УМОВИ ВСТУПУ
“Сфера діяльності соціального
педагога - соціум, як найближче
оточення особистості, людські
відносини, соціокультурні умови
розвитку”
Форма навчання : денно-дистанційна.
Форми фінансування:
 за державним замовленням;
 за рахунок фізичних та
юридичних осіб.
Вступні випробування:
 українська мова;
 біологія.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВСТУП
міститься на сайті навчального закладу
http://stahanov.luguniv.edu.ua

Прийом абітурієнтів здійснюється на основі
базової середньої освіти базі (9 класів) –
надаються місця за державним замовленням.
Документи для вступу:











паспорт (копія) або свідоцтво про народження
(копія) – для осіб, які за віком не мають
паспорта, або інший документ, який посвідчує
особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал та копію)
про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати, їх копії) відповідного
рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копія документа про зміну прізвища (якщо
прізвища у паспорті та документі про освіту
відрізняються);
військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
документи, що дають право на пільги, та їх
копії.

Відокремлений
підрозділ
«СТАХАНОВСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
КОЛЕДЖ
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
( м. Лисичанськ)
Рік заснування 1967.
Наказ Міністра за № 203 від 12 вересня.
Навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації.
Ліцензія АЕ № 636849 від 19.06.2015

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
(СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ)

За додатковою інформацією звертатися у
приймальну комісію за адресою:
93108 Україна
м. Лисичанськ, Луганської області
вул. Героїв Сталінграда, 23
(гуртожиток Лисичанського
педагогічного коледжу)
тел/факс 7-64-36, 7-66-42
e-mail: stahcol@gmail.com

Наша освіта –
гарантія Вашого успіху!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
Соціальний працівник (педагог) спеціаліст, який виконує соціальну роботу
як професіонал – педагог, діяльність якого
скерована на покращення соціального
функціонування окремих людей, сімей,
груп та громад, що здійснюється шляхом
зосередження на соціальних стосунках,
тобто взаємовідносинах між особою та її
оточенням.
Соціальні працівники (педагоги)
допомагають людям вирішувати проблеми,
створюючи для цього необхідні ресурси,
забезпечують взаємодію між людьми чи
між людиною та середовищем у цілому,
підвищують відповідальність організацій за
людину, впливають на соціальну політику
суспыльства.
Професія соціального працівника
(педагога) спрямована на соціальну
спеціалізовану
діяльність,
об'єктивно
необхідну для функціонування державних і
громадських систем соціальної допомоги
різним категоріям населення, для реалізації
життєвих, потенційно закладених у кожній
людині сил для самозабезпечення і
саморозвитку.

ДИСЦИПЛІНИ З ЦИКЛУ
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
ПІДГОТОВКИ:
 Загальна психологія
 Вікова та педагогічна психологія
 Педагогіка
 Соціальна педагогіка
 *Вступ до спеціальності
 Етнопедагогіка
 Технологія роботи соціального гувернера
 Основи соціально-правового захисту
особистості
 Педагогіка сімейного виховання
 Теорія і методика роботи з дитячими та
молодіжними організаціями України
 Людина в сучасному соціумі
 Методика соціально-педагогічної роботи
 Дозвіллєва діяльність
 Основи сценарної роботи соціального
педагога
 Теорія і історія соціального виховання
 Етика соціально-педагогічної діяльності
 Основи красномовства
ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ:

 професійно-орієнтована (навчальнаознайомча),
 професійно-орієнтована (навчальнасоціальна),
 літня в ДОТ,
 соціально-педагогічна,
 навчальна практика з питань соціальної
роботи в органах місцевого
самоврядування та на виробництві,
 соціальна-педагогічна (виробнича).

ВАШЕ МАЙБУТНЄ!
Педагогічний
коледж
забезпечує
підготовку фахівців:
Галузь знань: 23 Соціальна робота.
Спеціальність: 231 Соціальна робота
(соціальний педагог).
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
молодший спеціаліст.
Термін навчання 4 роки (база 9
класів).

МОЖЛИВОСТІ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:







соціальний педагог у навчальних
закладах (загальноосвітніх школах,
ПТУ, школах-інтернатах);
соціальний працівник у службах сім’ї
та молоді;
соціальний працівник у системі
соціального захисту населення;
соціальний координатор при сільських
радах;
соціальний працівник - консультант
на телефоні довіри;
соціальний працівник служб
зайнятості.

