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kp"repii оцiнювання: правильнiсть вiдповiдi на питання, чiткiсть, повнота

та розгорнутiсть вiдповiдi, визначення основних понять, пов'язаних з

дiяльнiстю соцiального пе

Перелiк допомiжних матерiалiв
Орiентовний перелiк питань:
1. Визначення поняття, змiсry та форми соцiального посередництва.

2. ЕтапипосередницькоТдiяльностi.
3. Iсторичний аспект становлення посередництва як сфери професiйноТ

дiяльностi.
4. особливостi професiйноi пiдготовки майбутнiх фахiвцiв соцiальноi

сфери до здiйснення посередництва.
5. Пiдходи зарубiжних i вiтчизняних у{ених до проблеми посередництва

як сфери наукового пошуку.
6. Поняття посередництва в конфлiктi.
7. ПослiдоВнiстЬ впровадЖеннЯ технологii посередництва у соцiальнiй
сферi.
s. Професiйнi межi при здiйсненнi посередництва - реальнi та можливi дiТ

соцiалъного педагога.
9. Соцiальне посередництво в конфлiктнiй ситуацii.
10. Соцiальне посередництво як технологiя соцiальноi роботи.
11. Специфiчнi вмiння, навички, функцii управлiнця як посередника.

|2. Технологiчнi пiдходи посередницькоi дiяльностi.
13. Традицiйнi та iнновацiйнi методи розв'язання конфлiктних ситУацiЙ У

| соцtально-педагогlчнlи дlяльност1.

l t+. .Щайте визначення iндикаторiв та наведiть приклади iндикаторiв

l ts. Щайте визначення монiторингу та опишiть його ocHoBHi характеристики

l tO. Щайте визначення оцiнцi та опишiть ir ocHoBHi форми
l tт. .Що яких сфер дiяльностi програми/проекту надае iнформацiю оцiнка?

l rB. Назвiть джерела даних, необхiдних для проведення монiторинry

l tя. Назвiть ocHoBHi етапи реалiзацii програм та проектiв

l zo. Назвiть ocHoBHi iнструменти збору даних, опишiтъ iх особливостi

l Zt. Назвiть ocHoBHi кроки монiторинговоТ дiяльностi



2: f.э;.;b ocHoBHi мiжнароднi та нацiональнi органiзацii, що займаються

розвIIтком монiторинry та оцiнки
нэзвiть та дайте визначення основних елементiв теорii змiн
ошигпiть iндикатори, придатнi для вимiрювання outputs, Outcomes,

:-. Нэзвiть та дайте визначення

Iщaýts та обмеження для iх використання
25. опишiть мету та завдання монiторинry проектiв та програм

26. опишiть ocHoBHi методи та iнструменти монiторинry
27. Опишiть ocHoBHi етапи проведення оцiнки
28. опишiть ocHoBHi правила розробки iндикаторiв
zg. опишiтъ первиннi та вториннi данi. Наведiтъ приклади ik
використаннlI
30. OcHoBHi вимоги до якостi даних та способи il забезпечення

31. OcHoBHi функцiТ монiторинry та оцiнювання
з2.
JJ.
з4.
35.
36.
з7.
38.
39.
40.
4I.
42.
4з.

Охарактеризуйте кiлькiснi методи оцiнювання
Охарактеризуйте якiснi методи оцiнювання
СуiЪ,.opiT змiН та tt знаЧеннЯ для оцiнювання програм та проектiв

Схарактеризуйте данi та iх типи
Схарактеризуйте роль монiторинry в проектнiй дiялъностi
Чим вiдрiзняютъся монiторинг та оцiнка?
чим вiдрiзняються якiснi та кiлькiснi iндикатори? Наведiть приклади

Що таке <<теорiя змiн>> та яка iT роль в оцiнюваннi?

що таке аналiз вихiдних даних та з яких частин BiH складаеться?

Що таке аудит та як BiH вiдрiзняеться вiд оцiнки?

що таке валiднiстъ та надiйнiсть даних. Як ix можна забезпечити?

Що таке трiанryц4цЦд9ццх.
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