
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Педагогічний факультет 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 Освіта/Педагогіка  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 011 Освітні, педагогічні науки  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю 

КВАЛІФІКАЦІЯ: Бакалавр освітніх, педагогічних наук,  

педагог-організатор соціально-виховної роботи з  

дітьми та молоддю. Соціальний педагог  

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: бакалавр 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна / заочна  

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців  

Сфери 

професійної 

діяльності 

 загальноосвітні та спеціальні школи; 

 установи позашкільної освіти (станція юних техніків, палац дитячої та юнацької 

творчості, центр розвитку дитини); 

 розважальні центри та парки відпочинку; 

 спеціалізовані заклади (профконсультативний центр, дитячий будинок, 

реабілітаційний центр, соціальний притулок, наркологічний центр, центр 

розвитку і планування сім'ї, приймальник-розподільник, оздоровчий табір; 

соціальний гуртожиток, служба “Телефон довіри”); 

 установи туристичного та готельного бізнесу; 

 санаторії та профілакторії, бази відпочинку. 

Перелік конкурсних предметів: 

 українська мова та література;  

 історія України;  

 математика або біологія. 



Випускник спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  

може обіймати такі посади:  
Організатор дозвілля, керівник гуртка 

позашкільної установи, закладі культури 

Ігротехнік  санаторію, профілакторію та 

бази відпочинку 

Вихователь соціального гуртожитку, 

реабілітаційного центру, оздоровчого табору 

Фахівець профконсультативного центру, 

дитячого будинку, соціального притулку, 

наркологічного центру, центру розвитку і 

планування сім'ї, приймальника-розподільника, 

служби “Телефон довіри”. 

Інспектор з охорони дитинства обласної, 

районної, міської державної адміністрації 

Аніматор установи туристичного та 

готельного бізнесу 

Фахівець із організації дозвілля при 

громадській організації, благодійного фонду 

Соціальний педагог та педагог-організатор 

загальноосвітньої і спеціальної школи 



Ми навчимо вас: 
Методиці роботи 

соціального педагога та 

педагога-організатора у 

школах, дошкільних 

навчальних закладах, 

реабілітаційних центрах, 

позашкільних закладах 

Алгоритму проведення 

соціально-педагогічних 

тренінгів 

Методиці роботи з 

вітчизняними та 

міжнародними  

грантами 

Особливостям проведення 

ігрових конкурсів, 

концертів, масових 

заходів і шоу-програм 

Комплексу соціально-

виховних технологій у 

роботі з дітьми, молоддю 

та сім’ями 

Планувати дозвіллєву 
роботу в установах 

туристичного та 
готельного бізнесу 



Висококваліфікований науково-педагогічний колектив  

Сучасне технічне забезпечення навчального процесу  

Цікаві практики в різноманітних закладах освіти, 
соціальних службах, реабілітаційних центрах, 

громадських організаціях  

 Працюють наукові, художні гуртки та майстер-класи  

Відкрита власна молодіжна громадська організація 
«Національні вітрила», учасники якої розробляють 
грандові проекти всеукраїнського та міжнародного 

рівня  

Регулярно організовуються екскурсійні подорожі 
містами України  

Випускники безкоштовно отримують сертифікати зі 
спецкурсів і майстер-класів, що надає їм пріоритет у 

подальшому працевлаштуванні  

МИ НАЙКРАЩІ ТОМУ, ЩО У НАС:  


