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Анотація 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Культура праці працівника 

соціальної сфери» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота. 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Культура праці працівника соціальної 

сфери» здобувач поглиблює знання сутнісних характеристик культури праці працівника 

соціальної сфери як суспільного феномену і соціальної технології ,формує готовність до 

застосування на практиці кращих практик у сфері соціальної  політики. Здобувач  креативно 

пізнає власну роль у засвоєнні культури праці працівника соціальної сфери та входженні у 

професійне середовище. 

Згідно з програмовими результатами навчання здобувач має застосовувати методи 

менеджменту для організації власної професійної діяльності та  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. 

Ключові слова: культура праці, соціальна сфера,  професійне середовище , соціальний 

працівник , професійні знання.  

 

Аnnotation 

The program of study of the normative educational discipline "Culture of work of the 

worker of the social sphere" is made according to the educational and professional program of 

preparation of bachelors of a specialty 231 Social work. 

In the process of teaching the discipline "Culture of work of a social worker" the applicant 

deepens knowledge of the essential characteristics of the culture of work of a social worker as a 

social phenomenon and social technology, forms a willingness to apply in practice best practices in 

social policy. The applicant creatively learns his own role in mastering the culture of work of a 

social worker and entering the professional environment. 

According to the program results of training, the applicant must apply management methods 

to organize their own professional activities and establish and maintain relationships with clients 

based on mutual trust and in accordance with ethical principles and standards of social work, 

provide them with psychological support and encourage clients. 

Key words: work culture, social sphere, professional environment, social worker, 

professional knowledge. 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Культура праці  працівника 

соціальної сфери» складена  доц. Рехтетою Л.О. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

        Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові соціально-

педагогічні уявлення про  культуру праці  керівника соціальної сфери. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Вікова 

психологія», «Історія соціальної роботи», «Теорії соціальної роботи», «Технології соціальної 

роботи», «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів»., «Соціальна психологія», 

«Технології соціальної експертизи», «Соціалізація особистості». 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1.Мета курсу: поглиблення знань сутнісних характеристик культури праці 

працівника соціальної сфери як суспільного феномену і соціальної технології, обумовленої 

умовами сучасних глобалізаційних, національних та регіональних викликів, соціальних 

ризиків на макро- і мікрорівні, забезпеченням організації соціальної сфери. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

-ознайомити студентів із основними  характеристиками культури праці працівника 

соціальної сфери соціальної роботи; 

-ознайомити студентів з дослідженнями культури праці працівника соціальної сфери у 

науковій літературі та  особливостями паблік рілейшенз соціальної роботи в Україні та  у 

сучасному світі; 

-сприяти креативному пізнанню студентами власної ролі  у засвоєнні культури праці 

працівника соціальної сфери та входженні у професійне середовище; 

-забезпечити студентів методами дослідження культура праці працівника соціальної 

сфери та методами впливу на її ефективне здійснення; 

-сформувати у студентів  готовність до застосування на практиці  вироблення кращих 

практик  у сфері соціальної політики. 

     Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 
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ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із Врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.  

ФК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної 

професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого 

персоналу. 

ФК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп 

та громад.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 

ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи.  

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття культури та професійної культури 

Тема 2. Вимоги до культури праці 

Тема 3. Норми  дотримання в діяльністі соціальної сфери 

Тема 4. Характеристика дотримання системи норм 

Тема 5. Роль культури менеджменту та її основні функції 

Тема 6. Основні  елементи культури праці 

Тема 7. Морально-етична культура працівника соціальної сфери 

Тема 8. Формування іміджу соціальної сфери 

Тема 9. Ставлення до клієнта.  Стосунки з колегами. Зовнішнє середовище. Робота  

Робоче місце 

Тема 10. Компоненти корпоративної культури. Ділова етика  Діловий тип спільної 

діяльності Типи спільної діяльності 

 

3.Рекомендована література 

Базова 

Адаир Дж. Эффективный тайм-менеджмент. - М.: ЭКСМО, 2003. 

2. Балабанова Л. В., Сардак О. В . Організація праці менеджера: Навчальний посібник-

К.: Видавничий дім "Професіонал", 2004. 

3. БлейкР. Р., Моутон Д. С . Наукові методи управління.- К.: Наукова думка, 1992. 

4. Борсук С. С., Унгер Х. Стиль управления торговлей: Текст лекций. - Киев: Киев. 
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9. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. - 2-е изд перераб. и доп. - М.: 
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10. Діденко А. Сучасне діловодство. -К.: Либідь, 2000. 

11. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. - К.: ЕксОб, 2002. 

12. Документоведение: Учеб. для вузов.-2-е изд., перераб. и доп./Кушнаренко К. - К.: 

"Знання", 2000. 

13. Егоршин А. П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. 

14. Жаворонкова Г. В., Скібіцька Л . І., Скібіцький О. М., Туз О. І. Управління 

конфліктами в антикризовому менеджменті: Текст лекцій. - К.: Центр учбової літератури, 

2008. 
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15. Зайверт Л. Ваше время - в Ваших руках (Советы руководителя). - М.: Экономика, 

1991. 

16. Зигерт В., ЛангЛ. Руководитель без конфликтов. М.: Экономика, 1992. 

17. Зудина Л. Н. Организация управленческого труда. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

18. Іванова І. В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2001 

19. Научная организация труда в управлении трудовым коллективом. - М.: Экономика, 

1988. 

20. Ниссинеи И., Воутилайнен Э. Время руководителя: эффективность использования. 

- М.: Приор, 1998. 

21. Одінцова Г. С. Керівник у сфері державного управління. Опорний конспект лекцій. 

- Харків: УАДУ (ХФ), 2000. 

22. Омаров А. М. Руководитель. Размышления и стиль руководства. - М.: Экономика, 

1987. 

23. Організація праці менеджера. Опорний конспект лекцій для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Менеджмент" / Уклад.: Іванова І. В., 

Казмерчук-Палащина Н. Г. - К.: Київ. нац. торг.-екон . ун-т, 2006. 

24. Секреты умелого руководителя. - М.: Экономика, 1992. 

25. Сібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 

2006. 

26. Скібіцька Л. І. Конфліктологія: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 

27. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. 

28. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: Текст лекцій. - К.: Центр 

учбової літератури, 2008. 

29. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. - К.: 

Кондор, 2008. 

30. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр 

учбової літератури, 2008. 

Допоміжна 

1. Азбука делового общения. - М.: Экономика, 1992. 

2. Айви А. Лицом к лицу. Практичекое пособие для освоения приемов и навыков 

делового общения.- Новосибирск: ЭКОР, 1994. 

3. Альманах психологических тестов. - М.: КСП,1996. 

4. Андреев В. И. Саморазвитие менеджера. - М.: Народное образование, 1995. 

5. Андреева В. Как организовать делопроизводство на предприятии. - М.: Инфра-М, 

1997. 

6. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний 

посібник. - К.: КНЕУ, 1998. 

7. Анкудинов Ю. Л. Хозяйственный руководитель. Стиль и методы роботы. - М.: 

Экономика, 1991.. 

8. Атватер И. Я Вас слушаю:Пер. с англ. - М.: Экономика, 1984. 

9. Бажин И. И. Информационные системы менеджмента. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 

10. Брэмсон Р. М. Общение с трудными людьми. - К.: Внешторгиздат, 1991. 

11. Васильев Д. Делопроизводство на компьютере. Практические рекомендации. - М.: 

Приор, 1997. 

12. Вейлл П. Искусство менеджмента: новые идеи для мира хаотических перемен. - 

М.: Новости,1993. 

13. Власов А. П. Японский стиль управленния и его сравнение с управлением в США 

и Западной Европе. - М., 1993. 

14. Власов Л. В. Деловое общение. - Ленинград: Лениздат, 1980. 



 7 

15. Власов Л. В. Секретарь - помощник руководителя. - Л.: Лениздат, 1989. 

16. Вовк Е. Компьютер для секретарей. - М.: Приор, 1997. 

17. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1991. 

18. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджмер. - М.: Дело, 1991. 

19. Головаха О. I., Паніна Н. В . Психологія людського взаємопорозуміння. - К.: Політ-

видав, 1989. 

20. Грач Л. И. Идеология обновления и руководитель. - М.: Политиздат, 1990. 

21. Грейсон Д., О'Дейл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. - М.: 

Экономика, 1991. 

22. Гуревич П. С. Приключения имиджа. - М.: "Искусство", 1991. 

23. Деловое досье фирмы. Краткое пособие по делопроизводству. - М.: Маркетинг, 

1993. 

24. Донцов А. И. Психология коллектива. - М.: МГУ, 1984 . 

25. Дороти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. - М.: ЮНИТИ, 1998. 

26. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики. (пер. с англ. В. П. Юденцова) . 

- М.: Дело, 1996. 

27. ЕмельяновЮ. Н. Обучение паритетному диалогу. - Л.: ЛГУ, 1991 . 

28. Иствуд А. Я. Вас слушаю ...Советы руководителю, как правильно слушать 

собеседников. - М.: Экономика, 1984. 

29. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч . посіб. - К.: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2003. 

30. Кирсанова М. Курс делопроизводства: документальное обеспечение управления. - 

М.: Инфра-М, 1997. 

31. Коваль А. П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1992. 

32. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. - К.: Вища шк., 1997. 

33. Кортис Д. Найди свой путь в менеджменте. - М.:Дело, 1993 . 

34. Кричевский Р. Л. Если Вы - руководитель. (Элементы психологии менеджмента в 

повседневной работе). - М.: Дело, 1993. 

35. Кулініченко В. Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.: 

Укр. Центр духов. культури, 1996. 

36. Курицкий Б. Организация делопроизводства и управления в офисе. - СПб.: СПБ 

БИУ, 1997. 

37. Ладанов Н. Д. Практический менеджмент. Пособие для руководителей 

предприятий. - М.: Фирма "Яика", 1992. 

38. ЛадановН. Д. Управление стрессами. - М.: Профиздат, 1989. 

39. Луговой В. А. Инвентаризация, документация, отчетность. - М.: Аудит, 1993. 

40. Льюис Д. Стресс-менеджер: Как сэкономить 10 часов в неделю и уйти от стресса. - 

М.: Рефл-бук, АСТ, 2000. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 


