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Працевлаштування випускників: 

- Органи місцевого самоврядування  

  та виконавчої влади; 

- Управління соціального захисту населення; 

- Центри соціальних служб для сім'ї та молоді; 

- Територіальні  центри соціального 

обслуговування; центри зайнятості; 

- Органи державної карно-виконавчої служби; 

- Центри ранньої соціальної реабілітації дітей 

інвалідів; дитячі будинки; дома ветеранів; 

- Управління пенсійного фонду;      

- Заклади освіти, виховання; охорони здоров'я; 

- Лабораторії та центри  наукових досліджень; 

- Громадські організації, благодійні фонди. 

Магістри соціальної роботи у подальшому 

мають право викладати фахові дисципліни!  

      Наші студенти отримують знання з 

психології, соціології, педагогіки, управління, 

права, соціального захисту, соціального 

забезпечення, вивчають іноземні мови, що є 

гарантом їхньої успішної професійної кар’єри! 

Наші студенти мають можливість отримання  

подвійного міжнародного європейського 

диплому! 

 

 

 

 

 

 

більшість випускників спеціальності «РУП», 

які отримали кваліфікацію спеціаліста або 

магістра,           працевлаштувались 

перекладачами-редакторами та коректорами 

видавництв, перекладачами в агентствах 

перекладу, менеджерами-перекладачами, 

викладачами. 
 

Термін навчання: 
Денна формаЗаочна формаБакалавр

 4 роки 5 років 

Магістр1 рік 5 місяців     1 рік 5 місяців 

Контактна інформація 

Термін навчання:  

           Денна форма:                          Заочна форма: 

Бакалавр  4  роки                        5 років 

Магістр    1 р. 5 міс.                   1 р. 5 міс.          

 

Приймальна комісія 

вул. Університетська, 7,  

5 корп. університету 

(1-й поверх, ауд. 118)  

(0629) 44 65 60  

(0629)3430 97 

 

 

Соціально-гуманітарний 

факультет 

Спеціальність 

231 «Соціальна робота» 

 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДВНЗ «ПДТУ», вул. Університетська, 7 

5 корпус, ауд. 5.304, 5.305 

Кафедра: +38(0629) 44 63 77 

Деканат: +38(0629) 44 63 88 

Заступник декана з ВР  

Сахно Світлана Віталіївна: 

                               +38 096 357 43 86 

Зав. кафедри :     +38(0629) 44 64 21 

Еmail: svsakhno@gmail.com        

vbelenkayav@gmail.com 

 

 

КАФЕДРА 

СОЦІОЛОГІЇ ТА 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
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ДОСВІД ЯКІСТЬ 

ЧАС ОБИРАТИ МАЙБУТНЄ ! 

 

  

 

ДОСВІД 

ДОСВІД 

 

Соціальна робота – це важлива 

сучасна  професія що має великий  попит у світі 

та пропонує комплексний та системний підхід 

до вирішення складних соціальних проблем 

сучасності. 

  Фахівець соціальної роботи – це 

всебічно підготовлений професіонал в сфері 

управління, психології, педагогіки, соціології, в 

галузі права та соціальної політики, соціального 

захисту населення. 

  Фахівець соціальної роботи 

користується методами психолого-педагогічної 

корекції та методами проведення якісних та 

кількісних соціологічних досліджень. 

Фахівці з соціальної роботи здатні 

надавати правову допомогу,  прогнозувати, 

проектувати та моделювати  варіанти  

вирішення соціальних  проблем суспільства. 

   

 

 

. 

Кафедра соціології і соціальної роботи 

була створена в 2000 році у зв'язку з відкриттям 

спеціальності «Соціальна робота».  

 

 

Кафедра  щорічно  

- публікує збірки наукових праць в  яких 

публікуються статті викладачів і студентів ПДТУ 

та Університетів зарубіжних країн; 

- проводить університетські конкурси 

наукових студентських робіт, переможці якого 

приймають участь  в Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт студентів.  

 

Денна та заочна  форма навчання: 
Бакалавр – 30 студентів 

Магістр – 20 студентів 

   

ЩИРО ВІТАЄМО, ТЕБЕ, НАШ 

МАЙБУТНІЙ СТУДЕНТЕ, ТА 

ЗАПРОШУЄМО НА ЯКІСНЕ НАВЧАННЯ! 

 

 

 

 

Сучасний фахівець із соціальної 

роботи повинен знати: 

- законодавчі та нормативно-правові 

основи соціального захисту та соціальної роботи 

тощо;  

- особливості управлінської діяльності та 

кадрової роботи; 

- норми, порядок та організацію правової  

допомоги населенню;  

- новітні підходи до соціальної роботи: з 

випадком, в громаді, у групах;  

- психологію та особливості надання 

соціально-психологічної та реабілітологічної 

допомоги клієнтам соціальних служб; 

- соціологію та методику організації 

соціологічного дослідження; 

- комп’ютерні технології та можливості їх 

застосування в соціальній сфері тощо. 

 


