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1. Загальна інформація 

Ця освітньо-професійна програма розроблена відповідно до п. 17, 19 ч. 1 

ст. 1, ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 10 Закону України “Про вищу освіту” і 

передбачає підготовку фахівців за першим освітнім ступенем вищої освіти 

бакалавра зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення галузі знань 

23 Соціальна робота. 

 

2. Профіль програми 

Профіль програми  

Акронім програми: BDBJ-L 

Назва програми: Освітньо-професійна програма бакалавра з 

соціального забезпечення 

Акредитація програми: Програма акредитована: __________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС 

Мова викладання: Українська 

Рівень програми: FQ-EHEA – 1 цикл, QF-LLL – 6 рівень,  

НРК України – 6 рівень 

Рівень вищої освіти: 1 рівень 

Вимоги до зарахування: За конкурсом на основі повної загальної 

середньої освіти за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань. 

За результатами вступних випробувань на 

основі здобутого за спорідненою або іншою 

спеціальністю ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання  Денна 

Тип програми  диплому: Загальна  одиничний 

2.1. Ціль програми 

 Підготовка соціальних працівників нового покоління, здатних 

самостійно та в команді реалізовувати в основних сферах соціального 

забезпечення сформовані під час навчання професійні 

компетентності, при вирішенні соціальних питань в умовах 

розбудови української державності 
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2.2. Характеристика програми 

1 Галузь знань  

спеціальність 

23 Соціальна робота /  

232 Соціальне забезпечення  

2 Орієнтація 

програми 

Програма зорієнтована на засвоєння 

студентами базових принципів соціального 

забезпечення та окремих галузей соціальної 

роботи, формування адекватного сприйняття 

та розуміння призначення соціальної роботи в 

суспільстві, розвиток в особистісному, 

професійному та соціальному плані, а також 

на оглядове вивчення усієї системи соціальних 

наук та здобуття базових компетентностей у 

межах напрямів соціальної роботи 

3 Особливості 

програми 

Програма передбачає посилене формування 

компетентностей у галузі права з метою 

ефективного захисту соціальним працівником 

прав та законних інтересів громадян 

4 Суміщення з 

навчанням за 

іншими освітніми 

програмами 

Можливе суміщення навчання за іншою 

програмою, яка передбачає здобуття 

освітнього ступеня бакалавра таабо магістра 

за заочною формою навчання 

2.3. Продовження навчання та працевлаштування 

1 Продовження 

навчання 

Бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення може продовжити навчання за 

освітньою програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю 232 Соціальне забезпечення або 

спорідненою спеціальністю 

2 Працевлаштування Випускники програми мають можливість 

здійснювати діяльність у сфері соціального 

забезпечення на первинних посадах за 

професійними видами робіт передбаченими 

Національним класифікатором України: 

Класифікація видів економічної діяльності, 

затвердженим наказом Держспоживстандарту 

України від 11 жовтня 2010 р. № 457 (з 

наступники змінами): 

65.30  – недержавне пенсійне забезпечення; 

84.11 – державне управління загального 

характеру; 

84.30 – діяльність у сфері обов'язкового 

соціального страхування; 
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88.10 – надання соціальної допомоги без 

забезпечення проживання для осіб похилого 

віку та інвалідів; 

88.91 – денний догляд за дітьми; 

88.99  – надання іншої соціальної допомоги 

без забезпечення проживання 

2.4. Програмні компетентності 

2.4.1. Знання з 

предметної сфери 

▪ ціннісних засад соціальної роботи та 

соціального забезпечення; 

▪ засадничих принципів професійної етики 

соціального працівника; 

▪ історичних, суспільно-політичних та 

інших аспектів становлення й розвитку 

соціальної роботи в Україні та зарубіжних 

країнах, сучасних теорій соціальної роботи; 

▪ основ та вихідних положень психології 

особистості; 

▪ принципів спілкування, навчання та 

підтримки людей в складних життєвих 

обставинах;  

▪ основ соціальної політики та розробки 

соціальних програм та проектів; 

▪ основ правового регулювання діяльності 

у сфері соціального забезпечення; 

▪ основ організації та методів наукових 

досліджень соціальних інституцій, процесів, 

проблем; 

▪ системи та механізмів соціального 

забезпечення залежно від категорії громадян, 

які потребують соціальної підтримки; 

▪ економічних передумов побудови 

системи соціального забезпечення; 

▪ базових принципів індивідуального та 

групового консультування, інноваційних 

підходів до надання соціальних послуг; 

▪ місця та ролі держави в системі 

соціального забезпечення. 

2.4.2. Когнітивні уміння 

та навички у галузі 

соціального 

забезпечення 

▪ уміння демонструвати знання та 

розуміння основних фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій в галузі 

соціального забезпечення; 



Спеціальність 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

БАКАЛАВРА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

6 

 

 © Хмельницький університет управління та права, 2017 

▪ уміння синтезувати, оцінювати та 

інтерпретувати результати вивчення тем, 

дисциплін, наук та їх підходи при аналізі і 

вирішенні конкретної соціальної ситуації; 

▪ уміння критично оцінювати пропоновані 

рішення, факти, які стосуються конкретної 

ситуації; 

▪ уміння письмово та усно презентувати 

науковий та практично-орієнтований фаховий 

матеріал і аргументи для добре підготовленої 

аудиторії; 

▪ уміння проявляти конкретне, абстрактне 

мислення, працювати швидко, творчо і 

результативно; 

▪ уміння розпізнавати соціально-

психологічні особливості людей різних 

вікових категорій;  

▪ уміння використовувати різні методи 

збору та аналізу інформації у сфері 

соціального забезпечення. 

2.4.3. Практичні 

навички у галузі 

соціального 

забезпечення 

▪ навички надання соціальних послуг у 

закладах соціального забезпечення населення; 

▪ навички захисту громадянських прав та 

законних інтересів клієнтів (осіб, родин, груп, 

організацій, громад) у відповідності до 

чинного законодавства України; 

▪ навички роботи зі значними масивами 

спеціалізованої інформації; 

▪ уміння провести інтерв’ю з клієнтом, 

оцінити його потреби;  

▪ навички виявлення та розв’язання 

різнопланових конфліктів;  

▪ навички збору необхідних документів для 

ведення справ клієнтів;  

▪ навички ведення та зберігання 

професійних записів;  

▪ уміння формувати ефективні робочі 

стосунки між індивідами, групами, громадами;  

▪ уміння застосовувати на практиці 

результати досліджень в галузі соціального 

забезпечення та соціальної політики. 
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2.4.4. Загальні уміння та 

навички 

▪ уміння застосовувати поліваріантні 

способи спілкування та налагодження 

стосунків;  

▪ навички дотримання принципів 

професійної та загальної етики; 

▪ вміння працювати з сучасною 

комп'ютерною технікою, навички обробки 

інформації, пошуку інформації в мережі 

Інтернет, зокрема в електронних базах даних;  

▪ навички послідовного, логічного та 

аргументованого викладу власної думки;  

▪ навички самоорганізації, здатність до 

самонавчання та самоуправління;  

▪ навички усної та письмової комунікації, 

що включає належне вживання української 

мови, а також володіння іноземними мовами;  

▪ здатність формувати власні оцінки та 

позиції щодо соціальних явищ і подій та 

демонструвати власну життєву позицію; 

▪ навички взаємодії з іншими людьми, 

уміння працювати в групах. 

2.5. Програмні результати навчання 

 ▪ здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми в соціумі з 

метою пояснення, прогнозування, та регулювання соціальних 

процесів; 

▪ здатність організовувати роботу з людьми, які перебувають в 

проблемних ситуаціях в сучасному суспільстві; 

▪ здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних 

принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню 

соціальних проблем; 

▪ здатність демонструвати знання та розуміння різноманітних 

теорій, що складають наукову основу системи соціального 

забезпечення різних груп населення; 

▪ здатність планувати та виконувати соціальні програми; 

▪ здатність виконувати роботу, спрямовану на надання дорадчої і 

консультативної допомоги окремим особам, групам, спільнотам у 

випадку виникнення у них соціальних труднощів;  

▪ здатність здійснювати комплексний аналіз та оцінку соціальних 

ситуацій з урахуванням політичних, економічних та інших факторів; 

▪ здатність до самостійної та групової роботи, отримання 

прийнятного результату в умовах обмеженого часу. 
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3. Структура програми 

3.1. Загальна характеристика 

Бакалаврська програма зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення 

охоплює вивчення низки обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, 

які покликані забезпечити формування загальних та спеціальних, фахових 

компетентностей випускників, які забезпечують отримання програмних 

результатів навчання. Загальний обсяг обов’язкових навчальних дисциплін 

складає 149 кредитів ЄКТС, з яких 49 спрямовані на формування знань, 

умінь та навичок за циклом загальної підготовки, 89,5 – за циклом 

професійної підготовки, 10,5 – за циклом практичної підготовки. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 80 кредитів ЄКТС, у 

тому числі 27,5 кредитів ЄКТС за циклом загальної підготовки, 52,5 – за 

циклом професійної підготовки. 

3.2. Структура навчальних компонентів 

3.2.1. Перший рік навчання 

Протягом першого року навчання студенти отримують базові знання у 

галузі соціального забезпечення, вивчаючи фундаментальні дисципліни 

теоретичного та історичного характеру, а також формують загальне уявлення 

про професійну сферу майбутньої діяльності її етичні, психологічні аспекти. 

Поряд з цим студентам пропонується пройти базовий (вирівнювальний) курс 

іноземної мови та курс української мови (за професійним спрямуванням). 

Протягом двох семестрів студенти мають змогу прослухати 5 вибіркових 

навчальних дисциплін загальним обсягом 18 кредитів ЄКТС. 

3.2.2. Другий рік навчання 

Протягом другого року навчання студенти мають змогу прослухати 

базові фундаментальні галузеві навчальні дисципліни, які дозволять 

сформувати основу фахового мислення, отримати уявлення про термінологію 

та загальні механізми соціального забезпечення. Крім цього, на додаток 

пропонується 6 вибіркових навчальних дисциплін. Іноземна мова на другому 

році навчання спрямована на вивчення професійної термінології та 

передбачає опанування мови професійного спілкування. Обсяг вибіркової 

складової на другому році навчання складає 20,5 кредитів ЄКТС. Також 

студенти проходять навчальну практику в органах державної влади та 

місцевого самоврядування.  

3.2.3. Третій рік навчання 

На третьому році навчання студенти практично завершують вивчення 

блоку обов’язкових фундаментальних дисциплін, які дають уявлення про 

напрями соціальної роботи, та переходять до засвоєння прикладних 

дисциплін, які складають основу практичних професійних умінь та навичок. 
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Також пропонуються до вивчення спеціальні курси, які формують окремі 

компетентності у сфері права та медицини. На цьому етапі студентам 

пропонується також дисципліни, які розкривають специфіку соціальної 

роботи недержавних інституцій, а також особливості соціальної роботи в 

територіальних громадах. Вибіркова складова на третьому році навчання 

охоплює дисципліни професійної підготовки та складає 21 кредит ЄКТС. 

3.2.4. Четвертий рік навчання 

Під час четвертого року навчання студенти отримують можливість 

прослухати спеціалізовані дисципліни, які завершують формування базових 

професійних знань, умінь та навичок у сфері соціального забезпечення. Крім 

цього, студентам пропонується низка спеціалізованих курсів за вибором. 

Обсяг вибіркових дисциплін на цьому році навчання складає 21,5 кредитів 

ЄКТС. Крім цього студентам пропонується навчальна практика у державних 

структурах, органах місцевого самоврядування, громадських соціальних 

організаціях, медичних закладах, яка дозволяє сформувати базові навички 

професійної діяльності в реальному соціальному середовищі. 
 

3.3.  Можливості формування індивідуального навчального плану 

та спеціалізація 

У ході навчання студент повинен продемонструвати здатність бути 

відповідальним за формування особистого академічного розвитку з 

урахуванням вибіркових навчальних дисциплін, визначати власні навчальні 

потреби та персональну структуру навчальної діяльності. 

У зв’язку з цим освітня програма дозволяє студентам починаючи з 

першого року навчання визначати зміст загальної підготовки, а з третього 

курсу – обирати для вивчення дисципліни професійної підготовки. Загальний 

обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 80 кредитів ЄКТС, що 

становить 33,3 відсотка загального обсягу підготовки бакалаврів за цією 

програмою.  

Спеціалізація не передбачена. 
 

4. Трансфер кредитів 

При вступі на навчання за цією програмою на основі здобутого за 

спорідненою або іншою спеціальністю ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) допустимий обсяг 

академічної різниці складає 20 кредитів ЄКТС при зарахуванні на другий або 

третій роки навчання, а при зарахуванні на четвертий рік навчання – 10 

кредитів ЄКТС. 

Навчання за програмою передбачає можливість перезарахування 

кредитів, отриманих при вивчені аналогічних навчальних дисциплін 

(модулів) в інших навчальних закладах за умови відповідності їх загального 
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обсягу та змісту не менш, ніж на 75 відсотків та відповідності форм 

контролю. 

 

5. Оцінки, оцінювання та атестація 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти за цією програмою 

здійснюється на основі Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права, затвердженого наказом 

ректора університету від 08.07.2016 р. № 359/16 з урахуванням особливостей, 

визначених робочими програмами навчальних дисциплін. Атестація 

випускників здійснюється в порядку, визначеному Положенням про 

екзаменаційну комісію Хмельницького університету управління та права, 

затвердженим рішенням Вченої ради Хмельницького університету 

управління та права від 27 листопада 2014 року, протокол № 4 (з наступними 

змінами), у вигляді комплексного екзамену з дисциплін професійної 

підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. 

 

6. Керівник програми 

Плішка Тетяна Петрівна, доцент кафедри трудового, земельного та 

господарського права, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент. 

 

7. Дочірні категорії. 

7.1. Відомості про навчальний план 

Відповідно до цієї програми розроблено та затверджено рішенням 

вченої ради Хмельницького університету управління та права від 30 січня 

2017 року, протокол № 10 навчальний план. 

Зміст підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення за дисциплінами визначено у Таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 
 

№ 

зп 
Назва навчальної дисципліни Обсяг 

Перший семестр 

 Обов’язкові дисципліни 23 

1.  Іноземна мова 3 

2.  Історія української культури 3,5 

3.  Фізичне виховання 2 

4.  Соціологія 4,5 

5.  Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень 3,5 

6.  Загальна психологія 4 

7.  Українська мова (за професійним спрямуванням) 2,5 
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 Дисципліни за вибором студента (2 дисципліни) 7 

1.  Логіка 3,5 

 Теорія аргументації  

2.  Загальна та професійна етика 3,5 

 Етика та естетика  

Другий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 19 

1.  Іноземна мова 3 

2.  Фізичне виховання 2 

3.  Українська мова (за професійним спрямуванням) 2,5 

4.  Система соціального забезпечення 3,5 

5.  Соціальна робота 4,5 

6.  Історія соціального забезпечення 3,5 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 11 

1.  Безпека життєдіяльності 3,5 

 Валеологія  

2.  Економічна теорія 3,5 

 Соціальна економіка  

3.  Основи теорії держави і права 4 

 Основи правознавства  

Третій семестр 

 Обов’язкові дисципліни 22,5 

1.  Філософія 4,5 

2.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 

3.  Фізичне виховання 2 

4.  Політологія 3,5 

5.  Соціальна психологія 4 

6.  Право соціального забезпечення 5,5 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 7,5 

1.  Інформаційні технології у сфері соціального забезпечення 1,5 

 Основи інформатики та обчислювальної техніки  

2.  Конституційні гарантії права на соціальний захист 3 

 Права людини у сфері соціального забезпечення  

3.  Менеджмент у сфері соціального забезпечення 3 

 Основи менеджменту  

Четвертий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 18 

1.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 

2.  Фізичне виховання 2 

3.  Трудове право 4,5 

4.  Соціальне консультування та інспектування 4 
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5.  Навчальна практика 4,5 

 Дисципліни за вибором студента (4 дисципліни) 12 

1.  Інформаційні технології у сфері соціального забезпечення 1,5 

 Основи інформатики та обчислювальної техніки  

2.  Опіка, піклування і патронаж 3,5 

 Основи сімейного права  

3.  Діловодство у сфері соціального забезпечення 3,5 

 Документаційне забезпечення соціальної роботи  

4.  Соціальна і демографічна статистика 3,5 

 Основи соціально-економічного аналізу  

П’ятий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 19,5 

1.  Фінансування соціального забезпечення 4 

2.  Психологія управління 4 

3.  Основи охорони праці 4 

4.  Соціальна політика в Україні 4 

5.  Соціальні допомоги 3,5 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 10,5 

1.  Правові засади медичного забезпечення 3,5 

 Соціальна робота в галузі охорони здоров’я  

2.  Договірна робота у сфері соціального забезпечення 3,5 

 Договірне право  

3.  Волонтерська діяльність 3,5 

 Діяльність недержавних структур у сфері соціального 

забезпечення 

 

Шостий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 19,5 

1.  Пенсійне забезпечення 4 

2.  Соціальна педагогіка 4 

3.  Соціальне обслуговування 4 

4.  Соціальна реабілітація 3,5 

5.  Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування 4 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 10,5 

1.  Публічна служба у сфері соціального забезпечення 3,5 

 Служба в органах державної влади та місцевого 

самоврядування 

 

2.  Організація соціально-психологічної роботи в кризових 

ситуаціях 

3,5 

 Психологія кризових ситуацій  

3.  Страхування у сфері соціального забезпечення 3,5 

 Соціальне страхування  
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Сьомий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 14,5 

1.  Міжнародні стандарти соціального забезпечення 3,5 

2.  Конфліктологія 3,5 

3.  Соціальне забезпечення в зарубіжних країнах 3,5 

4.  Соціологія праці та зайнятості 4 

 Дисципліни за вибором студента (5 дисциплін) 15,5 

1.  Управління у сфері соціального забезпечення 3,5 

 Адміністративні процедури у сфері соціального 

забезпечення 

 

2.  Надання першої долікарської допомоги 3 

 Основи медичних знань  

3.  Психолого-педагогічні основи міжособистісного 

спілкування 

3 

 Психологія особистості  

4.  Інформаційне забезпечення соціальних послуг 3 

 Поводження з інформацією у сфері соціального 

забезпечення 

 

5.  Організація роботи з особами з особливими потребами 3 

 Організація роботи з особами різних вікових категорій  

Восьмий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 13 

1.  Соціальна робота з групами та організаціями 3,5 

2.  Судовий захист права на соціальне забезпечення 3,5 

3.  Навчальна практика (4 тижні) 6 

 Дисципліни за вибором студента (2 дисципліни) 6 

1.  Соціальна кримінологія 3 

 Ресоціалізація девіантних груп  

2.  Економіка праці та соціально-трудові відносини 3 

 Нарахування та облік соціальних виплат  

 Комплексний екзамен з дисциплін професійної 

підготовки 
2 

 Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 9 
 

8. Набрання чинності та дія програми 

Програма набирає чинності з моменту її введення в дію наказом ректора 

університету для студентів набору 2017 року. 

 

Гарант освітньої програми, 

доцент кафедри трудового, земельного  

та господарського права, к.е.н.,  

ст. науковий співробітник           Т.П. Плішка 


