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Опис дисципліни 
Планування в соціальній роботі – це  процес координування програм, служб та політики 

соціальних служб. Термін «соціальне планування» вживається загалом для опису 
планування соціальних послуг або зусиль з підвищення якості життя в громадах. Соціальне 
планування також називають «плануванням сусідства», якщо воно відбувається в умовах 
громади. Більшість соціальних працівників займаються соціальним плануванням на рівні 
агентства, коли розробляють нову програму для задоволення потреб клієнтів або надають 
пропозицію щодо фінансування. Хоча багато соціальних працівників в тій чи іншій мірі 
залучені до планування на рівні агентства, соціальне планування, як правило, вважається 
підполем, окремим і відмінним від практики з окремими людьми, групами та сім'ями. 
Основною метою соціального планування є вирішення проблем. Методами планування в 
соціальній роботі є добір фактів про проблеми громади, аналіз  даних та вибір оптимальних 
технологій щодо того, який із доступних варіантів планування є найбільш можливим чи 
ефективним. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдан-
ня 

2/2 Тема 1.  Соціальне 

планування: вихідні 

положення 

показувати глибинне знання та системне 
розуміння теоретичних концепцій, як із 
галузі соціальної роботи, так і з інших 
галузей соціогуманітарних наук 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 2. Основи 

стратегічного планування 
соціальних послуг 

пропонувати рекомендації щодо 
забезпечення якості соціальних послуг та 
управлінських рішень. 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 3.  Механізми 
моніторингу, оцінка 

потреб у послугах та 

контроль якості надання 

соціальних послуг 

визначати методологію прикладного 
наукового дослідження та застосовувати 
методи кількісного та якісного аналізу 
результатів, у тому числі методи 
математичної статистики  

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 4. Цілепокладання в 

соціальній роботі 
розробляти критерії та показники 
ефективності професійної діяльності, 
застосовувати їх в оцінюванні виконаної 
роботи  

Тести, 
питання. 



4/4 Тема 5. Особливості 
планування діяльності 

соціального підприємства 

організовувати спільну діяльність фахівців 
різних галузей і непрофесіоналів,  
здійснювати їх підготовку до виконання 
завдань соціальної роботи, ініціювати 
командоутворення та координувати 
командну роботу 

Тести, 
питання,  

2/2 Тема 6. Планування 
соціальної роботи на рівні 

організацій і установ 

соціальної сфери 

 

оцінювати соціальні наслідки політики у 
сфері прав людини, соціальної інклюзії та 
сталого розвитку суспільства, розробляти 
рекомендації стосовно удосконалення 
нормативно-правового забезпечення 
соціальної роботи 

Тести, 
питання. 

 
2/2 

Тема 7. Планування та 
фінансування соціальної 

політики. 

 

визначати методологію прикладного 
наукового дослідження та застосовувати 
методи кількісного та якісного аналізу 
результатів, у тому числі методи 
математичної статистики  

Тести, 
питання. 
 
 

2/2 Тема 8. Моделі 

соціального планування 
на місцевому рівні 

розробляти соціальні проекти на 
високопрофесійному рівні  

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 9. Технології 
планування соціальної 

роботи з клієнтом 

демонструвати позитивне ставлення до 
власної професії та відповідати своєю 
поведінкою етичним принципам і 
стандартам соціальної роботи  

Тести, 
кейси, 
питання. 

4/4 Тема 10. Планування 

діяльності саморозвитку 

та посилення життєвої 
стійкості працівників 

установ соціальної сфери 

демонструвати позитивне ставлення до 
власної професії та відповідати своєю 
поведінкою етичним принципам і 
стандартам соціальної роботи 

Тести, 
кейси, 
питання. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: 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 (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно, обговорення кейсів, тести 10 

Модуль 1 (теми 1-6) – питання, тести    20 

Модуль 2 (теми 7-12) – питання, кейси, тести 20 

Ессе (теми 1-12) – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-12) – тести, кейси, питання 40 

 
 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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