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Чому навчання у магістратурі на часі? 
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Кваліфікаційний рівень «магістр» надає можливість: 

• обіймати вищі посади, швидше зробити кар’єру   

• працювати викладачем у ВНЗ 

• займатись науковими дослідженнями, вступити до 
аспірантури (програми підготовки докторів філософії) 

 

З прийняттям нового Закону про вищу освіту в Україні рівень підготовки 
“спеціаліст” скасовано 

socwork-chair@socosvita.kiev.ua 

  

 



В чому переваги магістратури нашої кафедри? 
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*  https://socosvita.kiev.ua/sites/default/files/u22/prices.pdf 

**https://socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/academic 

  

 

• значний досвід підготовки магістрів  
(програма функціонує з 2005 р.)  

• денна та заочна форми, дистанційна підтримка  
навчання 

• можливість отримання подвійного диплому  
(знижки на паралельне навчання за іншою спеціальністю)  

• оптимальний термін навчання (1,5 роки) 

• оптимальна вартість навчання (див. сайт*) 

• високий рівень викладання (склад кафедри див. на сайті*) 

• належна питома вага практичної підготовки 

• найкращі можливості отримання досвіду наукової роботи 

• перспективи працевлаштування  



Який зміст магістерської програми? 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

 

 

         МЕДІАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 

 

 

 

                УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ 
 

 

Акцент програми: глибоке розуміння психології  

та індивідуальна робота з клієнтом 

Акцент програми: посередництво  

та примирення, досягнення суспільної злагоди 

 

Акцент програми: розвиток ефективних проектів  

для розв’язання соціальних проблем 

 



Який зміст магістерської програми? 
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 У навчальному плані  

 (формування загальних компетентностей): 

• Європейські студії 

• Методологія наукових досліджень 

• Педагогіка та методика викладання фахових 
навчальних дисциплін   

• Іноземна мова професійного спрямування 

• Політикум України 

 



Який зміст магістерської програми? 
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У навчальному плані (формування фахових компетентностей): 

 

• Професійні стандарти соціальної роботи   

• Соціальне проектування 

• Основи соціального маркетингу 

• Соціальна робота в громаді 

• Супервізія в соціальній роботі 

• Практикум з соціальної роботи 

• Спеціалізовані ІКТ 

 



Який зміст магістерської програми? 
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Блок практичної підготовки (для студентів денної форми навчання): 

• Практикум з соціальної роботи (один день на тиждень – 
робота в закладі СР, протягом двох семестрів)   

• Дослідницька практика (8 тижнів) 

• Викладацька практика (2 тижні) 

А також: 

 Підготовка і захист магістерської роботи 

 Можливість взяти участь у міжнародних 

студентських конференціях, всеукраїнських 

олімпіадах 



Який зміст магістерської програми? 
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 У навчальному плані  

 (фахові спеціалізовані компетентності): 

• Індивідуальне соціально-психологічне консультування 

• Соціальна психіатрія і наркологія 

• Тренінгові технології в соціальній роботі 

• Психологічні методи дослідження особистості 

• Соціальна робота з особами, які живуть з ВІЛ / Соціальна 

робота з біженцями та внутрішньо переміщеними особами 

• Соціальна робота з особами, які мають нехімічну залежність / 

Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті з 

законом 



Який зміст магістерської програми? 
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 У навчальному плані  

 (фахові спеціалізовані компетентності): 

• Медіація 

• Трудові конфлікти 

• Міжнародне гуманітарне право 

• Первинна правова допомога у ситуаціях конфлікту 

• Протидія домашньому насильству 

• Соціальна робота в сучасному світі 

• Інноваційні моделі і методи соціальної роботи 



Який зміст магістерської програми? 
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 У навчальному плані  

 (фахові спеціалізовані компетентності): 

• Управління соціальним проектом 

• Управління персоналом в соціальній роботі 

• Моніторинг та оцінювання соціального проекту 

• Практикум з іноземної мови 

• Інноваційні моделі і методи соціальної роботи 



Які умови навчання? 
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• Позитивна атмосфера  

• Багате подіями 
студентське життя 

• Гуртожиток* 

• Гнучка система знижок  
на вартість навчання 

• Можливість помісячної 
оплати 

* Про гуртожиток на сайті: https://socosvita.kiev.ua/node/1143 

 

  

 



Відбір до магістратури* 
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За конкурсом на основі оцінювання результатів:  

• вступного комплексного іспиту  
(див. програму на сайті) 

• вступного іспиту з іноземної мови 

• додаткового  іспиту зі спеціальності (якщо немає 
відповідної підготовки у бакалавраті) 

* Умови вступу на сайті: https://socosvita.kiev.ua/node/1721 

  

 

Серед абітурієнтів заочної магістратури переваги надаються 
особам, які працюють за спеціальністю 



Чекаємо на Вас  

на магістерській програмі  

зі спеціальності “Соціальна робота” 

на кафедрі соціальної роботи та практичної психології  

Академії праці, соціальних відносин і туризму  
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https://socosvita.kiev.ua/admission 
socwork-chair@socosvita.kiev.ua 


