
Силабус навчальної дисципліни 

«Менеджмент соціальної роботи» 

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота  

Освітня програма: освітньо-професійна програма «Соціальна робота (соціально-психологічне 

консультування)» 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Курс: ІІІ курс  

Семестр: 6 семестр  

Факультет соціальної та психологічної освіти  

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Викладач(-і) ПІБ: Левченко Наталія Володимирівна 

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

E-mail (корпоративна електронна адреса): n.v.levchenko@udpu.edu.ua 

Лінк на освітній контент 

дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2748  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 кредити/ 90 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції – 22 год., практичні – 24 год., самостійна робота – 44 

год. 

Заочна форма:  лекції – 4 год., практичні – 4 год., самостійна робота – 82 

(год.) 

Політика дисципліни 

(Академічна доброчесність. 

Відвідування занять. 

Креативна ініціативна здобувача 

вищої освіти) 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів 

необхідним є вивчення навчального матеріалу за кожною темою. 

Специфіка курсу здебільшого передбачає акцент на розумінні підходів і 

принципів, ніж запам’ятовування визначень.  

Кожен студент повинен ознайомитися і слідувати Положенню про 

академічну доброчесність Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Статуту і Правил внутрішнього 

розпорядку Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини.  

Зокрема, для успішного засвоєння програмного матеріалу студент 

зобов’язаний: 

 – не запізнюватися на заняття;  

– не пропускати заняття, а в разі хвороби надати довідку; 

 – самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття; 

 – конструктивно підтримувати зворотній зв’язок на всіх заняттях; 

 – брати активну участь в освітньому процесі;  

– своєчасно і акуратно виконувати завдання для самостійної роботи; 

 – включити мобільний телефон на беззвучний режим під час занять;  

– бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та викладачів; 

 – участь у контрольних заходах (поточний контроль, модульний 

контроль, контроль самостійної роботи; підсумковий контроль);  

– будь-яке копіювання або відтворення результатів чужої праці, якщо 

тільки робота не має груповий формат, використання завантажених з 

Інтернету матеріалів кваліфікується як порушення норм і правил 

академічної доброчесності та передбачає притягнення винного до 

відповідальності, у порядку, визначеному чинним законодавством та 

Положенням про академічну доброчесність Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Результатом невиконання 

та / або недотримання правил може бути оцінка «незадовільно» за курс. 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни 

вимагається 100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх 

лекційних занять. 

 Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде оцінений як FX.  

Високо цінується академічна доброчесність.  

Відпрацювання пропусків занять є обов’язковим і передбачає самостійне 

виконання завдань, які вирішувалися на занятті.  

Викладач – прихильник демократичних стосунків зі здобувачами; вважає 

неприпустимими в навчальній аудиторії безвідповідальність, лінь, плагіат 
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і байдужість; всемірно заохочує ініціативність, зацікавленість, творчість, 

вміння і бажання працювати; цінує допитливість, гумор та креативність. 

Що будемо вивчати?  вивчення особливостей управління соціальною роботою; опанування 

технологіями менеджменту соціальної роботи; формування понять про 

об’єкт, суб’єкт, принципи, функції, інструменти менеджменту соціальної 

роботи; формування знання про особливості праці менеджера соціальних 

служб. 

Чому це треба вивчати?  оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації 

управлінської діяльності в соціальній роботі. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

соціальної проблеми. 

ПРН 6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення 

заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях. 

ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику 

країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ФК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації 

власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних 

робітників і волонтерів, іншого персоналу. 

Зміст дисципліни Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади менеджменту соціальної роботи  

Тема 3. Структура менеджменту соціальної роботи  

Тема 4. Інформаційне забезпечення управління 

Тема 5. Планування та організаційна діяльність управління соціальною 

роботою  

Тема 6. Мотивація та контроль в менеджменті соціальної роботи  

Тема 7. Супервізія та менеджмент соціальної роботи 

Тема 8. Лідерство. Керівник соціальної роботи  

Тема 9. Кадрове забезпечення соціальної роботи 

Тема 10. Конфлікти в органах управління шляхи їх попередження  

Тема 11. Ділове спілкування менеджера соціальної роботи. 

Обов’язкові завдання Індивідуально-дослідне завдання складається з двох завдань. Номер 

першого завдання повинен відповідати першій літері прізвища студента. 

Вибір другого завдання узгоджується з викладачем і враховує сферу 

наукового зацікавлення студентів. Вимоги до виконання другого завдання: 

1. Обсяг 4-5 друкованих сторінок (шрифт 14) 

2. Ясність та послідовність викладання матеріалу. 

3. Вичерпність відповіді на запитання. 

4. Демонстрування особистої думки (ставлення до проблеми). 

5. Самостійний підбір літератури. 

6. Посилання мінімум на 5 літературних джерел. 

 

Завдання 1. 

1. Розробити анотації з 7-8 першоджерел з проблеми розвитку 

менеджменту як науки. 

2. Розробити схему реалізації рівнів управління соціальною роботою 

на прикладі Черкаської області. 

3. Розробити порівняльну таблицю реалізації функції управління в 

діяльності менеджера та соціального працівника. 

4. Проаналізувати наукову літературу і зробити порівняльний аналіз 

методів менеджменту соціальної роботи. 

5. Зробити анотацію 7-8 джерел з проблеми прийняття та реалізації 

управлінського рішення у менеджменті соціальної роботи 

6. Зробити анотацію 7-8 джерел з проблеми управлінської праці в 

менеджменті соціальної роботи. 

7. Розробити за вибором одну із форм ділового спілкування. 

8. Розробити виступ на діловій нараді. 



 

 

Розробник                                  Левченко Н. В. 

9. Розробити алгоритм проведення ділових переговорів. 

10. Розробити рекомендації, спрямовані на формування іміджу 

організації, лідера або персоналу.  

 

Завдання 2.  

1. Визначення та характеристика менеджменту. 

2. Аналіз підходів із позицій виділення різних шкіл управління. 

3. Самоменеджмент як новий напрям сучасного менеджменту 

соціальної роботи. 

4. Сутність та значення організації. 

5. Закони управління. 

6. Суб’єкти та об’єкти менеджменту соціальної роботи 

7. Менеджер – ключова фігура соціальної служби. 

8. Вимоги до професійної компетенції менеджерів. 

9. Управлінська інформація ,види та її властивості. 

10. Кадровий потенціал та кадрова політика у соціальній роботі. 

11. Значення і сутність ділового спілкування. 

12. Ділові наради. 

13. Етапи підготовки та проведення ділових переговорів. 

14. Сутність та елементи іміджу організації соціальної сфери. 

15. Стилі керівництва організацією. 

16. Мотивація праці співробітників та волонтерів. 

17. Метод SWOT. 

18. Інновації в менеджменті соціальної роботи. 

19. Кейс-менеджмент внутрішньо переміщених осіб. 

20. Кейс-менеджмент в соціальній роботі. 

21. Супервізія персоналу в соціальній сфері. 

22. Специфіка управління закладом соціальної сфери. 

23. Основні якості сучасного менеджера. 

24. Менеджмент соціальної роботи зарубіжний досвід. 

25. Менеджмент соціальної  роботи як механізм реалізації соціальної 

політики. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія соціальної роботи, теорія соціальної роботи та ін  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Левченко Н.В. Менеджмент соціальної роботи: Навчальний 

посібник / Укладачі: І.В. Албул,  Н.В. Левченко, Ю.В. Підвальна. Умань: 

ВІЗАВІ, 2018. 220 с. 

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери.  2-ге видання / За 

заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. 536 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3491/1/I_ZVEREVA_O_BEZPALKO_G_

PETROCHKO_T_ZHURAVEL_N_ZIMOVETST_LYAKH_EDFSS_KSP%26

SR_IL.PDF 

3. Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. / Л. А.Колбіна. – 

Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. 406 с. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/636/1/%D0%9A%D0%BE%D0

%BB%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%B

D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%

D1%81%D0%BE%D1%86.%D1%80%D0%BE%D0%B1.pdf 

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: 

Теорія і практика: Навч.посіб. К.: Каравела, 2007. 296 с. 

5. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник / Уклад. І.В. 

Албул. Умань: ПП Жовтий, 2011  100 с. 

Поточний контроль Поточний контроль: усний контроль (під час опитування, бесіди, доповіді, 

читання тексту, повідомлення на задану тему та ін.); письмовий контроль 

(контрольна робота/тест у письмовій формі); комбінований контроль; 

презентація самостійнорї роботи здобувача; практичний контроль (під час 

практичних робіт); тестовий контроль. 

 

Підсумковий контроль Залік  


