
Ми пропонуємо навчання  
зі спеціальності «Соціальна робота» 

 
 

1 

• Бакалаврат (для випускників загальноосвітніх шкіл, 
молодших бакалаврів) 

• Магістратура (для бакалаврів соціальної роботи та 
споріднених спеціальностей, магістрів інших 
спеціальностей) 

• PhD – підготовка докторів філософії із соціальної 
роботи (для осіб, які мають диплом магістра соціальної 
роботи або споріднених спеціальностей) 

https://www.socosvita.kiev.ua/admission/order  
 

Наші освітні програми: 

https://www.socosvita.kiev.ua/admission/order


• Соціальна робота – багатогранна, цікава і затребувана 
професія, це допомога людям, які опинились у скрутному 
становищі*; водночас працюючи в цій сфері, можна краще 
зрозуміти себе, своє життя, запобігти власним проблемам та 
труднощам 

• В Україні наразі багато людей, які потребують соціально-
психологічної допомоги, тому соціальний працівник завжди 
знайде місце роботи** 
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Навчатись  
соціальній роботі варто! 

*Покликання – соціальний працівник (24.01.2019) 
http://www.golos.com.ua/article/312749 
** Міністерство соціальної політики України запропонувало 
створити 7922 нових робочих місць у сфері соціального 
забезпечення (07.05.2020) https://hromadske.ua/posts/v-uryadi-
proponuyut-stvoriti-majzhe-8-tisyach-robochih-misc-u-socialnij-sferi 
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Навчатись  
соціальній роботі перспективно! 
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• Соціальні проблеми в Україні та світі неможна швидко 
вирішити, а за демократизації, підвищення соціальних 
стандартів і розвитку соціальних сервісів потреба в 
соціальних працівниках постійно зростатиме 

• Соціальна робота – престижна і поширена практика в 
багатьох країнах світу, тому отримавши диплом соціального 
працівника в Україні, нескладно буде знайти роботу за 
кордоном*  

* 5 Reasons to Consider a Career in Social Work (Mae 2020) 
https://www.socialworkdegreeguide.com/lists/5-reasons-to-
consider-a-career-in-social-work/ 
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В чому переваги навчання  
на нашій кафедрі? 
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*Більше про наших випускників тут 
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2303 
**Про академічну мобільність та подвійний диплом більше тут 
https://www.socosvita.kiev.ua/2D_socwork 

• перспективи працевлаштування*  
• значний досвід розвитку навчальних програм 

(кафедру засновано 2000 р., магістратура функціонує  
з 2005 р., PhD програма – з 2017 р.)  

• денна та заочна форми, потужна дистанційна підтримка 
навчання 

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

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2303
https://www.socosvita.kiev.ua/2D_socwork
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• оптимальний термін навчання (магістратура 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 

* Про вартість навчання тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/prices  
**Про наших викладачів див. тут: 
https://socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-
department/academic 
  
 

В чому переваги навчання  
на нашій кафедрі? 

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


Як ми організовуємо  
навчання? 
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• Максимально врахувати інтереси та запити 
студентів 

• Навіть в теоретичному навчанні орієнтуватись 
на практику соціальної роботи 

• Ввести в програму різноманітні види практики 
• Допомогти студентам набути навичок 

наукової роботи 
• Скласти гнучкі графіки навчання 

Ми прагнемо:  



Яким є зміст навчання? 
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Ми будуємо програми відповідно до вимог стандарту (тому 
по закінченні ви отримуєте диплом державного зразка). 
Але у кожній з освітніх програм 25% часу відведено 
дисциплінам вільного вибору студентів. Відтак за бажанням 
студенти можуть набути додаткових компетентностей з: 
    
• Соціально-психологічного консультування  

(бакалаврат, магістратура) 

• Соціальної профілактики та реабілітації (бакалаврат)  

• Менеджменту соціального проекту (бакалаврат)  

• Управління соціальним проектом (магістратура)  

• Медіації та управління конфліктами (магістратура) 



Яким є зміст навчання? 
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Наші «родзинки»: магістратура* 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

 
 
         МЕДІАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 
 
 
 
                УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ 
 
 

Акцент: глибоке розуміння психології  
та індивідуальна робота з клієнтом 

Акцент : посередництво та примирення, 
досягнення суспільної злагоди 

 

Акцент: розвиток ефективних проектів  
для розв’язання соціальних проблем 

 
*більше про зміст програм підготовки магістрів та бакалаврів див. тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/courses_master 
https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/courses 

  
 

https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/courses_master
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Яким є зміст навчання? 
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Для студентів магістратури: 
• Практикум з соціальної роботи (1 день на тиждень 
– робота в закладі СР, протягом 2 семестрів)   
• Дослідницька практика (8 тижнів) 
• Викладацька практика (2 тижні) 

Для студентів бакалаврату: 
•  Ознайомча практика (4-й семестр, 1 кредит) 
•  Навчальна практика (6-й семестр, 6 кредитів) 
•  Виробнича практика (8-й семестр, 6 кредитів) 
•  Дослідна практика (8-й семестр, 3 кредити) 

 * більше про практики див. тут:  
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2084 
  
 

Практична підготовка надзвичайно важлива! 

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2084


Яким є зміст навчання? 
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Рекомендуємо і наснажуємо: 

• Взяти участь у міжнародних студентських 
конференціях, всеукраїнських олімпіадах 

 
 

Зобов'язуємо і допомагаємо: 

• Підготувати і захисти кваліфікаційну роботу  
(її важлива складова – власне дослідження!) 

 

Ми залучаємо студентів до наукової роботи 



В Академії для вас: 
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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 
 

  
 

https://socosvita.kiev.ua/node/1143
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На нашій кафедрі для вас: 

• Невеликі академічні групи, увага 
кожному студенту 

• Дбайливе ставлення викладачів* 

• Сприяння адаптації на перших 
курсах, соціально-психологічна 
підтримка куратора 

• Багато матеріалів у ресурсі 
Moodle 

• Можливості впливу на процес 
навчання  

*Більше про наших викладачів тут: https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-
department/academic 

  
 

https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/academic
https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/academic
https://www.socosvita.kiev.ua/about/structure/socialwork-department/academic
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*Умови вступу на сайті: https://socosvita.kiev.ua/node/1721 

 

Вступ на бакалаврат на основі атестату  
про загальну середню освіту* 

• Українська мова та література 

• Історія України 

• Іноземна мова або географія на вибір 

Сертифікати ЗНО для вступу:  

https://socosvita.kiev.ua/node/1721


Відбір до магістратури* 
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• вступного комплексного іспиту  
(див. програму на сайті) 

• вступного іспиту з іноземної мови 

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

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

За конкурсом на основі оцінювання результатів:  

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

 

https://socosvita.kiev.ua/node/1721


Чекаємо на Вас на програмах  
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 
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