
ü Підготовка за спеціальністю «Соціальна робота» 
з 2002 року

ü Висококваліфіковані науково-педагогічні
працівники

ü Партнерство з організаціями соціальної сфери, 
органами державної влади та місцевого
самоврядування

ü Видання журналу з соціології та соціальної
роботи «SOCIOПРОСТІР»

ü Співпраця з українськими та міжнародними
професійними організаціями з соціальної роботи

(057) 707-54-03

smsw@karazin.ua

http://www.sociology.kha
rkov.ua/ksocwork 

https://www.facebook.co
m/karazinkafsocwork

Кафедра соціології 
управління та 

соціальної роботи



СОЦІАЛЬНА РОБОТА
«…професійна

діяльність, яка сприяє
соціальним змінам та 
розвитку, соціальній

єдності, а також
наснаженню та 

незалежності людей … 
на засадах принципів

соціальної
справедливості, 

дотримання прав 
людини, колективної
відповідальності та 

поваги…»

Європейська асоціація
шкіл соціальної роботи

«…професійна діяльність, 
яка спрямована на те, щоб

відновити здібності
індивідів, груп і громад до 

соціального функціонування
та створити для цього

сприятливі можливості в 
суспільстві».

Американська асоціація
соціальних працівників

Професійна
діяльність щодо

вирішення проблем 
соціальної сфери, а 

також проблем 
особистості, сім’ї, 
групи та громади



Освітня програма «Соціальна робота»

З соціальної роботи

Соціологічні

Правові

Управлінські

Психологічні 

Інші

НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ



Освітня програма «Соціальна робота»

• Соціальна педагогіка
• Соціальна робота в громаді
• Соціальна робота в третьому секторі
• Соціальна робота в сфері зайнятості
• Соціальна робота в системі освіти й 

охорони здоров’я
• Соціальне проєктування та фандрайзинг
• Соціальний маркетинг 
• Соціальна реклама
• Організація та проведення тренінгів

НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ



Освітня програма «Соціальна робота»

• Соціологія
• Соціологія управління
• Соціологія сім'ї та молоді
• Методи збору, комп’ютерного

оброблення та аналізу
соціологічної інформації

НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ



Освітня програма «Соціальна робота»

• Загальна психологія
• Психологія особистості
• Соціальна психологія
• Психодіагностика
• Статистика 
• Іноземна мова за фахом
• Конфліктологія
• Релігієзнавство
• Гендерні дослідження
• Чинники успішного працевлаштування

за фахом

НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ



Освітня програма «Соціальна робота»

Харківський обласний 
центр зайнятості

Головне управління з 
соціальних і гуманітарних

питань Харківської
міської ради

Харківський обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

Харківський міський 
центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді 

«Довіра»
Громадські організації

м. Харкова («Благо», «Ми 
небайдужі», «Соціальна

служба допомоги» та інші)

БАЗИ 
ПРАКТИКИ



Освітня програма «Соціальна робота»

• Національна служба 
посередництва і примирення 
України в Харківській області

• Харківський обласний 
благодійний фонд «Соціальна 
служба допомоги»

• Управління  з соціальних питань, 
Управління соціального захисту 
населення Харківської міської 
ради

Зустрічі з 
фахівцями
організацій-
партнерів на 
факультеті

Участь студентів в 
семінарах, 
тренінгах, круглих
столах, які
проводять
організації-
партнери

ЗАЛУЧЕННЯ 
ПРАКТИКІВ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ



Освітня програма «Соціальна робота»

МОЖЛИВОСТІ 
ПРАЦЕВЛАШТУ-

ВАННЯ



Освітня програма «Соціальна робота»
Випускниця 2018 року  за 
освітньою програмою
«Соціальна робота»,  бакалавр.
Працює спеціалістом 1 категорії
відділу прийняття рішень
Управління надання соціальної
допомоги Департаменту 
соціального захисту населення
Сумької міської ради. 

Юлія Овдієнко (Жиленко)



Освітня програма «Соціальна робота»
Випускниця 2020 року  за освітньою
програмою «Соціальна робота»,  
бакалавр.
Працює керівником соціальних
проєктів в Харківському обласному
благодійному фонді «Соціальна
служба допомоги».
Вступила  в 2020 р.на магістерську
програму «Соціальні технології» за 
спеціальністю «Соціологія» в ХНУ 
імені В.Н. Каразіна. 

Анастасія Короп



Освітня програма «Соціальна робота»

Анастасія Малишева

Випускниця 2020 року  за освітньою
програмою «Соціальна робота»,  
бакалавр.
Вступила  в 2020 р.на магістерську
програму «Соціальний менеджмент» 
за спеціальністю «Соціологія» в ХНУ 
імені В.Н. Каразіна
Член судейської бригади в організації
FAU (Національна федерація з 
автомобільного спорту)



Освітня програма «Соціальна робота»
l Випускниця 2020 року  за освітньою

програмою «Соціальна робота»,  
бакалавр.

l Працює редактором в медіастудії
Харьківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. 

Литвинова Ангеліна



Спеціальність 054 – Соціологія
Освітня програма «Соціальний менеджмент» (денна та заочна форми)

Перелік екзаменів:
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)

Вступний екзамен з іноземної мови

Вартість навчання – 23770/16260 грн. (2020 рік)
Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг – 15/5 місць
Бюджетні місця – 4/0 (2020 р.)    



ü Підготовка за спеціалізацією ведеться з 1990 
року 

ü Освітню програму започатковано в 2018 році
ü Висококваліфіковані науково-педагогічні

працівники
ü Партнерство з організаціями соціальної сфери, 

органами державної влади та місцевого
самоврядування



Освітня програма «Соціальний менеджмент»
У 21 столітті формується новий тип менеджменту, який

спирається на наукові знання та методи, а також
спрямований на ефективне використання «людського

ресурсу» для досягнення цілей організації.
Програма пропонує унікальну можливість отримати

вищу освіту другого (магістерського) рівня з соціології і, 
разом з тим, сформувати комплекс компетентностей, які

необхідні сучасному фахівцеві для здійснення
управлінської діяльності в сучасних організаціях.



Освітня програма «Соціальний менеджмент»

Тренінг «Організаційний 
розвиток» 

Управлінський
консалтинг 

Стратегічне планування Спічрайтинг та публічні 
виступи 

Кар’єра та лідерство

Соціологія організацій 
та соціальний 
менеджмент

Соціологічне 
забезпечення роботи з 

персоналом 

Кадрова безпека та 
ризик-менеджмент

Управління соціальними 
проєктами 

Моніторинг та 
оцінювання соціальних 

програм та проєктів

Організаційні конфлікти 
та способи їх вирішення

Комунікативний 
менеджмент та івент-

менеджмент 



Освітня програма «Соціальний менеджмент»

• Начальник відділу соціального 
розвитку

• Менеджер соціальних проектів
• Менеджер із соціальної та 

корпоративної відповідальності

Організації різних
форм власності

• Соціолог
• Промисловий соціолог

Науково-дослідні 
установи та підрозділи 

організацій різних 
форм власності 

• Викладач соціологічних дисциплінЗаклади вищої освіти

МОЖЛИВОСТІ 
ПРАЦЕВЛАШТУ

ВАННЯ



Освітня програма «Соціальний менеджмент»

Випускниця 2019 року  за освітньою
програмою «Соціальний
менеджмент»,  магістр.

Працює в ПрАТ «Страхова компанія
«Перша» фахівцем з обліку та 
досліджень.

Сухініна Дарина



Освітня програма «Соціальний менеджмент»

Випускниця 2019 року за освітньою 
програмою «Соціальний 
менеджмент», магістр.

Працює менеджером з підбору 
персоналу в туристичній фірмі 
(м. Київ) 

Анна Поліщук



Освітня програма «Соціальний менеджмент»

l Випускниця 2020 року  за освітньою
програмою «Соціальний
менеджмент»,  магістр.

l Працює talent acquisition specialist в 
компанії Sigma Software

Дʼаря Рязанцева



Кафедра соціології управління та соціальної роботи
Соціологічний факультет 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кімнати 348, 352 

Майдан Свободи 6, 
Харків,  61077

Україна
Тел.:  (057) 707-54-03

e-mail: smsw@karazin.ua
http://www.sociology.kharkov.ua/ksocwork 

https://www.facebook.com/karazinkafsocwork


