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Розподіл опитаних студентів за 
курсами навчання



Розподіл опитаних студентів 
за освітніми програмами



Оцінка студентами доцільності
включення навчальних дисциплін

до вибіркової складової

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Соціальна робота з людьми з інвалідністю

Протидія домашньому насильству

Профілактика булінгу в закладах середньої освіти

Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій

Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ

Соціальна робота з залежними 

Соціальна робота з військовослужбовцями

Соціальна робота з молоддю

Соціальна робота з правопорушниками

1 2 3 4 5



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Соціальна корекція

Самоорганізація особистості

Професійна майстерність соціального працівника

Інноваційні моделі соціальної роботи

Спеціалізовані служби в соціальній сфері

Професійні стандарти соціальної роботи

Просвітницька робота в соціальній сфері

Соціальне страхування

Соціальна робота в пенітенціарній системі

Профілактика мобінгу

1 2 3 4 5

Оцінка студентами доцільності 
включення навчальних дисциплін 

до вибіркової складової



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Соціальна робота з біженцями та мігрантами

Охорона праці в системі соціальних служб

АРМ соціального працівника

Конфесійна підтримка в соціальній роботі

Соціальна відповідальність та підприємництво

Етнопсихологія

Соціальна економіка

Громадянська освіта

Основи соціального маркетингу

1 2 3 4 5

Оцінка студентами доцільності
включення навчальних дисциплін

до вибіркової складової



Пропозиції студентів щодо навчальних дисциплін

➢ Корекційна педагогіка

➢Соціальна робота з пенсіонерами

➢Соціальна робота з дітьми з 

інвалідністю

➢Робота з одинокими матерями

➢Соціальне управління процесами в 

муніципалітеті

➢Вікова психологія

➢ Іноземні мови

➢Робота соціальних педагогів у 

закладах освіти/Соціальна робота у 

школах

➢Оформлення документації на 

конкретних посадах

➢Практикум в соціальній роботі 

/Практичне відпрацювання 

різноманітних моделей роботи з 

різними категоріями населення 

/Практично орієнтовані дисципліни (як 

спілкуватися з клієнтами, як і яку 

допомогу надавати, розгляд 

конкретних проблем і можливих 

варіантів їх вирішення)



Додаткові міркування

➢ Забезпечити більше практичних 

занять

➢Демонстрація потенційних місць 

працевлаштування

➢Освітня програма із соціальної роботи 

надто споріднена із соціальною 

педагогікою

➢ Забезпечити більше можливостей для 

вибору студента

➢ Звернення уваги на «більш соціальні 

дисципліни»

➢Більша спрямованість на практичні 

завдання /Більше практичних навичок, 

знань щодо того як працювати  з 

людьми, як їм можна допомогти

➢Робота з документами, які потрібні в 

різних службах

➢Більше прикладів з життя, тобто де і як 

використовувати різні техніки та 

методи роботи

➢ «Більше думок викладача, як він 

бачить і як думає»


