Код і назва спеціальності (напряму): 231 «Соціальна робота»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»
Кваліфікація: бакалавр з соціальної роботи
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. 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 – комплексний
державний екзамен та захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.
Програмні результати навчання: здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з
різних джерел для розв’язування завдань спеціальності, відтворювати факти (дати, події,
принципи й закономірності) суспільного розвитку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки; використовувати мову
професійного спілкування, пояснювати й характеризувати факти і явища державною мовою;
розуміти наукові принципи, що лежать в основі соціальної діяльності, ідентифікувати,
формулювати і розв’язувати завдання зі спеціальності, інтегрувати теоретичні знання та
практичний досвід; давати визначення і виокремлювати основні поняття, використовувати
власні приклади для ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси та відмінності при
порівнянні фактів, явищ, характеризувати соціальні явища; теоретично аргументувати шляхи
подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення,
передбачати наслідки; розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів,
оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях; використовувати прикладні
комп’ютерні програми у ході розв’язання професійних завдань; критично аналізувати й
оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; використовувати відповідні наукові
дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички; аналізувати психічні
властивості і стани, характеризувати психічні процеси, різні види діяльності індивідів у групі,
процеси розвитку, соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції особистості, соціальнопсихологічні процеси в малих та великих групах; практикувати методи профілактики для
запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних
стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих
обставин; визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та закладів
соціального захисту, соціальних служб, інших організацій; використовувати методи діагностики
у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів;
застосовувати методи соціальної роботи в конкретних умовах взаємодії з клієнтом;
обґрунтовувати необхідність соціальних змін, прийняття практичних рішень щодо покращення
соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки; застосовувати методи менеджменту
для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і
волонтерів, іншого персоналу; встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на
підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи,
надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів; налагоджувати співпрацю з
представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального
та колективного представництва інтересів клієнтів; виявляти сильні сторони та залучати
особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем,
виходу із складних життєвих обставин; виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній

діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання; демонструвати знання
основних етапів становлення і розвитку соціальної роботи як науки та практичної діяльності,
нормативно-правової бази соціальної роботи та соціального забезпечення; демонструвати
толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей,
розрізняти вплив стереотипів та упереджень; демонструвати уміння креативно вирішувати
проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до
формування принципово нових ідей; впроваджувати прийоми мотивації, самомотивації на
шляху до досягнення спільної мети, виявляти вміння адаптувати свою поведінку до прийняття
системи цінностей іншого; конструювати процес та результат соціальної роботи в межах
поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи
відповідно до результатів оцінки.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 231 «Соціальна робота» може
займати посади: соціальний працівник; інспектор центру соціальних служб для молоді;
керівник дитячих об’єднань та організацій; інспектор в органах державної влади та управління;
працівник органів внутрішніх справ, установ пенітенціарної системи; інспектор соціальної
допомоги; соціальний працівник у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;
соціальний працівник за місцем проживання, вихователь закладів пенітенціарної системи,
приймальників-розподільників, співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та
допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення; працівник організацій – суб’єктів
соціальної та гуманітарної допомоги населенню; працівник служб підтримки та розвитку сім’ї;
інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівник органів опіки;
спеціаліста служби зайнятості; соціальний працівник на підприємстві, в закладі; консультант з
соціальних питань.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 231 «Соціальна робота» може
продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в галузях 23 «Соціальна
робота», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 22 «Охорона здоровʼя», 07 «Управління та
адміністрування».
Випускна кафедра: кафедра практичної психології та соціальної роботи.
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: кандидат психологічних наук, доцент Мітічкіна О.О.,
o_mitichkina@mail.ru; тел. (050) 546-72-95

