
 

Протягом травня-червня 2020 р. на кафедрі соціального забезпечення 

та гуманітарних наук у різних форматах відбувалося громадське обговорення 

освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» підготовки 

здобувачів освітнього ступеня бакалавр, галузь знань 23 Соціальна робота, 

спеціальність 232 Соціальне забезпечення. 

Круглий стіл «Практичні аспекти підготовки фахівців сфери 

соціального забезпечення», який був проведений у рамках Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: 

виклики сучасності» (22-23 травня 2020 р. у форматі Zoom-конференції) та 

засідання кафедри торкалися вдосконалення освітнього процесу даної 

освітньо-професійної програми.   

 

 
 

Стейкхолдери (Сірбіненко Людмила – заступник начальника 

Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної 

адміністрації, керівник відділу соціальних гарантій; Майборода Вікторія – 

директор Департаменту соціальної політики Луцької міської ради, Романюк 

Роман – директор Волинського обласного центру зайнятості, Савчук Юлія – 

провідний юрисконсульт Волинського обласного відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів, наголосили на тому, що сьогодні сфера 

соціального захисту населення потребує висококваліфікованих фахівців зі 

спеціальності «Соціальне забезпечення» та висловили побажання посилити 

практичну підготовку студентів у відповідності не лише до стандарту 

спеціальності 232 Соціальне забезпечення, але й Професійного стандарту 

«Соціальний працівник».  

Було відзначено високий рівень теоретичної підготовки наших 

студентів, який вони показали в ході проходження практики в різних 

установах та організаціях соціального захисту (Департамент соціального 

захисту населення Волинської облдержадміністрації; Управління соціального 

захисту населення Радехівського району та Управління соціального захисту 



населення Новороздільської міської ради Львівської області;  Волинський 

обласний центр зайнятості та районні філії (м. Рожище, Любомль, Любешів, 

Турійськ); структурні підрозділи Луцької міської ради (Департамент 

соціальної політики, Служба у справах дітей, Центр надання 

адміністративних послуг, Департамент сім’ї, молоді та спорту); Волинське 

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів;  Служба у справах 

дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради; Територіальний центр 

обслуговування населення м. Ковель; Качинська сільська рада Камінь-

Каширського району та Рівненська сільська рада Любомльського району 

Волинської області; громадська організація «Молодіжний центр Волині»). 

Студенти відзначили важливість участі у навчальному процесі 

запрошених фахівців-практиків, змістовність екскурсій у Департамент 

соціальної політики Луцької міської ради, Департамент соціального захисту 

Волинської обласної державної адміністрації, Луцький міський центр 

зайнятості.  

Окреме обговорення ОПП було проведено зі студентами спеціальності 

«Соціальне забезпечення» в форматі Zoom-конференції (19 червня 2020 р.). 

Було наголошено на тому, що підготовка фахівця із соціального забезпечення 

базується на Стандарті вищої освіти України: перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність 232 «Соціальне 

забезпечення» та Професійному стандарті Соціальний працівник та 

ознайомлено студентів із їх основними положеннями. 

 

 
 

Також був проведений моніторинг потреб у соціальних працівниках на 

основі аналізу «Регіонального стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду і виховання дітей у Волинській області на 

2018-2026 роки». Так, у документі вказано, що фахівці із соціальної роботи 

працюють лише в 7-ми ОТГ, а в 10-ти ОТГ повноваження щодо надання 

соціальних послуг покладено на спеціалістів виконавчих комітетів. 

Водночас, чисельність фахівців із соціальної роботи не відповідає 



нормативам (1 фахівець на 1000 сільського населення і 1 фахівець на 5000 

міського населення) в жодній ОТГ. У цілому в регіоні працює 8 фахівців із 

соціальної роботи при загальній потребі у 604 фахівцях (496 в сільській 

місцевості та 108 у міських поселеннях). 

 Зокрема, недостатнім є кадрове забезпечення центрів  соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (при потребі у 65 соціальних педагогах/ 

фахівцях із соціальної роботи фактично працюють 27, і є потреба ще у 38 

фахівцях). 

У цілому в області прослідковується недостатність кадрового 

забезпечення в соціальній сфері (https://voladm.gov.ua/article/regionalniy-

strategichniy-plan-diy-z-reformuvannya-sistemi-instituciynogo-doglyadu-i-

vihovannya-ditey-u-volinskiy-oblasti-na-2018-2026-roki/). 

Було проаналізовано дані Волинського обласного центру зайнятості 

щодо вакансій соціального працівника (23 вакансії)  
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Гарант ОПП Піменова Ольга висловила побажання про необхідність 

посилення міжнародної співпраці із ЗВО для набуття необхідних 

компетенцій сучасним випускникам.  

 

Романюк Роман – директор Волинського обласного центру зайнятості, 

зауважив, що навчальний предмет, котрий знайомив би студентів із 



проблемами та перспективами ринку праці в Україні – значно посилить 

освітньо-професійну програму спеціальності «Соціальне забезпечення» 

 

В свою чергу, Сірбіненко Людмила – заступник начальника 

Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної 

адміністрації, керівник відділу соціальних гарантій, висловила побажання 

стосовно наявності у програмі навчальної дисципліни, присвяченої вивченню 

системи надання соціальних послуг в Україні. 

 

Завідувач кафедри Жук Оксана підкреслила необхідність наповнення 

навчально-методичних комплексів дисциплін актуальними кейсами завдань 

для підвищення soft skills наших студентів. 

 

Ми вдячні усім, хто пройшов опитування щодо підвищення якості 

освіти даної ОПП та чекаємо на подальші пропозиції, які будуть враховані у 

навчальному процесі. 

 


