
  

 

Кафедра соціальної  роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури   

має на меті новоутворені актуальні ідеї єдності реальної (науково-

практичної) та ідеальної (соціально-педагогічної, фізичної) діяльності у 

розвитку сучасного студента, в процесі якої особистість вступає у зв’язки й 

стосунки із суспільним та природним середовищем. Чим більш 

різноманітними будуть соціальні зв’язки, тим більш різнобічним буде 

розвиток студента, вищим буде його культурно-фізичний рівень, і навпаки, 

чим більш різнобічним буде соціально-активний студент, тим більш 

універсальним будуть його зв’язки у соціумі. 

Hayкoві інтереси викладачів 

кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та фізичної 

культури переважно пов’язані із  

дослідженням проблем здоров’я 

та соціального розвитку молоді 

«Соціальна активність 

здоров’язбереженнясучасної 

молоді». 

Кафедра є випусковою, здійснює підготовку фахівців за 

спеціальностями  

ОС «бакалавр»:  



- 231 Соціальна робота за освітньою програмою: Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка; 

- 014.11 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою: 

Середня освіта (Фізична культура);  

- 017 Фізична культура і спорт за освітньою програмою: Фізична 

культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність.  

ОС «магістр»:  

-231 Соціальна робота за освітньою програмою: Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка;   

 014.11 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою: 

Середня освіта (Фізична культура).  

 

 

 

Діяльність кафедри 

спрямована на вирішення 

соціально-виховних, освітніх та 

оздоровчих завдань. 

Професорсько-викладацький 

склад кафедри бере участь у 

міжнародних і всеукраїнських 

наукових і науково-практичних 

конференціях, семінарах, 

форумах, круглих столах,  

тощо; має наукові публікації у 

формі тез, доповідей, статей у провідних професійних виданнях України і 

зарубіжжя, виконує функції наукових керівників студентських наукових 

робіт, магістерських і дисертаційних досліджень.  



 

На кафедрі працюють 

спортивні секції з таких видів 

спорту: футбол, міні-футбол, 

легка атлетика, волейбол, 

баскетбол та ін., наявність 

яких створює кращі умови для 

набуття компетентностей 

фахівців.  
 

 

  

 

Кафедрою створено усі умови для всебічного розвитку студентів, їхньої 

науково-дослідницької діяльності. У межах навчальних програм, курсів вони 

готують доповіді, творчі звіти, твори, проекти, виконують курсові та 

кваліфікаційні роботи. Студенти 

беруть участь у педагогічних 

читаннях, конференціях, 

олімпіадах, турнірах, спартакіадах, 

соціальних програмах і проектах, 

конкурсах університетського, 

регіонального, всеукраїнського і 

міжнародного рівнів. 



 

 

 

 

 


