
КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 231 - «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»   

 

 
 

Соціальний працівник — це фахівець, який здійснює професійну діяльність 

на ринку соціальних послуг та вміє застосовувати сучасні соціальні 

технології для вирішення проблем індивідів, родин, соціальних груп, 

територіальних громад, персоналу організацій тощо.  

Соціальний працівник підготовлений до здійснення соціального 

консультування та організації соціальної допомоги населенню, розробки та 

реалізації соціальних проектів, роботи з персоналом організацій різних форм 

власності та управлінського консалтингу, здійснення соціальної медіації та 

соціального аудиту, дослідження та вирішення соціальних проблем в 

трудових колективах, громадах тощо. 

 

Освітній рівень – бакалавр. 

Кваліфікація – «бакалавр соціальної роботи». 

Форма навчання – денна, заочна 

Тривалість навчання – 4 роки. 

Державне замовлення та контракт. 

Вартість навчання за контрактом (за рік)  – 11990 грн (денна форма) / 

                                                                              5 020 грн (заочна форма) 

 

Основні дисципліни 

 

 Історія соціальної роботи 

 Теорія соціальної роботи 

 Правові основи соціальної 

роботи 

 Методи й технології соціальної 

роботи 

 Методологія та організація 

соціального дослідження 

 Соціальна політика 

 Соціальний захист і соціальне 

забезпечення 

 Система організації соціальних 

служб 

 Менеджмент соціальної роботи 

 Управління персоналом у 

соціальній роботі 

 Соціальна робота з різними 

групами клієнтів 

 Консультування в соціальній 

роботі 

 Медіація 

 Девіантологія 



 Соціальна проєктування та 

фандрайзинг 

 Організація та проведення 

тренінгів 

 Соціальна педагогіка 

 Соціальний маркетинг та 

реклама 

 Соціальна робота в громаді 

 Соціальний аудит 

 Соціальна робота в третьому 

секторі 

 Організація волонтерської 

діяльності  

 Соціальна робота в сфері 

зайнятості 

 Пенітенціарна та 

постпенітенціарна соціальна 

робота  

 Міжнародна соціальна робота  

 Професійна комунікація в 

соціальній роботі 

 Чинники успішного 

працевлаштування за фахом 

 

 

 

 

 
 

 

Про вступну кампанію 2021 року  дивіться на сайті університету:   
http://start.karazin.ua/  

 

КОНТАКТИ: 

Кафедра соціології управління та соціальної роботи 

Соціологічний факультет 

Харківський національний університет  імені В. Н. Каразіна 

кімнати 348, 352 

Майдан Свободи 6, 

Харків,  61077 

Україна 

Телефон:  (057) 707-54-03 

e-mail: smsw@karazin.ua 

http://school.sociology.kharkov.ua/    

https://www.facebook.com/karazinkafsocwork  

http://start.karazin.ua/vstupna-kampania/pryiom-dokumentiv/dokumenty
http://start.karazin.ua/
http://school.sociology.kharkov.ua/
https://www.facebook.com/karazinkafsocwork

