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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5 кредитів / 150 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції – 32 год., практичні – 2 год.,самостійна 

робота 86 год. 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Відповідно до Кодексу 

академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 

4 від 28 листопада  2017 року).  

Відповідно до засад академічної доброчесності списування, 

плагіат, академічна недоброчесність неприпустимі та 

караються анулюванням результатів роботи. У випадку 

виявлення факту порушень правил академічної доброчесності 

у письмових роботах, означена робота студента оцінюються 

на «0». 

Відвідування занять. Курс складається з трьох видів роботи 

студента: 1) усної роботи на практичних заняттях відповідно 

до матеріалу, передбаченого даним силабусом; 2) письмових 

завдань, які мають бути виконані у встановлений строк та 

мають на меті більш глибоке опрацювання матеріалу курсу; 

3) самостійної роботи, метою якої є опрацювання 

відповідного матеріалу курсу самостійно. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. За активну 

роботу в аудиторії студенти можуть отримати додаткові бали. 

Враховується своєчасність виконання завдань і якісні 

показники: повнота виконання, глибина розуміння 

взаємозв’язків і сутності складових; відповідність завданню; 

аргументованість і логіка; використання термінології та 

матеріалу тем дисципліни; творчість, наочність; застосування 

реальних прикладів тощо. 

Що будемо вивчати?  Теоретичні основи надання якісних соціальних послуг; 

управління якістю соціальних послуг.  

Чому це треба вивчати?  Для підготовки кваліфікованих фахівців за спеціальністю 

232Соціальне забезпечення, забезпечення їх поглибленими 

спеціальними вміннями та  знаннями щодо роботи управління 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5583


якістю в соціальному забезпеченні. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, 

приймати управлінські рішення в організації роботи 

виконавців. 

Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та 

соціальному забезпеченні. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність оцінювати якості соціальних послуг. 

Здатність до організації та управління процесами в 

соціальному забезпеченні.  

Зміст дисципліни Сутність категорії «якість». Загальнотеоретичні засади 

визначення якості.  

Основні положення концепції якості. Соціальні послуги як 

об’єкт управління.  

Стандарти як нормативна база менеджменту якості. Проблема 

використання стандартів при оцінки якості послуг соціальних 

закладів 

Сутність соціального обслуговування і соціальних служб в 

Україні.  

Принципи соціального обслуговування т. Види і форми 

надання соціальних послуг.  

Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних 

проблем в Україні. Система спеціалізованих служб з надання 

соціальної допомоги.  

Фактори, що впливають на якість соціальних послуг. 

Сутність управління якістю соціальних послуг 

Реалізація процесного підходу при створенні системи 

управління якістю у соціальних закладах. Технологія 

документування процесів 

Підготовка персоналу у системі управління якістю соціальних 

послуг 

Обов’язкові завдання Завдання для самостійного опрацювання. Здійснити аналіз 

відповідно до вашого регіону: Управління праці та 

соціального захисту населення та його роль в управлінні 

спеціалізованими службами. Організаційно-правові форми 

соціальної роботи з людьми похилого віку. Принципи, форми 

та методи соціальної роботи з людьми похилого віку.   Мета 

та завдання Центру реінтеграції бездомних громадян. 

Організація роботи Центру. Роль центрів зайнятості в 

соціальній допомозі безробітним. Центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та соціальна робота з молоддю в 

Україні. Роль служби у справах дітей у соціальному захисті 

дітей.  Притулок для дітей служби у справах дітей. 

Нормативно-правова база соціального захисту дітей-сиріт в 

Україні. Соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. Центри соціально-

психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Діяльність 

Центрів СНІДу в соціальній роботі з людьми, які живуть з 

ВІЛ/СНІД. Розвиток інтегрованих соціальних служб як 

інноваційної моделі надання соціальних послуг населенню 

Міждисциплінарні зв’язки Актуальні проблеми соціального забезпечення, менеджмент 
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