Анотація навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»
Назва дисципліни
«Менеджмент соціальної роботи»
Викладач
Добіна Т.Г.
Опис Дисципліни
Мета – ознайомити з основами менеджменту, підкреслити важливу
роль теорій соціального управління, розглянути функції управління
соціальною роботою на різних рівнях.
Завдання – оволодіти теорією та технологією менеджменту соціальної
роботи, що дозволить майбутнім соціальним працівникам вести
організаційно-управлінську й адміністративну роботу в різних
соціальних закладах.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: функції
менеджменту соціальної роботи; схеми і механізмами реалізації на
практиці; вміти: керувати майбутньою проектною діяльністю;
застосовувати різноманітні стилі керівництва у відповідній ситуації.
Програмні результати навчання: здійснювати пошук, аналіз і синтез
інформації з різних джерел для розв’язування завдань спеціальності;
грамотно використовувати мову професійного спілкування, пояснювати
й характеризувати факти і явища державною мовою; аргументувати
шляхи подолання проблем що лежать в основі соціальної діяльності,
обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки;
розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення
заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.
Перелік тем
Сутність та зміст менеджменту соціальної роботи. Організація і
менеджмент соціальної роботи. Методологія менеджменту соціальної
роботи. Типологія менеджменту соціальної роботи. Інформаційне
забезпечення менеджменту соціальної роботи. Управлінські рішення
облік та контроль. Соціальні проекти, моделі та програми в системі
соціальної роботи. Управління конфліктами та стресами. Супервізія та
менеджмент соціальної роботи. Роль менеджера в діяльності
організації.
Психологічні
особливості
ділового
спілкування.
Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів.
Особливості створення та проведення рекламних компаній.
організаціями соціальної сфери.
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