Код і назва спеціальності (напряму): 232 «Соціальне забезпечення»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»
Кваліфікація: бакалавр з соціального забезпечення
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: використовувати ґрунтовні знання щодо сутності та
соціального призначення професії соціального працівника, основних проблем різних категорій
населення України, які потребують соціального забезпечення та захисту, системи закладів та
установ, які займаються соціальною роботою з дітьми та молоддю, кризовими групами
населення, людьми похилого віку, проблемними групами тощо, етичних принципів соціального
обслуговування, особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах; знання з
фінансового забезпечення соціальної допомоги; методів нарахування соціальної допомоги;
технології надання соціальної допомоги; теорії і практики соціального забезпечення; правового
регулювання соціальної сфери; документаційного супроводу соціальної допомоги; інновацій в
системі соціального захисту; застосовувати сформовані уміння аналізувати різні фактори впливу
на надання різних видів соціального забезпечення згідно з потребами різних груп клієнтів,
диференціювати зміст діяльності з соціального забезпечення відповідно до різних об’єктів,
суб’єктів та напрямів соціальної роботи, добирати адекватні форми та методи соціальної
професійної допомоги.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»
може займати посади в державних установах та організаціях, в яких провадиться регулювання
рівня життя населення і передбачається надання послуг та матеріальних ресурсів у різних
формах, що фінансуються державою (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від
нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центри з оформлення субсидій, Фонд зайнятості); в
державних організаціях, які займаються наданням соціальних послуг, зокрема, соціальні служби
для сім’ї, дітей та молоді; для людей похилого віку та інвалідів (інспектор з виплати пенсій;
інспектор з призначення пенсій; інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; страховий
агент; державний інспектор; страхувальник; агент із зайнятості та трудових контрактів; фахівець
державної служби зайнятості з найму робочої сили; статистичні обліковці та конторські
службовці, що займаються соціальними питаннями).
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»
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 економічних наук, доцент Ткаченко Н.Е.,
skef777@mail.ru; тел. (050) 835-40-15

