
СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти 

 

Форми навчання: денна, заочна (з використанням дистанційних технологій) 

Освітній рівень Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) Термін навчання  

Бакалавр 
1. Українська мова та література  

2. Історія України  

3. Математика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 

4 роки 

Магістр 
1. Іноземна мова 

2. Фаховий іспит 
1,5 роки 

Вступники мають право подавати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років, 

сертифікати ЄВІ з іноземної мови 2020 та 2021 років 
 

Можна здобути без ЗНО / ЄВІ: 

ступінь бакалавра на основі освітніх рівнів бакалавра, магістра (спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю; 

ступінь магістра на основі освітнього рівня магістра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю 
 

У цивілізованих державах професія соціального працівника – невід'ємна частина суспільного життя. Без діяльності фахівців цього 

профілю є неможливою реалізація програм соціального розвитку та забезпечення соціальної політики держави. 

 

Посади (ким можна працювати): 

- соціальний працівник; 

- спеціаліст відділу соціальної служби; служби зайнятості; підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді; 

соціального захисту населення; пенсійного забезпечення та ін.; 

- НR-менеджер (менеджер по роботі з персоналом); 

- менеджер з соціальних РR-технологій; 

- спеціаліст з розробки соціальних проектів; 

- соціальний координатор при сільських радах; 

- консультант, координатор, експерт з соціальної політики; 

- науковий співробітник в галузі соціальної роботи в науково-дослідних установах. 

 

Установи (де можна працювати): 

- органи державного та регіонального управління; 

- державна служба зайнятості (мережа центрів зайнятості); 



- мережа обласних та  міських управлінь і районних відділів соціального захисту населення; 

- територіальні центри соціального обслуговування населення; відділення соціальної допомоги; 

- система соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- соціологічні, психологічні та реабілітаційні центри; 

- кадрові служби в державних та комерційних організаціях; 

- громадські та благодійні організації; 

- рекламні агенції та відділи; 

- рекрутингові компанії; 

- медіа-служби. 

Функції (що треба робити): 

- допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах шляхом надання соціальних послуг або заходів соціальної 

підтримки; 

- захист прав та представлення інтересів клієнтів у різних інстанціях; 

- розробка та реалізація соціальних програм і проектів; 

- надання консультацій, вирішення конфліктних ситуацій, контроль за дотриманням соціальних норм і гарантій; 

- сприяння попередженню та подоланню негативних явищ у суспільстві. 
 

ВИПУСКНИКАМ ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА 


