Академія праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)
Вищий навчальний заклад, заснований у 1993 р.
Рішення про переоформлення ліцензії затверджене наказом МОН України № 91-л від 10.05.2017 р.

Кафедра соціальної роботи та практичної психології АПСВТ
запрошує отримати вищу освіту

зі спеціальності 231 «Соціальна робота»
Чому ми?
 АПСВТ – це сучасний вищий навчальний заклад, науково-методичний центр з питань соціальних
технологій. Ми пропонуємо повний курс освітніх послуг від програми підготовки бакалавра до
аспірантури.
 Кафедра соціальної роботи та практичної психології зацікавлена як у навчанні випускників шкіл
та технікумів, так і у навчанні людей, які вже мають практичний досвід у сфері соціальної роботи
та вмотивовані до розвитку власних професійних знань і навичок.
 Ми співпрацювали і співпрацюємо з вами в різних проектах, розглядаємо вас як партнерів і готові
йти на зустріч вашим освітнім потребам. Контактуйте з нами, перш ніж обрати програму освітньої
підготовки!
 Більше про кафедру тут: https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department

Зміст навчання

 Ми пропонуємо три освітні програми рівня «бакалавр» – «Соціально-психологічне
консультування», «Соціальна реабілітація» та «Менеджмент соціального проекту»
(спеціалізацію відкрито у 2018 р).
 Програми рівня «бакалавр» пропонують навчання основ соціальної роботи (теорія, методи,
соціальна робота з різними групами клієнтів) і набуття знань та навичок з індивідуальної
соціально-психологічної допомоги. Спеціалізації забезпечують певні блоки дисциплін за вибором
студентів.
 Магістерські програми за такими ж спеціалізаціями передбачають повний рік теоретичного
навчання та підготовку магістерської роботи. Після навчання в магістратурі ви зможете зайняти
керівні посади в організаціях, викладати соціальну роботу у ВНЗ або продовжити навчання в
аспірантурі.

Умови вступу та навчання







На І курс бакалаврату – за результатами ЗНО
На ІІ, ІІІ курс бакалаврату – за результатами комплексного екзамену.
До магістратури – за результатами екзамену зі спеціальності та іноземної мови.
Форма навчання: денна, заочна.
Періодичність сесій заочної форми навчання: тричі на рік тривалістю 7– 10 днів.
Терміни навчання: бакалаврат – 4 роки (або менше за умов вступу на ІІ чи ІІІ курс), магістратура
– 1,5 роки.
 Вартість навчання див. тут https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/u22/prices.pdf
 Прийом документів на заочну форму навчання у липні та жовтні (докладніше див.
https://www.socosvita.kiev.ua/admission/order/terms)

Зверніть особливу увагу
 Працюючи в сфері соціальної роботи, ви маєте змогу навчатись у Центрі дистанційної освіти в
м. Дніпро або заочно – у Києві.
 Ми забезпечуємо студентів навчально-методичними матеріалами в електронному вигляді.
 У Києві ми маємо гуртожиток на території Академії.
 Ви можете ініціювати внесення змін до варіативної частини навчального плану в процесі
навчання.

Більше інформації
 Про Академію на нашому сайті http://www.socosvita.kiev.ua
 У приймальній комісії за телефоном: (044) 526-06-64
 Про кафедру та навчання соціальній роботі – листуванням на адресу socwork-chair@socosvita.kiev.ua

Ми знаходимося за адресою
м. Київ, Кільцева дорога, 3а, поблизу від станції метро «Теремки»

Програма підготовки бакалаврів соціальної роботи
(спеціалізації: соціально-психологічне консультування, соціальна реабілітація,
менеджмент соціального проекту)
Основні результати навчання

Основні навчальні дисципліни

Користування інформаційними
технологіями

Інформаційно-комунікаційні технології
Іноземна мова

Комунікаційні навички
Групова робота

Іноземна мова професійного спрямування
Дисципліни психологічного блоку

Здатність застосовувати сучасні теорії та
методи соціальної роботи,
соціологічних досліджень,
психодіагностики,
психологічної підтримки та допомоги при
плануванні роботи з клієнтом, наданні йому
соціальних послуг, проведенні
профілактичних втручань

Соціальна політика
Соціальне проектування
Соціологічні методи в СР
Історія теорія, методи СР
Методика індивідуальної та групової СР
СР з різними групами клієнтів
Теорія і методи соціальної профілактики
Психологічна допомога в соціальній роботі
та ін. (в тому числі за вибором студентів)

Здатність застосовувати методи
менеджменту у власній діяльності та
управлінні діяльністю соціальних робітників

Основи підприємництва та менеджменту
Самоменеджмент
Основи менеджменту соціальної роботи

Програма підготовки магістрів соціальної роботи
(спеціалізації «соціально-психологічне консультування, соціальна реабілітація,
менеджмент соціального проекту)
Основні результати навчання

Основні навчальні дисципліни

Володіння програмами статистичної обробки
даних і презентації результатів наукового
дослідження, психологічного дослідження
особистості

Інформаційно-комунікаційні технології
Іноземна мова професійного спрямування

Здатність висувати наукові гіпотези ,
планувати та провадити дослідження
проблем в сфері соціальної роботи

Методологія наукових досліджень
Психологічні методи дослідження
особистості
Підготовка магістерської роботи

Здатність аналізувати соціальний та
індивідуальний контекст проблем клієнтів,
процес надання допомоги та менеджменту
організацій соціальної роботи

Політикум України
Основи соціального маркетингу
Супервізія в соціальній роботі

Здатність глибоко аналізувати проблеми та
потреби різних груп клієнтів
визначати мету і завдання, обирати
оптимальні методи при плануванні та
виконанні практичної роботи та досліджень
застосовувати інноваційні технології для
надання допомоги, відповідної проблемам і
потребам різних груп клієнтів

Професійні стандарти соціальної роботи
Представництво інтересів клієнтів
Індивідуальне соціально-психологічне
консультування
Соціальна робота в громаді
Соціальна психіатрія і наркологія
Протидія торгівлі людьми
Тренінгові технології в соціальній роботі
СР з особами, які живуть з ВІЛ та ін.
(в тому числі за вибором студентів)

Здатність впроваджувати ефективний
менеджмент організацій соціальної роботи

Соціальне проектування
Супервізія в соціальній роботі
Управління соціальним проектом

Здатність застосовувати сучасні педагогічні
технології для проведення навчальних
занять з дисциплін соціальної роботи зі
студентами ВНЗ

Педагогіка та методика викладання фахових
навчальних дисциплін
Педагогічна практика

Тут представлені не всі дисципліни навчальних планів! Детальна інформація на сайті Академії
www.socosvita.kiev.ua та (або) за індивідуальними запитами на адресу кафедри socwork-chair@socosvita.kiev.ua

Чим завершиться ваше навчання?
Ми впевнені, що навчання соціальній роботі на нашій кафедрі послугує вашому професійному та
особистісному розвитку, відкриттю можливостей для кар’єрного зростання та нових життєвих
перспектив. Після завершення навчання ви отримаєте такі документи:

