
 

Електронна пошта кафедри СРСП:  

kaf.sots.rob@gmail.com 

Адреса сайту: 

http://www.khnu.km.ua/root/kaf/kafped/ 

 

За детальною інформацією по вступу за 

спеціальністю «Соціальна робота» 

звертайтесь за тел. 0672648415 

Зверніть увагу: 
Кваліфікація бакалавра – бакалавр соціальної роботи. 

Соціальний педагог. Соціальний психолог-реабілітолог.  
Кваліфікація магістра– магістр  соціальної роботи. 

Соціальний педагог. Соціальний психолог-реабілітолог. 
 

Сфера професійної діяльності фахівців: 
у освітніх закладах та установах, системі охорони здоров’я та 

соціальної допомоги і захисту населення; у державних 

 соціальних закладах та установах ; у системі військових, 

правоохоронних, адміністративних, політичних органів  

державної влади; благодійних і громадських фондах та  

міжнародних організаціях; реабілітаційних центрах тощо. 

Хмельницький 
національний університет 
Гуманітарно-педагогічний 

факультет 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Галузь знань:  

Соціальна робота  

 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Спеціалізація: 

Соціально-педагогічна 

діяльність та соціально-

психологічна реабілітація  

 

 

 

 

Для вступу  в Хмельницький 

національний університет на 

спеціальністю  «Соціальна 

робота»  на державну та 

контрактну форми навчання 

абітурієнтам необхідно мати 

сертифікати з   незалежного 

тестування з таких 

навчальних предметів:  

1. Українська мова  

     та література.  

2. Історія України.  

3. Математика  або іноземна 

мова за вибором абітурієнта  

 

Для вступу на  навчання за 

контрактом також 

зараховуватимуться 

наступні сертифікати з  

незалежного тестування з 

таких навчальних предметів:  

1. Українська мова  

     та література.  

2. Історія України.  

3. Біологія  або географія  за 

вибором абітурієнта  

 

 

 

 

ВИ МАЄТЕ ЗНАТИ: 

 

Ліцензований обсяг місць на 

дану спеціальність за освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

бакалавр – 90 осіб денної та 

90 осіб заочної форм навчання; 

магістр – 70 осіб денної 

та заочної  форми навчання 
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У 2016 році за волонтерську допомогу  

військовим кафедру нагороджено 

Всеукраїнською відзнакою – орденом «За 

розбудову України». 

 

 

 

ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ: 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

 

БАКАЛАВР -  МАГІСТР 

 Термін навчання на денній/заочній формі: 

бакалавр – 4 роки денна /5 років заочна форми навчання; 

магістр – 1рік 4 місяці  денна та заочна форми навчання. 

 

УВАГА! 

Здійснюється перехресний вступ випускників медичних 

коледжів та інших дотичних спеціальностей (див. Правила 

прийому) на 2-3 курс за спеціальністю «Соціальна робота» 

Первинні посади майбутнього фахівця: 
 соціальний працівник.  

 соціальний педагог. 

 соціальний психолог-реабілітолог. 

 соціальний працівник у освітянських та культурно-просвітницьких закладах. 

 соціальний працівник в соціальних закладах та установах соціальної 

допомоги та захисту населення .соціальних службах для дітей, сімї та молоді; 

 працівник центрів зайнятості. 

 соціального працівника за місцем проживання,  вихователя закладів 

пенітенціарної системи, приймальниках-розподільниках. 

 спеціаліст з проведення соціальних досліджень 

 спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань 

та організацій. 

 інспектор в органах державної влади та управління; 

 керівник спеціалізованої соціальної служби; 

 працівник органів внутрішніх справ; 

 керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб; 

 інспектор соціальної допомоги; 

 менеджер соціальної сфери. 

 працівник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в 

реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення. 

 працівник організацій – суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги 

населенню; 

 інспектора служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, 

працівника органів опіки; 

 співробітника кримінальної міліції у справах неповнолітніх, судово-

педагогічного експерта; 

 співробітника соціальних структур підприємств, організацій, медичних, 

освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів, 

асоціацій соціального призначення;  

 спеціаліста департаменту управління персоналом, відділу соціального 

планування, соціального забезпечення;  

 співробітника відділу кадрів,спеціаліста адміністративного відділу. 

 Виконавчий директор (заступник директора з соціальних питань). 

 співробітника відділу освіти, школи, коледжу, училища;  

 практик-соціолог на підприємстві, в закладі; консультант з соціальних  

питань, викладач. 

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Інституції Вид діяльності 

 або посада 
Міністерство праці та соціальної 

політики, управління та відділи 

соціальної допомоги 

 

 

Управлінська,  

 

консультативна,  

 

дослідницька,  

 

аналітична,  

 

адміністративна,  

 

методична,  

 

організаційна  

діяльність,  

 

діяльність по 

плануванню і 

розробці 

соціальних 

програм. 

 

 

Установи соціального захисту 

населення 

Державна служба зайнятості 

Державні та недержавні організації 

та об’єднання 

Міжнародні організації 

Міністерство охорони здоров’я 

України 

Установи охорони здоров’я 

Міністерство освіти і науки 

Заклади освіти 

Міністерство внутрішніх справ. 

Заклади пенітенціарної системи, 

правоохоронні органи 

Органи самоврядування та 

виконавчої влади 

Міністерство надзвичайних ситуацій 

України 

Центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Науково-дослідні інститути, які 

займаються соціальною 

проблематикою 

 

У вільний від занять час студенти 

мають можливість: 

 відвідувати: секції спортивно-

оздоровчого комплексу; інтернет-клуб; 

курси іноземних мов (польська, 

французька); центр міжнародних і 

культурних зв’язків. 

брати участь у роботі: студентського 

самоврядування; студентського 

Будинку моделей; СТЕМу; команд 

КВК; самодіяльного народного 

ансамблю танцю «Юність Поділля»; 

театру пісні «Сузір’я» тощо; 

драматичного театру; підготовці 

матеріалів для студентської газети 

«Смуга». 
 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА 

БАЗА 

У розпорядженні студентів 

спеціальності «Соціальна робота» є 

лекційні аудиторії, спеціально обладнані 

лабораторії, спеціалізовані кабінети, 

комп’ютерні класи, міжфакультетський 

комп’ютерний центр, бібліотека. 

Студенти мають вільний доступ до 

мережі Internet. 

 

Електронна пошта університету: 

 tksv@khnu.km.ua 

Сайт ХНУ: khnu.km.ua 
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