
Міністерство освіти і науки України 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Центр неперервної освіти 
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 

 

Оголошується набір на 

 

ЛІЦЕНЗОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
для соціальних педагогів, фахівців соціальної роботи освітніх і соціальних 

закладів, установ та служб, педагогічних та науково-педагогічних 
працівників закладів освіти  

за спеціальністю 231 Соціальна робота 
 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України,  
Наказ МОН від 20.03.2020 № 109-л 

 

За бажанням слухачі можуть опанувати 30-, 90- або 150-годинну програму та 
отримати Свідоцтво/сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка. 

 
Графік курсів на 2021 рік розміщений у додатку. 

 

!!! Для реєстрації на проходження курсів підвищення кваліфікації 
необхідно заповнити ЗАЯВКУ в google-формі  

або ж надіслати на e-mail кафедри в довільній формі. 
 

Іногороднім слухачам надається гуртожиток на території університету, поруч з яким 
розташована їдальня з комплексними обідами. До Ваших послуг – бібліотека, просторі 
читальні зали, аудиторії, комп’ютерні класи, Wi-Fi, спортивний зал із тренажерами. 

У разі складної епідеміологічної ситуації на час проходження курсів –заняття 
відбуватимуться виключно дистанційно. 

Дистанційне навчання здійснюється в онлайн (заняття на платформі Zoom) та офлайн 
(опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань) режимах. 

Слухачі укладають договір про надання освітніх послуг та оплачують курси до їх початку 
згідно калькуляції на момент кінцевої дати реєстрації.  

 
Орієнтовна вартість курсів (за умови наповненості групи): 

за 1 кредит: 400-500 грн (дистанційно), 500-600 грн (очно); 
за 3 кредити: 800-900 грн (дистанційно), 900-1000 грн (очно-дист.); 
за 5 кредитів: 1400-1500 грн (дистанційно), 1500-1600 грн (очно-дист.). 

 
 
 

Адреса кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи: 
16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2,  

НДУ ім. М. Гоголя (новий корпус), каб. 204 
телефон: (097) 9-31-73-98; e-mail: soc.ped.ndu@ukr.net 

 

 
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ !  

ГАРАНТУЄМО ЯКІСТЬ, ДОСТУПНІСТЬ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ !!! 

https://forms.gle/zovHdeEcdaGiNLdb9
mailto:soc.ped.ndu@ukr.net


 

Додаток 
ГРАФІК КУРСІВ НА 2021 РІК 

(Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, протокол № 4 від 26.11.2020 р.) 
 

Термін 
навчання 

Кінцева 
дата 

реєстра
ції 

Назва програми 
Форма навчання 

/ заняття 
Обсяг 

програми 
Документ 

18.01.2021 – 
19.02.2021 
(очна сесія:  

18-22.01,  
18-19.02) 

10.01.2021 

Науково-практичні 
підходи до вирішення 
соціальних проблем 

сьогодення 

Очно-дистанційна / 
інтерактивні лекції, 

презентації, 
проєктування, 

тренінгові заняття 

5 кредитів 
ЄКТС 

150 годин 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

18.01.2021 – 
25.01.2021 

10.01.2021 

Особливості розвитку, 
навчання та виховання 

дітей з особливими 
освітніми потребами в 

умовах інклюзивної 
освіти 

Очна або дистанційна 
/ інтерактивні лекції 
та тренінгові заняття 

1 кредит 
ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 
про 

підвищення 
кваліфікації 

25.01.2021 – 
01.02.2021 

18.01.2021 

«Виховна робота у 
сучасному закладі 
середньої освіти» 

Очна або дистанційна 
/ інтерактивні лекції 
та тренінгові заняття 

1 кредит 
ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 
про 

підвищення 
кваліфікації 

01-08.02.2021 25.01.2021 
Управління проєктами у 

соціальній сфері  

Очна або дистанційна 
/ інтерактивні лекції 
та тренінгові заняття 

1 кредит 
ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 
про 

підвищення 
кваліфікації 

09-15.03.2021 01.03.2021 

Розвиток інтегрованих 
соціальних послуг в 

ОТГ 

Очна або дистанційна 
/ інтерактивні лекції 
та тренінгові заняття 

1 кредит 
ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 
про 

підвищення 
кваліфікації 

05-12.04.2021 31.03.2021 

Конструктивне 
спілкування у 

професійній сфері 

Очна або дистанційна 
/ інтерактивні лекції 
та тренінгові заняття 

1 кредит 
ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 
про 

підвищення 
кваліфікації 

11.05.2021 – 
31.05.2021 
(очна сесія:  

11-14.05, 31.05) 

01.05.2021 

Науково-практичні 
підходи до вирішення 
соціальних проблем 

сьогодення 

Очно-дистанційна / 
інтерактивні лекції, 

презентації, 
проєктування, 

тренінгові заняття 

3 кредити 
ЄКТС 

90 годин 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

20-27.09.2021 06.09.2021 

На вибір: 
1. Управління проєктами у 
соціальній сфері 
2. Особливості розвитку, 
навчання та виховання 
дітей з особливими 
освітніми потребами в 
умовах інклюзивної 
освіти 

Очна або дистанційна 
/ інтерактивні лекції 
та тренінгові заняття 

1 кредит 
ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 
про 

підвищення 
кваліфікації 

04.10.2021 – 
05.11.2021 
(очна сесія:  

04-08.10, 
04-05.11) 

30.09.2021 

Науково-практичні 
підходи до вирішення 
соціальних проблем 

сьогодення 

Очно-дистанційна / 
інтерактивні лекції, 

презентації, 
проєктування, 

тренінгові заняття 

5 кредитів 
ЄКТС 

150 годин 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

 


