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Бакалавр соціальної роботи 

Бакалавр соціальної роботи є найбільш вдалим ступенем у галузі надання 

соціальних послуг населенню. Ступінь бакалавра соціальної роботи належить до 

найбільш корисних та гнучких ступенів, які може здобути людина у галузі надання 

соціальних послуг. Незалежно від того, чи Ви плануєте продовжити навчання чи 

пити на роботу відразу після школи, бакалавр соціальної роботи є чудовою нагодою, 

щоб розпочати Ваш кар’єрний шлях у галузі надання соціальних послуг. 

У наш надзвичайно конкурентний час важливо усвідомлювати, що навіть посади 

початкового рівня все частіше вимагають ступеня бакалавра. В минулому документ 

про середню освіту забезпечував Вам можливість проходити співбесіду у різних 

закладах соціальної служби.  Оскільки населення стало більш освіченим та фаховим, 

навіть посади початкового рівня вимагають як мінімум ступеня бакалавра. Зі 

ступенем бакалавра соціальної роботи Ви можете йти в ногу з часом, розпочати 

кар’єру на початковому рівні та використовувати досвід у цій галузі, щоб сприяти 

подальшому кар’єрному зростанню. Сьогодні в управлінській ланці є багато тих, хто 

має лише ступінь бакалавра, проте завдячуючи власним зусиллям ці люди пройшли 

шлях від початкових до керівних посад. Якщо Ви хочете розпочати свою кар’єру у 

галузі надання соціальних послуг населенню, здобуття ступеня бакалавра соціальної 

роботи є критично важливим першим кроком.  

У зв’язку із змінами демографічної ситуації та міграційної політики ми маємо велику 

чисельність населення в США, для якого англійська мова є їхньою основною мовою. 

Внаслідок цих змін на додаток до Вашого ступеня варто наголосити на вільному 

володінні іноземною мовою, що, своєю чергою, позитивно вплине на Ваше резюме. 

Перевага на користь тієї чи іншої мови надається в залежності від регіону, в якому 

Ви плануєте працювати. Водночас вивчення іспанської мови, як правило, є 

актуальним через велику чисельність іспаномовного населення у Сполучених 

Штатах. Також в деяких частинах США є значна кількість  україно- та 

російськомовного населення. Особливо це стосується початкової кар’єри в галузі 

соціальної роботи, оскільки багато соціальних служб безпосередньо працюють з 

мігрантами.  Вільне володіння іноземними мовами є надзвичайно помічним для Вас, 

якщо Ви плануєте стати конкурентноздатним соціальним працівником, адже Ви 

будете спілкуватися напряму з тими, хто не є носіями англійської мови. У багатьох 

штатах пропонують надбавку працівникам, які знають дві мови.  В інших штатах 

просто вимагають, щоб фахівці, які проходять співбесіду з метою працевлаштування, 

могли спілкуватися двома мовами. 

Зі ступенем бакалавра соціальної роботи Ви можете претендувати на одну з таких 

посад: 



 Асистент з управління поведінковими розладами  

 Асистент з ведення окремого випадку 

 Соціальний працівник у громаді (пошук/виявлення  клієнтів та взаємодія з 

ними)  

 Фахівець із взаємодії у сфері ювенальної юстиції (судова практика у роботі з 

неповнолітніми) 

 Працівник служби пробації (умовне звільнення на поруки) 

 Фахівець з ведення випадку реабілітації 

 Фахівець із забезпечення відповідності (тут вимогам працевлаштування)  

 Спеціаліст з надання соціальних послуг  

Незалежно від Ваших майбутніх освітніх чи кар’єрних планів, отримання першого 

освітнього ступеня бакалавр соціальної роботи є надійним першим кроком. Чи 

бажаєте Ви долучитися до числа працюючих у галузі  надання соціальних послуг 

відразу після закінчення університетської програми бакалаврату чи здобути ступінь 

вищої кваліфікації, наприклад, магістра соціальної роботи або доктора психології, 

бакалавр соціальної роботи – це ступінь, що забезпечить Вашу гнучкість як в освіті, 

так і на шляху кар’єрного зростання. Саме тепер найкращий час для того, щоб 

розпочати свою освіту та здобути ступінь бакалавра соціальної роботи. 

Оскільки бакалавр соціальної роботи включений до галузі поведінкових наук, 

здобувши цей ступінь Ви маєте можливість вступу на одну з численних 

магістерських програм, включно з переліченими нижче програмами у 

спеціалізованих сферах: 

 Магістр соціальної роботи – Дізнайтеся про це більше!   

 Магістр психології 

 Магістр з дитячого розвитку    

 Магістр з консультування 

 Магістр соціології 

 Магістр геронтології 

 

Середня заробітна плата соціального працівника у США 

$46,701 

Середня зарплата 

$1,008 

БОНУСИ 

$1,600 

КОМІСІЯ 

$450 

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ 

 


