
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 
Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Вченою радою ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» 

_<Л2» вересня 2019 року, протокол № 6 
їа Вченої ради ННІМП ДЗВО 

менеджменту освіти»

О. В. Алейнікова

Менеджмент соціальної роботи
(назва навчальної дисципліни)

Робоча програма 
навчальної дисципліни 

за вільним вибором здобувана вищої освіти

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Київ

З



Р обоч а програма навчальної дисципліни «М енедж м ент соціальної 
роботи» за  вільним вибором  здобувача вищ ої освіти складена відповідно до  
навчального плану освітньо-проф есійних/освітньо-наукових програм  
Н авчально-наукового інституту м енедж м енту та п си хології Д ЗВ О  
«У ніверситет м енедж м енту освіти»

А втор-укладач робоч ої програми  
Тимош ко Г. М ., д-р. пед. н., професор; 
проф есор кафедри
педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри  
педагогіки, адміністрування і соціальної роботи  

Н авчально-наукового інституту м енедж м енту та п си хології 
Д ЗВ О  «У ніверситет м енедж м енту освіти» Н А П Н  України  

(протокол № 11 від 22  травня 2019  р.)

С хвалено вченою  радою
Н авчально-наукового інституту м енедж м енту та п си хології 

Д ЗВ О  «У ніверситет м енедж м енту освіти»  
(протокол №  5 від 13 червня 2019  р.) 

протокол №  6 від 12 вересня 2019  р. , з і зм інам и)

©  Г. М . Тимош ко, 2019
©  Д ЗВ О  "Університет м енедж м енту освіти", 2019

4



1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
E C T S - 6

Г алузь знань:
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:
016 Спеціальна освіта 

Освітньо- наукова 
програма:

Спеціальна освіта (за 
нозологіями)

Вибіркова

Рік підготовки
2

Загальна кількість 
годин -  180

Семестр

1-4

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
8

Практичні заняття
8

Самостійна робота
164

Індивідуальні завдання
Творчі завдання

Вид контролю -  залік

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 
становить -  11 % : 89 %.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань щодо менеджерських 
здібностей в організації соціальної роботи в спеціалізованих службах, які у своїй діяльності вирішують 
проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. При викладанні курсу враховуються 
теоретичний, методологічний, методичний і практичний матеріал. Це дає можливість більш повно 
розкрити ту чи іншу проблему соціального менеджменту, акцентувати увагу на інформації 
навчального характеру, сприяє формуванню інформаційно- орієнтованого світогляду фахівця 
спеціальної освіти щодо знань методичних основ організації освітнього процесу в умовах 
спеціального та інклюзивного закладу освіти з урахуванням особливостей психофізичного розвитку 
дітей з особливими освітніми потребами, мотивує до вдосконалення професійної майстерності.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають не тільки в представленні 
концептуальних питань вивчення складових менеджменту соціальної роботи, але й у прагненні 
допомогти студентам зрозуміти та розкрити нові можливості, які притаманні сучасному розвитку 
соціальної роботи в Україні; розглянути нові підходи та моделі взаємозв’язку суб’єктів та об’єктів 
менеджменту соціальної роботи; позитивно вплинути на формування менеджерської логіки та 
культури в умовах діяльності вітчизняних соціальних служб; формування готовності до співпраці в 
умовах партнерської взаємодії з іншими учасниками процесу спеціального та інклюзивного 
навчання; формування переконань щодо можливості та необхідності позиціонування зацікавленості 
спеціальній та інклюзивній освіті в сучасному соціумі. За допомогою контрольних завдань, виконання 
вправ студентам надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання. Під час вивчення 
курсу студенти навчаються аналізувати проблеми, які найчастіше зустрічаються в діяльності 
менеджера соціальної сфери та мають можливість утримати додаткову інформацію, щодо вирішення 
таких проблем.
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Студенти мають набути певних загальних компетентностей :
Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, вміння 

працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння нових методів 
дослідження.

Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до мінливих умов 
середовища, ініціативність.

Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. 
Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових та наукових 
комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших 
галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, володіння 
іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння спілкуватися з 
непрофесіоналами галузі тощо.

Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних ідей, 
власних здобутків.

Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння культур та 
традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу культури інших, 
уміння працювати в міжнародному контексті.

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути також певних фахових 
компетентностей:

Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності навчальних 
закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської 
діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток закладу освіти та успішність його 
позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.

Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного 
спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та 
методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного 
забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку.

Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно 
здобувати та використовувати нові знання, уміння.

Здатність генерувати нові ідеї.
Знати основні завдання, категорії розвитку соціальної роботи, сучасні наукові підходи до 

діяльності в умовах середовища дітей з обмеженими можливостями. Знати історичні етапи в розвитку 
вищої інклюзивної освіти за кордоном і в Україні, тенденції її розвитку в сучасній Україні.

Здатність професійно і вчасно реагувати на проблеми організації допомоги науково- 
методичного забезпечення процесу навчання та виховання дітей з обмеженими психофізичними 
можливостями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.

У результаті вивчення курсу «Менеджмент соціальної роботи» студенти повинні
знати:

1. Особливості та закономірності організації життєдіяльності соціальної служби.
2. Основні складові процесу менеджменту соціальної роботи
3. Принципи та функції менеджменту соціальної роботи.
4. Складові самоменеджменту соціального працівника.
5. Підходи, моделі та методи взаємозв’язку суб’єктів та об’єктів у МСР.
6. Особливості менеджменту соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді.

вміти:
1. Виявляти та аналізувати проблеми управління конкретної соціальної служби.
2. Використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи.
3. Застосовувати менеджерські методи.
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4. Готувати рішення в соціальній службі.
5. Аналізувати та впорядковувати становище з управлінням персоналом в соціальній 
службі.
6. Розробляти проект надання соціальної послуги в умовах конкретної соціальної служби.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Менеджмент, як сучасний напрямок соціального управління.
Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи.
Класифікація, види та форми соціального управління. Параметри управлінської праці. 

Менеджмент як процес управління. Види менеджменту (стратегічний, маркетинговий, технологічний, 
фінансовий, кадровий, маркетинговий, інноваційний). Школи управлінської думки: наукової 
організації праці; адміністративна; людських взаємовідносин; кількісної школи або науки управління. 
Сучасні підходи до менеджменту соціальної роботи (системний, ситуаційний, процесуальний).

Тема 2. Організація і менеджмент соціальної роботи.
Поняття і структура соціальних організацій. Різновиди соціальних організацій. Поняття 

організації в менеджменті соціальної роботи. Процеси життєдіяльності організації. Компоненти 
організації соціальної сфери. Підходи до аналізу діяльності організацій соціальної сфери. Атрибути 
організації соціальної сфери. Зовнішнє середовище організацій соціальної сфери (фактори прямого та 
непрямого впливу на організацію). Закономірності вдосконалення менеджменту соціальної роботи.

Тема 3. Об’єкти, суб’єкти, принципи та функції менеджменту соціальної роботи.
Поняття об’єкту та суб’єкту менеджменту соціальної роботи. Наукові підходи, принципи , 

функції моделі та методи взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів менеджменту соціальної роботи 
(комплексний та адаптаційний підходи; ієрархічна, колективна, розвиваюча модель; лінійний, 
функціональний, лінійно-штабний, матричний тип; менеджерська сітка; модель "Основний зміст 
менеджменту соціальної роботи"). Менеджерський цикл в соціальній роботі.

Змістовий модуль 2. Система управління соціальною роботою .
Тема 4. Інформаційне забезпечення управління в організації соціальної роботи.
Інформаційне забезпечення організації соціальної роботи. Інформаційні технології. Робота з 

текстовими документами. Робота з базами даних. Експертні системи. Статистична обробка інформації.
Тема 5. Управлінські рішення, облік та контроль.
Управлінська інформація та її види. Роль управлінських рішень в менеджменті соціальної 

роботи. Класифікація рішень. Вимоги до рішень. Організація прийняття рішення та їх виконання. 
Облік як завдання та функція менеджменту. Контроль як функція менеджменту. Комп’ютерні 
технології підтримки управлінських рішень.

Тема 6. Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи.
Менеджмент соціальної роботи як інструмент соціальної політики (державної, регіональної, 

місцевої).Соціальне проектування та дефініції проектування. Проект, модель, програма як види 
менеджерських рішень в організаціях соціальної сфери. Структура управлінської логіки при 
проектуванні та програмуванні. Системний підхід в проектуванні соціальної роботи. Характеристика 
основних стадій створення та реалізації соціальних проектів. Проектування в соціальній роботі.

Тема 7. Управління конфліктами та стресами. Супервізія та консультування в соціальній 
роботі.

Виникнення та суть конфлікту. Види конфліктів: функціональні та дисфункціональні. Причини 
конфліктів. Сутність стресів. Особливості феномену "вигорання" соціальних працівників. Супервізія 
та консультування як технології менеджменту соціальної роботи.

Тема 8. Роль менеджера в діяльності організації.
Оцінка менеджерських здібностей та визначення рівня здатності до управлінської діяльності. 

Лідерство, вплив та влада. Три підходи до визначення лідерства. Імідж менеджера. Типи поведінки 
менеджерів. Ролі, що беруть на себе керівники. Ознаки самореалізуючої та впевненої в собі 
особистості. Концепція обмежень в менеджменті соціальної роботи: невміння управляти собою; 
розмиті особисті цінності; неясні особисті цілі; зупинений саморозвиток; недостатні навички
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вирішення проблем; недостатність творчого підходу; невміння впливати на людей; невміння навчати; 
низька здатність формувати колектив; невміння управляти конфліктами.

Змістовий модуль 3. Управління персоналом у  соціальній роботі.
Тема 9. Кадрове забезпечення соціальної роботи.
Науково-практичні підходи до підбору та розміщенню кадрів в організаціях соціальної сфери. 

Оцінка кадрового потенціалу. Інтеграційна модель мотиваційного управління в соціальних організаціях. 
Перепідготовка кадрів в соціальній сфері. Атестація працівників соціальної сфери. Положення про 
порядок проведення атестації.

Тема 10. Психологічні особливості ділового спілкування у  менеджменті соціальної 
роботи.

Загальні правила поведінки з керівником. Особливості стосунків із заступниками. "Тяжкі боси" і 
стратегія поведінки з ними. Техніка ведення ділових індивідуальних бесід. Мистецтво слухати і схиляти 
до своєї думки.

Тема 11. Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів.
Основні етапи підготовки та проведення переговорів. Прогнозування основних аспектів 

проведення переговорів: змістовний, організаційний та тактичний. Орієнтовний розподіл головних 
комунікативних функцій при розв’язанні найбільш типових переговорних завдань. Загальні правила 
поведінки на переговорах. Обґрунтування можливих пунктів розбіжностей та згоди партнерів.

Тема 12. Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями 
соціальної роботи.

Основні задачі рекламної компанії. Принципи реклами. Слово у рекламному повідомленні. 
Основні правила реклами. Мова рекламних текстів. Роль соціальної реклами в умовах глобалізації 
суспільства.

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля «Менеджмент як сучасний 
напрямок соціального управління» є:_формування у студентів уявлення про еволюцію менеджменту 
як сучасного напрямку соціального управління, про об’єкти, суб’єкти, принципи та функції 
менеджменту соціальної роботи.

Типовими завданнями діяльності при вивченні другого модуля «Система управління 
соціальною роботою» є: формування у студентів вмінь та навичок щодо інформаційного 
забезпечення управління, засвоєння знань про функції управління, управління конфліктами та 
стресами.

Типовими завданнями діяльності при вивченні третього модуля «Управління персоналом у 
соціальній роботі» є: всебічний аналіз управління кадрами в соціальній роботі, психологічних 
особливостей ділового спілкування, підготовки та проведення ділових переговорів.

8



4. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем заочна форма

Усього у тому числі
л прак. с/р

Змістовий модуль 1
Менеджмент, як сучасний напрямок соціального управління

Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної 
роботи

15 2 13

Тема 2. Організація і менеджмент соціальної роботи 15 2 13
Тема 3. Об’єкти, суб’єкти, принципи та функції 

менеджменту соціальної роботи
10 10

Змістовий модуль 2 
Система управління соціальною о ОЛ о н о 3

Тема 4. Інформаційне забезпечення управління в 
організації соціальної роботи

15 15

Тема 5. Управлінські рішення, облік та контроль 20 2 18
Тема 6. Соціальні проекти, моделі та програми в системі 

соціальної роботи
15 15

Тема 7. Управління конфліктами та стресами. Супервізія 
та консультування в соціальній роботі

10 2 8

Тема 8. Роль менеджера в діяльності організації 15 2 13

Змістовий модуль 3
Управління персоналом у соціальній роботі

Тема 9. Кадрове забезпечення соціальної роботи 20 2 18
Тема 10. Психологічні особливості ділового спілкування у 

менеджменті соціальної роботи.
10 10

Тема 11. Психологічні особливості підготовки та 
проведення переговорів.

20 2 18

Тема 12. Особливості створення та проведення рекламних 
компаній організаціями соціальної роботи

15 2 13

Разом 180 8 8 164
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5. Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи 2
2 Управлінські рішення, облік та контроль 2
3 Роль менеджера в діяльності організації 2
4 Кадрове забезпечення соціальної роботи 2

Плани лекційних занять
Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи.

1. Класифікація, види та форми соціального управління. Параметри управлінської праці.
2. Менеджмент як процес управління. Види менеджменту (стратегічний, маркетинговий, 
технологічний, фінансовий, кадровий, маркетинговий, інноваційний).
3. Школи управлінської думки: наукової організації праці; адміністративна; людських 
взаємовідносин; кількісної школи або науки управління.

4. Сучасні підходи до менеджменту соціальної роботи (системний, ситуаційний, 
процесуальний).

Тема 2. Управлінські рішення, облік та контроль.
1. Управлінська інформація та її види.
2. Роль управлінських рішень в менеджменті соціальної роботи. Класифікація рішень. Вимоги 
до рішень.
3. Організація прийняття рішення та їх виконання. Облік як завдання та функція менеджменту.
4. Контроль як функція менеджменту. Комп’ютерні технології підтримки управлінських 
рішень.

Тема 3. Роль менеджера в діяльності організації.
1. Оцінка менеджерських здібностей та визначення рівня здатності до управлінської 

діяльності.
2. Лідерство, вплив та влада. Три підходи до визначення лідерства. Імідж менеджера. Типи 

поведінки менеджерів.
3. Ролі, що беруть на себе керівники. Ознаки самореалізуючої та впевненої в собі особистості.
4. Концепція обмежень в менеджменті соціальної роботи: невміння управляти собою; розмиті 

особисті цінності; неясні особисті цілі; зупинений саморозвиток; недостатні навички 
вирішення проблем; недостатність творчого підходу; невміння впливати на людей; невміння 
навчати; низька здатність формувати колектив; невміння управляти конфліктами.

Тема 4. Кадрове забезпечення соціальної роботи.
1. Науково-практичні підходи до підбору та розміщенню кадрів в організаціях соціальної 

сфери. Оцінка кадрового потенціалу.
2. Інтеграційна модель мотиваційного управління в соціальних організаціях.
3. Перепідготовка кадрів в соціальній сфері.
4. Атестація працівників соціальної сфери. Положення про порядок проведення атестації.

6. Теми та зміст практичних занять
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№
з/п

Теми практичних 
занять

Зміст
практичних занять

Форма
контролю

Кіл.
год.

1 Організація і 
менеджмент 
соціальної роботи

Поняття і структура соціальних 
організацій. Різновиди соціальних 
організацій. Поняття організації в 
менеджменті соціальної роботи. 
Процеси життєдіяльності організації. 
Компоненти організації соціальної 
сфери. Підходи до аналізу діяльності 
організацій соціальної сфери. 
Атрибути організації соціальної 
сфери. Зовнішнє середовище 
організацій соціальної сфери (фактори 
прямого та непрямого впливу на 
організацію). Закономірності 
вдосконалення менеджменту 
соціальної роботи.

Оцінювання виступів із 
реферативними 

повідомленнями та 
участі у групових 

дискусіях.

2

2 Управління 
конфліктами та 
стресами. 
Супервізія та 
консультування в 
соціальній роботі

Виникнення та суть конфлікту. Види 
конфліктів: функціональні та 
дисфункціональні. Причини 
конфліктів. Сутність стресів. 
Особливості феномену "вигорання" 
соціальних працівників. Супервізія та 
консультування як технології 
менеджменту соціальної роботи.

Оцінювання результатів 
роботи в групах та 

виконання ситуаційних 
завдань.

2

3 Психологічні 
особливості 
підготовки та 
проведення 
переговорів.

Основні етапи підготовки та 
проведення переговорів. 
Прогнозування основних аспектів 
проведення переговорів: змістовний, 
організаційний та тактичний. 
Орієнтовний розподіл головних 
комунікативних функцій при 
розв’язанні найбільш типових 
переговорних завдань. Загальні 
правила поведінки на переговорах. 
Обґрунтування можливих пунктів 
розбіжностей та згоди партнерів.

Оцінювання виступів із 
реферативними 

повідомленнями та 
участі у групових 

дискусіях.

2

4 Особливості
створення та
проведення
рекламних
компаній
організаціями
соціальної роботи

Основні задачі рекламної компанії. 
Принципи реклами. Слово у 
рекламному повідомленні. Основні 
правила реклами. Мова рекламних 
текстів. Роль соціальної реклами в 
умовах глобалізації суспільства.

Оцінювання результатів 
роботи в групах 
та виконання 

ситуаційних завдань.

2

Разом 8
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7. Самостійна робота

№ Назва теми Кіл. год.
1 Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи 13
2 Організація і менеджмент соціальної роботи 13
3 Об’єкти, суб’єкти, принципи та функції менеджменту соціальної роботи 10
4 Інформаційне забезпечення управління в організації соціальної роботи 15
5 Управлінські рішення, облік та контроль 18
6 Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи 15
7 Управління конфліктами та стресами. Супервізія та консультування в 

соціальній роботі
8

8 Роль менеджера в діяльності організації 13
9 Кадрове забезпечення соціальної роботи 18
10 Психологічні особливості ділового спілкування у менеджменті соціальної 

роботи.
10

11 Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів. 18
12 Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями 

соціальної роботи
13

Разом 164

Завдання для самостійної роботи студентів

МОДУЛЬ 1. Менеджмент як сучасний напрямок соціального управління.

Темаї: Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи.
Розробити анотації 10 першоджерел з проблеми розвитку менеджменту як науки.
Методичні поради: для більш повного усвідомлення поняття і процесу менеджменту 

соціальної роботи слід відслідкувати:
• генезу виникнення та основні етапи і напрямки розвитку менеджменту соціальної роботи 
(МСР);
• мету, об’єкти, суб’єкти МСР;
• сфери управління соціальною роботою, де застосовується тема МСР;
• сутність різних підходів у процесі розвитку МСР;
• нові тенденції розвитку МСР.

Тема 2: Організація і менеджмент соціальної роботи.
Скласти схему організацій соціальної сфери України.
Методичні поради: при розгляді цієї теми студентам необхідно звернути увагу на такі 
моменти:
• „організація” -  це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної 
мети;
• умови, при яких може існувати організація;
• поняття і структура організації;
• основні компоненти організацій соціальної сфери;
• характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища організацій соціальної сфери.

Тема 3: Об’єкти, суб’єкти, принципи соціальної роботи
1. Розробити менеджерський цикл в соціальній роботі.
2. Розробити менеджерську сітку.
Методичні поради:
• охарактеризуйте об’єкти, суб’єкти та функції МСР;
• обґрунтуйте принципи МСР;
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• перерахуйте види функцій МСР та обґрунтуйте їх значення для успішного МСР.

МОДУЛЬ ІІ. Система управління соціальною роботою
Тема 4: Інформаційне забезпечення управління в організації соціальної роботи
1. Довести, що оптимальний менеджмент є оперативне та стратегічне планування.
2. Систематизувати інформаційні технології менеджменту соціальної роботи.
Методичні поради:
• визначте сутність управлінської інформації та її види;
• назвіть складові процесу обробки тестових документів та обґрунтуйте їх значення для МСР;
• поясніть сутність комп’ютерних технологій відбору інформації;
• проаналізуйте метод статистичної обробки інформації.

Тема 5: Управлінські рішення, облік та контроль.
Проаналізувати:
• значення документів в управлінні;
• види документів;
• процес складання службових документів.
Підготувати й оформити текст п ’яти документів (за вибором) соціальної служби для молоді. 
Методичні поради:
• обґрунтуйте роль управлінських рішень у менеджменті соціальної роботи;
• поясніти види управлінських рішень;
• сформулюйте основні вимоги до рішень керівника;
• перерахуйте основні стадії управлінських рішень.

Тема 6: Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи
1. Побудувати модель менеджерського рішення.
2. Скласти план розробки соціальної програми.
3. Розробити авторський проект та дві програми (тема та статус організації соціальної сфери за 
вибором).
Методичні поради: з метою кращого засвоєння навчального матеріалу слід:
• довести, що менеджмент соціальної роботи є інструментом соціальної політики (державної, 

регіональної, місцевої);
• охарактеризувати проект, модель, програму як види менеджерських рішень в управлінні 

соціальною організацією;
• назвати характерні етапи творення моделей, проектів та програм у МСР.

Тема 7: Управління конфліктами та стресами. Супервізія та консультування у 
менеджменті соціальної роботи

1. Пояснити особливості управління при конфліктах, стресах, професійному «вигоранні».
2. Побудувати інтеграційну модель мотиваційного управління в соціальних організаціях.
3. Спрогнозувати дві конфліктні ситуації різного виду та шляхи її вирішення.
Методичні поради: для формування навичок вирішення конфліктних ситуацій:
• поясніть значущість управління конфліктами та стресами у МСР;
• уясніть види конфліктів;
• розкрийте суть феномену „вигорання” соціальних працівників;
• проаналізуйте спільне та відмінне понять „супервізія” та „консультування”;
• назвіть „психологічні ліки” від стресів.

Тема 8: Роль менеджера в діяльності організації
1. Виконати вправи: «Дзеркало», «Портрет», «Оцінка голосу». Міміка і жести. 

Перебудова іміджу. Вправи: «Розслаблення», «Що я хочу змінити? Яким я хочу стати?», «Створення
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сценарію поведінки в новій ролі». Вправа 1: Формування самовпевненості. Вправа 2: Самооцінка і 
враження інших. Вправа 3: Шкала інтелігентності.

2. Сформулювати складові успішного іміджу менеджеру.
3. Обґрунтувати концепцію обмежень у менеджменті соціальної роботи.
Методичні поради: з метою кращого усвідомлення ролі менеджера в діяльності соціальних 

організацій було б доцільно:
• проаналізувати критерії оцінки менеджерських здібностей;
• визначити спільне в лідерстві, впливі та владі;
• сформулювати складові успішного іміджу менеджера;
• перерахувати основні чинники концепції обмежень у МСР.

МОДУЛЬ 3. Управління персоналом у соціальній роботі
Тема 9: Кадрове забезпечення соціальної роботи
І.Обґрунтувати поняття „кадровий потенціал” менеджменту соціальної роботи.
2. Розкрити напрямки кадрової стратегії у системі менеджменту соціальної роботи.
3. Розробити критерії прийому на роботи до соціальної служби.
4. Підібрати тести, методики, за допомогою яких може відбуватись прийом на роботу.
5. Розробити ситуацію прийому на роботу (бесіда).
Методичні поради: з метою набуття глибоких знань щодо кадрового забезпечення соціальної 

роботи бажано:
• усвідомити, що кадрова політика є системою ,яка розрахована на тривалий термін організації 

людських ресурсів, що задіяні в соціальній сфері і формують громадське суспільство в Україні;
• для усвідомлення ролі мотивації в процесі менеджменту соціальної роботи побудуйте 

інтеграційну модель мотиваційного управління у соціальних організаціях;
• для більш повного розуміння ролі перепідготовки та атестації кадрового потенціалу необхідно 

вдумливо ознайомитись із положенням про порядок проведення атестації.

Тема 10: Психологічні особливості ділового спілкування у менеджменті соціальної роботи.
1. Сформулювати загальні правила поведінки керівника з підлеглими.
2. Розробити дві ситуації проведення індивідуальних бесід.
Методичні поради: з метою більш глибокого засвоєння знань щодо психології ділового 

спілкування:
• згадайте загальні правила поведінки керівника з підлеглими і навпаки;
• спробуйте відтворити в пам’яті техніку ведення ділової індивідуальної бесіди та її роль у 

процесі схилення співбесідника до своєї думки та мистецтві слухати.

Тема 11: Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів
1. Пояснити значення поведінки керівника у процесі ведення ділових переговорів.
2. Проаналізувати проблемну ситуацію у процесі ведення ділових переговорів.
3. Розробити сценарій переговорів між соціальною службою та спонсором. Спочатку для одного 

партнера, потім для іншого.
Методичні поради: для успішного засвоєння теми:
• слід чітко усвідомити основні етапи підготовки і проведення переговорів;
• розглянути орієнтовний розподіл головних комунікативних функцій у процесі переговорів;
• з метою реального прогнозування результатів переговорів слід обґрунтувати можливі прийоми 

при проведенні ділових переговорів.

Тема 12: Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями 
соціальної сфери

1. Пояснити специфіку проведення соціальних рекламних кампаній.
2. Визначити основні методи, форми та прийоми проведення рекламних компаній у соціальній 

сфері.
3. Розробити макет друкованої рекламної продукції та текст усного рекламного повідомлення.
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Методичні поради:
• з метою набуття глибоких знань щодо творення соціальної реклами в сучасній соціальній 

сфері слід чітко знати основні задачі рекламних компаній;
• аналізувати вимоги до створення соціальної реклами;
• усвідомити мету реклами і прогнозувати результати рекламних кампаній.

8. Індивідуальні завдання.

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти здійснюється за графіком індивідуальної роботи 
згідно з розкладом у формі консультацій, індивідуальної бесіди. Здобувачі вищої освіти також 
готують творчі завдання.

Творчі завдання.
1. Систематизувати інформаційні технології.
2. Здійснити порівняльний аналіз інформаційних технологій в Україні та зарубіжжям (таблиця).
3. Підготувати і оформити текст п’яти документів (за вибором) соціальної служби для молоді.
4. Спрогнозувати дві конфліктні ситуації різного виду та шляхи її вирішення.
5. Скласти картотеку рольових ігор для лідерів (15 ігор).
6. Розробити дві ситуації проведення індивідуальних бесід.
7. Розробити сценарій переговорів між соціальною службою та спонсором. Спочатку для одного

партнера, потім для іншого.
8. Розробити макет друкованої рекламної продукції та текст усного рекламного повідомлення.
9. Пояснити та обґрунтувати (підготуватиреферати на тему.):

• Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи.
• Організація і менеджмент соціальної роботи.
• Об’єкти, суб’єкти, принципи та функції менеджменту соціальної роботи.
• Інформаційне забезпечення управління.
• Управлінські рішення, облік та контроль.
• Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи.
• Управління конфліктами та стресами. Супервізія та менеджмент соціальної роботи.
• Роль менеджера в діяльності організації.
• Кадрове забезпечення соціальної роботи.
• Психологічні особливості ділового спілкування.
• Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів.
• Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями соціальної сфери.
• Менеджмент як наука.
• Еволюція теорій менеджменту.
• Становлення і розвиток менеджменту соціальної роботи.
• Сутність і структура_менеджменту соціальної роботи
• Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту та менеджменту соціальної роботи.
• Складові менеджменту соціальної роботи.
• Види і типологія менеджменту соціальної роботи.
• Соціальна робота як предмет управлінської праці.
• Менеджмент соціальної роботи як механізм реалізації соціальної політики.
• Спільне і відмінне між менеджментом і управлінням.
• Поняття організації в менеджменті соціальної роботи.
• Підходи до аналізу організацій соціальної сфери. Атрибути організації соціальної сфери.
• Зовнішнє середовище організацій соціальної сфери (фактори прямого та непрямого впливу на 

організацію).
• Внутрішнє середовище організації.
• Функції менеджменту (розвитку організації; вирішення соціальних проблем; традиційні).
• Планування, як загальна функція менеджменту.
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• Організування, як загальна функція менеджменту.
• Мотивування, як загальна функція менеджменту.
• Контролювання, як загальна функція менеджменту.
• Комп’ютерні технології підтримки управлінських рішень.
• Організації, як об’єкт управління.
• Управлінська інформація та її види.
• Управлінські технології в системі менеджменту соціальної роботи.
• Роль управлінських рішень в менеджменті соціальної роботи.
• Організація прийняття рішення та їх виконання.
• Моделі, методи прийняття управлінських рішень.
• Суть стратегічного планування (поняття, процес, методи, види).
• Контроль як функція менеджменту.
• Менеджмент соціальної роботи як інструмент соціальної політики (державної, регіональної, 

місцевої).
• Проект, модель, програма як види менеджерських рішень в організаціях соціальної сфери.
• Проектування в соціальній роботі.
• Виникнення та суть конфлікту.
• Види конфліктів: функціональні та дисфункціональні.
• Конфлікти та їх подолання.
• Суть стресів.
• Суть феномену « вигорання» соціальних працівників.
• Супервізія та консультування як технології менеджменту соціальної роботи.
• Лідерство, вплив та влада.
• Імідж менеджера.
• Контроль у менеджменті соціальної роботи.
• Типи поведінки менеджерів. Ролі, що беруть на себе керівники. Ознаки самореалізуючої та 

впевненої в собі особистості.
• Концепція обмежень в менеджменті соціальної роботи: невміння управляти собою; розмиті 

особисті цінності; неясні особисті цілі; зупинений саморозвиток; недостатні навички 
вирішення проблем; недостатність творчого підходу; невміння впливати на людей; невміння 
навчати; низька здатність формувати колектив; невміння управляти конфліктами.

• Оцінка кадрового потенціалу.
• Перепідготовка кадрів в соціальній сфері.
• Атестація працівників соціальної сфери.
• Положення про порядок проведення атестації.
• Науково-практичні підходи до підбору та розміщення кадрів в організаціях соціальної сфери.
• Оцінка кадрового потенціалу.
• Інтеграційна модель мотиваційного управління в соціальних організаціях.
• Перепідготовка кадрів в соціальній сфері.
• Атестація працівників соціальної сфери.
• Визначення основних аспектів проведення переговорів: змістовий, організаційний, та 

тактичний.
• Основні задачі рекламної компанії.
• Слово у рекламному повідомленні.
• Основні правила реклами. Мова рекламних текстів.
• Ресурсне забезпечення менеджменту соціальної роботи.
• Самоменеджмент як модель саморозвитку менеджерів соціальної роботи.
• Методи менеджменту соціальної роботи.
• Принципи менеджменту соціальної роботи.
• Значення комунікації для менеджменту соціальної роботи.
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9. Методи навчання

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 

робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проєктів.
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

10. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого 
контролю знань здобувачів освіти під час перевірки активності під час аудиторних занять, 
теоретичних завдань, практичних занять, тестування, творчих завдань.

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти
Поточний контроль та самостійна робота, 
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Творче
завдання

Всього

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 30 10015 15 20 20

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
БСТБ

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку

90 -  100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 Б задовільно
60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю 

повторного складання
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання

0-34 Б незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни
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