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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Менеджмент соціальної служби та управління персоналом» 
Курс 5 - 
Семестр 10 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 16 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль 10 - 
Самостійна робота 30 - 

Форма семестрового контролю - - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 
служби та управління персоналом» є: ознайомлення студентів із сутністю 
стратегічного менеджменту; з системою стратегічного цільового управління 
соціальної роботою, характеристиками її структурних елементів і змісту 
основних управлінських функцій; з кваліметричними підходом до оцінювання 
результатів соціальної роботи та управління. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент 
соціальної служби та управління персоналом» є: 

- сприяти формуванню у студентів здатності ініціювати, планувати й 
управляти змінами для вдосконалення існуючих соціальних структур; 

- формування здатності до захисту, допомоги, підтримки прав та 
інтересів різних соціальних груп населення та представництво їх інтересів у 
державних і громадських установах; 

- розвиток вміння організовувати економічну діяльність соціальних 
установ і здійснювати їхній фінансовий аналіз. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 Після вивчення курсу студенти будуть:  
 - вміти оптимально використовувати знання в галузі соціальної 
політики, актуальних соціальних проблем та підходів у організації надання 
допомоги отримувачам послуг; 
 - вміти аналізувати характер і зміст законодавчих актів та інших 
нормативних документів, які регулюють правові відносини в різних 
соціальних сферах; 
 - вміти здійснювати менеджмент у соціальній сфері; 

- вміти здійснювати соціальну експертизу, готувати рекомендації для 
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прийняття управлінських рішень та соціального проектування; 
- вміти знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних 

ситуаціях. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Менеджмент як сучасний напрямок соціального 
управління» 

Тема 1. Соціальне управління та 
менеджмент соціальної служби 

9 2 - 2 - - 5 

Тема 2. Організація і менеджмент 
соціальної роботи 

14 2 2 - - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 25 4 2 2 - - 15 

Змістовий модуль 2 «Система управління соціальною службою» 
Тема 1. Соціальні проекти, моделі 
та програми в системі соціальної 
роботи 

9 2 2 - - - 5 

Тема 2. Управлінські рішення, облік 
та контроль  

14 2 - 2 - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 25 4 2 2 - - 15 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

10  

Усього 60 8 4 4 - - 30 
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5. Програма навчальної дисципліни  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Менеджмент як сучасний напрямок соціального управління» 

Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної служби (2 год.) 
Кваліфікація та види, форми соціального управління. Параметри 

управлінської праці. Менеджмент як процес управління. Види менеджменту 
(стратегічний, маркетинговий, технологічний, фінансовий, кадровий, 
інноваційний). Школи управлінської думки: наукової організації праці; 
адміністративна; людських взаємовідносин; кількісна школа або школа науки 
управління. Сучасні підходи до менеджменту (системний, ситуаційний, 
процесуальний). 

Ключові слова: менеджмент, системний менеджмент, ситуаційний 
менеджмент, процесуальний менеджмент, соціальна служба. 
 Практичне заняття 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної 
служби (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 
Додаткові: 1, 2 

 
Тема 2. Організація і менеджмент соціальної роботи (2 год.) 

Поняття і структура соціальних організацій. Різновиди соціальних 
організацій. Поняття організації в менеджменті соціальної роботи. 
Компоненти організації соціальної сфери. Підходи до аналізу організацій 
соціальної сфери. Зовнішнє середовище організацій соціальної сфери. 
(фактори прямого та непрямого впливу на організацію). Закономірності 
вдосконалення менеджменту соціальної роботи.  

Ключові слова: соціальна робота, організація соціальної роботи, 
менеджмент соціальної роботи. 

Семінарське заняття 1. Організація і менеджмент соціальної роботи. 
(2 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 1 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Система управління соціальною службою» 

Тема 1. Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної 
роботи (2 год.) 

Менеджмент соціальної роботи як інструмент соціальної політики 
(державної, регіональної, місцевої). Соціальне проектування та дефініції 
проектування. Проект, модель, програма як види менеджерських рішень в 
соціальній службі. Структура управлінської логіки при проектуванні та 
програмуванні. Системний підхід в проектуванні соціальної роботи. 
Характеристика основних стадій створення та реалізації соціальних проектів. 
Проектування в соціальній роботі. 

Ключові слова: соціальні проекти, програми управління соціальною 
роботою, моделі управління соціальною роботою. 

Семінарське заняття 2. Соціальні проекти, моделі та програми в 
системі соціальної роботи (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 
 

Тема 2. Управлінські рішення, облік та контроль (2 год.). 
Управлінська інформація та її види. Роль управлінських рішень в 

менеджменті соціальної роботи. Класифікація рішень. Вимоги до рішень. 
Організація прийняття рішення та їх виконання. Облік як завдання та функція 
менеджменту. Контроль як функція менеджменту. 

Ключові слова: управлінські рішення, організація рішень, функція 
менеджменту. 

Практичне заняття 2. Управлінські рішення, облік та контроль (2 год.). 
Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 3 
Додаткові:  2 
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6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 
Відвідування 
семінарських занять 

1 1 1 1 1 

Відвідування 
практичних занять 

1 1 1 1 1 

Робота на 
семінарському занятті 

10 1 10 1 10 

Робота на практичному 
занятті 

10 1 10 1 10 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 54 - 54 
Максимальна кількість балів: 108 
108:100=1,08. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,08 = загальна 
кількість балів. 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Менеджмент як сучасний напрямок соціального управління»  
 

1. Підготувати і оформити п’ять документів (за вибором) соціальної 
служби. 

2. Розробити менеджерський цикл в соціальній роботі. 
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 



 

 

8 
 

2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до 
оформлення) 

Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Система управління соціальною службою» 
 

1.  Розробити авторський проект та дві програми (тема та статус соціальної 
організації за вибором). 

2. Скласти картотеку рольових ігор для лідерів (3 гри). 
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 
курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 
 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
За змістовим модулем – не передбачено. 

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контроля.. 
Навчальним планом не передбачено.  
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
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Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 



 
 

7. Навчально-методична картка змістового модуля «Менеджмент соціальної служби та управління 
персоналом» 

Разом: 60 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 4 год., самостійна робота – 30 год. 
 

Модулі 1 2 

Назва 
модуля Менеджмент як сучасний напрямок соціального управління Система управління соціальною службою 

Кількість балів за 
модуль 

54 54 

Теми 
лекцій 

Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної служби 
Тема 2. Організація і менеджмент соціальної роботи 

Тема 1. Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи 
Тема 2. Управлінські рішення, облік та контроль 

Теми 
семінарських 
\практичних 

занять Тема 1. Соціальне управління та менеджмент соціальної служби  (11 балів) 
Тема 2. Організація і менеджмент соціальної роботи  (11 балів) 

Тема 1. Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи (11 балів) 
Тема 2. Управлінські рішення, облік та контроль (11 бали) 

Самостійна 
робота 5 балів 5 балів 

Види поточного 
контролю 

МКР 1 
(25 балів) 

МКР 2 
(25 балів) 

Загальна кількість балів –  108 балів 
 



 
 
8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ, 

Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с. 
2. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : 

навч. посіб. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. –  240 с. 
3. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 
4. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. 

Веретенко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. 
 

Додаткова 
1. Збірник державних стандартів cоціальних послуг з реабілітації / абілітації 
інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю / [Р. Кравченко, 
Д. Бондар, Т. Сабініна та ін.] – 50 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=79445&cat_id=111129 
2. Шендеровський К. С. Моніторинг в соціальній роботі : навч. посіб. 
/ Шендеровський К. С. – К. : Главник, 2006. – 144 с. 
 


