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Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

4  кредити/120 годин 

Обсяг 

дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (80 

год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), самостійна робота (112 

год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Плагіат та інші форми нечесної роботи 

неприпустимі. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей. Будь-яка ідея, думка чи речення, 

ілюстрація, чи фото, яке Ви запозичуєте, має супроводжуватися 

посиланням на першоджерело (Кодекс академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини   
Відвідування занять. Лекційні заняття передбачають ведення письмового 

конспекту. Підготовка практичних занять передбачає усне опрацювання 

теоретичних питань та дискусію за темою. Підготовка завдань до 

самостійних та індивідуальних робіт здійснюється у друкованому вигляді 

(формат Microsoft Word або PowerPoint (де необхідно) за визначеним 

шаблоном та передбачає усне опитування здобувачів протягом практичного 

заняття до теми або на груповій/індивідуальній консультації. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру 
здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують історичні процеси 
в галузі історії менеджменту, креативно підходять до пошуку джерел 
та формують схеми вирішення проблем  управлінської думки в 
процесі еволюції. 

Що будемо 

вивчати?  

Предметом вивчення дисципліни  є чітке уявлення про зародження науки 

про управління, про те, які етапи у своєму розвитку вона пройшла, які були 

особливості української управлінської думки і яких висот вона досягла 

нині. 

Чому це треба 

вивчати?  

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів сучасного 

управлінського мислення та системних знань з концептуальних основ 

управління сучасним підприємством через розуміння сутності історичних 

перетворень в області науки менеджменту в галузі соціальної роботи; 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2764


набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття 

адекватних управлінських рішень.  

Яких 

результатів 

можна 

досягнути?  

знати:основні поняття, закономірності та категорії менеджменту, характер 

змін управлінської думки в процесі еволюції соціотехнічних систем, їх 

причини та наслідки; праці основних науковців та практиків, що мали 

суттєвий вплив на розвиток менеджменту; 
уміти: обґрунтовувати виникнення певних наукових положень на тому чи 

іншому історичному етапі; практично застосовувати основні наукові 

положення менеджменту у сучасному житті.  
Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації 

щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень. 

Як можна 

використати 

набуті знання та 

уміння? 

Здатність розробляти і управляти проектами. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. Здатність до впровадження 

методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі 

соціальної роботи. 

Розвивати базові вміння soft skills: саморозвиток, критичне мислення, 

креативність в широкому сенсі, гнучкість розуму, творчі здібності, 

взаємодія з людьми, емоційний інтелект,  формування власної думки та 

прийняття рішень, клієнтоорієнтованість. 

Зміст 

дисципліни 

Теоритичні основи курсу «Історія менеджменту». Еволюція управлінської 

думки як предмет історії розвитку менеджменту. Управлінська думка і 

практика управління в стародавніх державах Сходу. Управлінські ідеї і 

практика в європейській цивілізації (доіндустріальний період). Менеджмент 

періоду промислової революції та її вплив на розвиток управління та 

виробництва. Розвиток менеджменту в індустріальний період. Школа 

«наукового менеджменту». Становлення адміністративної школи 

менеджменту. Розвиток менеджменту в СРСР. Зародження вітчизняного 

наукового менеджменту в соціальній роботі. 

Обов’язкові 

завдання 

Виконання передбачених планом завдань до всіх практичних занять; 

підготовка та виконання ІНДЗ; самостійне опрацювання та конспектування 

основних понять у вигляді словника термінів; підготовка повідомлень та 

доповідей до кожної теми практичного заняття. 

Міждисциплінар

ні зв’язки 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

«Менеджмент і маркетинг в організаціях соціальної сфери». Основні 

положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні 

дисциплін «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Сучасні 

технології соціальної роботи» та інших навчальних дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДП

У та ін.) 
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2010. – 52 с. 
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навчальних закладів. – К.: Знання України, 2001. – 300 с. 

3. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / Уклад.: 

І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 161 с. 

4. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. 

ред.   О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 

2009. – Т. 1. – 605 с. 
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Інформаційні ресурси: 
1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / веб-сайт. 



 

 

Розробник                                      Матрос О.О.  

URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Бібліотека Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини / веб-сайт. URL: 
https://library.udpu.org.ua/https://library.udpu.org.ua/ 
 

Поточний 

контроль 

Виконання практичних завдань, повідомлень і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ, написання есе.  

Підсумковий 

контроль 

залік 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://library.udpu.org.ua/https:/library.udpu.org.ua/

