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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання

денна заочна

вид дисциплiни обов'язкова

Мова викJIадання, навчання та оцiнювання yKpaiHcbKa

Загальний обсяг кредитiв / годин 5/l50
Кчпс 5

Семестр 9

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
Обсяг кредитiв 5

Обсяг годин, в тому числi: 150

Ачдиторнi 40

Модульний контроль 10

Семестровий контроль 30

Самостiйна робота 70

Фопма семестрового контролю екза}lен

З.лtiспlовuй моdуль кУправлiнськi аспекmч посереOнuцll1вс1 l, cotlia:bHo-1tedazoziчHiti
diя,-tьносmi,,

Загальний обсяг кредитiв / годин 2, б0

Курс 5

Семестр 9

Обсяг кредитiв )

Обсяг годин, в тому числi: 60

Аудиторнi 16

Модульний контроль 1т
Семестровий контроль 15

Самостiйна робота 25

Форма семестрового контролю
змiсmовuй л,tоdуль <MoHimopuHz i оцiцка соцiальнuх проекmi

Загальний обсяг кредитiв / годин з/90
Курс 5

Семеотр 9

Обсяг кредитiв
aJ

обсяг годин, в тому числi: 90

Аудиторнi 24

Модульний контроль 6

Семестровий контроль 15

Самостiйна робота 45

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисцIIцлiни
Метою викJIадання ЕавчаJIьноi дисциплiни <Управлiнська дiяльнiсть

соцiалъного педагога)) е: на ocнoBi порiвняльно-педагогiчного аналiзу



:тичнi засади i технологii посередництва у соцlilлъно-

педагогiчнiй дiяльностi, пiдготувати студентiв до вцровадженнrI змiн у
cylacHy практику соцiалъно-педагогiчноi роботи; розвивати HoBi iдеi, а також

анаlriзувати реальнi нововведення та проблеми iхнъого впровадж."ч
пiдвищитИ piBeHb теоретичниХ знанЬ i практичних навичок в г€tлуз1

управлiннЯ ; соцiаrrънЙ сферi на рiзних рiвнях влади, yMiHb приймати

yrrpa"ni"cbKi рiшення з приводу об'сктiв соцiальноi сфери.

Завдання змiстового модуJIя <<Управлiнська дiяльнiстЬ соцiальногО

педагога)>:
оознайомити iз основними пiдходами до проведеннrI монlторингу та

ОЦiНЮВаННЯ 
"няння ппо пл: )вання, збiрОотриМатиЗнанняпропланУВанн'IМонlторинryтаоЦlнк

необхiдних даних, стратегii аналiзу даних та представленн,I результатlв
одати можливiстъ студентам познайомитися з основними етичними

вимогами д0 проведення монiторинrу та оцiнюванrrя

онабути практичних навичок, необхiднюr для здiйсненшI монiторингу та

оцiнювання
оознайомити з можJIивостями застосування набутих знанъ у своiй

власнiй професiйнiй практицi

3. Результати навчання за дпсцпплiною
-Здаiнiсть аналiзувати соцiальний та iндивiлуальний контекст проблем

особи, ciM'i, соцiаrrьноi групи, |ромади, формулювати мету i завдання

соцiальнО-педагогiчноi дiялъностi, плаЕуватИ Втр}л{ання з профiлактичноi та

(або) корекцiйною метою

-здатнiстъ викон)rвати рефлексивнi практики в контекст1 цlнностеи

сощiальноi роботи, вiдповiдальностi, у тому числi для запобiгання

професiйного вигорання

-здатнiстъ обирати та застосовувати iнновацiйнi методи в складних 1

непередбачуваних таlабо спецiалiзованих контекстах

-Здатнiстъ органiзовувати спiльну дiяльнiстъ фахiвцiв рiзних галузей i

непрофесiоналiв, здiйснювати
соцiально-педагогiчноi роботи

iхню пiдготовку до виконання завдань

-здатнiстъ розробляти адвокацiйнi кампанii, рекомендацiт щодо

удосконrrпення нормативно-правового забезпечення соцiальноi роботи- 
*здатнiсть розробляти соцiалънi проекти й програми та здiйснювати iх

монiторинг i оцiнку



4. Структура навчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноi форми навчаннrI

Назва змiстових модулiв, тем
ц
до

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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'СеоретикО-NtетодолоГiчнi 

засадИ розвиткУ посередництва як сфери професiйноi

дiяльностi>

6
2 4

Самостiйна робота 1. Теоретико-
методологiчнi засади розвитку
посередництва як сфери професiйноi
дiяльностi 10 10

Модчльний контроль 2

Разом 18 2 4 10

Тsма 1. Поняття посередництва в

конфлiктi
4 z 2

Тема 2. Значення визначення професiйних
меж при здiйсненнi посередцрIцIЕа__

6 2 4

Самостiйна робота 2. Особливостi
професiйноi пiдготовки майбутнiх

фахiвцiв соцiальноi сфери до здiйснення
посередництва

15 15

Модульний контроль 2
Разом 2,7 4 6 15

Пiдготовка та проходженIuI контрольних
заходiв

15

Усього б0 6 10 30

Змiстовий модуль 2 <Монiторинг i оцЦкq JgцЦдl них проектlв 1 програм>

Модуль 1 <Теоретичнi основи моц]тqрдцry fe !ц нки))

Тема 1. Соцiальне проектування: мiсце
монiторинry та оцiнки в життевому чиклi
проекту. Поняття й принципи монiторинry
та оцiнки 4 2 2

Тема 2. Компоненти монiторингу та оцiнкlI 2 2

Самостiйна робота 1. Причинно-наслiдковt
звязки в концепцii проекту 15 l5
Модульний контроль 2

Разоrt 2з 4 2 15

Модуль 2 <Класифiпацiйнi ознапи й ur,дr пк нlторингу та оцшки)

Тема 1. Пiдходи до к-rасlrфiкачiТ 2 2



Тема 2. Пiдходи до класифiкацii оцiнки
бмостiйна робота 2. Планування заходiв з

монlторинry та оцlнки
Модульний

iз монiтринга та оцiнювання>

Тема 1. Визначення цiлей i сфер охоплення

системи монiтордцIуJq !цiнки
Тема 2. План збору та управлiння даними,
Трiангулячiя даних: анапiз та

истання стратегiчноrrцфgр}lgщ
Gма 3. Визначення iнформачiйнlrх потреб

та очiкувань зацlкавлених cTopiн у

Ъru 4. Складання плану управлiння

Тема 5. Складання пл
1.rа 6. Планування звiтностi та

маноТ iнфорлrацii

Тема 7. Пiдготовка бюд;кету для
ння монiторингу та оцiнки

Самостiйна робота 3. OcHoBHi методи i
iнстоументи збору даних
Модульний

Пiдготовка та проходження контрольних

5. Програма навчальноi дисциплiни <<Управлiнська дiяльнiсть
соцiального педагога>)

!енна форwtа навчання

Змiстовий модуль 1 <<Управлiнськi аспекти посередництва у
соцiально-педагогiчнiй дiяльность>

модуль [. Теоретико-методологiчнi засади розвитку посередництва

як сфери професiЙноi дiяльностi
лекцiя 1. Поняття, змiст та форми соцiального посередництва

Пiдходи до визначення пснrIття. Етапи посередницькоi дiяльностi.

специфiчнi вмiння, навички, функцii управлiнця як посередника,

Форпгування новОго образУ управлiнця як посередника,

монlторингу
2 2

15 15

z
Разом 2| 4 15

1
1

z 2

z 2

2 2

z 2

2 2

2 2

z 2

15 15

2

Разом 31 14 15

15

Усього 90 8 16 45

150 |4 10 16
,70



OcHoBHi поняття теми: посередництво, медiацiя, iнновацiйна дiяльнiстъ,
конфлiкт.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:2
Додатковi: 1, б
CeMiHapcbкe заняття 1,. Посередництва як нова сфера професiйноi

дiяльностi.
CeMiHapcbKe заняття 2. Традицiйнi та iнновацiйнi методи

розв'язання конфлiктних сиryачiй у соцiально-педагогiчнiй дiяльностi
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Модуль 2. Особливостi професiйноi пИготовки майбутнiх фахiвцiв
соцiальноi сфери до здiйснення посередництва

Лекцiя 2. Поняття посередництва в конфлiктi
Технологiчнi пiдходи поссредницъкоi дiяльностi. Соцiалrьне

посередництво як технологiя соцiалъноi роботи. Процедура вирiшення
..1

конФлlктlв.,.
OcHoBHi пошIття теми: посередництво, iнновацiйна дiяльнiстъ,

технологiя
Рекомендованi джер9ла:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковi: 1,3,6
CeMiHapcbKe заняття 3. Технологiчнi пЦходи посередницькоi

дiяльностi
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Лекцiя 3. Значення визначення професiйних меж при злiйсненнi
посередництва

Ситуацii моршIьного вибору фахiвця. Соцiа-гrьно-педагогiчнi сиryацii.
Щеонтологiчнi конфлiкти у соцiалъно-педагогiчнiй дiяльностi. Методи
подолання конфлiктних ситуацiй.

OcHoBHi поняття теми: деонтологiя, посередництво, iнновацiйна
дiялънiсть, конфлiкт, технологЬ.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: 1,3,6
CeMiHapcbKe заняття 4-5. Професiйнi межi при здiйсненнi

посередництва реальнi та мо)Iспивi дii соцiального педагога
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

i
7

Змiстовий модуль 1 <}IонiторIIнг i оцiнка соцiальних проектiв



програм)

Модуль 1. Теоретичнi основи монiторингу та оцiнки
Лекцiя 1,. Соцiальне проектувацня: мiсце монiторинry та оцiнки в

життевому чиклi проекту. Поняття й принципи монiторингу та оцiцки
Життевий цикл проекту: мiсце MiO. Управлiння, opieнToBaнe на

результат та монiторинг i оцiнка. Заходи з монiторинry та оцiнки В МеЖаХ

хйттсвого цикIIУ проекту. Понятiйний апарат монiторинry та оцiнки. Етика
та стандарти монiторингу та оцiнки.

OcHoBHi понrIття теми: управлiння, проект, програма, монiториНГ,

оцiнка, життевий цикл проекту, ресурси, результат, вплив.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:2
Додатковi: 1,6
Практичне заняття 1. Аналiз оперативноi структури соцiального

проекту / програми.
Лекцiя 2. Компоненти монiторинry та оцiнки (2 год.)
Змiст понrIть (програма) та (проект) у KoHTeKcTi монiторинry та оцiнки.

Огляд компонентiв монiторингу та оцiнки: органiзацiйнi структури з

монiторингу та оцiнки; кадровий потенцiаrr з монiторингу та оЦiнкИ;

партнерства з монiтрингу та оцiнки; план з монiторинry та оцiнки; робочий
план з монiтринry та оцiнки й кошторис; адвокацiя з монiрингу та оцiнКИ,

комунiкацii та культура; поточний програмний монiторинг; опитуваНнrI Та

нагляд; бази даних з монiтрингу та оцiнювання; супервiзiя та аудит ДаНИХ;

оцiнка та дослiдження; поширення та використаннrI даних.
OcHoBHi поняття теми: управлiння, проект, програма, монiторинг,

оцiнка, ресурси, результат, вIuIив, Iшан з монiторинry та оцiнки,
адвокацiя,супервiзiя, аудит даних.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

.Щодатковi: 1,3

Модуль 2. Класифiкацiйнi ознаки й види монiторингу та оцiнки
Лекцiя 3. Пiдходи до класифiкацii монiторинry
Види монiторингу: монiторинг результатiв; монiторинг процесу l

дiяльноотi; монiторинг дотримання стандартiв; контекстний (ситУацiйНИЙ)

монiторинг; монiторинг бенефiцiарiiв; фiнансовий монiторинг;
органiзацiйний монiторинг. Передовий досвiд iз монiторинry соцiалЬНИХ

проектlв та про|рам.
OcHoBHi понrIття теми: проект,
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3

Додатковt: 4,5

програма, монiторинг, види монiторингу.

Лекцiя 4. ПiдходIt до к"-lасlrфiкачii оцiнки



(формуюча, пiдсумкова, середнъострокова, фiнальна, Ex-post (по факту)); за

суб'ектом оцiнки (внутрiшня/самооцiнка,
партисипативна (на спiвучастi), спiльна); за

проведення оцiнки (очiнка в режимi реitлъного часу,

кJIастерна/сектора-гrьна, оцiнка впливу).
OcHoBHi понrIття теми: проект, програма, оцiнка,
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: 1, 3,6

Модуль 3. Практикум iз монiтринга та оцiнки
практичне заняття 2. Визначення цiлей i сфер охоплення системи

монiторинry та оцiнки
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

практичне заняття 3. План збору 
, 
та управлiння даними.

трiангуляцiя даних: аналiз та вIIкористання стратегiчноi iнформацii
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 4. Визначення iнформацiйних
очiкувань зацiкавлених cTopiH у пrонiторинry та оцiнцi

потреб та

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

практичне заняття 5. Складання плану управлiння даними
Рекомендованi дж9рела:
OcHoBHi: 1

Практичне заняття б. Складання плану аналiзу даних
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

практичне заняття 7. Планування звiтностi та використання
отриманоi iнформацii

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

практичне заняття 8. Пiдготовка бюджету для проведення

монiторинry та оцiнки
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

6. Контроль навчальнлIх досягнень
б,1. Система оцiнювання навчальних досягнень студентiв

пiдходи до класифiкацii оцiнки: за строком проведення оцlнки

зовнiшня/незалежна,
технологiею/методикою
мета оцiнка, тематичнц

види оцiнки.

денноТ форми навчання



Змiстовний модуль <<Управлiнськi аспекти посередництва у соцiально-
педагогiчнiй дiяльностЬ>

Вид дiяльностi студента

l
ý(

*
(ве]zф
9аё\о
>Ёа

Модуль 1 Молуль 2

*gлij н
!UH
-.l !д ts

!.5 ft!ýZ оý{

эФцю

д.Е

r.й

уа

цЕЕ
н\о
2tsý_Y(Ju
ýZi
д.i

Вiдвiдування лекцiй 1 1 1 2 2

Вiдвiдування семiнарських занrIть 1 z 2 J 3

Вiдвiдування практичних занJ{ть 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 2 20 3 30

Робота на практичному заняттi 10

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи
5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ 30
]азом 5з 65

Максимальна кiлькiсть балiв: 1 18

Розрахунок коефiцiента: 118:100:1,18, Сryлеrrг набрав Х балЬ; Розрахунок: Х:1,18:
загальна kirьkicTb балiв.

Змiстовний модyль (Монiторинг i оцiнка ct ьних проектrв r п м)>

Вид дiяльностi студента

F.Олlй

Е9

9са
LvEаЁ

Модуль l Модуль 2 Модуль 3

rrа
ýl ,л

цо

дэ
аю
6.9lZ ЕбФ

Е

д
Fоу."

i{
о

аю
ij.ччЕбл
2ч

х

Fо
ýZлФi

о

лf

аю
о.:!Z9

ý1

Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 2 2

Вiдвiдування семiнарських занять 1

Вiдвiдчвання пDактичних занять 1 1 1 7 7

Робота на ceмiнapcbкoмy заняттi 10

Робота на практичному заняттi 10 1 10 7
,70

Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноi
роботи

5
1 5 1 5 1 5

виконання модульнот роботи 25 1 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ 30
Разом 43 з2 I07
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Максимальна кiлькiсть балiв: 182

Розрахунок коефiцiснта: 182:100:1,82. Сryдешг нафав Х балiв;
: Х:1,82: загальна кiлькiсть балiв.

6.2, Завдання дJuI самостiйноi роботи та критерii Ti оцiнюваннrl.

Yci завдання виконуються в електроннiй Bepcii змiстовного модуля
<Управлiнськi аспекти посередництва у соцiально-педагогiчнiй дiяльностi>
на платформi http:/ieleaгning.kubg.edu.ualcourse/view.php?id:10920
подаються на пiдсумковому заняттi вiдповiдного N{одуля.

денна форшrа навчання
Самостiйна робота 1. Теоретlrко-NIетодологiчнi засади розвитку

посередництва як сфери професiirноi дiяльностi
1. Складiть термiнологiчний словник з теми.
2. Опишiть прикJIади lrосередництва у соцiальнiй сферi (органiзацiя

за вибором студента).
Форма поdання резул ьпlаmiв BttKoHaHoi' робоmtt :

Результат подаеться у виглядi текстового документц кожен роздiл якого
вiдповiдас окремому tIункту завданнrI. Роздiли з HoBoi сторiнки не
починаютъся. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий докуrrцент) надiшлiть як вiдповiдь

у в електронному Kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надайте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мас
посидання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 бали (д"". завдання)
2. ОформленнrI текстового документа - 1 бал (д"в. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джереJIа:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: |,3,4

Самостiйна робота 2. Особливостi професiйноi пiдготовки майбутнiх
фахiвцiв соцiальноi сфери до здiйснення посередництва

1. Розробiть програму професiйноi пiдготовки працiвникiв
соцiальноi сфери до посередницькоi дiяльностi в умовах Украiни.

Ф opwt а по d ання р езульmаmiв BuKoHaHoi' р о боmu :

Результат пода€ться у вигJIядi текстового докум9нта, кожен роздiл якого
вiдповiдас окремому пункту завдаЕнrI. Роздiли з новоi сторiнки не
починаютъся. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiтъ як вiдповiдь

у в еJIектронному Kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
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xмapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мас
ПосиданнrI). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 бми (див. завдання)
2. ОформленIuI текстового документа - 1 бал (див. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: 1,3,4

Yci завданнrI викоЕуються в електроннiй Bepcii змiстовного модуля
<Монiторинг i оцiнка соцiальних проектiв i програш> на платформi
htф://elearning.krrbц.edu.ua/course/view,php?id:10918 та подаються на пiдсумковому
заняттi вiдповiдного модуля.

денна форма навчання
Самостiйна робота 1. Причинно-наслhковi зв'язки в концепцii

проекту

викону€ться

Мета: сформувати IIавички аналiзу ситуацii, визначеннjI проблеми.
Звернути увагу на вiдмiнностi мiж причинами проблеми та fi проявами
(наслiдками).

Пропонуемо взяти ylacTb у обговореннi проблемного питання
на сайтi елsктронного навчаннrI:

http : //elearning.kub g. edu.ualcourselview.php ?id: 1 09 1 8 ).
Познайомтесь iз сиryацiею (прослухайте fi) та вичленiтъ, що е причиною

проблеми ) яка описуетъся в сиryацii, що е самою проблемою, а що Ti

наслiдками. Обrрунтуйте (до 100 слiв) свою позицiю.
Оберiть невiдкомеЕтовану вiдповiдь будь-якого колеги по курсу та

зробiть рецензiю виконаного колегою завданнrI, критично оцiнивши якiсть
виконання ним завдання розгорнугою рец9нзiсю у виглядi коментаря на
форумi (до l00 слiв) за нижче наведеними критерiями:

о переконливiсть аргументацii (2 бали)
о rrогiка структурування доказiв (2 бали)
РАЗоМ: мах 4 бали
Форма по d ання р езульmаmiв вuконаноi' робоmu :

Результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому шункту завданнrI. Роздiли з новоi сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в електронному Kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надайте дост)дI длrя гryблiчного перегляду (гlерегляд для Bcix, хто мас
посилання). У цьому випадку надiшлiтъ в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.
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Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 баsм (див. завдання)
2. оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
.Щодатковi: 1, 3,4

Самостiйна робота 2. Планування заходiв з монiторингу та оцiнки
Сплануйте ocHoBHi заходи i функцii монiторингу та оцiнки, беручи за

ОСНОВУ opieHToBHy форrу таблицi плаЕуваннrI заходiв з монiторингу та
оцiнки

(Нав ed eHi нuжче пръtкл аdu)
Дослiдження вихiдноI ситуацiТ

Дослiдження кiнцевоi ситуацii
Середньострокова оцiнка
остаточна оцiнка
Монiторинг проекту
контекстний монiторинг
Монiторинг одержувачiв
допомоги
Звiти про управлiння проектом
/ програмою
щорiчнi звiти
звiти перед донорами
Курси навчання з монiторинry
та оцiнки

Ф орл,t а п о d а н ня р е зу л ь m аmi в вuко н ан oi' р о б оmu :

Результат пода€ться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому пункту завданшI. Роздiли з новоi сторiнки не
ПоЧинаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерола.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
У В еJIекТронЕоМУ Kypci на перевiрку. IншиЙ BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
ПОСИЛання). У ЦЬому випадку надiшлiть в електронниЙ курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (див. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"в. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: t,3,4

13



Самостiйна робота 3. OcHoBHi методи i iнструменти збору даних
Завдання виконусться у електронному виглядi, дотримуючись таких

вимог:
1. Робота iз виконаними завданнями мас бути заг€Lпьним обсягом до

20 cTopiHoK формату А 4, надрукована у текстовому редакторi Microsoft Wоrd
шрифтом Times New Roman розмiром 14 iз одинарним мiжрядковим
iнтервалом та полями з ycix бокiв - 20 мм.

2. Тему друкувати великими жирними лiтерами, симец)ично до
тексту. Праворуч, через два irrгервЕши тriд назвою - прiзвище та iнiцiа-гrи
автора, номер групи.

З. Нижче, через один irrTepBa_гl - назву завданнrI, основний текст,
список використаних джерел.

4. Посилання на використанi джерела по тексту у квадратних
скобках [...].

Завдання:
Проаналiзуйте та ocHoBHi методи i iнструменти збору даних, що

використовуютъся в процссi монiторинry i оцiнки. Стисло охарактеризуйте
змiст та особливостi використаннrI пропонованих Вами методiв монiторингу
та оцiнки соцiалrьних проектiв та програм.

Ф орлиа по d ання р вульmаmiв вuконаноi' р о боmu :

Результат подаетъся у вигJuIдi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому tIункту завданшI. Роздiли з новоi сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посиланнrI на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в еJIектронному Kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть докумеIIт у
xMapi та надайте доступ дпя публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
посиланнrI). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерii' оцtнювання:
1. Змiстова скJIадова- 4 баsм (див. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"u. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: I,3, 4

6.3. Форми проведеннrI модулъного контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюетъся у виглядi тестування в електронному
Kypci.
Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi25 питань.
вudu mесrповuх завdань :
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по пам'ятi;

Крumерii' оцiнювання:
Виконання тестових завданъ

автоматично програмою ADTester у

6.4. Форми проведеннrI семестрового контролю та критерii
оцlнювання.

За змiстовими модуjulми _ не передбачено навчаJIьним планом.
Формою пiдсумкового контролю з дисциплiни кУправлiнсьКа

дiяльнiсть соцiального педагогa>) виступае комплексний екзамен.
Структура екзаменацiйного бiлету: перше завдання теоретичне, друге

завдання тOоретико-практичне, трет€ - практичне.
l\4аксимальна оцiнка - 40 балiв.
Виконання завдань оцiнюсться за такими крumерiялtu:
1) теоретичне питання:

повнота й rрунтовнiсть викJIаду;

аргументованiсть тверджень ;

суб'ектне усвiдомленнrl змiсту;
термiнологiчна KopeKTHicTb ;

теоретико -практичне завданнrI :

творче осмислення набутих теоретичних знань;

Ал

;)

итм оцlнювання
кiлькiсть

балiв
Теоретичне питання

Теоретико-
практичне завдання

Практичне завдання

35-40

повне засвоення та
суб'сктне
усвiдомленнrl
матерiалу.
Твордження чiтко
аргументованi.
Продемонстровано
термiнологiчну
грамотнiсть

Завдання виконано
точно.
Продемонстровано
творчiсть. HayKoBi
знанIUI використано
на практицi.

Продемонстровано
методичну й
технологiчну
грамотнiсть.
Методичнi рiшення
обгрунтовано.
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21,-34

повне засво€ння
матерiалу, аJIе

недостатнс суб'ектне
його усвiдомленнrl.
Нечiтка аргументацiя
тверджень. Часткова
термiнологiчна
HeкopeKTHicTb.

Завдання виконано
неповно.
осмислення знань
частково творче.
HayKoBi знаннrI
використано на
практицi.

наявнiсть
незначних
методичних i
технологiчних
помилок.
Il4етодичнi рiшення
обгрунтовано.

6-z0

часткове засво€ння
матерiалу, суб'ектне
його не

усвiдомленtul.
Аргументацiя
вiдсутня.
Термiнологiчна
неграмотнiсть.

Завдання виконано
частково. Творчiсть
не
продемонстровано.
HayKoBi знання не
пов'язанi з

практикою.

наявнiсть значноi
кiлъкостi
методичних i
технологiчних
помилок.

1_5

Теоретичний
матерiал не засвоено.
Аргуплентацiя
вiдсутня.
Тершliнологiчна
неграмотнiсть,

Завдання виконано
частково. Творчiсть
не
продемонстровано.
PiBeHb Еаукових
знань низький.

Методична й
технологiчна
неграмотнiсть.

Розробленi критерii дають можливiсть:

BMiHb, передбачених програN,lою дисциплiни <Управлiнська дiяльнiсть
соцiального педагога));

майбутнiх фахiвцiв передбачених освiтньою програмою компетентностей,
про iхню готовнiсть творчо здiйснювати фахову дiяльнiсть.

6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Визначення понrIття, змiсту та форми соцiального посередництва.
2. Етапи посередницькоi дiяльностi.
3. Iсторичний аспект становленнrI посередництва як сфери

професiйноi дiяльностi.
4. Особливостi професiйноi пiдготовки майбутнiх фахiвцiв

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

посередництва як сфери наукового пошуку.
6. Поняття посереднLlцтва в конфлiктi.
7. Послiдовнiсть впрова.]/\ення технологii посередництва у

соцiальнiй сферi.
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8.

можливi дiI
9.
10.
11.
12.

Професiйнi межi при здiйсненнi посередництва реальнi та
соцiалъного педагога.
Соцiальне посередництво в конфлiктнiй сиryачii.
Соцiальне посередництво як технологiя соцiальноi роботи.
Специфiчнi вмiння, навички, функцii управлiнця як посередника.
Технологiчнi пiдходи посередницькоТ дiяльностi.

13. Традицiйнi та iнновацiйнi методи розв'язання конфлiктних
ситуацiй у соцiально-педагогiчнiй дiяльностi.

|4. ,,Щайте визначенття iндикаторiв та наведiть приклади iндикаторiв
15. .Щайте визначення монiторинry та опишiть його ocHoBHi

характеристики
16. !айте визначенrrя оцiнцi та опишiть ii ocHoBHi форми
1,7. !о яких сфер дiяльностi програми/проекry надае iнформацiю

оцiнка?
18. Назвiть джерела даних,

монiторингу
необхiдних для проведення

Назвiть ocHoBHi етапи реалiзацiТ програм та проектiв
Назвiть ocHoBHi iнструменти збору даних, опишiть iх особливостi

займаються розвитком монiторинry та оцiнки
23. Назвiть та дайте визначеннrI основних елементiв теорii змiн
24. Опишiтъ iндикатори, придатнi дJuI вимiрювання Оuфuts,

Outcomes, Impacts та обмеження для ix використання

19.

20.
2t.
22.

25.
26.
27.
28.
29.

використання

Назвiть ocHoBHi кроки монiторинговоi дiяльностi
Назвiть ocHoBHi мiжнароднi та нацiональнi органiзацii, що

Опишiть мету та завдання монiторингу проектiв та програм
Опишiть ocHoBHi методи та iнструменти монiторингу
Опишiть ocHoBHi етапи проведення оцiнки
Опишiть ocHoBHi правила розробки iндикаторiв
Опишiть первиннi та вториннi данi. Наведiть прикJIади iх

OcHoBHi вимоги до якостi даних та способи iх забезпечення
OcHoBHi функцii монiторинry та оцiнювання
Охарактеризуйте KiлbKicHi методи оцiнювання
Охарактеризуйте якiснi методи оцiнювання
Суть TeopiT змiн та Ti значення для оцiнювання програм та

Схарактеризуйте данi та Тх типи
Схарактеризуйте роль плонiторингу в проектнiй дiяльностi
Чим вiдрiзняються плонiторltнг та оцiнка?
Чим вiдрiзняються якiснi та кiлькiснi iндикатори? Наведiть

Що таке <теорiя зпtiн>> та яка ii роль в оцiнюваннi?
Що таке аналiз BrrxilHltx .]aHIIx та з яких частин BiH складасться?

Що таке аудит та як BrH вi:рiзняеться вiд оцiнки?

30.
31.
з2.
JJ.
з4.

проектiв
35.
з6.
37.
38.

црикJIади
39.
40.
4|.
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42. IЦо таке валtiднiсть та надiйнiсть даних.
забезпечити?

43. Що таке трiангуляцiя даних?

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

ix можна

оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75_8 1

Задовiльно
.Щостатньо

69-14
б0-68

незадовi;tьно 0-59
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Львiв: ПАIС, 2007. 296 с.
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