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2020-2021 навчальний рік

№з/п Назва дисципліни Кількість кредитів

ЄКТС

1 Соціальна робота у сфері 

зайнятості

3

2 Соціально-правові засади 

діяльності ЗВО

3

3 Соціальна робота в 

міжнародних організаціях

3



Для чого потрібна дисципліна «Соціальна 

робота у сфері зайнятості» ?

✓ Безробіття – це соціально-

економічне явище, за якого 

частина працездатного населення 

не може знайти роботу.

✓ Соціальний працівник – це 

професійно підготовлений 

фахівець, який має необхідну 

кваліфікацію у 

сфері соціальної роботи і 

надає соціальні послуги.

Обираючи цю дисципліну, Ви 

отримаєте можливості:

➢ опанувати теоретичні знання з 

соціальної роботи у сфері 

зайнятості;

➢ ознайомитися з напрямами 

роботи державних центрів 

зайнятості та соціальних установ 

щодо сприяння 

працевлаштуванню та ефективній 

зайнятості населення;

➢ оволодіти формами й методами 

соціальної роботи й надання 

послуг у сфері зайнятості;

➢ застосувати їх на практиці.



Досвід наших студентів у центрі 

зайнятості

Основними 

партнерами формування 

професійних навичок у 

майбутніх соціальних 

фахівців є Харківський 

обласний центр 

зайнятості, Харківська 

района філія 

Харківського обласного 

центру зайнятості, 

Харківський міський 

центр зайнятості. На цих 

базах майбутні 

здобувачі вищої освіти 

проводять вибінари, 

профорієнтаційні 

заходи, 

ознайомлюються з 

особливістю роботи 

студії мультимедійної 

комунікації.



Для чого потрібно вивчати дисципліну «Соціальна 

робота в міжнародних організаціях»?

Міжнародна організація – це об'єднання

трьох або більше незалежних держав, 

їхніх урядів, інших міжурядових 

організацій, спрямоване на вирішення 

певних спільних питань чи організації 

проєктів.

Соціальна робота в міжнародних 

організаціях – це взаємодія між об'єктом і 

суб'єктом, результатом якої є допомога 

людям у вирішенні життєвих проблем.

Під час вивчення дисципліни ви 

маєте можливість:

❖ оволодіти теоретичними 

основами стосовно діяльності 

міжнародних організацій у 

соціальній галузі;

❖ ознайомитися з видами, рівнями 

та напрямами діяльності 

міжнародних організацій;

❖ навчитися працювати з 

міжнародними документами, 

якими керуються соціальні 

працівники в практичній 

діяльності . 



Здійснення професійної діяльності з дітьми та молоддю у 

Благодійному фонді «Карітас - Харків»



Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Соціально-правові засади діяльності ЗВО

У процесі вивчення дисципліни ми допоможемо Вам : 

➢ опанувати теоретичні знання щодо соціально-правових 
основ освітньої діяльності в Україні; 

➢ працювати з нормативно-правовою базою, що регулює 
діяльність закладів вищої освіти; 

➢ визначити суб’єктів освітніх відносин у сфері вищої 
освіти в Україні та виявити особливості правового 
статусу кожного з них;

➢ застосувати теоретичні знання щодо соціально–
правових основ діяльності закладів вищої освіти на 
практиці.



Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

2021-2022 навчальний рік
№з/п Назва дисципліни Кількість кредитів

ЄКТС

1 Організація діяльності 

соціальних служб

5

2 Організація волонтерської 

діяльності

6



Чим актуальна дисципліна «Організація діяльності 

соціальних служб»?

Соціальні служби – це підприємства, установи 

та організації незалежно від форм власності і 

господарювання, а також громадяни, що 

надають соціальні послуги особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги.

Соціальні послуги – це дії, спрямовані на 

профілактику складних життєвих обставин, 

подолання таких обставин або мінімізацію їх 

негативних наслідків для осіб або сімей, які в 

них перебувають.

Під час опанування дисципліною ви 

отримаєте:

➢ теоретичні знання стосовно основних 

видів і типів соціальних служб 

України; 

➢ уміння працювати з нормативно-

правовими документами, якими 

керуються у своїй професійній 

діяльності соціальні фахівці у 

соціальних службах різного типу і 

виду;

➢ практичні навички роботи у 

соціальних службах різного типу і 

виду.



Організація волонтерської діяльності

Будемо вивчати:
❖ теоретичні засади волонтерської 

діяльності;

❖ зарубіжний та вітчизняний досвід 

організації волонтерського руху; 

❖ принципи волонтерської діяльності;

❖ основні напрямки діяльності 

волонтерів;

❖ особливості організації волонтерської 

діяльності в різних волонтерських 

організаціях. 

Практично опануємо:
❖ тренінги і заняття «Як стати 

волонтером»;

❖ різноманітні волонтерські проєкти та 

програми.



Волонтерська діяльність  у центрі денного 

перебування "Компас" ХОБФ "Благо "


