
Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Педагогічний факультет

Кафедра соціальної роботи

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 Соціальна робота

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 Соціальна робота

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: Соціальна робота

КВАЛІФІКАЦІЯ: Бакалавр з соціальної роботи / Магістр з 

соціальної роботи

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: бакалаврський /магістерський

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна / заочна

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців/ 1 рік 4 місяця

Заклади та установи Міністерства соціальної політики:

 центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

 пенітенціарні заклади, соціальні притулки, наркологічні центри;

 центри зайнятості та працевлаштування, кадрові агентства;

 установи пенсійного фонду України та соціального страхування  

населення;

 центри соціальної профілактики та соціального обслуговування;

 центри соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації;

 територіальні центри обслуговування населення.

Заклади та установи Міністерства освіти і науки:

 установи позашкільної освіти (станція юних техніків, палац  

дитячої та юнацької творчості, центр розвитку дитини);

 спеціалізовані заклади (профконсультативний центр, дитячий  

будинок, реабілітаційний центр, соціальний притулок,

наркологічний центр, центр розвитку і планування сім'ї,  

приймальник-розподільник, оздоровчий табір; соціальний

гуртожиток, служба “Телефон довіри”).

Перелік конкурсних

предметів:

 українська мова та  
література;

 історія України;
 біологія/математика/ 

іноземна мова/ 
географія/фізика/хімія

http://www.msp.gov.ua/content/lvivskiy-mizhregionalniy-centr-socialnotrudovoi-profesiynoi-ta-medichnoi-reabilitacii-invalidiv.html


Випускник спеціальності 231 Соціальна робота може обіймати такі посади:

Заклади та установи

Міністерства соціальної політики:

Заклади та установи

Міністерства освіти і науки:

1. Соціальний працівник (1, 2 категорії)

2. Фахівець обласного, міського, районного відділів соціального захисту населення

3. Фахівець із соціальної роботи державної служби зайнятості населення 

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»)

1. Організатор дозвілля, керівник гуртка позашкільної установи,

закладу культури.

2. Вихователь соціального гуртожитку, реабілітаційного

центру, оздоровчого табору.

3. Фахівець профконсультативного центру, дитячого будинку, соціального

притулку, наркологічного центру, центру розвитку і планування сім'ї,

приймальника-розподільника, служби “Телефон довіри”.

4. Інспектор з охорони дитинства обласної, районної, міської державної

адміністрації.



Ми навчимо вас:

Методиці роботи соціального працівника у пенсійних

фондах, державній службі зайнятості населення,  

відділах соціального захисту населення, 

реабілітаційних центрах, позашкільних

закладах, органах внутрішніх справ

Алгоритму проведення соціально-педагогічних тренінгів

Методиці роботи з вітчизняними та міжнародними  

грантами

Особливостям проведення ігрових конкурсів, концертів,  

масових заходів і шоу-програм



МИ НАЙКРАЩІ ТОМУ, ЩО У НАС:

Відкрита власна молодіжна громадська організація

«Національні вітрила», учасники якої розробляють

грандові проекти всеукраїнського та міжнародного

рівня

Цікаві практики в пенсійних фондах, державній

службі зайнятості населення,  

відділах соціального захисту населення, 

реабілітаційних центрах, позашкільних

закладах, органах внутрішніх справ

Випускники безкоштовно отримують сертифікати зі

спецкурсів і майстер-класів, що надає їм пріоритет у  

подальшому працевлаштуванні

Висококваліфікований науково-педагогічний

колектив

Регулярно організовуються екскурсійні подорожі

містами України

Працюють наукові, художні гуртки та майстер-класи


