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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

 

Програма випускного екзамену «Теорія і методика управління соціальним 

закладом» укладено відповідно до освітньої програми підготовки фахівця зі 

спеціальності: 231 «Соціальна робота», спеціалізації: управління соціальним 

закладом, схвалена Вченою радою факультету соціальної та психологічної освіти 

(протокол №5 від 27 листопада 2019 року). 

Програма включає перелік питань блоку вибіркових дисциплін спеціалізації 

«Управління соціальним закладом»: Організація діяльності державних і 

спеціальних соціальних служб залік, Супервізія в соціальній сфері залік, 

Організаційно-кадрова робота в соціальній сфері, Організація контролю в 

соціальній сфері, Планування та інновації в соціальному розвитку, 

Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту, Актуальні проблеми теорії та 

практики соціальної роботи, Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації, 

Правові засади соціальної роботи в Україні, Методика викладання спеціальних 

дисциплін. 



ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКА  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИ ЗАКЛАДОМ 
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  «МАГІСТР»  

 

Магістр повинен оволодіти: 

Загальними компетентностями: 

1. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність розробляти і управляти проектами. 

3. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 

4. Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою. 

5. Здатність проведення наукових і прикладних досліджень на професійному 

рівні. 

6. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення 

існуючих та розроблення нових соціальних систем. 

7. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її 

використання. 

8. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність). 

9. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати 

та розв’язувати 

конфлікти. 

10. Здатність управляти різнобічною комунікацією.  

Фаховими компетентностями 

1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту; 

2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки 

розвитку, розробляти і реалізувати відповідні стратегії та плани; 

3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

4. Здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в 

організації; 

5. Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління; 

6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей; 

7. Здатність до управління організацією, її змінами 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ І ОБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Фахівець призначений для професійної діяльності на таких посадах  

- начальник управління; 

- керуючий справами; 

- начальник відділу у складі управління; 

- головний спеціаліст; 

- провідний фахівець; 

- виконуючий директор; 

- заступник виконавчого директора; 

- начальник відділу; 

- керуючий відділенням; 

- начальник відділу; 

- начальник відділу з організації служб соціальної допомоги; 

- начальник відділу (сектору) стаціонарних установ соціального обслуговування; 

- начальник відділу субсидій; 

- начальник відділу (сектору) трудового та бутового влаштування інвалідів; 

- начальник загального відділу; 

- головний фахівець з субсидій; 

- головний фахівець з організації служб соціальної допомоги; 

- директор територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян; 

- начальник відділення соціальної допомоги вдома; 

- директор будинку-інтернату (інтернату, пансіонату); 

- працівник державних структур та органів місцевого самоврядування; 

- працівник державних та громадських соціальних організацій; 

- працівник науково-дослідницьких центрів; 

- керівник (директор) соціальним закладом. 



ПИТАННЯ ДО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

1. Сутність поняття «супервізія» у соціальній роботі, її мета. 

2. Основні завдання супервізії у соціальній роботі. 

3. Функції супервізії у соціальних службах. 

4. Основні принципи проведення супервізії. 

5. Основні методи проведення супервізії. 

6. Основні види супервізії. 

7. Юридичні принципи супервізії. 

8. Організаційно-технічні умови забезпечення ефективності супервізії. 

9. Основні етапи процесу супервізії. 

10. Типи опору   соціального працівника у процесі супервізії. 

11. Характеристика сутності соціального розвитку. 

12. Значення терміну «соціальний розвиток особистості». 

13. Ключові етапи соціального розвитку особистості. 

14. Зміст поняття «соціальна активність». 

15. Форми соціальної активності 

16. Соціально-психологічні чинники, що зумовлюють потребу суспільства в 

інноваціях. 

17. Чинники та параметри виникнення соціальних інновацій. 

18. Ознаки відмінностей соціальних нововведень від інших нововведень. 

19. Складнощі впровадження соціальних інновацій. 

20. Стимулюючі та стримуючі фактори соціального розвитку. 

21. Сутність соціального контролю. 

22. Сутність соціальних приписів. 

23. Соціальні санкції, їх характеристики. 

24. Соціальний контроль, характеристика внутрішнього та зовнішнього 

соціального контролю. 

25. Адміністративний соціальний контроль.  

26. Недоліки адміністративного контролю. 

27. Суспільний контроль, його характеристика. 

28. Груповий контроль, його характеристика. 

29. Сутність самоконтролю. 

30. Суцільний і вибірковий контролі як типи соціального контролю. 

31. Планування діяльності соціальних служб 

32. Основні принципи складання плану діяльності соціальної служби 

33. Взаємодія соціальних служб з отримувачами соціальних послуг 

34. Взаємодія соціальних служб з структурними підрозділами органу 



виконавчої влади з питань соціального захисту населення відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці 

35. Інформування населення про діяльність соціальної служби та соціальні 

послуги (інформаційні картки) 

36. Інформування населення про діяльність соціальної служби та соціальні 

послуги (інформаційний стенд, довідники та буклети) 

37. Вимоги до вебсторінки як засобу інформування населення про діяльність 

соціальної служби та соціальні послуги 

38. Ведення випадку отримувача соціальних послуг 

39. Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг (цілі та завдання) 

40. Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг (етапи моніторингу та 

аспекти, за якими здійснюється моніторинг) 

41. Персонал організації: структура, якісні характеристики 

42. Функції і завдання управління персоналом 

43. Роль керівника в організації. Особистісні характеристики керівника, вимоги 

до нього як до лідера 

44. Кадрова документація. Номенклатура справ з кадрового діловодства 

45. Горизонтальний і вертикальний рух персоналу, його позитивні та негативні 

наслідки 

46. Сутність і ціль оцінки персоналу 

47. Технологія аналізу й оцінка ефективності управління персоналом 

48. Особливості адміністративних методів управління 

49. Види адміністративних методів управління 

50. Організаційні методи управління  

51. Розпорядницькі методи управління 

52. Дисциплінарні методи управління 

53. Природа адміністративної влади 



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ВИПУСКНОГО  ЕКЗАМЕНУ  

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 

 
РЕЗЮМЕ: 

Прізвище та ім’я____________________________________________________ 

Контакти__________________________________________________________ 

Освіта_____________________________________________________________ 

Досвід роботи______________________________________________________ 

Додаткова інформація (наявність водійських прав, володіння іноземними  

мовами, знання комп’ютерних програм)________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Досягнененя_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тренінги, волонтерство, соціальні проекти  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Відповідність посаді керівника закладу соціальної сфери (знання,  

уміння, навички) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особисті якості 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

 

Випускний екзамен приймається Екзаменаційною комісією. Склад комісії 

затверджується наказом ректора університету. До складання Випускного екзамену 

допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості. Студент 

отримує екзаменаційний білет, час для підготовки відповіді відводиться у межах 

30 хвилин. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 
 

Оцінюється студента здійснюється за стобальною шкалою відповідно до 

вимог ЄКТС: відмінно (А), добре (ВС), задовільно (DE), незадовільно (FX). 

Програма випускного екзамену «Теорія і методика управління соціальним 

закладом» затверджена на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи протокол № 4 від 17 жовтня  2019 року. 

 

 

 

Зав. кафедри 

соціальної педагогіки та  

соціальної роботи 

к. пед. н., доц.        І.В. Албул 

 

 

 

 

Програма випускного екзамену «Теорія і методика управління соціальним 

закладом» схвалена Вченою радою факультету соціальної та психологічної освіти 

(протокол № 5 від 27 листопада 2019 року). 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради  

факультету соціальної та психологічної освіти, 

д.пед.н., доц.        О.О. Кравченко  


