
Державний вищий навчальний заклад 

“Донбаський державний  

педагогічний університет” (м. Слов’янськ) 

Запрошує на навчання за новими  

непедагогічними спеціальностями, в яких з`явилася 

нагальна потреба у зв`язку з відкриттям посад  

фахівців соціальної сфери в новоутворених об`єднаних 

територіальних громадах (ОТГ) 

Кафедра соціальної роботи  

Соціальне забезпечення 

1.Інспектор із соціальної допомоги. 

2.Інспектор із призначення та виплати пенсій державного 

пенсійного фонду 

3. Інспектор із призначення та виплати субсидій в управлінні 

соціального захисту населення 

4. Адміністратор у центрі надання адміністративних послуг 

5. Фахівець із соціальної роботи державного центру зайнятості 

та працевлаштування населення 

5. Спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

6. Фахівець пенітенціарного закладу, соціального притулку, 

наркологічного центру 

7. Працівник служби у справах неповнолітніх при органах 

внутрішніх справ 

8. Працівник центру соціальної профілактики, соціального 

обслуговування 

9. Керівник центру соціально-трудової, професійної та медичної 

реабілітації 

9. Працівник територіального центру обслуговування населення 

10.Інструктор із соціального страхування у державних та 

приватних страхових компаніях 

Соціальна робота 

1. Соціальний працівник (1, 2 категорії) 

2. Фахівець обласного, міського, районного відділів соціального 

захисту населення 

3. Фахівець із соціальної роботи державної служби зайнятості 

населення (ЦНАП) 

4. Спеціаліст обласних, міських, районних центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

5. Працівник соціальних служб при міських органах виконавчої 

влади та об`єднаних територіальних громадах 

6. Інспектор із призначення та виплати пенсій в установах 

державного пенсійного фонду 

7. Фахівець центру професійної орієнтації населення 

8. Працівник територіального центру обслуговування пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян 

9. Фахівець патронажної служби 

10. Фахівець спеціалізованих закладів (відділення соціальної 

допомоги, дитячі будинки, центри реабілітації) соціальні притулки, 

медико-психологічні консультації, служба «Телефон довіри»)  
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Фахівець із соціально-виховної роботи з 

дітьми та молоддю 
1. Організатор дозвілля, керівник гуртка позашкільної 

установи, закладу культури  

2. Інспектор з охорони дитинства обласної, районної, місь-

кої державної адміністрації 

3. Ігротехнік санаторію, профілакторію та бази відпочинку 

4. Фахівець профконсультативного центру, дитячого будин-

ку, соціального притулку, наркологічного центру, центру 

розвитку і планування сім'ї, приймальника-розподільника, 

служби “Телефон довіри” 

5. Соціальний педагог та педагог-організатор загальноосвіт-

ньої і спеціальної школи 

6. Аніматор установи туристичного та готельного бізнесу 

7. Фахівець із організації дозвілля при громадській органі-

зації, благодійному фонді 

8. Вихователь соціального гуртожитку, реабілітаційного 

центру, оздоровчого табору 

Контактна інформація:  

84112, Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 

буд. 1 (навч. корп. №2) 

slavdpu. dn.ua – адреса офіційного сайту, 

Facebook – «Педагогічний факультет ДВНЗ ДДПУ»  

(https:// www.facebook.com/groups/128751997763366/) 

Спеціальність Освітній рівень Форма і термін 

навчання 
Перелік сертифікатів та 

вступних випробувань 

Соціальна 

робота 

Бакалавр 
Денна та 

заочна / 
4 роки 

- українська мова та літера-

тура; 
- історія України ; 
- біологія/математика/

іноземна мова/географія/

фізика/хімія 

Магістр 
Денна та 

заочна / 1,4 

роки 
 - ЄВІ з іноземної мови; 
 - фахове випробування; 

Соціальне 

забезпечення 

Бакалавр Денна / 
4 роки 

- українська мова та літера-

тура; 
- історія України 
-біологія/математика/

іноземна мова/географія/

фізика/хімія 

Магістр Ліцензування магістратури буде здійснено 

після першого випуску бакалаврів 

Освітні, 
педагогічні 

науки 
(соціально-виховна 

робота з дітьми та 
молоддю) 

Бакалавр Денна / 
4 роки 

 - українська мова та літерату-

ра; 
- історія України ; 
- біологія/математика/іноземна 

мова/географія/фізика/хімія 

Магістр Ліцензування магістратури буде здійснено 

після першого випуску бакалаврів 
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