
 



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут 

розвитку людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних 

засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки 

України, керується положеннями Статуту вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», прийнятого 

зборами засновників 22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в 

Міністерстві освіти і науки України 05.10.2014 р. за  

№ 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності –  231 «Соціальна робота». 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший 

бакалаврський рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма: соціальна робота. 

Кваліфікація: Бакалавр з соціальної роботи. 

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 23 

«Соціальна робота» спеціальністю 231 «Соціальна робота», затверджена 

Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» від 25 квітня 2019 р., протокол № 02. 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» забезпечена навчальним планом.  

Навчальний план спеціальності складено відповідно до чинних освітньо-

кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, погоджено та 

затверджено в установленому порядку. 

Навчальний план відображає зміст підготовки фахівця з урахуванням 

можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтований на 

формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої 

адаптації до динамічних перетворень в сфері чинного законодавства.  

З усіх дисциплін навчального плану розроблені відповідно до 

встановлених вимог за структурою та змістовим наповненням навчальні та 

робочі програми. Також усі навчальні дисципліни забезпечені методичними 

розробками щодо виконання семінарських та  індивідуальних занять. 

Навчально-методичне забезпечення проведення семінарських, індивідуальних 

занять та самостійної навчальної роботи відповідає нормативним вимогам. 

Належним є рівень розробки програм практики для студентів заявленої 

спеціальності та відповідність матеріалів практики нормативним вимогам 

методичного забезпечення студентів. 

Основна мета теоретичної та професійно-практичної підготовки 

майбутніх спеціалістів – озброєння їх глибокими соціально-економічними, 



науково-професійними знаннями, практичними вміннями й навичками 

діагностики, прогнозування, організації, управління, координації, корекції, 

реабілітації, сприяння перетворенню знань у надбання особистості, формування 

ціннісних орієнтацій, духовних потреб, високих моральних якостей, здатності 

до постійного оновлення знань, професійної мобільності, творчого розв'язання 

професійних завдань. 

Навчально-методична документація відповідає сучасному рівню вимог, 

відображаючи проблемний підхід до змісту навчання, враховує вимоги до 

формування необхідних професійно орієнтованих навичок та умінь студентів.  

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання –  240 кредитів / 3 роки 10 

місяців.  

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. На 

базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої 

освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 

визначених стандартом вищої освіти. 

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності).  

Випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу 

і може займати відповідну первинну посаду:  

КП Професійна назва роботи 

3460 асистент вихователя виправно-трудового закладу, соціальний 

працівник, аудіодискриптор (тифлокоментатор), фахівець з вирішення 

конфліктів; 3443 інспектор з соціальної допомоги, інспектор з призначення 

пенсій, інспектор з виплати пенсій; 3423 фахівець з найму робочої сили; 3340 

асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

Інтегральна компетентність 

Бакалавр з соціальної роботи здатний розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 



та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань 

про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у 

професійній діяльності. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Фахові компетентності 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямків (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного).  

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 

роботи та соціального забезпечення.  

ФК 4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і 

громади.  

ФК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування й оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі тих, які опинилися у складних 

життєвих обставинах.  

ФК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи 

соціального захисту і соціальних служб.  

ФК 7. Здатність до співпраці в міжнародному середовищі та розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці.  

ФК 8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з 

соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.  



ФК 9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та 

ресурси клієнтів.  

ФК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із 

урахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, 

етнічних та інших особливостей.  

ФК 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення 

соціального добробуту.  

ФК 13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.  

ФК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації 

власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників 

і волонтерів, іншого персоналу.  

ФК 15. Здатність взаємодіяти із клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів 

соціальної роботи.  

ФК 17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів із 

соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності. ФК 18. 

Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.  

ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у 

сфері соціальної роботи.  

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального 

захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто 

перебуває у складних життєвих обставинах. 

ФК 21. Здатність до проведення соціальних досліджень із проблем 

життєдіяльності різних груп клієнтів. 

ФК 22. Здатність здійснювати соціально-педагогічну роботу з різними 

категоріями населення. 

ФК 23. Здатність до гуманістичної педагогічної взаємодії на основі 

особистісно орієнтованого підходу. 

ФК 24. Здатність до професійного співробітництва в умовах інклюзивного 

соціального й освітнього середовища. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.   

Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі 

повної загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст. 

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право 

здобувати другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності 



(поточний, модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, 

тестування, заліки, звіти про практику, курсові роботи, екзамени.  

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 231 «Соціальна 

робота» проводиться у формі комплексного атестаційного екзамену та захисту 

бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 23 

«Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Одним із дієвих інструментів реалізації соціальної політики держави, 

забезпечення суспільної стабілізації і безпеки є соціальна робота. В умовах 

модернізації суспільства ускладнюється соціалізація поколінь, ширшає і 

диференціюється соціокультурний простір, відбувається інтенсивна 

маргіналізація населення. Це диктує необхідність соціальної роботи як 

професії, пов’язаної з раціональною і цілеспрямованої допомогою 

дезадаптованим людям в їхній самоорганізації. Така діяльність орієнтована не 

тільки на поліпшення матеріального добробуту нужденних,  тобто на 

благодійність, а насамперед на розширення сфери соціальної взаємодії цих 

людей, на їх пристосування до життєвих реалій, повноцінної ролі у суспільстві. 

Тому спеціальність «Соціальна робота» посідає належне їй місце на теренах 

вищої школи нашої держави. Послідовно просуваючись вперед, вона дістає 

правове, організаційне, науково-методичне забезпечення, вбирає апробований 

вітчизняний і зарубіжний досвід, прагне відповідати реаліям і динамізму 

суспільного життя XXI ст. 

На теренах Волині реалізовується безліч державних програм та ініціатив, 

спрямованих на подолання негативних явищ у суспільстві та вирішення 

різноманітних соціальних питань. В області останнім часом намітилися 

позитивні зрушення у покращенні соціальної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення, що проявилося у зменшенні кількісних показників 

бідності. Пожвавилася робота з вразливими верствами населення, особами, які 

опинились в складних життєвих обставинах.  

Актуальними також для нашої області, як прикордонної, залишаються 

питання торгівлі людьми, неповних сімей, недбалого догляду та неналежного 

виховання дітей в таких сім’ях, інколи навіть соціального сирітства, у випадках 

від’їзду батьків за кордон на заробітки. 

Зважаючи на політичну та економічну ситуацію на Сході, з’явились нові 

категорії клієнтів соціальної роботи, ветерани та воїни АТО, вимушені 

переселенці, біженці. Необхідність надання соціально-психологічних та 

економічних послуг, захисту прав цих осіб та їх сімей, зумовило потребу у 

розробці соціальних програм та залученні висококваліфікованих фахівців для їх 

реалізації.  

Збільшення кількості вищеперерахованих категорій людей зумовлює 

відповідне удосконалення системи соціального захисту вразливих верств 

населення та механізмів її дії. А це, в свою чергу, не можливе без інноваційних 

ідей, концепцій та залучення ресурсів, в тому числі людських – фахівців 



соціальної сфери, підготовленими за сучасними стандартами освіти, здатних 

реалізовувати соціальну роботу на належному якісному рівні.  

Ця об’єктивна необхідність та зумовила доцільність підготовки в 

Луцькому інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» бакалаврів у галузі знань 

23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Аналіз вимог ринку праці доводить, що Волинська область має потребу 

регіону у високо кваліфікованих спеціалістах соціальної сфери. Підготовка 

майбутніх фахівців із соціальної роботи в Луцькому інституті розвитку людини 

відповідатиме потребам країни, регіону, області та окремих соціальних 

категорій населення. 

Керівництвом Луцького інституту розвитку людини досягнуто 

домовленості щодо сприяння у підготовці майбутніх фахівців з соціальної 

роботи та проведенні практики з керівниками установ та організацій соціальної 

сфери м. Луцька та Волинської області.  

 

 

 

 

 
 


