
Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

БАКАЛАВРАТ 

Спеціальність  231 Соціальна робота  

Спеціалізації  Соціальна педагогіка.  

Кваліфікація Бакалавр соціальної роботи. Cоціальний педагог  

Термін навчання На основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 

місяців 

На основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, 

бакалавра – 2 роки 10 місяців 

Дисципліни Деонтологія соціальної роботи, Соціальна геронтологія, 

Прикладні методики в соціальній роботі, Соціальна 

педагогіка, Спеціалізовані служби в соціальній сфері, Основи 

інклюзивної педагогіки, Технології соціальної роботи, 

Інноваційні технології в соціальній сфері, Стратегії 

особистісного розвитку, Соціальна робота з різними типами 

сімей, Конфліктологія, Соціальна робота у сфері зайнятості, 

Психодіагностика в соціальній роботі, Патопсихологія, 

Реабілітаційна психологія. 

Бази практики Заклади освіти з інклюзивними та/або спеціальними групами і 

класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. 

Заклади дошкільної освіти. Заклади загальної середньої 

освіти: початкова школа, гімназія, ліцей, спеціальна школа, 

санаторна школа, школа соціальної реабілітації, навчально-

реабілітаційний центр.  

Перспективи 

працевлаштування 

Соціальний педагог у закладах освіти з інклюзивними та/або 

спеціальними групами і класах для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами; закладах дошкільної освіти; 

закладах загальної середньої освіти (початкова школа, 

гімназія, ліцей, спеціальна школа, санаторна школа, школа 

соціальної реабілітації, навчально-реабілітаційний центр); 

закладах позашкільної освіти; соціальних службах; 

територіальних центрах надання соціальних послуг тощо. 

ЗНО Бюджет 

1. Українська мова та 

література. 

1. Історія України. 

2. Іноземна мова або 

Математика 

Контракт 

1. Українська мова та 

література. 

2. Історія України. 

3. Біологія або географія. 

 



 

МАГІСТРАТУРА  

Спеціальність  231 Соціальна робота  

Спеціалізація  Соціальна педагогіка 

Кваліфікація Фахівець із соціальної роботи, викладач із соціальної 

педагогіки 

Термін навчання На основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста – 1 рік 10 

місяців 

Дисципліни Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Служби 

соціального забезпечення, Актуальні проблеми соціальної 

освіти та науки, Методологія наукових досліджень в 

соціальній роботі, Менеджмент персоналу освітніх закладів та 

соціальних служб, Соціальне партнерство, Міжнародні 

соціальні проекти та програми, Інклюзивна педагогіка з 

методикою викладання у ВНЗ, Інтерактивні технології в 

соціально-педагогічній діяльності, Маркетинг соціальних 

послуг, Основи професійного самовдосконалення працівників 

соціальної сфери. 

Бази практики Заклади вищої освіти; заклади освіти з інклюзивними та/або 

спеціальними групами і класи для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; заклади дошкільної освіти; заклади 

загальної середньої освіти (початкова школа, гімназія, ліцей, 

спеціальна школа, санаторна школа, школа соціальної 

реабілітації, навчально-реабілітаційний центр). 

Перспективи 

працевлаштування 

Фахівець із соціальної роботи у закладах освіти з 

інклюзивними та/або спеціальними групами і класи для 

навчання осіб з особливими освітніми потребами; закладах 

дошкільної освіти; закладах загальної середньої освіти 

(початкова школа, гімназія, ліцей, спеціальна школа, 

санаторна школа, школа соціальної реабілітації, навчально-

реабілітаційний центр); закладах позашкільної освіти; 

соціальних службах; територіальних центрах надання 

соціальних послуг тощо. Викладач із соціальної педагогіки у 

вищих навчальних закладах. 

Перелік вступних 

випробувань 

Для споріднених 

спеціальностей 

Для неспоріднених 

спеціальностей 

1. Фахове випроб. із 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

2. Іноземна мова (Англійська 

мова; Німецька мова; 

Французька мова) 

1. Додаткове фахове 

випробування з соціології. 

2. Фахове випроб. із 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

3. Іноземна мова (Англійська 

мова; Німецька мова; 

Французька мова). 

 


