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Форма опису програми екзамену 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма екзамену з дисципліни  
«Управління соціальною роботою в Україні» 

5 курс 
Спеціальність «Соціальна робота» 

Форма проведення: письмова 
Тривалість проведення 

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота 
та розлогість відповіді, визначення основних понять, пов’язаних з діяльністю 
соціального педагога в рамках неформальної освіти 
Перелік допоміжних матеріалів 
Орієнтовний перелік питань: 

1. Розкрийте сутність поняття «менеджмент». 
2. Значення менеджменту в соціальній роботі. 
3. Охарактеризуйте основні функції менеджера соціальної служби. 
4. Охарактеризуйте складові процесу менеджменту соціальної роботи. 
5. Охарактеризуйте основні принципи менеджменту соціальної роботи. 
6. Розкрийте специфіку управління закладом соціальної роботи.  
7. Охарактеризуйте процес управління персоналом соціальних служб.  
8. Розкрийте суть поняття «паблік рілейшенз». 
9. Розкрийте основні принципи та функції зв'язків із громадськістю у 

соціальній сфері. 
10.  Соціальна реклама та її роль у здійсненні PR-технологій. 
11. Алгоритм здійснення PR-кампії соціального характеру. 
12. Дайте визначення моніторингу та опишіть його основні 

характеристики. 
13. Дайте визначення оцінці та опишіть її основні форми. 
14. Назвіть джерела даних,  необхідних  для  проведення моніторингу. 
15. Назвіть основні етапи реалізації програм та проектів. 
16. Назвіть основні інструменти збору даних, опишіть їх особливості. 
17. Опишіть мету та завдання моніторингу проектів та програм. 
18. Опишіть основні  методи та інструменти моніторингу. 
19. Опишіть основні етапи проведення оцінки. 
20. Охарактеризуйте кількісні методи оцінювання. 
21. Охарактеризуйте якісні методи оцінювання. 
22. Схарактеризуйте дані та їх типи. 
23. Схарактеризуйте роль моніторингу в проектній діяльності. 
24. Поясніть, чим відрізняються моніторинг та оцінка? 
25. Поясніть, чим відрізняються якісні та кількісні індикатори? Наведіть 

 



 

 


