


Соціальна робота – фахова,
оплачувана діяльність
Соціальні послуги
регулюються стандартами
і вимагають спеціальних компетенцій

ЯК НАСПРАВДІ?

Оплата праці відрізняється, 
залежно від посади,
обов’язків, виду організації…

 
за даними work.ua, соц. працівник
в державних установах отримує
до 15 тис. грн,
в громадських і бізнес організаціях
зарплати зазвичай вищі)  

Програма з соціальної роботи УКУ

ВОЛОНТЕРСЬКА АБО 
НИЗЬКООПЛАЧУВАНА 

РОБОТА

Стереотип №1



  

 

 
Vs

Дмитро Кулеба – Уповноважений 
Президента України з прав дитини

Дмитро Тигач – Голова правління
БО «100% життя» Львів

Олександр Кондрашов – львів’янин, 
професор соціальної роботи
Університету Томсон Ріверс (Канада)

Більше 25% студентів
1 курсу програми з соціальної 
роботи УКУ – хлопці

У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 
ЛИШЕ ЖІНКИ

Стереотип №2

Кілька успішних прикладів:

ЯК НАСПРАВДІ?



 

 

  

НЕМАЄ ПЕРСПЕКТИВИ / 
НЕМОЖЛИВО ЗРОБИТИ 

КАР’ЄРУ

Стереотип №3 Соціальна робота надає 
можливість кар'єрного 
зростання, а ще - розвитку 
власної.
Це може бути:
- практична соціальна робота
- бізнес із надання послуг чи 

соціальне підприємництво,
- адвокація чи соціальна 

політика (аж до посади 
Міністра)

- ……

Твоя робота чинить позитивні 
зміни і рятує життя, є суспільно 
корисною і незамінною 

ЯК НАСПРАВДІ?



 

ЦЕ РОБОТА ЛИШЕ
З ПОТРЕБУЮЧИМИ

Стереотип №4

 

 

 

Соціальна робота спрямована на підтримання і 
надання кваліфікаційної допомоги будь-якій людині, 
групі людей, громаді.  Адже ПОТРЕБИ є у кожного.

Місія соціальної роботи – 
надати людям можливість

і якомога повніше 
РОЗВИВАТИ

ВЛАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ,
збагачувати своє життя

ЯК НАСПРАВДІ?



 

ВАЖКО
ЗНАЙТИ РОБОТУ /

такі фахівці непотрібні

Стереотип №5

 

 

 

ЯК НАСПРАВДІ?

Соціальна робота - робота, що ніколи
не буде повністю автоматизована.

Широка сфера працевлаштування:
• Державні/комунальні установи
• Громадські, релігійні, благодійні організації
• Соціальне підприємництво/Бізнес
• Все, де є робота з людьми і для людей
(HR-management, event-mamagement,
project-mamagement)

Реформи в Україні відкривають нові можливості:
Мінсоцполітики цього року додатково виділив
біля 2 млн грн для 50 ОТГ,
які розпочнуть надавати соціальні послуги 
в громадах



  

 

 

ЯК НАСПРАВДІ?

Соціальна робота – це про ініціативу, 
творчість та постійну дію.

Фахівці соціальної роботи вміють
організувати яскраве і корисне

дозвілля, як для себе
так і для інших.

Тому не дивно, що студенти
нашої програми

такі ініціативні не тільки
в академічних заходах,

але й у підготовці
вечірок і неформальних

Університетських
зустрічей.

ФАХІВЦІ СОЦІАЛЬНОЇ 
РОБОТИ НУДНІ

І НЕ ВМІЮТЬ 
РОЗВАЖАТИСЯ

Стереотип №6





 м. Львів, вул. Іларіона Свєнціцького, 17, к. 219
тел. 240-99-40 (внт. 3274) 
e-mail: socialpedagogy@ucu.edu.ua

Facebook: socialwork.ucu
Instagram: social_work_ucu
socialwork.ucu.edu.ua



Бакалаврська програма “Соціальна робота”

Мета: Підготовка фахівців соціальної сфери 
нового покоління, здатних аналізувати, 
прогнозувати, попереджувати й вирішувати 
соціальні проблеми, оперуючи теоретичним і 
практичним інструментарієм соціальної роботи, 
для підвищення якості життя особи, соціальної 
групи та громади.
Робота з людьми і для людей



Робота з людьми і для людей

Можливість семестрового
навчання за кордоном

Ціннісно-орієнтоване середовище

Прогресивна програма, побудована
на кращих практиках України та світу

100% студентів втілюють свої
проєкти вже під час навчання

Широка мережа партнерських 
організацій для стажування 
і працевлаштування

Індивідуальна траєкторія 
навчання для кожного студента
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