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Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у 

разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Відвідування занять. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні 

навчальні заняття, та при вивченні модулів набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну.  

Студенти, які за певних умов не можуть відвідувати  практичні заняття, 

мусять узгодивши із викладачем графік, індивідуально відпрацювати 

пропущені заняття. Відпрацювання занять відбувається у формі співбесіди за 

питаннями, які визначено у плані. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Творчий підхід до виконання 

завдань, самостійне виконання практичних завдань та самостійної роботи, 

висловлення власної думки та обґрунтування власної позиції. 

Що будемо 

вивчати?  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система та процес 

стратегічного управління соціальним розвиток на основі інновацій. 

Чому це треба 

вивчати?  

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню цілісної системи 

наукових знань про сутність, структуру, зміст соціального розвитку, 

особливості планування цього процесу та втілення інновацій на підприємстві 

чи в установі, у галузі, регіоні та країні.  
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Якихрезультатівмо

жнадосягнути?  

здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 

зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати 

професійні навички та якості.  

демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю 

поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

здатність розробляти і управляти проєктами. 

здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення 

соціального благополуччя різних груп населення. 

Softskills: креативність, робота в команді, взаємодія з людьми, саморозвиток, 

критичне мислення, уміння вирішувати конфлікти, уміння приймати рішення, 

уміння формувати команду. 

Зміст дисципліни Сутність, зміст та складові соціального розвитку. Об'єктивні та суб'єктивні 

чинники соціального і гуманітарного розвитку суспільства. Теоретико-

методологічні засади державного управління соціальним розвитком. 

Соціальний розвиток підприємства. Планування регіонального розвитку. 

Основні аспекти теорії інновацій. Соціальні інновації та їх роль у 

забезпеченні соціального розвитку. Інноваційний розвиток соціальних 

організацій. Теоретичні аспекти інноваційного проектування. Розробка й 

реалізація інноваційного проєкту. 

Обов’язкові 

завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу та виконання усіх практичних занять і 

самостійної роботи, проходження підсумкового тесту, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєнні блоку гуманітарних дисциплін 

та дисциплін професійно-практичної підготовки, зокрема: «Менеджмент і 

маркетинг в організаціях соціальної сфери», «Актуальні проблеми теорії та 

практики соціальної роботи», «Соціальна робота у громаді», «Сучасні 

технології соціальної роботи». 
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