
МП «Соціальна робота» 

Спеціальність     231  «Соціальна робота» 

 

Кваліфікація, що присвоюється  
Магістр соціальної роботи 

 

Рівень кваліфікації 
Магістр 

 

Спеціальні вимоги до зарахування  
Вимоги до попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня та вимоги до професійного 

відбору абітурієнтів ЧНУ ім. Петра Могили визначаються «Правилами прийому до 

Чорноморського державного університету  

імені Петра Могили» , затвердженими МОН України 23.11.2012 року. 

 

 Абітурієнтами, що можуть брати участь у конкурсі на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра в ЧНУ ім. Петра Могили, є особи, що мають 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста і вступають на 

спеціальність згідно напряму підготовки магістрів, та допущені Приймальною 

комісією ЧНУ до вступних випробувань згідно з Правилами прийому до НДУ. 

 До числа студентів на програми магістра зараховуються громадяни України, 

іноземних держав і особи без громадянства без обмеження віку, незалежно від 

їхнього походження, раси та національності, статі, ставлення до релігії та 

віросповідання, що були допущені до вступних випробувань й успішно пройшли 

конкурсний відбір. Умови вступу до ЧНУ іноземних громадян регулюються 

Правилами прийому та навчання іноземних громадян в ЧНУ, затвердженими 

Вченою радою. 

 Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в цьому або іншому 

вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від 

джерел фінансування, форми та року закінчення навчання, беруть участь у 

загальному конкурсі за результатами фахових вступних випробувань при вступі на 

підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.  

 

 Не допускається встановлення різних форм вступних випробувань на одну й ту саму 

спеціальність залежно від джерел фінансування  навчання. 

 

Загальний рейтинг бакалавра для участі у конкурсі для вступу на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр”, визначається як сума балів по 5 позиціях: 

1. Кількість балів оцінки за іспит із української мови 

2. Кількість балів оцінки за іспит із англійської мови 

3. Середньозважений бал додатку до диплома бакалавра (розраховується 

середній бал, максимальна кількість балів – 100) 

4. Середній бал підсумкової атестації (державні іспити, захист кваліфікаційної 

роботи) 



5. Результати наукової роботи (участь у конференціях, у олімпіадах та 

конкурсах, наукові статті, навчально-наукові стажування) 

 

Вступні випробування з української мови та англійської мови мають по 48 завдань. Кожне 

правильно розв’язане завдання оцінюється в 1 бал. Отримані бали із англійської та 

української мов переводяться у 100-бальну систему за формулою: 

)балівнабраних  кількість(
48

100
дисципліни зрейтингу  балів Кількість   

Бали округляються за правилами округлення. 

Максимальна сума балів по кожній з перших чотирьох позицій – 100.  

Результати наукової роботи оцінюються таким чином:  

– надрукована доповідь на всеукраїнських конференціях – 5 балів;  

– надрукована доповідь на міжнародних конференціях – 8 балів;  

– надрукована наукова стаття – 10 балів;  

– відзнака (грамота, диплом тощо) за участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах – 

10 балів; 

– сертифікат, диплом про наукове стажування або навчання за кордоном – 25 балів; 

– грамота Міністерства освіти і науки України – 25 балів; 

– участь у міжнародних програмах (Work&Travel) – 5 балів. 

 

Сума балів за наукову роботу не може перевищувати 100 балів. 

6 Кількість балів, отриманих за рейтингом та вступними випробуваннями з 

української мови та літератури та іноземної мови, сумується. Виходячи з кількості 

набраних балів складається рейтинг вступників, що є підставою для визначення осіб на 

зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на відповідну 

спеціальність на місця держзамовлення та контрактні місця. 

7 Студенти, що набрали найвищі бали, зараховуються на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр за державним замовленням (за бажанням), наступні – на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на контрактні місця  

8 Якщо у вступних випробуваннях беруть участь абітурієнти, що отримали базову 

вищу освіту в інших вищих навчальних закладах, де використовувалися інші шкали оцінки 

знань, то слід використовувати таку шкалу переведення балів: 

«відмінно» – 90 балів;«добре» – 75 балів;«задовільно» – 60 балів. 

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  
Немає. 

 

Вимоги і положення до кваліфікації: 



1. У Чорноморському національному університету ім. Петра Могили реалізується 

професійна освітня програма підготовки магістрів, що передбачає розвиток професійних 

та формування управлінських компетенцій у галузі соціальної роботи. 

2. Особливі вимоги, зумовлені спеціалізованою підготовкою магістра за        

спеціальністю 231 – “Соціальна робота”галузі знань 23 “Соціальна робота”,  включають: 

– уміння формулювати і вирішувати завдання, які виникають у процесі практичної 

соціальної роботи, науково-дослідницької та педагогічної діяльності і вимагають 

поглиблених професійних знань; 

– уміння обирати необхідні методи і технології практичної соціальної роботи, методи 

дослідження і викладання, модифікувати їх і розробляти нові, виходячи із 

конкретних завдань того чи іншого виду діяльності; 

– уміння обробляти отримані дані із залученням інформаційних технологій, 

аналізувати і осмислювати їх з урахуванням наявних наукових даних у сфері 

соціальної роботи. 

 

Профіль програми 
Магістерська програма розрахована на 18 місяців і зосереджена на проблемах теорії, 

методології і методах соціальної роботи, націлена на формування у майбутніх студентів 

гуманного ставлення до людей похилого віку, інвалідів, сиріт тощо; ознайомлення  з 

основними поняттями та напрямами соціальної роботи з нужденними категоріями 

населення, а, в результаті, свідомий вибір ними професії соціального працівника. 

Практичні навички з предметної області 

Розуміти та аналізувати принципи формування державної соціальної політики у контексті 

професійної соціальної роботи, володіти сучасними технологіями інноваційної діяльності 

у сфері професійної соціальної роботи, застосовувати соціологічно-орієнтовані, 

психологічно орієнтовані та комплексно орієнтовані моделі соціальної роботи,  

забезпечувати навчання теорії і практики соціальної роботи у відповідності до 

вітчизняних та міжнародних стандартів, проводити науково-дослідницьку роботу та 

представляти її результати, практикувати забезпечення навчально-педагогічного процесу. 

 

Загальні уміння та навички 

Магістр соціальної роботи повинен знати: 

 складові професії соціального працівника; базові цінності соціальної роботи; 

 етичні засади соціальної роботи і шляхи реалізації цінностей на практиці; 

 професійні якості, функції та ролі соціального працівника; 

 фази процесу соціальної роботи та особливості кожної з них; 

 методи соціальної роботи; 

 теорії та моделі соціальної роботи; 

 цілі та принципи ведення професійних записів; 

 особливості роботи в команді колег та  мультидисциплінарній команді;  

 способи запобігання та зменшення негативних впливів у професійній діяльності 

соціального працівника; 

 шляхи подолання дискримінації та пригноблення у відповідності з цінностями та 

принципами фаху; 



 основні причини, що породжують групи ризику у суспільстві та викликають 

потреби у соціальній допомозі; 

 актуальні соціальні проблеми та характеристики вразливих категорій населення; 

 психологічні особливості та потреби різних категорій населення; 

 передумови виникнення соціальної роботи в Україні; 

 передумови формування соціальної політики; 

 основи аналізу соціальної політики; 

 соціальну політику, що діє в Україні; 

 основні аспекти соціальної політики в інших країнах; 

 систему інституцій, які займаються розробкою і впровадженням соціальної 

політики в Україні; 

 організацію роботи органів соціального захисту населення; 

 систему соціального законодавства, а також механізм правового регулювання у 

соціальній сфері; 

 основи наукових методів аналізу проблем соціальної сфери; 

 основи управлінської діяльності у соціальній сфері. 

Магістр соціальної роботи повинен уміти:  

o інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 

o реалізовувати професійні цінності на практиці; 

o користуватися етичними принципами, кодексом соціального працівника; 

o теоретично обґрунтовувати втручання і передбачати його наслідки; 

o здійснювати первинне оцінювання; 

o планувати догляд; 

o заключати контракт з клієнтом; 

o безпосередньо надавати допомогу з використанням методів індивідуальної, групової 

роботи і роботи в громаді; 

o застосовувати комунікативні навички; 

o письмово реєструвати інформацію; 

o представляти інтереси клієнта; 

o оцінювати успішність втручання; 

o дотримуватися меж професійної компетенції; 

o аналізувати власні вміння та навички, рівень знань, особистісні риси; 

o керувати процесом допомоги; 

o визначати соціальні проблеми та їхню пріоритетність; 

o аналізувати соціально-економічну ситуацію; 

o критично аналізувати і оцінювати діючу соціальну політику  країни; 

o визначати завдання та напрямки реформування соціальної політики, виходячи із 

соціально-економічної ситуації; 

o планувати і розробляти соціальні програми відповідно до соціально-економічної ситуації 

в країні; 

o обґрунтувати власну думку та виробляти групові рішення; 

o забезпечувати отримання необхідної для роботи об’єктивної інформації з різних джерел; 

o планувати і виконувати науково-дослідні роботи в сфері соціальних відносин; 

o здійснювати керівництво установою або групою осіб на засадах сучасної теорії 

управління; 

o оцінювати ефективність власної роботи та дієвість застосування методів та моделей. 



 

Доступ до подальшого навчання 
Магістр за спеціальністю «Соціальна робота» може продовжити навчання в університеті 

на другому циклі вищої освіти (рівень – аспірант (спеціальності 22.00.01–22 .00.04), 

докторант PhD програми «»), а також, за іншими спеціальностями гуманітарного та 

соціально-економічного напрямку.  

 

Навчальна та виробнича практика 

Проходження практики здійснюється на основі розробленої, з урахуванням вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра, та затверджених програм практики. 

Педагогічна практика є невід’ємною частиною підготовки до викладацької діяльності 

майбутніх фахівців з соціальної роботи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра. Вона дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду 

викладацької діяльності, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої 

спеціальності у вищих навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра. Базами практики можуть бути навчальні підрозділи ЧНУ ім. Петра Могили 

чи інших вищих навчальних закладів І – ІУ рівнів акредитації, підприємства, організації та 

установи будь-якої форми власності в Україні та за її межами, які здійснюють підготовку 

соціальних працівників (кваліфікованих робітників в галузі соціальної роботи) та мають 

належні умови для проведення педагогічної практики.  

Програма наукової практики максимально враховує особливості функціонування 

кожної конкретної організації – бази практики, з якими укладені довгострокові договори. 

Основними базами практики за останні роки були установи соціального захисту 

населення, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центри зайнятості, 

комплекси соціальної реабілітації, благодійні фонди тощо. 

Перспективи працевлаштування 

Сферами використання випускників – магістрів соціальної роботи є наступні 

інституції: ради, комісії з соціальних питань рай міськвиконкомів; управління  праці та 

соціального захисту населення обласних державних адміністрацій; районні, міські, селищні та 

сільські установи праці та соціального захисту населення, будинки-інтернати; державна служба 

зайнятості; установи сфери охорони здоров`я та освітні заклади; громадські організації та 

благодійні фонди;  регіональні заклади пенітенціарної системи; соціальні служби; науково-дослідні 

центри, які займаються соціальною проблематикою.  

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

 

Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська 

робота 

 

Форма навчання 
Денна 

 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 



Філософія науки 

Соціальні стандарти Європейського союзу 

Технологія підготовки наукових робіт 

Актуальні проблеми та соціальні послуги (Якість та стандартизація соціальних послуг) 

Управління та супервізія 

Педагогіка вищої школи та педмайстерність 

Сучасні технології управління персоналом 

Соціальні ризики 

Методика викладання соціальної роботи 

Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Курсова робота 

Підготовка магістерської роботи 

Асистентська (педагогічна) практика 

Переддипломна (наукова) практика 

Представництво, лобіювання та інспектування в соціальній роботі 

Регіональна соціальна політика 

Практична психологія 

Інновації в соціальній роботі 

Маркетинг соціальної роботи 

Соціальна робота в громаді 

Проектування в соціальній роботі 

 
 


