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Досвід кафедри педагогіки
та соціальної роботи 
Трохи історії

РАНІШЕ

Освітня програма магістратури функціонує
на базі кафедри педагогіки та соціальної
роботи, якій вже більше 15 років, у складі
Факультету наук про здоров'я. З початку
свого існування кафедра здійснювала
підготовку бакалаврів (2006) та магістрів
(2013) з соціальної педагогіки. 

НАШІ ДНІ

У 2017 році колектив кафедри разом із
зовнішніми стейкходерами розробили
нову освітню програму магістратури
"Технології та інновації в соціальній
роботі". Це було зумовлено змінами та
реформами, що відбуалися у соціальній
сфері. 



Чому відбулися
зміни?

Реформа децентралізації та деінституціалізації, 
прийняття Закону України «Про соціальні послуги», 

а також необхідність соціального обслуговування на місцях. 



Мета програми
Підготувати професіонала, 

здатного впоратися із сучасними викликами,
впроваджувати інновації у сфері соціальних послуг;

здатного розробляти, удосконалювати та
імплементувати соціальні політики. 



Технології та інновації в
соціальній роботі 
У ЦИФРАХ

ЛІЦЕНЗОВАНИХ
МІСЦЬ

15
СЕРЕДНІЙ ВІК
ВСТУПНИКА

29
ВИПУСКНИКІВ 2020

РОКУ

10



Географія
вступників

Львів та Львівщина,
Рівненщина, Київ

(Донеччина)

Працевлаштування

80% випускників 2020
року сьогодні

працевлаштовані, 
20% із них працюють над

власними проєктами



Тривалість
навчання 1 рік
5 місяців

Особливості програми

Модульне
навчання
(один
тиждень/
місяць)

Три навчальні
блоки

Виїзні модулі Індивідуальна
траєкторія
студента



Індивідуальна траєкторія
студента

ІДЕЯ

Створення соціального проєкту, чи громадської організації, чи
запровадження соціальних послуг у громаді.

НАВЧАННЯ

Студент аналізує та оцінює, що і як краще впровадити, які
інструменти застосовувати, які політики впроваджувати.

ПРОДУКТ

Реалізований соціальний проєкт, створений центр надання
соціальних послуг чи ГО у територіальній громаді



Навчальні предмети



Перспективи росту

Фахівець із
соціальної
роботи

Керівник
центру
надання
соціальних
послуг

Начальник
відділу
соціального
захисту
населення 

Керівник
проектів і
програм в
благодійній чи
громадській
організації

Засновник
громадської/
благодійної
організації



1

Фахівці, що вже працюють у сфері надання соціальних послуг в громаді чи
поза нею (організовують ці процеси в громадських чи благодійних
організаціях тощо). Це власне люди, які можуть мати або не мати профільної
освіти із соціальної роботи, але хочуть вдосконалити навички, освоїти нові
інструменти та методології для ефективної роботи. 

2

Випускники бакалавратів із соціальної роботи і не тільки, що пов’язують свою
майбутню кар’єру із організацією та наданням соціальних послуг в громадах,
державних установах та громадських чи благодійних організаціях.

Кого ми чекаємо?



Соціальна
стипендія

Може надаватися
для покриття

частини або всього
внеску студента за

рік чи семестр
навчання.

Має соціальний
критерій.

Вартість
навчання

 Завдяки підтримці
доброчинців УКУ

навчання на
магістерській

програмі з
соціальної роботи

коштує 30 000 грн.
за 1,5 роки



Умови вступу

ДИПЛОМ

Бакалавра
Спеціаліста
Магістра

ІСПИТИ

З іноземної
мови (ЄВІ або
внутрішній)
Фаховий

ВСТУП

Прийом заяв та
документів
триватиме з 10:00
15 липня по 18:00
23 липня 2021



Контакти

САЙТ

socialwork.ucu.edu.ua

FB-СТОРІНКА

www.facebook.com/mastersdegree.socialwork 

АДРЕСА

вул. Свєнціцького, 17, кім. 219

https://socialwork.ucu.edu.ua/magistratura-3/
https://www.facebook.com/mastersdegree.socialwork


Contact
me

КЕРІВНИЦЯ ПРОГРАМИ

Наталія Назар

EMAIL

nazarnataliia@ucu.edu.ua

ТЕЛЕФОН

067 192 6110

mailto:nazarnataliia@ucu.edu.ua

