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Форма опису програми екзамену
Киiвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка

Кафедра соцiальноТ педагогiки та соцiальноТ роботи
Програма екзамену з дисциплiни кМенеджмент соцiальноТ роботи>i
4 курс
Спецiальнiсть <<Соцiальна робота>
Форма проведення : письмова
Тривалiсть проведення: 1 година 20 хвилин
максимальна кiлькiсть балiв: 40 балiв
критерii оцiнювання: правильнiсть вiдповiдi на питання, чiткiсть, повнота та
розгорнутiсть вiдповiдi, визначення основних понять, пов'язаних з дiяльнiстю
соцiального працiвника у реалiзацiТ соцiальноi полiтики в YKpaiHi.
Перелiк допомiжних матерiалiв
Орiентовний перелiк питань:
1. Розкрийте cyTHicTb поняття ((менеджменD).
Значення менеджменту в соцiальнiй роботi.
з. Охарактеризувати ocHoBHi функцii менеджера соцiальноТ служби.
Охарактеризувати складовi процесу менеджменту соцiальноiроботи.
5. Охарактеризувати ocHoBHi принципи менеджменту соцiальноiроботи.
6. OcHoBHi закони менеджменту соцiальних служб
Форми та методи менеджменту соцiальноТ роботи.
8. OcHoBHi закони управлiнських вiдносин.
Iнструменти менеджменту соцiальноi роботи в соцiальних службах.
10. Специфiка управлiння закладом соцiальноi роботи.
11. Управлiнська праця менеджерiв соцiальноi роботи.
12. Професiйнi якостi сучасного менеджера.
ocHoBHi етапи розвитку менеджменту соцiальноi роботи.
14. Розвиток управлiнськоi науки в УкраiЪi.
15. Сучаснi пiдходи до розумiння менеджменту соцiальноI роботи.
1б. РозкрийТе етапИ становленшI спецiалiзованих соцiа_гtьних служб в YKpaiHi.
17. Розкрийте cyTHicTb системи роботи спецiалiзованих формувань з рiзними
категорiями сiмей.
18. Заповнiть таблицю <<спiльнi та вiдмiннi риси державних та недержавних
органiзацiй> та обrрунтуйте вiдповiдь.
19. Розробiть приклад угоди про спiльну лiяльнiсть мiж мiською державною
органiзаЦiею та недержаВною органiзацiсю (недержавна органiзацiя за вибором
стулента).
20. Розкрийте ocHoBHi напряпцлl'2ойальноi дiяльностi недержавних органiзацiй.
----Попова А.о.
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