
Про стан співпраці кафедри з роботодавцями щодо розробки, 

запровадження та реалізації освітніх програм  

на кафедрі соціогуманітарних технологій 

 

По освітньо-професійній програмі «Соціальне  забезпечення»  протягом 

трьох років із запровадження налагоджена тісна співпраця із роботодавцями 

сфери соціального захисту м. Луцька, Луцького району та Волинської 

області (укладено договори про співпрацю), зокрема, з: 

– Департаментом соціального захисту населення Волинської 

облдержадміністрації;  

– Департаментом соціальної політики Луцької міської ради, 

– Центром надання адміністративних послуг Луцької міської ради, 

– Волинським обласним центром зайнятості; 

– Волинським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів; 

– Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області; 

– Боратинською сільською радою Луцького району;  

– Рівненською сільською радою Любомльського району; 

– ГО «Молодіжний центр Волині» (та іншими). 

За ОП «Психологія» та ОП «Освітні/педагогічні науки (інклюзивна 

освіта)  у 2021 році укладено договори про співпрацю з: Волинською обласною 

організацією УТОС, Володимир-Волинським інклюзивно-ресурсним центром. 

А також налагоджується активна співпраця з Інклюзивно-ресурсним 

центром та навчально-методичним кабінетом психологічної служби управління 

освіти Луцької міської ради; Інклюзивно-ресурсним центром Ківерцівської 

районної ради, ГО «Сходинка в майбутнє» 

Налагоджені систематичні форми співпраці із роботодавцями: 

- Ознайомчі екскурсії у вищеперераховані установи соціальної сфери; 

- Лекції запрошених практиків в межах вивчення окремих курсів за ОПП; 

- Підготовка соціальних проєктів; 

- Участь студентів як волонтерів у заходах та проєктах, що реалізовують 

установи-партнери; 



- Участь роботодавців в обговоренні та рецензуванні освітніх програм 

(починаючи вже з  відкриття ОПП у 2018 р.); 

- Участь роботодавців у проведенні науково-практичних конференцій, 

круглих столів та  (із виступами, і публікаціями). 

- Надання баз практик для студентів (та активне сприяння у проходженні 

практик).  

У 2019-2020 навчальному році студенти спеціальності «Соціальне 

забезпечення» 2 курсу проходили навчальну практику  у державних органах 

соціального захисту населення Волинської та Львівської областей, зокрема: 

Департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації; 

структурних підрозділах Луцької міської ради; Управління соціального захисту 

населення Радехівського району та Управління соціального захисту населення 

Новороздільської міської ради Львівської області;  Волинський обласний центр 

зайнятості та районні філії (у Рожищі, Любомлі, Любешові, 

Турійську);  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. 

Протягом 2020-2021 н.р. кафедрою було проведено велику кількість 

заходів за участі роботодавців: 

- 1.04.2021 р. – ознайомча екскурсія студентів І курсу спеціальності 

Соціальне забезпечення в Департамент соціальної політики Луцької міської 

ради; 

- 31.03.2021 р. Обговорення ОП «Психологія» першого (бакалаврського 

рівня) та ОП «Інклюзивні/педагогічні науки (Інклюзивна освіта) другого 

(магістерського) рівня; 

- 31.03.2021 -Лекція (гостьовий лектор Наталі Ігорівна Литвин, вчитель-

методист, дефектолог-олігофренопедагог ГО «Сходинка в майбутнє», 

співзасновник Центру корекційного розвитку для особливих дітей); 



- 17.03.2021 -  лекція гостьового лектора – голови Волинської обласної 

організації УТОС, Терпелюк Світлани Іванівни; 

- 4.03.2021 - лекція гостьового лектора провідного юрисконсульта 

Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з 

інвалідністю Савчук Юлії Никодимівни; 

- 26.02.2021р. відбулось обговорення освітньо-професійної програми " 

Соціальне забезпечення" першого (бакалаврського рівня)» 

- 24.02.2021 р. -  лекція від гостьового лектора – начальника по роботі з 

кадрами Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській 

області Володимира Левчука; 

- Січень-травень 2020 р. – реалізація партнерського проєкту соціальної дії 

«Діалог поколінь – створення простору для міжкультурної комунікації» спільно 

з Боратинською сільською радою та ГО «Молодіжний центр Волині» в межах 

програми «Активні громадяни» за підтримки Британської ради в Україні; 

- 15.12.2020. р - долучення студентів спеціальності "Соціальне 

забезпечення" до проведення урочистого нагородження Почесним званням 

Мати-героїня" багатодітних матерів у Департаменті соціальної політики 

Луцької міської ради; 

- 8.12.2020 р. – он-лайн зустріч з начальником відділу сім’ї та молоді 

Луцької міської ради , присвячена міжнародній акції «16 днів проти 

насильства»; 

- Листопад 2020 р. – участь студентів спеціальності Соціальне 

забезпечення у проведення опитування жителів Боратинської громади в межах 

проєкту «Громада спільних дій!» 

 



Документи чи інші матеріали, які підтверджують залучення роботодавців до проведення аудиторних занять, 

обговорення ОП, навчального процесу. 

Спеціальність "Соціальне забезпечення" 

№ Дисципліна / викладач Тема заняття (лекція, семінар, 

тренінг) 

Група Дата Лектор Посилання 

1. Доц. Жук О. М., доц. 

Майборода О.Л. 

Основні напрямки діяльності обласного 

центру зайнятості. 

СЗ-11,12 05.10.2018 Директор ОЦЗ 

Романюк Роман 

В’ячеславович 
https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/213460

9540110635/ 

 

2. Доц. Жук О. М., доц. 

Майборода О.Л. 

Лекція  

Структура та напрямки роботи  

департаменту соціальної політики 

Луцької міської ради 

СЗ-11,12 13.10.2018 Директор 

департаменту 

соціальної політики 

Луцької міської ради 

Майборода Вікторія 

Марківна 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/213919

2412985681/ 

 

3. «Соціальна політика» доц. 

Ситник О. І., доц Жук О. 

М., доц. Піменова О, О. 

Лекція. 

Механізми державного регулювання та 

соціального захисту населення у сфері 

охорони здоров’я. 

СЗ-11,12 01.11.2018 р. Начальник 

Управління охорони 

здоров’я Луцької 

міської ради 

Якимчук Микола 

Арсентійович 

https://m.facebook.co

m/groups/kafsociolntu

/permalink/21512354

48448044/  

4. «Система організацій 

соціальних служб»  доц. 

Майборода О. Л. 

 

Лекція 

Ключові аспекти діяльності Луцького 

дитячого будинку 

Сз-11,12 30.05.2019 Головний лікар 

Волинського 

обласного 

спеціалізованого 

Будинку дитини 

Алейніков 

Володимир 

Михайлович. 

https://m.facebook.co

m/story.php?story_fbi

d=210364694326601

0&id=100008621744

511 

https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2134609540110635/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2134609540110635/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2134609540110635/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2134609540110635/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2139192412985681/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2139192412985681/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2139192412985681/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2139192412985681/
https://m.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2151235448448044/
https://m.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2151235448448044/
https://m.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2151235448448044/
https://m.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2151235448448044/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2103646943266010&id=100008621744511
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2103646943266010&id=100008621744511
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2103646943266010&id=100008621744511
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2103646943266010&id=100008621744511
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2103646943266010&id=100008621744511


 

5. Доц. Жук О. М., доц. 

Мартинюк Я. М. 

Лекція. 

Продовження вивчення діяльності 

Департаменту соціальної політики 

Луцької міської ради та започаткування 

залучення студентів до проведення 

урочистих заходів.  

СЗ-11 26.09.2019 Директор 

департаменту 

соціальної політики 

Луцької міської ради 

Майборода Вікторія 

Марківна 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/236921

6049983315/  

6. Доц. Жук О. М., доц. 

Мартинюк Я. М. 

Лекція. 

Ознайомлення зі специфікою діяльності 

міського центру зайнятості та його 

основних підрозділів 

СЗ-11 17.10.2019 Начальник відділу 

активної підтримки 

безробітних міського 

центру зайнятості - 

Харічкова Юлія 

Анатоліївна. 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/238832

4928072427/ 

  

7. Доц. Мартинюк Я. М., доц. 

Жук О. М. 

Лекція для студентів у Департаменті 

соціальної політики. 

Специфіка діяльності Департаменту 

соціальної політики Луцької міської 

ради 

СЗ-11 7.11.2019 Заступник диретора 

Департаменту 

соціальної політики 

Луцької міської ради 

Янчук Тетяна 

Петрівна 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/241019

6802551906/ 

  

8.  Зустріч-лекція  

Головні функції та напрями роботи 

департаменту соціального захисту 

Волинської обласної державної 

адміністрації 

СЗ-11,21,22 05.12.2019 Заступник директора 

департаменту, 

начальник відділу 

соціальних гарантій 

Сірбіненко Людмила 

Василівна 

 

 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/244266

3835971869/ 

9. доц. Жук О. М., доц. 

Майборода О. Л., доц. 

Мартинюк Я. М., проф. 

Малиновський В. Я. 

Ознайомлення студентів з роботою 

Боратинської сільської ради. 

СЗ-31,32 25.09.2020 Голова Боратинської 

сільської ради 

Яручик Сергій 

Олександрович 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/271622

5828615667  

10.  Онлайн-зустріч з нагоди дня працівника 

соціальної сфери. 

СЗ-11,21,31,32 30.10.2020 Заступник диретора 

Департаменту 
https://www.faceboo

k.com/groups/kafsoc

https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2369216049983315/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2369216049983315/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2369216049983315/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2369216049983315/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2388324928072427/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2388324928072427/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2388324928072427/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2388324928072427/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2410196802551906/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2410196802551906/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2410196802551906/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2410196802551906/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/24426638359718
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/24426638359718
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/24426638359718
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/24426638359718
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/24426638359718
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2442663835971869/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2716225828615667
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2716225828615667
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2716225828615667
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2716225828615667
https://www.facebook.com/groups/ka
https://www.facebook.com/groups/ka
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749303878641195/


«Важливість та специфіка діяльності 

діяльності соціальної сфери в умовах 

COVID-19» 

соціальної політики 

Луцької міської ради 

Янчук Тетяна 

Петрівна, Директор 

ОЦЗ Романюк Роман 

В’ячеславович, 

перший заступник 

директора 

Департаменту 

соціальної політики 

Луцької міської ради 

Корецька Тетяна 

Константинівна 

iolntu/permalink/274

9303878641195 

/https://www.faceboo

k.com/groups/kafsoci

olntu/permalink/2749

307635307486/  

11.  Лекція. 

Основні напрямки та форми діяльності 

Головного управління пенсійного фонду 

України у Волинській області 

СЗ-11,21,31,32 25.02.2021 р. Начальник 

управління по роботі 

з персоналом 

Головного 

управління 

пенсійного фонду 

України у 

Волинській області 

Левчук Володимир 

Михайлович 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/284484

8295753419/  

12. «Організація контролю в 

соціальному забезпеченні» 

доц. Жук О. М. 

Лекція. 

Специфіка та напрями діяльності 

Волинського обласного відділення 

Фонду соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

СЗ-31,32 04.03.2021 р. Провідний 

юристконсул 

Волинського 

обласного 

відділення Фонду 

соціального захисту 

осіб з інвалідністю 

Савчук Юлія 

Никодимівна. 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/285010

7245227524/  

13. «Система організацій 

соціальних служб»  доц. 

Майборода О. Л. 

Лекція. 

Основні напрямки діяльності 

Департаменту соціальної політики 

СЗ-11 01.04.2021 р. Директор 

департаменту 

соціальної політики 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/287222

https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749303878641195/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749303878641195/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749303878641195/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749307635307
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749307635307
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749307635307
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749307635307
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2749307635307486/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2844848295753419/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2844848295753419/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2844848295753419/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2844848295753419/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2850107245227524/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2850107245227524/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2850107245227524/
https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/permalink/2850107245227524/
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«Етика та деонтологія 

соціального працівника» 

доц. Сушик І. В. 

Луцької міської ради Луцької міської ради 

Майборода Вікторія 

Марківна 

9746348607/  

14. «Система організацій 

соціальних служб»  доц. 

Майборода О. Л. 

Лекція. 

Специфіка роботи, ключові аспекти і 

напрямки діяльності Луцького міського 

центру зайнятості. 

СЗ-11 13.04.2021 р. Заступник 

начальника відділу 

активної підтримки 

безробітних міського 

центру зайнятості 

Хаймик Жанна 

Василівна 

https://www.facebook.

com/groups/kafsociol

ntu/permalink/288112

1895459392/  

15. «Система організацій 

соціальних служб»  доц. 

Майборода О. Л. 

Лекція. 

Електронні сервіси служби зайнятості. 

Тест професійної спрямованості Д. 

Голланда  

СЗ-11 21.04.2021 р. Начальник відділу 

активної підтримки 

безробітних 

міського центру 

зайнятості - 

Харічкова Юлія 

Анатоліївна. 

https://www.faceboo

k.com/photo?fbid=11

57943624643330&set

=gm.2886863011551

947  
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