
 



 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти № 557 від 

24.04.2019 р. Впровадження курсу у навчальний план підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає поглиблення знань студентів із сутнісних 

характеристик зв’язків з громадськістю у  соціальній роботі як суспільного феномену і 

соціальної технології, обумовленої умовами сучасних глобалізаційних, національних та 

регіональних викликів, соціальних ризиків на макро- і мікрорівні, забезпеченням 

організації і управління соціальною сферою. Метою вивчення даної дисципліни є також 

ознайомлення студентів із основними  характеристиками паблік рілейшенз соціальної 

роботи; ознайомлення студентів з дослідженнями паблік рілейшенз соціальної роботи у 

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

сучасному світі; сприяння креативному пізнанню студентами власної ролі  у паблік 

рілейшенз в соціальній роботі та входженні у професійне середовище; забезпечення 

студентів методами дослідження механізмів паблік рілейшенз у соціальній роботі та 

методами впливу на її ефективне здійснення. 

Ключові слова: паблік рілейшнз, зв’язки з громадськістю, публічні відносини, PR 

технології, управління суспільною думкою, побудова соціальних відносин суспільства із 

службами соціальної роботи. 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social work" for the second (master's) level of higher education №557 from 

24.04.2019. public relations in social work as a social phenomenon and social technology due to 

the conditions of modern globalization, national and regional challenges, social risks at the 

macro and micro levels, ensuring the organization and management of the social sphere. The 

purpose of studying this discipline is also to acquaint students with the main characteristics of 

public relations and social work; acquaintance of students with researches of public relations of 

social work in the scientific literature and features of public relations of social work in Ukraine 

and in the modern world; promoting students' creative knowledge of their role in public relations 

in social work and entering the professional environment; providing students with methods of 

studying the mechanisms of public relations in social work and methods of influencing its 

effective implementation. 

Key words: public relations, public relations, public relations, PR technologies, public 

opinion management, building social relations of society with social work services. 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  
 

Варіативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

6-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

180 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

магістра 

24 год.  

Практичні, семінарські 

20 год. 

 

 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/m

y/ 

136 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 44 год. – аудиторні заняття, 136 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  

                



Заочна  форма навчання 

 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  
 

Варіативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

7-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

180 

3-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/m

y/ 

Ступінь: 

магістра 

8 год.  

Практичні, семінарські 

12 год. 

 

 

Самостійна робота 

160 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для заочної форми навчання: 20 год. – аудиторні заняття, 160 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
Мета курсу «Паблік рілейшенз у соціальній роботі» – поглиблення знань сутнісних 

характеристик зв язків з громадськістю у  соціальній роботі як суспільного феномену і 

соціальної технології, обумовленої умовами сучасних глобалізаційних, національних та 

регіональних викликів, соціальних ризиків на макро- і мікрорівні, забезпеченням 

організації і управління соціальною сферою. 

Завдання курсу:  

-ознайомити студентів із основними  характеристиками паблік рілейшенз 

соціальної роботи;  

-ознайомити студентів з дослідженнями паблік рілейшенз соціальної роботи у 

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

сучасному світі; 

-сприяти креативному пізнанню студентами власної ролі  у паблік рілейшенз 

оціальної роботи та входженні у професійне середовище;  

-забезпечити студентів методами дослідження механізмів  паблік рілейшенз 

соціальної роботи та методами впливу на її ефективне здійснення; 

-сформувати у студентів  готовність до застосування на практиці  методів паблік 

рілейшенз соціальної роботи у сфері соціальної політики. 

Передумови для вивчення дисципліни: успішне засвоєння навчальних 

дисциплін «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». 

   Навчальна дисципліна складається з 6 кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, 

як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. 

ПРН 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, 

розвивати професійні навички та якості. 

ПРН 8. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові 

ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 

ПРН 16. Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 2.  Здатність розробляти і управляти проектами. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.     

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій,  методологій і  

методів  соціальних  та  інших наук, у тому числі методи математичної статистики та 

кількісні   соціологічні   методи,   стосовно   завдань фундаментальних  і  прикладних  

досліджень  у  галузі соціальної роботи.  



ФК 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації.  

ФК 4. Здатність  до  впровадження  методів  і  технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 

ФК 7. Здатність до професійної рефлексії. 

ФК 8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів 

прийняття групових рішень.  

ФК 10. Здатність  виявляти  ініціативу  та  підприємливість задля вирішення 

соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій. 

ФК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в 

суспільстві. 

    

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Характеристика зв язків з громадськістю у соціальній сфері 

Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах соціальної сфери.  

Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види досліджень. 

Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері  

Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  

Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 

Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 

Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  

Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами 

Тема 10. Соціальна реклама та її функції 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами  

Тема 1. Характеристика зв язків з громадськістю у соціальній сфері 

 Кредит 2. PR-служби у субєктах соціальної сфери 

Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах соціальної сфери 

Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види досліджень 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері  

Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  

  Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі  

Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами  
Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 

Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  

Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами  

 Кредит 6. Соціальна реклама 

Тема 10. Соціальна реклама та її функції 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

    Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

Л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 



Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 

Тема 1. Характеристика зв язків з громадськістю 

у соціальній сфері 

30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. PR-служби у субєктах соціальної сфери 

Тема 2. Головні підходи до формування прес-

служби в установах соціальної сфери 

15 2 2   11 

Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в 

PR. Види досліджень 

15 2 2   11 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у 

соціальнй сфері  

15 2 2   11 

Тема 5. Базові документи по зв язкам з 

громадськістю  

15 2 2   11 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі  

Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у 

соціальній роботі 

30 4 2   24 

Усього: 30 4 2   24 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами  

Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 10 2 2   6 

Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми 

цільовими групами  

10 2 2   6 

Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми 

цільовими групами  

10 2 2   6 

Усього: 30 6 6   18 

Кредит 6. Соціальна реклама 

Тема 10. Соціальна реклама та її функції 30 4 2   24 

Усього: 30 4 2   24 

Усього годин:  180 24 20   136 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

Л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 



Тема 1. Характеристика зв язків з громадськістю 

у соціальній сфері 

30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. PR-служби у субєктах соціальної сфери 

Тема 2. Головні підходи до формування прес-

служби в установах соціальної сфери 

15 2    13 

Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в 

PR. Види досліджень 

15  2   13 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у 

соціальнй сфері  

15  2   13 

Тема 5. Базові документи по зв язкам з 

громадськістю  

15  2   13 

Усього: 30 0 4   26 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі  

Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у 

соціальній роботі 

30 2    28 

Усього: 30 2 0   28 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами  

Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 10  2   8 

Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми 

цільовими групами  

10 2    8 

Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми 

цільовими групами  

10     10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 6. Соціальна реклама 

Тема 10. Соціальна реклама та її функції 30  2   28 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин:  180 8 12   160 

 

4.Теми лекційних занять 

                                               Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 

1. Тема 1.  Характеристика зв’язків з громадськістю у соціальній 

сфері 

2 



Кредит 2. PR-служби у суб’єктах соціальної сфери 

2. Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах 

соціальної сфери 

2 

3. Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види 

досліджень 

2 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

4. Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй 

сфері  

2 

5. Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  2 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі 

6. Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 4 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами 

7. Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 2 

8. Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  2 

9. Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами  2 

Кредит 6. Соціальна реклама 

10. Тема 10. Соціальна реклама та її функції 4 

 Разом: 24 

 

Заочна  форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 

1. Тема 1.  Характеристика зв’язків з громадськістю у соціальній 

сфері 

2 

Кредит 2. PR-служби у суб’єктах соціальної сфери 

2. Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах 

соціальної сфери 

2 

3. Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види 

досліджень 

 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

4. Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй 

сфері  

 

5. Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю   



Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі 

6. Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 2 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами 

7. Тема 7. Формування іміджу соціальної організації  

8. Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  2 

9. Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами   

Кредит 6. Соціальна реклама 

10. Тема 10. Соціальна реклама та її функції  

 Разом: 8 

 

5.  Теми практичних  занять 

         Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 

1. Тема 1.  Характеристика зв’язків з громадськістю у соціальній 

сфері 

2 

Кредит 2. PR-служби у суб’єктах соціальної сфери 

2. Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах 

соціальної сфери 

2 

3. Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види 

досліджень 

2 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

4. Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй 

сфері  

2 

5. Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  2 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі 

6. Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 2 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами 

7. Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 2 

8. Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  2 

9. Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами  2 



Кредит 6. Соціальна реклама 

10. Тема 10. Соціальна реклама та її функції 2 

 Разом: 20 

Заочна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 

1. Тема 1.  Характеристика зв’язків з громадськістю у соціальній 

сфері 

2 

Кредит 2. PR-служби у суб’єктах соціальної сфери 

2. Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах 

соціальної сфери 

 

3. Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види 

досліджень 

2 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

4. Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй 

сфері  

2 

5. Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  2 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі 

6. Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі  

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами 

7. Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 2 

8. Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами   

9. Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами   

Кредит 6. Соціальна реклама 

10. Тема 10. Соціальна реклама та її функції 2 

 Разом: 12 

 

6. Теми самостійних робіт 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 



1. Тема 1.  Характеристика зв’язків з громадськістю у соціальній 

сфері 

26 

Кредит 2. PR-служби у суб’єктах соціальної сфери 

2. Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах 

соціальної сфери 

11 

3. Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види 

досліджень 

11 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 

4. Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй 

сфері  

11 

5. Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  11 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі 

6. Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 24 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами 

7. Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 6 

8. Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  6 

9. Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами  6 

Кредит 6. Соціальна реклама 

10. Тема 10. Соціальна реклама та її функції 24 

 Разом: 136 

 

Заочна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні аспекти PR та реклами 

1. Тема 1.  Характеристика зв’язків з громадськістю у соціальній 

сфері 

26 

Кредит 2. PR-служби у суб’єктах соціальної сфери 

2. Тема 2. Головні підходи до формування прес-служби в установах 

соціальної сфери 

13 

3. Тема 3. Призначення соціологічних досліджень в PR. Види 

досліджень 

13 

Кредит 3. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй сфері 



4. Тема 4. Інструментарій зв язків з громадськістю у соціальнй 

сфері  

13 

5. Тема 5. Базові документи по зв язкам з громадськістю  13 

Кредит 4. Громадська думка у соціальній роботі 

6. Тема 6. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 28 

Кредит 5. Практичні аспекти PR та реклами 

7. Тема 7. Формування іміджу соціальної організації 8 

8. Тема 8. Особливості зв язків з внутрішніми цільовими групами  8 

9. Тема 9. Особливості зв язків з зовнішніми цільовими групами  10 

Кредит 6. Соціальна реклама 

10. Тема 10. Соціальна реклама та її функції 28 

 Разом: 160 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту («Застосування на практиці  методів паблік 

рілейшенз соціальної роботи у сфері соціальної політики») (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок, 

готовність  до застосування на практиці  методів паблік рілейшенз соціальної роботи у 

сфері соціальної політики. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 



тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 

повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про вільне 

володіння матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з 

додатковим матеріалом з навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, але 

зробив невелику кількість помилок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент розкрив основні питання, але на 

додаткові повністю не відповів. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 

практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано. 

Студенту виставляється достатньо, якщо  студент володіє тільки загальним 

понятійним апаратом, він в цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при 

розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Студенту виставляється задовільно, якщо студент робить принципові помилки у 

відповідях, утрудняється дати обгрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не 

володіє основним понятійним апаратом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 

6 кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума 

Т  

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

20 600 

/100* 

100 50 50 100 50 50 30 30 40 100   

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

 



11. Рекомендована література 

Базова 

1.Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи Курс лекцій /        О.Л. 

Главацька.- Тернопіль, ТДПУ, 2009.- 65 c. 

2. Дєдов Є.Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до 

менеджменту в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 

: спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Є. Г. Дєдов. – Луганськ, 2009. – 20 с.  

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

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

4. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. Навч. -методичний 

посібник / В.В. Крижко. - К., 1998. - 192 с. 

5. Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика: Навч. посіб./ 

М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К.: Каравелла, 2007. – 236 с. 

6. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 

2008. – 435 с. 

7. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу: підручник / С.У. 

Олійник ; Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства]. -Х. : Вид-во НУА, 2013. - 375 с. 

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-

Лембрик. — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 544 с. (Серія «Альма-матер»). 

9.  Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. 

Карамушки. – К., 2003. – 400с. 

10. Осовська Г. Основи менеджменту / Г.Осовська. -Житомир: ЖГП, 1998. - 310 с. 

11. Пєсоцька О.П., Дєдов Є.Г. Менеджмент соціальної роботи: навч. посіб. для 

студ. Спец. «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» /О.П. Пєсоцька, Є.Г. Дєдов – 

Луганськ: Альма-матер, 2012. – 110с. 

12. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. 

Харченко та ін.]. – К. : Центр видавничої літератури, 2004.     – 256 с. 

13. Тимошко Г.М. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник / Т.М. 

Тимошко. – Ніжин: Видавець ПП М.М., 2011. – 308с. 

14. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій.- МАУП, 2000. 

15. Антонюк Л. А. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. А. 

Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003.  

16.  Басов Н. В. Инновация как фактор социальной самоорганизации / Н. В. 

Басов // Журн. социологии и социальной антропологии. – 2008. – Т. XI, № 4. – С. 185–203.  

17.  Бойко-Бойчук Л. В. Поняття «соціальна інновація»: типи визначень, 

приклади застосування / Л. В. Бойко-Бойчук // Наука та інновації. – 2009. – Т. 5. – № 3. – 

С. 94–99.  

18. Буркова Л. В. Соціономічні професії: підготовка спеціалістів у вищих 

навчальних закладах (теоретико-методологічний аспект) : монографія. – К. : ВІКНУ, 2010. 

– 210 с.  

19.  Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду 

соціальних інвестицій / Т. В. Брижоватий, В. С. Довбня, Л. П. Дума та ін.; за ред. Н. В. 

Кабаченко. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 320 с. 18   

20.  Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду 
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