
БП «Соціальна робота» 

Спеціальність    231 «Соціальна робота» 

 

Кваліфікація, що присвоюється  
Бакалавр соціальної роботи 

 

Рівень кваліфікації 
Бакалавр 

 

Спеціальні вимоги до зарахування  
Немає. Загальні вимоги для ЧНУ 

Зарахування абітурієнтів студентами бакалаврської програми відбувається на підставі 

результатів ЗНО. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних 

закладах другого – четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають 

право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у 

тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  
Немає. 

 

Вимоги і положення до кваліфікації: 

 Здатність до формування світогляду, правильного розуміння сучасних проблем 

розвитку суспільства, людського буття, духовної культури, практичного 

відображення в професійній діяльності світоглядних позицій 

 Формування уявлень про світ людського буття, матеріально-практичні та духовні 

виміри буття людини; здатність до розуміння людини як творчого суб’єкта 

пізнання, як вольової істоти 

 Здатність до діалектичного розуміння розвитку світу і людини 

 Здатність до оволодіння знанням щодо загальних закономірностей виникнення і 

розвитку держави і права, їх взаємозв’язку і взаємодії, шляхів виникнення і 

формування держави і права України; освоєння теоретичних проблем демократії, 

прав і свобод людини; основами трудового, цивільного, кримінального, житлового, 

шлюбно-сімейного права України 

 Здатність до аналізу соціально-економічних процесів у державі 

 Здатність до підготовки та проведення соціологічних досліджень 

 Здатність оперувати науковими термінами 

 Здатність виконувати студентські наукові роботи 

 Здатність працювати в плані реалізації соціальної політики 

 Здатність оперувати правовою та нормативною базою з питань становлення та 

функціонування соціальної політики 

 Здатність аналізувати динаміку стану індивідів, групи та громади 

 Здатність до пошукової, дослідницької, творчої діяльності 



Профіль програми 

Термін навчання становить: за денною формою – 4 роки.  

Контингент студентів, які навчаються в ЧДУ імені Петра Могили за  напрямом 

«Соціальна робота» формується на підставі державного замовлення та контрактного 

набору вступників згідно з чинними нормативними документами.  

Процес підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Соціальна робота»  включає 

час безпосереднього навчання по кожному з чотирьох років, практики на кожному році 

навчання, державної атестації та підготовки кваліфікаційної роботи. За облікову одиницю 

навчального часу прийнято кредит. Організація навчального процесу здійснюється за 

модульним принципом. Термін  для денної форми навчання складає 4 роки. Тривалість 

першого, четвертого, сьомого, десятого триместрів складає 14 навчальних тижнів, 

другого, п’ятого, восьмого, одинадцятого - 14, третього, шостого, дев’ятого - 6,  всього 

128 навчальних тижнів. В останньому триместрі І - ІІІ курсів, та одинадцятому триместрі 

ІV курсу передбачена  практика 2 тижні, дванадцятий триместр присвячено написанню 

кваліфікаційної роботи. При визначенні структури та розробці графіку навчального 

процесу, а також програм з навчальних дисциплін враховується, що крім аудиторних 

занять студент має працювати самостійно.  

Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області 

 Здатність використовувати принципи, методи, форми та прийоми соціальної роботи 

 Здатність оперувати соціальними технологіями у практичній діяльності 

 Здатність працювати в опікунських установах 

 Здатність працювати в системі служб соціальної роботи 

 Здатність здійснювати вплив на спосіб життя окремої людини і суспільства 

 Здатність використовувати в практичній діяльності методи прогнозування і 

проектування 

 Здатність здійснювати соціальну роботу в конфесіях 

 Здатність мотивувати індивідів, групи та громади до розвитку і самостійного 

розв’язання їхніх проблем 

 Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального 

добробуту 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

 Здатність використовувати програмне забезпечення у практичній діяльності 

 Уміння працювати з першоджерелами, застосовувати теоретичні методи 

дослідження 

 Застосовувати рекламно-інформаційну продукцію в соціальній роботі 

 Здатність аналізувати соціально-економічні процеси у державі  

 Здатність до аналізу, оцінки, прогнозування соціальних процесів суспільного 

життя. 

 Здатність встановлювати та підтримувати професійні стосунки з клієнтами 

 Здатність визначати та аналізувати проблеми, потреби, специфічні особливості та 

ресурси індивіда, групи, громади 



 Здатність до професійної рефлексії 

 Здатність до управління професійною діяльністю 

 Здатність підвищувати власну професійну компетентність 

 Здатність підвищувати власну професійну компетентність 

 Здатність до розуміння соціологічних теорій особи, ролі соціалізації в процесі її 

становлення, специфіки феномена - соціологія сім’ї; здатність до аналізу 

соціальних проблем девіантної поведінки особи та соціології суспільної думки. 

3. Практичні навички з предметної області 

− визначати умови та ресурси, необхідні для здійснення різних напрямів соціальної роботи 

та видів соціальних втручань, надання соціальних послуг різним групам населення, окремим 

особам та сім’ям 

− визначати умови громади, що можуть вплинути на проведення різних напрямів соціальної 

роботи та видів соціальних втручань, надання соціальних послуг різним групам населення, 

окремим особам та сім’ям 

− розробляти методику та інструментарій дослідження, спрямованого на оцінку наявних 

умов та ресурсів соціальної роботи 

− збирати дані щодо умов та ресурсів професійного втручання на рівні громади, соціальної 

групи, окремої сім’ї чи людини 

− збирати інформацію щодо умов життєдіяльності та ресурсів окремих осіб або сімей, які 

що звернулися за допомогою отримують соціальні послуги 

 

4. Загальні уміння та навички 

1. Наявність етичної культури, здатність до вибору стратегії і тактики соціальної 

діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей. 

2. Здатність забезпечувати дотримання здорового способу життя, та зміцнення здоров’я 

власного і оточуючих 

3. Здатність працювати з дітьми і молоддю на основі принципів і методів виховання 

4. Здатність здійснювати заходи щодо безпеки життєдіяльності в процесі професійної 

роботи 

5. Здатність співпрацювати з різними клієнтами у ситуаціях професійного спілкування 

6. Здатність здійснювати диференційований підхід при вирішенні завдань в залежності від 

індивідуальних особливостей і стану здоров’я особистості 

7. Здатність взаємодіяти з громадськими організаціями та об’єднаннями 

8. Здатність використовувати моральні норми у практичній діяльності 

9. Здатність здійснювати соціальну профілактику в суспільстві 

10. Здатність працювати з малими і великими соціальними групами   

11. Здатність контролювати і вирішувати конфлікти 

12. Здатність працювати з різними групами клієнтів 

13. Здійснювати профілактичну роботу з протидії торгівлі людьми 

14. Здатність працювати з сім’ями трудових мігрантів 

15. Здатність до співпраці з літніми та старими людьми 

 

Доступ до подальшого навчання 
Магістр за спеціальністю «Соціологія» може продовжити навчання в університеті на 

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



докторант PhD програми «Суспільні трансформації), а також, за іншими спеціальностями 

гуманітарного та соціально-економічного напрямку.  

 

Навчальна та виробнича практика 

Одночасно із  забезпеченням якості теоретичного навчання випускаюча кафедра 

приділяє велику увагу організації практики. Ознайомча практика, волонтерська практика, 

виробнича практика-І та ІІ студентів на І-ІV курсі  напряму  підготовки «Соціальна 

робота» у ЧДУ ім. Петра Могили передбачена навчальним планом з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань з відповідних дисциплін та отримання достатнього обсягу 

практичних вмінь і навичок відповідно до кваліфікації рівня «бакалавр».  

Проходження практики здійснюється на основі розробленої, з урахуванням вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, та затвердженої програми практики. 

Програма практики максимально враховує особливості функціонування кожної 

конкретної організації – бази практики, з якими укладені відповідні 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 – бакалаврів соціальної роботи є наступні 

інституції: державні і приватні підприємства;  органи державної влади та місцевого 

самоврядування;  науково-дослідні організації; аналітичні центри; соціологічні підрозділи;  

громадські організації, профспілки; благодійні фонди; підрозділи «паблік рілейшнз»,  

підрозділи промислових підприємств та інших організацій, що займаються соціальними 

проблемами. Але здебільшого випускники бакалаврату продовжують навчання на програмі 

магістра соціальної роботи. 

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

 

Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська 

робота 

 

Форма навчання 
Денна 

 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 
Історія України  

Філософія 

Історія української культури 

Іноземна мова (англійська) 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Педагогіка 

Соціальна і корекційна педагогіка 

Соціалізація особистості (Деонтологія, людина) 

Історія та теорія соціальної роботи 



Загальна соціологія 

Соціальна політика 

Загальна психологія 

Вступ до спеціальності соціальна робота 

Технології і методи соціальної роботи 

Практикум з соціальної роботи 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Менеджмент соціальної роботи 

Соціальна робота з різними групами клієнтів 

Соціальна робота в різних сферах життєдіяльності 

Основи екології 

Основи інформатики 

Основи наукових досліджень 

Соціальний захист населення 

Інформаційна діяльність особистості 

Психологія особистості 

Регулювання соціальних конфліктів 

Соціальна і демографічна статистика - дисципліна 1 

Іміджелогія - дисципліна 2 

Тайм-менеджмент - дисципліна 3 

Основи економічної теорії - дисципліна 4 

Паблік-рілейшнз 

Політологія 

Правознавство 

Етика і естетика 

Логіка 

Релігієзнавство 

Соціальна робота в зарубіжних країнах 

Соціальна робота в кризових ситуаціях 

Документаційне забезпечення соціальної роботи 

Технології підготовки та проведення тренінгу 

Соціальна робота з  сім'ями 

Соціальна реабілітація людей з особливими потребами 

Гендерна педагогіка та психологія 

Іноземна мова (англійська) -2 

Іноземна мова-2 ( Професійне спрямування) 

Спецкурс на англійській мові (Основи соціальної роботи) 

Валеологія 

Соціальне гувернерство 

 


