
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Педагогічний факультет 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 Соціальна робота  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 Соціальна робота 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Соціальна педагогіка 

КВАЛІФІКАЦІЯ: Бакалавр соціального забезпечення.  

Фахівець із соціального забезпечення.  

Соціальний педагог  

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: бакалавр/магістр  

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна / заочна  

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців 

Заклади та установи  

Міністерства соціальної  

політики: 

 установи пенсійного фонду 

України; 

 заклади соціального страхування 

населення; 

 територіальні центри 

обслуговування населення; 

 центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді; 

 пенітенціарні заклади, соціальні 

притулки, наркологічні центри; 

 центри зайнятості та 

працевлаштування, кадрові 

агентства; 

 центри  соціальної профілактики, 

соціальної реабілітації, 

соціального обслуговування. 

Заклади та установи  

Міністерства  

освіти і науки: 

 загальноосвітні та спеціальні  

школи; 

 установи позашкільної освіти 

(станція юних техніків, палац  

дитячої та юнацької творчості,  

центр розвитку дитини); 

 спеціалізовані заклади 

(профконсультативний центр, 

дитячий будинок, 

реабілітаційний центр, 

соціальний притулок, 

наркологічний центр, центр 

розвитку і планування сім'ї, 

приймальник-розподільник, 

оздоровчий табір; соціальний 

гуртожиток, служба “Телефон 

довіри”). 

Перелік конкурсних предметів: 

 українська мова та література; 

 історія України; 

 іноземна мова або математика.  



Випускник спеціальності 232 Соціальне забезпечення може  

обіймати такі посади:  
Заклади та  

установи  

Міністерства 

соціальної  

політики: 

 

Заклади та  

установи  

Міністерства 

освіти і науки: 

1.Інспектор із призначення та виплати пенсій державного пенсійного фонду. 

2.Інспектор із призначення та виплати субсидій в закладі соціального захисту населення. 

3.Спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

4.Фахівець пенітенціарного закладу, соціального притулку, наркологічного центру. 

5.Працівник служби у справах неповнолітніх при органах внутрішніх справ. 

6.Фахівець із соціальної роботи державного центру зайнятості та працевлаштування 

населення. 

7.Працівник центру соціальної профілактики, соціального обслуговування. 

8.Керівник центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації. 

9.Працівник територіального центру обслуговування населення. 

1. Соціальний педагог та педагог-організатор загальноосвітньої та спеціальної школи. 

2. Організатор дозвілля, керівник гуртка позашкільної установи, закладі культури. 

3. Вихователь соціального гуртожитку, реабілітаційного центру, оздоровчого табору. 

4. Фахівець профконсультативного центру, дитячого будинку, соціального притулку, 

наркологічного центру, центру розвитку і планування сім'ї, приймальника-розподільника, 

служби “Телефон довіри”. 

5. Інспектор з охорони дитинства обласної, районної, міської державної адміністрації. 



Ми навчимо вас: 

Алгоритму проведення  

соціально-педагогічних тренінгів 

Особливостям проведення ігрових конкурсів, концертів, масових 

заходів і шоу-програм 

Надавати населенню соціально-економічну та матеріальну  

допомогу, здійснювати соціальне страхування, призначати і  

виплачувати пенсії та субсидії 

Аналізувати ринок праці в регіоні та надавати  

профконсультативну допомогу населенню 

Методиці роботи з вітчизняними та міжнародними  

грантами 

Співпрацювати з благодійними фондами та організаціями 

Методиці роботи у соціальних службах, пенсійних фондах, 

центрах зайнятості, школах, дитячих садках, реабілітаційних 

центрах, позашкільних закладах, органах внутрішніх справ 



Висококваліфікований науково-педагогічний колектив  

Сучасне технічне забезпечення навчального процесу  

Цікаві практики в різноманітних закладах освіти, 
соціальних службах, реабілітаційних центрах, 

громадських організаціях  

 Працюють наукові, художні гуртки та майстер-класи  

Відкрита власна молодіжна громадська організація 
«Національні вітрила», учасники якої розробляють 
грандові проекти всеукраїнського та міжнародного 

рівня  

Регулярно організовуються екскурсійні подорожі 
містами України  

Випускники безкоштовно отримують сертифікати зі 
спецкурсів і майстер-класів, що надає їм пріоритет у 

подальшому працевлаштуванні  

МИ НАЙКРАЩІ ТОМУ, ЩО У НАС:  


