правозахисних
організаціях

Правозахисні НУО; служби у справах дітей; центри пробації; управління
ювенальної превенції Національної поліції України

• стажерська в НУО

Неурядові організації

Другий (магістерський) освітній рівень
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Освітня
програма:

231.00.01
231.00.02
Соціальна робота Соціальна педагогіка

231.00.03
Моніторинг і оцінка
соціальних програм

Вибіркова
спеціалізація:

Соціальне
адміністрування

Менеджмент
соціальних проектів
та програм

Освітня
кваліфікація:

Соціальна медіація

Магістр соціальної роботи

Загальні ком-ті

8 кредитів

8 кредитів

8 кредитів

Фахові ком-ті

28 кредитів

36 кредити

29 кредитів

Практика

24 кредити

15 кредитів

22,5 кредитів

24,5 кредити

25,5 кредитів

25 кредитів

Вибір
спеціалізації

231.00.01 Соціальна робота
РЕЦЕНЗЕНТИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ:
• Поліщук В.А., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри
соціальної
педагогіки
та
соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного
університету
імені
Володимира Гнатюка
• Романова Н.Ф., кандидат пед.
наук, доцент, доцент Школи
соціальної роботи Національного університету «КиєвоМогилянська академія»
• Колобова
Я.В.,
директор
Київського міського Центру
соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді
• Пуха К.В., кандидат пед. наук,
координатор
проектів
Всеукраїнського громадського
центру «Волонтер»

Управління
соціальними
проектами
Організація
міжвідомчої та
міждисциплінарної
взаємодії

Розвиток та
активізація
громад

Побудова системи
інтегрованих соціальних
послуг в громаді
Соціальне
адміністрування в
громаді

Розвиток
соціального
підприємництва

Формування спеціальних (предметних, фахових)
компетентностей

Навчальні дисципліни
Сучасні стратегії надання
соціальних послуг
Дослідження актуальних
соціальних проблем з практикумом

Громадське здоров`я

Експертне оцінювання якості
надання соціальних послуг

Соціальна робота з особливими
групами отримувачів послуг

Формування загальних компетентностей

Професійне спілкування іноземною
мовою
ІКТ у професійній діяльності
Спеціалізація «Соціальне
адміністрування»

Технології організації та активізації
громад
Практикум із організації системи
соціальної підтримки населення в ОТГ
Менеджмент соціального та
інклюзивного середовища
Соціальне підприємництво
Міжвідомча та міждисциплінарна
взаємодія суб’єктів соціальної роботи

Практична підготовка
Семестр

Назва центру

Практика

Місце проведення

Виробнича
(стажерська)

Соціальні служби; центри надання
соціальних
послуг;
служби
пробації; державні та НУО

3

Переддипломна

Соціальні служби; НУО; державні
соціальні
установи
та
підприємства

3

Виробнича практика зі
спеціалізації

1-2
Центр соціальних
технологій та інновацій

НУО; Центри надання соціальних
послуг в ОТГ; ЦНАП; центри
розвитку кар’єри

231.00.02 Соціальна педагогіка
РЕЦЕНЗЕНТИ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
• Поліщук В.А., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри
соціальної
педагогіки
та
соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
• Алєксєєнко Т.Ф., доктор пед.
наук,
старший
науковий
співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки
Інституту проблем виховання
АПН України
• Танцюра
В.А.,
начальник
Служби
у
справах
дітей
виконавчого органу Київської
міської ради
• Бігунова
Н.О.,
соціальний
педагог ліцею «Наукова зміна»

Дослідження
актуальних
соціальних
проблем

Створення
корекційних та
профілактичних
програм

Соціальна
медіація
Соціальнопедагогічна робота
із вразливими
сім'ями та дітьми

Моніторинг та
оцінка соціальних
проектів і
програм
Соціальнопедагогічна
діяльність в
інклюзивному
освітньому
середовищі

Формування спеціальних (предметних, фахових)
компетентностей

Навчальні дисципліни
Дослідження актуальних
соціальних проблем з практикумом
Методика створення корекційних
та профілактичних програм
Соціально-педагогічна робота із
вразливими сім'ями та дітьми

Формування загальних компетентностей

Професійне спілкування іноземною
мовою
ІКТ у професійній діяльності
Спеціалізація
«Соціальна медіація»

Соціальна конфліктологія

Соціально-педагогічний практикум

Соціально-педагогічна діяльність в
інклюзивному освітньому
середовищі

Моделювання та прогнозування
соціальних конфліктів
Теорія та практика соціальної медіації
Практикум з ведення переговорів
Детекція брехні

Практична підготовка
Семестр

Назва центру

2
Центр соціальних
технологій та
інновацій
3

3

Практика

Місце проведення

Виробнича

Заклади освіти; державні та НУО;
спеціалізовані
соціальні
служби;
служби у справах дітей

Переддипломна

Заклади освіти; державні та НУО;
благодійні фонди; центри соціальних
служб для сім'ї дітей та молоді;
спеціалізовані соціальні служби

Виробнича практика зі
спеціалізації

Громадська організація «Ліга
Медіаторів України»; заклади освіти;
державні та НУО; благодійні фонди;
центри медіації; центр права та
посередництва

231.00.03 Моніторинг і оцінка соціальних програм
РЕЦЕНЗЕНТИ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
• Романовська Л.І., доктор пед. наук,
кандидат психол. наук, професор,
завідувач
кафедри
соціальної
роботи і соціальної педагогіки
Хмельницького
національного
університету
• Жуков В.І., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри соціальних
структур та соціальних відносин,
заступник декана з наукової роботи
факультету соціології Київського
університету імені Тараса Шевченка
• Мазурик О.В., доктор соціолог.наук,
доцент, член правління Української
асоціації оцінювання
• Трубнікова
О.А.,
заступник
директора Департаменту соціальної
політики
виконавчого
органу
Київської міської ради, кандидат
психол. наук

МіО якості
соціальних послуг
МіО
дослідницьких
проектів

МіО соціальних
проектів і
програм

МіО політик і
реформ у галузі
соціальної роботи

Оцінювання
потреб громади
Здійснення
соціальної
експертизи

Навчальні дисципліни
Формування спеціальних (предметних, фахових)
компетентностей

Формування загальних компетентностей

Сучасні стратегії надання
соціальних послуг
Дослідження актуальних
соціальних проблем з
практикумом
Моніторинг і оцінка соціальних
проектів і програм з
практикумом
Експертне оцінювання якості
надання соціальних послуг

Професійне спілкування іноземною
мовою
ІКТ у професійній діяльності
Спеціалізація «Менеджмент соціальних
проектів та програм»

Управління соціальними проектами
та програмами
Технології проектування в соціальній
роботі
Технології прийняття управлінських
рішень

Менеджмент соціального та
інклюзивного середовища

Практична підготовка
Семестр

Назва центру

1-3

3

3

Центр
соціальних
технологій та
інновацій

Практика

Місце проведення

Виробнича

Соціальні служби, центри
надання соціальних послуг
в ОТГ, громадські
об`єднання, Українська
асоціація з оцінювання

Переддипломна

Соціальні служби,
громадські об`єднання та
благодійні фонди

Виробнича практика
зі спеціалізації

Громадські об`єднання
та благодійні фонди

