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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ви закінчили навчання в магістратурі і цікавитесь 
питаннями державного управління? Приходьте навчатися 
за програмою післядипломної освіти -  державна політика 
і державне управління. Програма пропонує студентам лекції 
та семінари з теорії і методології державної політики, а також з 
методології соціальних досліджень.

Профіль випускника
Випускники програми післядипломної освіти одержують 
наукові знання в  галузі державної політики і державного 
управління, а також суміжних дисциплін, наприклад: політології, 
соціології, права, економіки; і можуть пропонувати свої варіанти 
вирішення проблем. Випускники опановують формулювання 
особистого наукового внеску в тенденції подальшого розвитку 
державної політики і державного управління, а також свою 
роль в політичному, економічному та соціальному розвитку 
Словацької Республіки, використовуючи знання та досвід країн 
Європейського Союзу.

ПРО ФАКУЛЬТЕТ
Факультет соціальних наук Університету Святих Кирила та 
Мефодія в Трнаві є одним з найбільших навчальних центрів 
Словакії, що пропонує  широкий спектр програм в галузі 
соціальних наук, спрямованих на поглиблення наукових та 
практичних навичок студентів та фахівців, які здатні працювати 
в сучасних національних та міжнародних умовах.
Факультет пропонує очні та заочні програми освітнього рівня 
«бакалавр» із таких спеціальностей: державне управління, 
Європейські студії, політологія, соціальнi послуги і 
консалтинг, менеджмент соціальнiх послуг, менеджмент 
державного управління; а також програми освітнього рівня 
«магістр» зі спеціальностей: державне управління, Європейські 
студії, політологія, соціальнi послуги і консалтинг; і 
післядипломну освіту зі спеціальностей: Європейські студії, 
державна політика і державне управління, соціальна 
політика. Факультет акредитований присуджувати вчені звання 
за напрямками державна політика і державне управління.
На факультеті функціонують спеціалізовані науково-
-дослідницькі підрозділи, що мають за мету допомагати 
студентам та представникам муніципальної влади Словацької 
республіки вирішувати питання державного управління.
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТИХ КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ В ТРНАВІ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК УНІВЕРСИТЕТУ 
СВЯТИХ КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ В ТРНАВІ 
ПРОПОНУЄ

1.  КУРСИ ВСІХ РІВНІВ
2.  ЛЕКЦІЇ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

3.  ОДИН З НАЙВИЩИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ В ТОР4

4.  ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ

5.  РІЗНОМАНІТНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК ТА 
СТАЖУВАННЯ

6.  УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ ІНОЗЕМНИХ ЛЕКТОРІВ

7.  СУЧАСНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Якщо Ви зацікавлені у роботі державних установ, приходьте 
навчатися державному управлінню. Ця освітня програма 
пропонує знання та розуміння роботи державного сектору не 
тільки у своєї країні, а й на міжнародному рівні. Ваша кар‘єра 
буде постійно розвиватися, і Ви будете користуватися успіхом 
на ринку праці.

ЯКЩО ЦЕ ВАС ЗАЦІКАВИЛО, ПОДАЙТЕ ЗАЯВУ.
ВАМ ПОТРІБНО

Заповнити форму заяви (http://www.fsvucm.sk/9_95/prijimacie-
-ko¬nanie)
Відправити її поштою (на адресу: Študijné oddelenie FSV UCM 
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovakia)
Подати заяву через Інтернет (https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/
eprihlas/#/home)
Сплатити вступний внесок 
35 євро для програм бакалаврів і магістрів (однаковий внесок 
для онлайн-реєстрації)
50 євро для післядипломної освіти (однаковий внесок для 
онлайн-реєстрації)

Суми внесків для заочного навчання:
Бакалавр - 550 євро за рік
Магістр - 700 євро за рік
Післядипломна освіта - 990 євро за рік
Рiгорозний eкзамeн - 500 євро
Європейські науки (Магістр) - 850 євро за рік (для громадян країн ЄС)
                               - 2,500 євро за рік (для громадян інших  
                                                                                                                          країн) 

ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Студенти мають можливість поширити свої знання та розвинути 
навички, що сприяє реалізації ними свого потенціалу. Студенти 
можуть брати участь в таких спеціалізованих та спортивних 
заходах: День факультету, День спорту, День донора, Студентський 
бал, День Инаугурації, екскурсії, кіноклуб „Дивись та думай“, 
Клуб дебатів, Програма ЄС Еразмус+, Санта Клаус приходить до 
будинку людей похилого віку, у благодійних заходах та ін.

Профіль випускника
Випускники спеціальності державне управління здатні 
орієнтуватися у державному управлінні завдяки теоретичним 
знанням в галузі політології, соціології, юриспруденції та 
економіки. Випускники розуміють важливість державної 
політики і державного управління в демократичній країні і 
здатні використовувати практичні навички щодо місця Словакії 
в політичній і адміністративній сфері ЄС. Випускники можуть 
працювати в різноманітних органах державного управління. 



МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ b

Ви уявляєте себе на посаді керівника державних органів 
або органів самоврядування? Ця освітня програма для Вас. 
Пропонується широкий спектр лекцій та семінарів, що мають 
за мету підготувати студентів до керівництва державними 
установами, неурядовими організаціями, до корпоративного 
спілкування в закладах, що пов‘язані з державним управлінням.

Профіль випускника
Випускники опановують планування та менеджмент 
національних та міжнародних проектів та управління 
персоналом. Крім того вони підготовлені налагоджувати 
комунікацію з клієнтами, впроваджувати інноваційні технології 
в державному управлінні та сприяти якісному менеджменту в 
організаціях місцевого і державного врядування.
Випускники підготовлені керувати органами державного 
управління. Вони стають експертами державного управління, 
менеджменту некомерційних організацій, бізнес-комунікації 
в органах державного управління, менеджменту національних 
та міжнародних проектів, в використанні знань з таких сфер, 
як інформаційні технології та людські ресурси. Вони можуть 
генерувати креативні та інноваційні методи в соціальному 
житті, підтримувати прихильність до якісного менеджменту в 
офісах, використовувати маркетингові принципи в державному 
управлінні та ефективно спілкуватися з клієнтами.

NIKARAСОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Ви закінчили програму магістра и цікавитеся подальшою 
освітою? У Вас є можливість отримати післядипломну освіту за 
спеціальністю соціальна політика. Програма пропонує студентам 
поглиблену теоретичну та необхідну практичну підготовку. 

Профіль випускника
Випускники здатні критично мислити та оцінювати ситуації 
зі сфери соціальної політики та працевлаштування, трудового 
законодавства та політики у сфері охорони здоров‘я. Вони 
можуть вирішувати професійні завдання у таких галузях, як: 
соціальна робота, Європейські соціальні системи, якість життя, 
методологія підготовки проектів та регіональна політика. 
Випускники можуть працювати в секторі соціального та 
медичного страхування, в державних установах, в органах 
національного управління та міського самоврядування. Вони 
здатні надавати незалежну оцінку та критично реагувати на 
соціальні виклики в сфері політики, вирішувати різноманітні 
теоретичні та практичні питання, успішно впроваджувати 
політику працевлаштування, трудовий кодекс, питання, що 
пов’язані з політикою в сфері охорони здоров‘я, соціальної 
роботи, з Європейськими соціальними системами, з якістю 
життя та методологією підготовки проектів регіональної 
політики. Випускники готові виконувати на практиці функції 
висококваліфікованих експертів в галузі соціальної сфери та 
працевлаштовуватися в приватних і державних соціальних 
установах. Вони можуть працювати менеджерами в сфері 
соціального та медичного страхування, в центральних органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування та в 
міжнародних дитячих організаціях.

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНIX ПОСЛУГ

Ви цікавитесь соціальними питаннями? Ви хотіли б допомагати 
людям, які потребують Вашої уваги, і працювати в сфері 
управління персоналом? Приходьте навчатися менеджменту 
соціальної роботи. Програма пропонує підготовку в галузі 
координації соціальної роботи, соціальної допомоги, консалтингу 
з соціальних питань.. 

Профіль випускника
Випускники можуть працювати на посадах керівників соціальних 
установ. Вони опанували основи теорії та практики соціальної 
роботи та консалтингу, мають фундаментальні знання про ролі 
усіх учасників процесу реалізації соціальної політики. Вони 
можуть знаходити, ідентифікувати та реагувати на ключові 
проблеми держави та суспільства. Випускники відповідають 
більшості умов необхідних для управління організаціями, 
діяльність яких пов’язана з соціальними послугами. Випускники 
програми можуть займати  будь-яку керівну посаду в інституціях 
та установах, що надають соціальні послуги.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Якщо Ви цікавитеся політикою, ми пропонуємо Вам можливість 
поглибити навички аналітичного мислення, опановуючи 
політологію. У Вас є унікальний шанс увійти у світ політики. 

Профіль випускника
Випускники здобувають теоретичні і практичні знання в галузі 
дослідження, організації виборів, політичної комунікації та 
політичного маркетингу. Вони опановують як індивідуальну, 
так і роботу в команді. Маючи відповідні мовні навички, вони 
можуть працевлаштуватися в різних професійних сферах, 
наприклад: в політичному менеджменту та консалтингу на 
місцевому, регіональному, національному та Європейському 
рівнях, в органах державного та самоврядування, в структурах 
ЄС, засобах масової комунікації, у закладах освіти та науки. 
Випускники орієнтуються в провідних фактах, концепціях, 
принципах та теоріях. Вони можуть формулювати особистий 
професійний погляд на соціально-політичні проблеми з опорою 
на політологічні категорії та моделі соціального розвитку. Також 
вони здібні аналізувати теоретичні та практичні політичні 
контексти та критично оцінювати актуальні соціально-
політичні питання і формулювати варіанти їх вирішення.. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ

Ви поділяєте думку, що світ не закінчується за межами Словакії? 
Приходьте навчатися за програмою Європейські студії. Ми 
пропонуємо можливість ознайомитися не тільки з Європейською 
системою, але й з її багатьма організаціями.

Профіль випускника
Студентам пропонується програма, що стосується проблем 
політології, економіки, міжнародного та європейського права, 
міжнародних відносин, Європейської інтеграції та внутрішніх і 
міжнародних відносин Словакії як члена ЄС. Мовна компетенція 
випускника достатня для спілкування на міжнародному рівні.
Випускники здобувають теоретичні знання з галузі політології, 
міжнародних відносин, права та різних аспектів Європейської 
інтеграції. Вони можуть аналітично мислити та незалежно 
вирішувати серйозні проблеми Європейського Союзу. 
Вони здатні порівнювати Європейські та інші ліберально-
-демократичні системи. Вони можуть орієнтуватися в сфері 
міжнародних відносин та аналізувати історичні конфлікти на 
базі політологічних теорій.
Випускники магістерського курсу мають можливість продовжити 
навчання на здобуття наукового ступеня доктора философии.
Випускники докторської програми зі спеціальності «Європейські 
студії» є експертами з досліджень формування Європейської 
політики в аспекті Європейської інтеграції, з економічної 
політики, з відносин в сфері безпеки та аналізу соціально-
-політичних феноменів Словакії та Європи. Вони здатні 
аналізувати теоретичний та практичний контекст цих проблем, 
готові брати участь в науково-дослідницькій роботі, набувати 
та поширювати теоретичні знання та бути заохочуваними до 
наукових досліджень.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ І КОНСАЛТИНГ

Ви турбуєтесь про життя інших людей? У Вас є можливість 
навчатися соціальніх послуг та консалтингу і у такий спосіб 
професійно підтримати тих, хто потребує Вашої допомоги. 
Програма готує студентів для практичної діяльності в установах 
регіонального та локального управління, юридичних органах, 
приватних підприємствах та неурядових організаціях. 

Профіль випускника
Випускники програми «Соціальні послуги і консалтинг» 
опанували теоретичні та практичні основи соціальної роботи 
та консалтингу, розуміють роль соціальної політики. Вони 
можуть описати умови життя громадян, сімей, соціальних 
груп, спланувати, впровадити та надати оцінку процедур для 
вирішення соціальних проблем. Вони можуть використовувати 
методи соціальної роботи з підтримки громадян, сімей, 
соціальних груп шляхом активізації їх навичок для покращення 
якості свого життя. 
Випускники здатні працювати на посадах соціальних 
робітників в державних установах, займатися незалежним 
спеціалізованим сімейним, трудовим, геронтологічним, 
терапевтичним консалтингом. Вони можуть виконувати роботу 
старших керівників в установах соціального забезпечення, 
дитячих будинках, будинках для людей похилого віку, 
державних або неурядових організаціях, що виконують 
функції геронтологічного консультування. Вони можуть також 
працювати як гаранти освітніх програм, курсів з перепідготовки, 
а також проектів у соціальній сфері. 
Випускники магістерського курсу мають можливість 
продовжити навчання в докторантурі для здобуття наукового 
ступеня доктора философии.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет соціальних наук Університету Святих Кирила та 
Мефодія в Трнаві повністю забезпечений сучасними технологіями, 
що дозволяють студентам комфортно навчатися. Факультет 
має бібліотеку, мультимедійну аудиторію, конгрес-центр та 
навчальні аудиторії. Кожна аудиторія обладнана мультимедійним 
проектором та іншою апаратурою. На факультеті є кімнати для 
переговорів, що використовуються з різних нагод.


