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Статус дисципліни Дисципліни вільного вибору студента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

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

робота (80 год.) 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених робочою програмою курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Підтримується. 

Що будемо вивчати?  Ознайомлення з основними поняттями та принципами соціального 

забезпечення; – вивчення системи чинного законодавства про соціальне 

забезпечення, правових проблем, що виникають в процесі його 

застосування; – визначення особливостей правового статусу суб’єктів 

соціальної роботи; – вивчення підстав та умов виникнення, зміни та 

припинення соціальних правовідносин; – засвоєння методів регулювання 

соціальних відносин та специфіки захисту прав різних груп клієнтів. 

Чому це треба вивчати?  Формування у студентів соціологічних знань з теорії і практики 

організації роботи керівника менеджера, що необхідно спеціалісту для 

організації як своєї діяльності, так і діяльності підлеглого персоналу, 

досягнення постановлених цілей та вміння працювати в умовах дефіциту 

часу. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 

оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів 

клієнтів.  

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на 

підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати 

клієнтів.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

ЗК11.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК15.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та 
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ресурси клієнтів. 

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального 

захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, 

хто перебуває у складних життєвих обставинах. 

Зміст дисципліни Тема 1. Визначення сутності і змісту соціалізації менеджера соціальної роботи. 

Тема 2. Формування професійних вимог до менеджера соціальної сфери, 

придатних для управління творчим колективом. 

Тема 3. Функція «постановка цілей» в соціалізації особистості менеджера 

соціальної роботи. 

Тема 4. Функція «прийняття рішень» та функція «реалізація і організація» в 

соціалізації особистості менеджера соціальної робот. 

Тема 5. Імідж менеджера як ділової людини та його важливість для успішної 

соціалізації. 

Тема 6. Сутність та значення самоменеджменту в соціалізації особистості 

менеджера соціальної роботи. 

Тема 7. Функція «контроль» в соціалізації особистості менеджера соціальної 

роботи. 

Тема 8. Форми ділового спілкування менеджера соціальної роботи. 

Тема 9. Інформація в роботі менеджера. 

Тема 10. Практичні методи роботи соціального працівника щодо сприяння 

соціалізації працівників. 

Обов’язкові завдання Завдання для самостійної роботи до кожного практичного заняття та ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки «Філософія та соціологія освіти», «Соціальна робота в громаді», «Сучасні 

технології соціальної роботи». 
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Поточний контроль Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 
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