Код і назва спеціальності (напряму): 232 «Соціальне забезпечення»
Назва спеціалізації: «Управління соціальним закладом»
Код і назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»
Кваліфікація: магістр з соціального забезпечення; керівник соціального закладу
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: застосовувати теорію та практики управління
соціальним закладом, здійснювати організаційні дії з планування, координації, регулювання та
контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями,
підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що
стосуються соціального забезпечення, діяльності та соціального розвитку закладу;
застосовувати управлінські компетенції, необхідної для керівництва соціальними закладами
різного типу; маркетингу в соціальному управлінні; залучати корпоративне управління
соціальними процесами зі створенням умов для вдосконалення механізмів муніципального,
регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») може займати керівні посади у державних
установах та організаціях, які підпорядковані Міністерству соціальної політики України
(установи, які займаються наданням соціальних виплат та соціальної допомоги – 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); державних організаціях, які займаються наданням соціальних
послуг, зокрема, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, людей похилого віку та інвалідів;
неурядових організаціях, які працюють в галузі надання соціального забезпечення і послуг
населенню (волонтерських організаціях); в сфері страхової діяльності (страхової медицини та
приватних пенсійних фондах).
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»
спеціалізації «Управління соціальним закладом» 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»).
Випускна кафедра: кафедра практичної психології та соціальної роботи.
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: кандидат економічних наук, доцент Федорова О. В.,
alenasky80@mail.ru; тел. 0509591544

