
СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

 

Соціальний працівник - це професійно підготовлений фахівець, що має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги,  

володіє фаховими знаннями з психології, соціології, знає законодавство, 

правові аспекти соціального захисту, теорії та методи соціальної роботи, наявні 

ресурси та методи їх використання; уміє спілкуватися та надавати інформацію, 

оцінює потреби та представляє інтереси людини, підвищує її можливості та 

сприяє розвиткові, створює “мережу допомоги” та керує процесом допомоги.  

 

Будучи фахівцем соціальної роботи, людина може себе реалізувати завдяки 

виконанню таких професійних ролей, як: 

 соціальний менеджер (управління системою соціальних послуг, управління 

закладами соціальної сфери), 

 соціальний девелопер (організація і керівництво соціальними проектами і 

соціальними програмами), 

 соціальний посередник (розв’язання конфліктів, представлення інтересів у 

різних організаціях, делегування прав, партнерство), 

 соціальний аніматор (організація соціально-культурної, дозвільневої 

діяльності, ігротек, навіть у закладах торгівлі), 

 соціальний асистент (соціальний супровід і супроводження), 

 соціальний маркетолог (вивчення попиту і потреб на соціальні послуги, 

дослідження соціального капіталу особистості та її оточення), 

 соціальний консультант (соціальне і соціально-психологічне 

консультування), 

 соціальний супервізор (наставництво, кураторство молодих фахівців і 

студентів, які проходять практику). 

 

Після закінчення випускники матимуть можливість працювати у таких 

сферах: 

 Державні служби та органи 



 Громадські та благодійні організації 

 Комерційні організації, що надають соціальні послуги 

 Випускник матиме можливість реалізувати себе у таких сферах діяльності як: 

 Консультативна практика 

 Менеджмент соціальної ситуації клієнта 

 Соціальне забезпечення 

 Соціальна експертиза, соціальне прогнозування та проектування 

 Дослідницька практика 

 Тренінгова практика 

 Посередництво та представництво інтересів 

 Соціальне управління та менеджмент соціальних інституцій 

 

 

Протягом періоду навчання здобувачі спеціальності вивчають 

дисципліни: 

Інформаційні технології  в галузі 

Історія та теорія соціальної роботи 

Галузеве законодавство та правове регулювання соціальних конфліктів 

Соціологія 

Вікова фізіологія та психологія 

Система організації соціальної сфери 

Конфліктологія 

Методика і технології соціальної роботи 

Соціальна робота з різними групами клієнтів 

Соціальна педагогіка та психологія 

Психологія здоров'я та здорового способу життя 

Консультування у соціальній роботі 

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах 

Основи психодіагностики та психоконсультування 

Управління персоналом 



Менеджмент соціального забезпечення 

Спеціалізовані служби в соціальній сфері 

Соціальна робота з людьми похилого віку 

Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю 

Персонологія та соціалізація особистості 

Основи медичних знань 

Діловодство та документознавство 

Соціальна діагностика та профілкатика 

Соціальна політика 

Основи реабілітології 

Превентивна педагогіка 

Пенітенціарна педагогіка і психологія 

Прикладні методики в соціальній роботі 

Соціально-правовий захист дитинства 

Соціальна робота з інвалідами 

Соціальне забезпечення та адресні соціальні допомоги 

Соціальна робота в сфері зайнятості населення 

 

 

 

 


