
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 Практичні заняття, годин – 30. 

Викладач – Колодійчук Ю. В.  

Таблиця 1. 

Обсяг 

годин 

Тема та стислий зміст практичного заняття Мета заняття 

2 1. Теоретичні основи та сутність понять 

соціального партнерства. 

Соціальне партнерство у сфері соціальної 

роботи.  

Сутність категорій соціального партнерства. 

 Соціальне партнерство як фактор становлення 

відкритого громадського суспільства. 

Мета: ознайомити студентів 

із основними теоретичними 

засадами соціального 

партнерства.  

 

 

2 2. Система соціального партнерства. 

Об’єкт, суб’єкт, предмет соціального 

партнерства. 

Механізми розбудови соціального партнерства. 

Базові принципи соціального партнерства у 

сфері соціально-трудових відносин. 

Мета: ознайомити студентів 

із складовими системи 

соціального партнерства  та 

її базовими принципами. 

 

 

2 3. Соціальне партнерство між клієнтом та 

соціальним працівником.  

Посередництво як вид представництва інтересів 

клієнта. 

Дії соціального працівника при здійсненні 

представництва інтересів клієнта соціальної 

роботи. 

Посередницька процедура як функціональний 

обов’язок соціального працівника. 

Мета: опанувати навички 

посередництва при здійснені   

представництва інтересів 

клієнта соціальної роботи. 

 

 

2 4. Соціальний діалог як механізм 

регулювання соціально-трудових відносин. 

Сутність понять «соціальний діалог» та 

«колективно-договірне регулювання соціально-

трудових відносин». 

Закон України «Про соціальний діалог». 

Особливості інституціоналізації соціального 

діалогу в Україні. 

Мета: опанувати навички 

ведення успішного 

соціального діалогу; 

розглянути ЗУ «Про 

соціальний діалог».  

 

  

 

2 5. Переговори як ділове взаємне спілкування. 

Психологічні та організаційні аспекти ведення 

переговорів. 

 Методи і тактика ведення переговорів. 

 Узагальнені схеми переговорного процесу.  

 Мета: ознайомити студентів 

із психологічними та 

організаційними аспектами 

ведення ділових  

переговорів. 

2 6. Вербальні та невербальні техніки ділової 

суперечки. 

 Мета: сформувати у 

студентів  навички 



Мистецтво суперечки. 

Види та причини конфліктів. 

Основні моделі та стилі поведінки при 

розв’язанні конфліктів. 

застосування вербальних та 

невербальних технік під час 

ведення ділової суперечки.   

     2 7. Медіація як альтернативна форма 

врегулювання конфліктів 

Медіація та її види. 

Альтернативне врегулювання спорів та його 

складові. 

Медіація у сфері корпоративних відносин. 

Базові навички медіатора. 

 Мета: розглянути медіацію 

як альтернативну форму 

врегулювання конфліктів; 

опанувати базові навички 

медіатора. 

 

2 8. Соціальне посередництво. 

Роль  посередника та його відповідальність 

перед клієнтом. 

Технології посередницької діяльності. 

Психосоціальний аспект посередницької 

діяльності.  

Мета: ознайомити студентів 

із соціальним 

посередництвом як  формою 

соціальної роботи; 

проаналізувати 

психосоціальні особливості 

посередницької діяльності. 

2 9. Ефективність ведення  колективних 

переговорів. 

Колективні переговори як основна форма 

соціального партнерства. 

 Принципи і порядок ведення колективних 

переговорів. 

Специфіка проведення колективних переговорів 

при множинності представників. 

Мета: опанувати навички 

ведення колективних 

переговорів; проаналізувати 

особливості проведення 

колективних переговорів при 

множинності представників.  

2 10. Адвокація та посередництво як основа 

соціального партнерства між клієнтом та 

соціальним працівником. 

Рівні адвокації. 

Процес та етапи адвокації. 

Організація процесу адвокації між соціальним 

працівником та клієнтом соціальної служби. 

Мета: сформувати у 

студентів навички 

організації процесу адвокації 

між соціальним працівником 

та клієнтом соціальної 

служби. 

2 11. Етика соціального працівника в процесі 

посередництва. 

Професійні якості соціального працівника у 

соціальному партнерстві. 

Функції посередництва. 

Міжсекторальна співпраця 

Мета: сформувати у 

студентів професійно 

значущі якості необхідні для 

здійснення соціального 

посередництва. 

2 12. Соціальне замовлення як форма 

соціального партнерства. 

Історія формування соціального партнерства у 

сфері соціальної роботи. 

Мета: розглянути соціальне 

замовлення як одну із 

найуспішніших форм 

соціального партнерства у 



Умови для впровадження соціального 

замовлення. 

Вітчизняний та міжнародний досвід виконання 

соціального замовлення.  

сфері соціальної роботи.   

2 13. Волонтерство у соціальному партнерстві 

Теоретичний та прикладний аспекти 

волонтерської роботи на засадах 

соціального партнерства. 

Технології залучення волонтерів до розбудови 

соціального партнерства. 

Основні функції волонтерських організацій. 

Мета: розглянути 

теоретичні та практичні 

аспекти волонтерської 

роботи на засадах 

соціального партнерства. 

2 14. Політика соціального партнерства  

Види і напрями політики соціального 

партнерства.  

Конвенція про міжнародне  соціальне 

партнерство.  

Правове регулювання соціального партнерства в 

Україні. 

Мета:  сформувати у 

студентів уявлення про 

політику соціального 

партнерства;  проаналізувати 

правове  регулювання 

соціального партнерства в 

Україні. 

2 15. Законодавче забезпечення соціального 

партнерства. 

Закон України про соціальне партнерство. 

Система згод, колективних договорів як 

нормативно-законодавча база соціального 

партнерства. 

Конституційні і законодавчі акти про соціальне 

партнерство. 

Мета:  ознайомити студентів 

із нормативно-законодавчою 

базою соціального 

партнерства. 

 


