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1 

 

 1. Ознайомитися із вітчизняними та міжнародними моделями 

соціального партнерства. Визначити їх недоліки та переваги. 

2.  Проаналізувати історію розвитку соціального партнерства в 

Україні (від проголошення Незалежності до сьогодення).  

6 

 

2 

 

 

1. Визначти та схарактеризивути основні механізми розбудови 

соціального партнерства. 

2. Побудувати конспект-схему, яка б деталізувала основні складові 

системи соціального партнерства та відтворювала їхній 

взаємозв’язок у такому розрізі: об’єкт, суб’єкт, основні завдання.  

6 

3 

 

1. Розглянути Наказ Міністерства соціальної політики № 537 «Про  

затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати» та визначити зміст соціальних послуг, які 

визначають заходи, пов’язані із процесом реалізації соціального 

партнерства в соціальній роботі. 

2. Привести приклади роботи соціального працівника як 

менеджера соціальних послуг. 

6 

4 

 

 

1. Ознайомитися із основами соціально-трудових відносин (на 

прикладі діяльності ЦСССДМ ). 

2. Вивчити основні регламентуючі нормативні документи 

соціального діалогу на різних рівнях функціонування 

(національний, регіональний, місцевий). Привести приклади їх 

впровадження. 

3. Провести «мозковий штурм» щодо визначення різниці між 

поняттям «соціальний діалог» та «соціальне партнерство». 

6 

 

5 

1. Розробити план проведення переговорів з питань вирішення 

конкретного соціального випадку. 

2. Провести міні-тренінг на тему: «Самоменеджмент. Тайм-

менеджмент» з метою набуття студентами практичних 

організаційних навичок, необхідних для успішної комунікації у 

практичній діяльності. 

6 

 

 

6 

1. Законспектувати основні дефініції понять, пов’язаних з типами 

конфліктів на основі соціально-трудових та партнерських 

відносин. 

2. Провести групове обговорення вирішення міжособистісних та 

міжгрупових конфліктів. 

 3. Підготувати доповідь на тему: «Мистецтво суперечки». 

6 

 

7 

1. Перегляд та групове обговорення відеоролика «Медіація та 

приклади її проведення» з метою визначення основних дій та 

6 



етапів впровадження на практиці. 

2. Підготувати аналітичний опис відеороликів, які надають 

інформацію про проведення медіації у навчальних закладах та 

соціальних службах. 

8 1. Ознайомитися із теоретико-методологічними моделями 

посередництва. 

2. Підготувати доповідь на тему: «Роль посередника та його 

відподівідальність перед клієнтом». 

3. Розкрити технології і процедури посередницької діяльності. 

6 

9 1. Ознайомитися із різними видами колективних угод та договорів 

на прикладі соціальних підприємств, установ, організацій.  

2. Підготуватись до  презентації та обговорення зразків 

колективних угод і договорів. 

6 

10 1. Скласти план дій адвокації для роботи з різними категоріями 

клієнтів (ВІЛ-позитивними, наркозалежними, з особливими 

потребами тощо) 

2. Визначити організаційні труднощі процесу адвокації між 

соціальним працівником та клієнтом соціальної служби. 

6 

11 1. Підготувати презентацію «Етика партнерських стосунків у 

роботі соціальних служб та закладів у процесі здійснення функції 

посередництва». 

2. Розглянути діяльність громадських організацій, які працюють з 

групами ризику та визначити основні заходи, які проводяться у 

процесі надання соціальної послуги представництва інтересів 

клієнтів (2-3 організації). 

6 

12  1. Підготувати інформаційні матеріали для круглого столу на 

тему:   «Умови для впровадження соціального замовлення в умовах 

децентралізації органів виконавчої влади» з метою формування 

практичних відповідних навичок у діяльності соціального 

працівника. 

3. Описати процес міжсекторальної співпраці. 

6 

13 1. Графічно зообразити модель соціального партнерства 

волонтерської організації та соціальної служби у процесі спільної 

взаємодії для надання соціальних послуг клієнтам в СЖО (на 

конкретному прикладі). 

2. Підготуватись до дискусійного обговорення на тему: 

«Волонтерство як важлива складова розбудови соціального 

партнерства між державою та громадянським суспільством» для 

визначення ключових елементів соціального партнерства у цій 

сфері взаємостосунків. 

 

6 



14 1. Розкрити значення та роль держави у формуванні політики 

соціального партнерства. 

2. Визначити основні принципи взаємодії держави, найманих 

працівників та роботодавців для ефективного вирішення 

соціально-трудових відносин у правовому полі (привести 

приклади). 

6 

15 1. Скласти перелік законів, які забезпечують соціальне 

партнерство.  

2. Ознайомитися із законопроектами України «Про соціальне 

партнерство» та «Державне замовлення», визначити їх ключеві 

статті.  

6 

Разом:  90 

 

 


