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«відмінно» 
ставиться за повні та міцні знання 

матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні 

завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв 

креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих 

знань та умінь. 

«добре» 
ставиться за вияв студентом 

повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання 

практичних завдань, засвоєння 



основної та додаткової літератури, 

здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. 

Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно

» 

ставиться за вияв знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого 

навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з 

основною і додатковою 

літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільн

о» 

виставляється студентові, відповідь 

якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу 

поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка 

«незадовільно»  ставиться 

студентові, який неспроможний до 

навчання чи виконання фахової 

діяльності після закінчення ВНЗ 

без повторного навчання за 

програмою відповідної дисципліни. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік 

питань: 

 

 

Модуль 1. Менеджмент соціальної служби 

 1. Розкрийте сутність поняття 

«менеджмент». 

 2. Значення менеджменту в соціальній 

роботі. 

 3. Охарактеризувати основні функції 

менеджера соціальної служби. 

 4. Охарактеризувати складові процесу 

менеджменту соціальної роботи. 

 5. Охарактеризувати основні принципи 

менеджменту соціальної роботи. 



 6. Основні закони менеджменту соціальних 

служб 

 7. Форми та методи менеджменту 

соціальної роботи. 

 8.  Основні закони управлінських відносин.  

 9. Інструменти менеджменту соціальної 

роботи в соціальних службах. 

 10. Специфіка управління закладом 

соціальної роботи.  

 11. Управлінська праця менеджерів 

соціальної роботи.  

 12. Професійні якості сучасного менеджера. 

 13. Основні етапи розвитку менеджменту 

соціальної роботи. 

 14. Розвиток управлінської науки в Україні. 

 15. Сучасні підходи до розуміння 

менеджменту соціальної роботи. 

 

Модуль 2. Управління персоналом соціальних 

служб 

 1. Охарактеризувати процес управління 

персоналом соціальних служб.  

 2. Керівник соціальної служби в структурі 

управлінської діяльності. 

 3. Організація роботи персоналу в 

соціальній службі. 

 4.  Використання моніторингових стратегій 

роботи у соціальній службі. 

 5. Вимоги до управлінський рішень у 

соціальній службі. 

 6. Основні принципи управління 

персоналом.  

 7. Навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу соціальних служб. 

 8. Інформування та методична підтримка 

персоналу соціальних служб. 

 9. Дотримання прав та охорона праці 

персоналу соціальних служб.  

 10. Певні характеритики, якими має володіти 

персонал соціальних служб. 

 11. Способи залучення персоналу до 

соціальної служби.  

 12. Процедура відбору та призначення на 

посаду потенційного працівника. 

 13. Збір даних про кандидата на посаду у 



соціальну службу.  

 14. Вступний інструктаж нових працівників.  

 15. Проведення атестації персоналу.  

 16. Види супервізії.  

 17. Зміст та мета супервізії.  

 18. Основні завдання супервізії.  

 19. Наслідки ефективної супервізії.  

 20. Основні методи, які застосовуються під 

час супервізії.  

 21. Вимоги до супервізора та його завдання.  

 22. Професійно важливі якості управлінця 

соціальної служби. 

 23. Формування колективу соціальної 

служби. 

 24. Керівництво та контроль за персоналом 

соціальних служб.  

 25. Соціальне стимулювання розвитку 

колективу соціальних служб.   

 

 

Модуль 3. PR-технології у соціальній роботі 

 1. Розкрийте суть поняття «паблік 

рілейшенз». 

 2. Розкрийте основні принципи та функції 

зв'язків із громадськістю у соціальній сфері. 

 3.  Охарактеризуйте основний 

інструментарій зв'язків із 

 4. громадськістю. 

 5.  Прес-служба, її діяльність та функції.У 

чому полягають обов'язки прес-секретаря? 

 6. Прес-секретар, його посадові обов'язки. 

Вимоги до роботи прес-секретаря. 

 7. Розкрийте суть основних PR-документів 

у відносинах соціальної організації із засобами 

масової інформації. 

 8. Прес-реліз як головний інструмент у 

зв’язках з громадськістю. 

 9. Роль реклами у формуванні системи 

соціального захисту. 

 10.  Соціальна реклама та її роль у здійсненні 

PR-технологій. 

 11. Особливості поширення рекламних 

звернень за допомогою різних реклмних носіїв. 

 12.  Алгоритм здійснення PR-кампії 

соціального характеру. 



 13.  Проаналізуйте якості, якими повинен 

володіти PR-фахівець у соціальній сфері. 

 

Модуль 4 «Моніторинг і оцінка соціальних 

проектів і програм» 

 

 1. Дайте визначення моніторингу та 

опишіть його основні характеристики 

 2. Дайте визначення оцінці та опишіть її 

основні форми 

 3. Назвіть джерела даних,  необхідних  для  

проведення моніторингу 

 4. Назвіть основні етапи реалізації програм 

та проектів 

 5. Назвіть основні інструменти збору даних, 

опишіть їх особливості 

 6. Назвіть основні кроки моніторингової 

діяльності 

 7. Опишіть мету та завдання моніторингу 

проектів та програм 

 8. Опишіть основні  методи та інструменти 

моніторингу 

 9.  Опишіть основні етапи проведення 

оцінки 

 10.  Опишіть основні правила розробки 

індикаторів 

 11.  Опишіть первинні та вторинні дані. 

Наведіть приклади їх використання 

 12. Охарактеризуйте кількісні методи 

оцінювання 

 13. Охарактеризуйте якісні методи 

оцінювання 

 14.  Схарактеризуйте дані та їх типи 

 15.  Схарактеризуйте роль моніторингу в 

проектній діяльності 

 16. Чим відрізняються моніторинг та оцінка? 

 17. Чим відрізняються якісні та кількісні 

індикатори? Наведіть приклади 

 18. Що таке аналіз вихідних даних та з яких 

частин він складається? 

 19. Що таке валідність та надійність даних. 

Як  їх можна забезпечити? 

 20.  Що таке тріангуляція даних? 

 

 



 

 


