Код і назва спеціальності (напряму): 231 «Соціальна робота»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»
Кваліфікація: магістр з соціальної роботи
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. За умови,
що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист
кваліфікаційної магістерської роботи.
Програмні результати навчання: здійснення професійної діяльності згідно з етичними
принципами, кодексом соціального працівника; володіння теоретичними основами професії та
професійними навичками; проведення кваліфікованої оцінки соціального, економічного та
культурного середовища, де відбувається діяльність; планування та здійснення актуальних
наукових досліджень в сфері соціальної роботи; здійснення керівної діяльності в установах, що
працюють у сфері соціальної роботи; передбачення змін у соціальній сфері та планування
діяльності відповідно до них; ефективне користування письмовими та усними засобами
комунікації; використання гуманістичного підходу у роботі з високим рівнем політичної та
психологічної культури, чіткими уявленнями про шляхи реалізації в сучасних умовах свого
професійного призначення; орієнтуватися в умовах ринкової економіки, соціальних,
національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства; сформованість
правової свідомості, цивілізованих взаємовідносин всіх членів суспільства, філософського,
економічного, політичного, гуманістичного мислення; надання інформації, оцінювання потреби
і представлення інтересів людини, підвищення її можливостей та сприяння розвиткові,
керування процесом допомоги; здійснення аналізу діючої соціальної політики країни,
визначення завдань, напрямків та заходів реформування соціальної політики, виходячи з
соціально-економічної ситуації.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 231 «Соціальна робота» може
займати посади соціального працівника у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;
соціального працівника за місцем проживання, вихователя закладів пенітенціарної системи,
приймальниках-розподільниках, співробітника органів внутрішніх справ з питань контролю та
допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення; працівника організацій –
суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню; працівника соціальних служб для
молоді; працівника служб підтримки та розвитку сім’ї; інспектора служб у справах
неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівника органів опіки; співробітника кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, судово-педагогічного експерта; менеджера з організації
соціальної роботи з населенням. співробітника соціальних структур підприємств, організацій,
медичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів,
асоціацій соціального призначення; спеціаліста департаменту управління персоналом, відділу
соціального планування, соціального забезпечення; співробітника відділу кадрів; виконавчого
директора (заступник директора з соціальних питань); спеціаліста служби зайнятості.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 231 «Соціальна робота» може
продовжити освіту за першим науковим ступенем «доктор філософії» (вступати до аспірантури:
провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня в
галузі 23 «Соціальна робота», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та
адміністрування»).
Випускна кафедра: кафедра практичної психології та соціальної роботи.

Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: доктор психологічних наук, професор Шевяков О. В.,
zavadski65@mail.ru; тел. 0667302809

