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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

Вибіркова
Рік навчання ІІІ
Семестр 6-ий
Кількість годин/кредитів 23 Соціальна робота Лекції 30 год.
180 / 6
231 Соціальна робота Практичні 20 год.
Лабораторні 10 год.
Соціальна робота
Самостійна робота 108 год.
Бакалавр
Консультації 12 год.
ІНДЗ: немає
Денна форма навчання

Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація роботи соціальних служб» є
ознайомлення студентів із принципами, закономірностями становлення і розвитку соціальних
служб, що сприятиме професіоналізації їх діяльності у сфері соціальної роботи.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація роботи соціальних служб»
є:
- ознайомити студентів з основами організації діяльності соціальних служб у період
розбудови нових соціально-економічних відносин;
- висвітлити необхідність соціальної підтримки певних категорій і верств населення;
- сформувати у студентів професійне, гуманне ставлення до роботи з різними
соціальними групами на різних її рівнях;
- аналіз основних нормативно-законодавчих актів, що регулюють надання соціальних
послуг окремим категоріям клієнтів і окреслення відповідних напрямів роботи соціальних
служб;
- виявлення механізмів реалізації соціальної допомоги стосовно потреб осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
- визначення особливостями використання інтегрованого підходу у наданні соціальних
послуг.

3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними в таких питаннях:
- завдання та принципи функціонування соціальних служб;
- основи законодавства щодо адміністрування та функціонування соціальних служб;
- функціонально-змістову модель роботи соціальних служб;
- принципи створення та побудови соціальних служб в Україні;
- технології, форми і методи роботи соціальних служб;
- основні напрями роботи соціальних служб;
- особливості використання інтегрованого підходу надання соціальних послуг;
- особливості роботи недержавних соціальних служб та їх співпраця з іншими
організаціями;
- системність підходу взаємодії різних соціальних служб та суб’єктів соціальної роботи
на рівні громади;
- перспективи розвитку соціальних служб в Україні.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Основи організації роботи та планування діяльності
соціальних служб
Тема 1. Організація діяльності соціальних служб
Організаційна структура соціальної служби. Органограма. Положення про структурні
підрозділи. Посадова інструкція та штатний розпис. Організація та нормування робочого часу
працівників соціальної служби. Загальні аспекти організації та нормування робочого часу. Підходи
до визначення норм навантаження працівників, які надають соціальні послуги. Класифікація
категорій отримувачів соціальних послуг. Визначення норми часу надання соціальної послуги для
різних категорій отримувачів соціальних послуг.
Взаємодія соціальних служб. Інформування населення про діяльність соціальної служби та
соціальні послуги. Використання інформаційних технологій в діяльності соціальних служб.
Тема 2. Організація процесу надання соціальних послуг
Організація надання соціальних послуг згідно з державними стандартами. Прийом та
розгляд документів й прийняття рішення про надання соціальних послуг. Ведення випадку
отримувача соціальних послуг. Визначення стану та індивідуальних потреб. Складання й
перегляд індивідуального плану надання соціальних послуг. Укладання договору про надання
послуг. Надання соціальних послуг. Оцінка та отримання зворотного зв’язку від отримувачів
соціальних послуг. Дотримання прав потенційних отримувачів соціальних послуг. Моніторинг
та оцінка якості соціальних послуг.
Тема 3. Організаційно-правові аспекти соціальної роботи в Україні
Управління соціальною роботою. Менеджмент соціальної роботи. Функції менеджменту
соціальної роботи: планова функція, організаційна функція, мотиваційна функція, контрольна
функція, координаційна функція. Чинне законодавство про соціальну роботу в Україні:
Конституція України, Закон України «Про соціальні послуги», Сімейний кодекс України, Закон
України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»,
Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями,
дітьми та молоддю», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» тощо.
Тема 4. Планування діяльності соціальних служб
Сутність поняття планування діяльності соціальних служб. Методи планування
діяльності соціальних служб. Методи послідовного опису операцій. Графіки виконання.
Робочий календар. Принципи планування діяльності соціальних служб. Стратегічне планування
як вибір напрямку розвитку соціальної служби. Поняття робочої групи зі стратегічного
планування. Склад робочої групи зі стратегічного планування діяльності соціальної служби.
Послідовність стратегічного планування. Формулювання місії та бачення соціальної
служби. Аналіз стану соціальної служби. SWOT-аналіз у процесі стратегічного планування
діяльності соціальних служб. Формулювання стратегічних цілей та завдань соціальних служб.
Підготовка стратегії діяльності соціальних служб. Розробка плану заходів з реалізації стратегії.
Виконання та контроль виконання плану заходів з реалізації стратегії.
Тема 5. Структура соціальних служб
Адміністративна структура соціальних служб. Складові організаційної побудови системи
соціальних служб. Особливості діяльності соціальних служб на рівнях відомчого
підпорядкування. Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Складові
організаційної побудови системи соціальних служб. Зміст соціальної роботи в соціальних
службах. Студентська соціальна служба: зміст та призначення. Програми і зміст соціальної
роботи в соціальних службах.

Змістовий модуль 2. Основні напрями, форми і методи системної роботи
соціальних служб
Тема 6. Загальні стратегії соціальної роботи в соціальних службах
Програмна діяльність служб міністерств і комітетів, що займаються соціальною
роботою. Концепція соціального простору. Відомчі і громадські програми реалізації молодіжної
політики. Поняття про соціальні стратегії. Національна специфіка соціальних стратегій у
соціальній роботі. Соціальна діагностика і прогностика. Проблеми суспільства. Злочинність,
наркоманія, бездомність, ВІЛ/СНІД. Стратегії соціальної роботи з різними категоріями
громадян груп ризику. Соціальна профілактика. Соціальна корекція і терапія. Соціальна
реабілітація й адаптація.
Тема 7. Специфіка соціальних технологій у системі соціальних служб
Поняття про соціальні технології. Окремі технології соціальної роботи в соціальних
службах. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства. Соціологічна інформація, її
роль у здійсненні процесу управління. Концептуальні підходи до визначення основних ознак
інформаційного суспільства. Потреба в управлінській інформації, склад показників для
соціального управління, частота їх отримання, одиниці вимірювання. Корисність управлінської
інформації як засіб впливу на зміну уявлень щодо існування соціального об’єкта, що
управляється. Соціальна робота з дітьми та молоддю за місцем навчання, проживання, у сфері
дозвілля. Соціальна робота з підлітками та молоддю групи ризику. Соціальна робота з людьми
похилого віку. Соціальна робота з жінками. Соціальна робота з інвалідами. Соціальна робота із
сиротами. Соціальна робота з молодими сім’ями.
Тема 8. Форми роботи в соціальних службах
Поняття про форми соціальної роботи. Індивідуальна форма соціальної роботи. Групові
форми соціальної роботи. Масові форми соціальної роботи. Соціальна робота з сім’єю.
Соціальна робота в навчальних закладах. Соціальна робота за місцем проживання.
Тема 9. Методи роботи соціальних служб
Методологічні основи соціальної роботи. Методи роботи соціальних служб: соціологостатистичні, психолого-педагогічні, медико-соціальні. Соціально-правові методи соціальної
роботи. Індивідуальні, групові, масові методи. Психолого-педагогічні теорії в розвитку методів
соціальної роботи. Консультативний, патронажний метод соціальної роботи. Розвиток методів
соціальної роботи.
Тема 10. Інноваційні технології в роботі інтегрованих соціальних служб
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб. Оцінка потреб дитини та її
сім’ї. Раннє втручання як технологія соціальної роботи. Ведення випадку – ключова технологія
роботи інтегрованих соціальних служб. Мобілізація ресурсів громади щодо підтримки сімей із
дітьми. Основні напрями роботи інтегрованих соціальних служб. Соціальна робота з сім’ями,
які опинилися у складних життєвих обставинах. Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього
віку, щодо формування навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят.
Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Реінтеграція та соціалізація вихованців інтернатних закладів. Профілактика
правопорушень серед неповнолітніх, реабілітація дітей, які перебувають у конфлікті з законом.
Програма навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб.
Тема 11. Соціальні інновації у соціальних службах
Інноватика та соціальні інновації. Інновації в соціальній роботі. Класифікація та опис
інновацій. Творці та реалізатори. Інноваційний процес. Механізм інноваційного процесу.
Методи розшуку та генерування нових ідей. Різнобічне мислення. Перетворення проблем на
ресурси. Методи стимулювання інновацій. Аспекти аналізу та оцінювання інновацій.

Подолання перешкод при впровадженні інновацій. Етика просування інновацій. Опір змінам.
Психологічні чинники гальмування. Стратегії подолання стримуючих чинників. Залучення
клієнтів.
Тема 12. Соціальне проектування у соціальних службах
Проектна діяльність. Роль інноваційних проектів. Типи проектів. Життєвий цикл
проекту. Концепція проекту. Розробка та впровадження проектів. Підготовча діяльність.
Визначення мети та завдань проекту. Планування заходів. Складання бюджету та пошук коштів
на реалізацію проекту. Виконання проекту. Моніторинг та оцінювання проектів. Оцінювання
проектних пропозицій. Моніторинг проекту. Оцінка проектів. Побудова та розвиток команди
проекту. Визначення команди. Походження команди. Етапи розвитку команди. Умови
існування ефективної команди. Професійне вигорання персоналу проекту. Поняття вигорання
персоналу проекту. Поняття вигорання та професійних меж. Причини та чинники вигорання.
Менеджмент вигорання та професійного стресу. Балінтівські групи. Супервізія персоналу
проекту. Поняття та принципи супервізії. Функції та ролі супервізора. Моделі супервізії.
Навчання персоналу проекту.
Тема 13. Соціальні служби підтримки сім'ї.
Організаційні принципи роботи соціальної служби соціальної підтримки сімей. Функції
соціальної служби соціальної підтримки сімей. Робота із сім'ями. Методи роботи ССПС. Досвід
роботи соціальних служб. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, як альтернативні
форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Здійснення
соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Соціальна
підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги. Завдання, основні напрями. Взаємодія суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Тема 14. Заклади соціального спрямування з підтримки жінок, молоді та сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах
Загальна характеристика соціальних служб діяльність яких спрямована на запобігання
раннього соціального сирітства, соціальну адаптацію дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Особливості організації діяльності закладів соціального спрямування для дітей. Мета,
завдання, функції діяльності соціального гуртожитку, центру матері та дитини. Поняття про
центри соціально-психологічної допомоги. Категорії населення, яким можуть надаватися
термінові соціальні послуги, тимчасовий притулок, харчування.
Основні напрямки роботи кризисних центрів. Види соціальних послуг. Мета та основні
завдання кризисних центрів. Нормативно- правове регулювання діяльності спеціалізованих
закладів соціального спрямування.
Тема 15. Соціальні служби з профілактики правопорушень та злочинності
Загальна характеристика соціальних служб діяльності яких спрямована на подолання
дитячої безпритульності та бездоглядності. Організаційні принципи роботи в приймальникахрозподільниках, у притулках для неповнолітніх
Організаційні принципи роботи соціальної служби соціального супроводу та адаптації
неповнолітніх та молоді, які перебувають або повернулися з місць позбавлення волі.
Основні функції спеціалізованої служби соціального супроводу у виправній, виховній
колонії, слідчому ізоляторі. Досвід роботи спеціалізованих соціальних служб. Державний
соціальний стандарт соціальних послуг в притулках для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх. Взаємодія центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ
виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю.
Нормативно-правове регулювання діяльності спеціалізованих формувань та закладів
спрямованих на профілактику правопорушень та злочинності.

Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем

Практ.
Сам. Конс.
Лабор.
заняття
роб.
Змістовий модуль 1. Основи організації роботи та планування діяльності
соціальних служб
Тема 1. Організація діяльності
2
2
7
1
соціальних служб
Питання:
1. Структура організації соціальної
служби.
2. Посадова інструкція та штатний
розпис в організаційній структурі
соціальної служби.
3. Особливості взаємодії соціальних
служб.
4. Специфіка процесу інформування
населення про діяльність соціальної
служби та соціальні послуги.
Тема 2. Організація процесу надання
2
2
7
1
соціальних послуг
Питання:
1. Організація надання соціальних
послуг у соціальній службі.
2. Правила прийняття рішення про
надання
соціальних
послуг
у
соціальній службі.
3. Дотримання
прав
отримувачів
соціальних послуг.
4. Моніторинг
та
оцінка
якості
соціальних послуг соціальної служби.
Тема 3. Організаційно-правові
2
2
7
1
аспекти соціальної роботи в Україні
Питання:
1. Управління соціальною роботою.
2. Менеджмент соціальної роботи.
3. Функції менеджменту соціальної
роботи.
4. Чинне законодавство про соціальну
роботу в Україні: Конституція України,
Закон
України
«Про
соціальні
послуги», Сімейний кодекс України,
«Про місцеве самоврядування», «Про
попередження насильства в сім’ї»,
«Про охорону дитинства», «Про
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю», Закон України «Про
забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування» тощо.
Тема 4. Планування діяльності
2
2
8
соціальних служб
Усього

Лек.

Питання:
1. Принципи планування діяльності
соціальних служб.
2. Послідовність
стратегічного
планування. Формулювання місії та
бачення соціальної служби.
3. Стратегічне планування як вибір
напрямку розвитку соціальної служби.
4. Розробка плану заходів з реалізації
стратегії соціальної служби.
Тема 5. Структура соціальних служб
2
2
7
1
Питання:
Мережа центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
2. Складові організаційної побудови
системи соціальних служб.
3. Зміст соціальної роботи в соціальних
службах.
4. Студентська соціальна служба:
зміст та призначення.
Змістовий модуль 2. Основні напрями, форми і методи системної роботи соціальних служб
Тема 6. Загальні стратегії соціальної
2
2
7
роботи в соціальних службах
Питання:
1. Поняття про соціальні стратегії в
роботі соціальних служб.
2. Зміст соціальної діагностики та
прогнозування.
3. Соціальна реабілітація й адаптація.
4. Формування стратегії соціальної
роботи з різними категоріями громадян
груп ризику.
Тема 7. Специфіка соціальних
2
2
7
1
технологій у системі соціальних служб
Питання:
1. Роль
держави
у
формуванні
інформаційного суспільства.
2. Соціологічна інформація, її роль у
здійсненні процесу управління.
3. Концептуальні
підходи
до
визначення
основних
ознак
інформаційного суспільства.
4. Потреба в управлінській інформації,
склад показників для соціального
управління, частота їх отримання,
одиниці вимірювання.
Тема 8. Форми роботи в соціальних
2
2
7
1
службах
Питання:
1. Індивідуальна форма соціальної
роботи.
2. Групові форми соціальної роботи.
3. Масові форми соціальної роботи.
4. Соціальна робота за місцем

проживання.
5. Соціальна робота в навчальних
закладах.
Тема 9. Методи роботи соціальних
служб
Питання:
1. Методологічні основи соціальної
роботи.
2. Методи роботи соціальних служб:
соціолого-статистичні,
психологопедагогічні, медико-соціальні.
3. Соціально-правові
методи
соціальної роботи.
4. Індивідуальні,
групові,
масові
методи.
5. Психолого-педагогічні
теорії
в
розвитку методів соціальної роботи.
6. Консультативний,
патронажний
метод соціальної роботи.
7. Розвиток методів соціальної роботи.
Тема 10. Інноваційні технології в
роботі інтегрованих соціальних служб
Питання:
1. Основні
напрями
роботи
інтегрованих соціальних служб.
2. Розвиток
сімейних
форм
влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
3. Реінтеграція
та
соціалізація
вихованців інтернатних закладів.
4. Програма
навчання
соціальних
працівників інтегрованих соціальних
служб.
Тема 11. Соціальні інновації у
соціальних службах
Питання:
1. Інновації в соціальній роботі.
2. Методи стимулювання інновацій у
соціальних службах.
3. Подолання
перешкод
при
впровадженні інновацій у соціальній
службі.
4. Етика просування інновацій у
соціальних
службах.
Стратегії
подолання стримуючих чинників.
Тема 12. Соціальне проектування у
соціальних службах
Питання:
1. Роль інноваційних проектів в
діяльності соціальних служб.
2. Розробка та впровадження проектів
в роботі соціальної служби.
3. Побудова та розвиток команди
проекту. Навчання персоналу проекту.
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7
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2

2

7

1

8

1

2
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4. Менеджмент
вигорання
та
професійного стресу у соціальних
службах.
5. Особливості моніторингу проекту
соціальної служби.
Тема
13.
Соціальні
служби
підтримки сім'ї
Питання:
1. Соціальні служби для сім'ї, дітей та
молоді - поліфункціональний суб’єкт
соціальної роботи в Україні.
2. Правові умови діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
3. Структура
мережі
центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді.
4. Напрями діяльності та основні
характеристики соціальних служб:
цільове призначення, сфери існування,
специфіка
контингенту
клієнтів
соціальних служб.
Тема 14. Заклади соціального
спрямування з підтримки жінок, молоді
та сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах
Питання:
1. Загальна
характеристика
соціальних служб діяльність яких
спрямована на запобігання раннього
соціального
сирітства,
соціальну
адаптацію дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
2. Види соціальних послуг.
3. Особливості
організації
діяльності
закладів
соціального
спрямування для дітей.
4. Мета,
завдання,
функції
діяльності соціального гуртожитку,
центру матері та дитини.
5. Поняття про центри соціальнопсихологічної допомоги.
6. Основні
напрямки
роботи
кризисних центрів.
7. Мета та основні
завдання
кризисних центрів.
Тема 15. Соціальні служби з
профілактики
правопорушень
та
злочинності
Питання:
1. Загальна
характеристика
соціальних служб діяльності яких
спрямована на подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності.
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2

7

1
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7
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2. Організаційні принципи роботи
соціальної
служби
соціального
супроводу.
3. Основні функції спеціалізованої
служби соціального супроводу у
виправній, виховній колонії, слідчому
ізоляторі.
4. Державний соціальний стандарт
соціальних послуг в притулках для
неповнолітніх
служб
у справах
неповнолітніх.
5. Нормативно-правове регулювання
діяльності спеціалізованих формувань
та
закладів
спрямованих
на
профілактику
правопорушень
та
злочинності.
Всього годин:

180

30

20

10

12

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Проаналізуйте використання інформаційних технологій в діяльності соціальних
служб (на прикладі будь-якої соціальної служби Вашого міста/села).
2. Дотримання прав потенційних отримувачів соціальних послуг (на прикладі будь-якої
соціальної служби Вашого міста/села).
3. Проаналізуйте особливості діяльності соціальних служб на рівнях відомчого
підпорядкування.
4. Охарактеризуйте програму соціальної роботи в соціальних службах.
5. Визначте ефективність та результативність стратегії державної соціальної служби в
Україні.
6. Зазначте основні методи соціальної профілактики.
7. Вкажіть канали передачі соціальної інформації.
8. Проаналізуйте індивідуальну форму роботи в соціальних службах.
9. Зазначте методологічні основи соціальної роботи.
10. Охарактеризуйте методи роботи соціальних служб: соціолого-статистичні,
психолого-педагогічні, медико-соціальні.
11. Проаналізуйте раннє втручання як технологію соціальної роботи.
12. Визначте основні напрями роботи інтегрованих соціальних служб.
13. Проведіть SWOT-аналіз соціальної служби (будь-якої на вибір).
14. Проаналізуйте інноваційний процес у соціальних службах.
15. Зазначте стратегії подолання стримуючих чинників
16. Опишіть сутність проектної діяльність у соціальних службах.
17. Балінтівські групи.
18. Ознайомитись з методикою виявлення сімей, які потребують соціального супроводу.
19. Запропонувати тематику інтерактивних дискусій, круглих столів та семінарів для
мультидисциплінарних груп фахівців, що працюють в кризисних центрах.
20. Запропонуйте послідовність дій соціального працівника кризового центру у ході
короткотривалого консультування просвітницько - рекомендаційного характеру.
21. Визначити особливості організації консультативної, профілактичної та
реабілітаційної роботи з сім'ями в умовах спеціалізованих служб.
22. Розробити методичні рекомендації для соціальних працівників, що супроводжують
прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
23. Оцінити ефективність роботи спеціалізованих служб з напряму реабілітації дітей з
функціональними обмеженнями.

24. Проаналізуйте методи і форми індивідуальної роботи з дітьми та молоддю з
функціональними обмеженнями.
25. Проаналізуйте дії фахівців (психологів, соціальних працівників, соціальних
педагогів, лікарів, юристів тощо) закладів соціального спрямування (за вибором) на кожному
етапі комплексної реабілітації: діагностичному, корекційному (корекційно-відновлювальному),
профілактичному.
26. Обґрунтувати доцільність використання форм та методів соціальної роботи при
здійсненні соціального супроводу неповнолітніх, молоді, що повернулася з місць позбавлення
волі";
27. Обґрунтувати доцільність використання форм та методів соціальної роботи
консультативних пунктів: у слідчих ізоляторах; у виправних колоніях;
28. Розробити тематику соціально-психологічних тренінгів з профілактики негативних
явищ у молодіжному середовищі. Для кожної тематики визначити: вікову групу; категорію;
стать; мету; визначити тривалість (кількість днів, годин, кількість занять).
29. Розкрити суттєві ознаки відмінності телефонного консультування від інших видів
психологічної допомоги
30. Охарактеризуйте принципи психологічного консультування. Укажіть ознаки
несприятливого прогнозу щодо подальшої роботи з клієнтом.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 2

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Т Т Т Л Т
1
2
3 4 5
1.5 1.5 1.5 2 1.5

Змістовий модуль 2
Т
6
1.5

Т Т Л Т Т Л Т Л Л
7
8 9 10 11 12 13 14 15
1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 1.5 2 2

МКР
1

МКР
2

30

30

Таблиця 3
Загальна
кількість
балів

100

Шкала оцінювання
Таблиця 4
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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7.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Структура організації соціальної служби.
2. Посадова інструкція та штатний розпис в організаційній структурі соціальної служби.
3. Особливості взаємодії соціальних служб.
4. Специфіка процесу інформування населення про діяльність соціальної служби та
соціальні послуги.
5. Організація надання соціальних послуг у соціальній службі.
6. Правила прийняття рішення про надання соціальних послуг у соціальній службі.
7. Дотримання прав отримувачів соціальних послуг.
8. Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг соціальної служби.
9. Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
10. Складові організаційної побудови системи соціальних служб.
11. Зміст соціальної роботи в соціальних службах.
12. Студентська соціальна служба: зміст та призначення
13. Принципи планування діяльності соціальних служб.
14. Послідовність стратегічного планування. Формулювання місії та бачення соціальної
служби.
15. Стратегічне планування як вибір напрямку розвитку соціальної служби.
16. Розробка плану заходів з реалізації стратегії соціальної служби.
17. Поняття про соціальні стратегії в роботі соціальних служб.
18. Зміст соціальної діагностики та прогнозування.
19. Соціальна реабілітація й адаптація.
20. Формування стратегії соціальної роботи з різними категоріями громадян груп ризику.
21. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства.
22. Соціологічна інформація, її роль у здійсненні процесу управління.
23. Концептуальні підходи до визначення основних ознак інформаційного суспільства.
24. Потреба в управлінській інформації, склад показників для соціального управління,
частота їх отримання, одиниці вимірювання.
25. Корисність управлінської інформації як засіб впливу на зміну уявлень щодо існування
соціального об’єкта, що управляється.
26. Індивідуальна форма соціальної роботи.
27. Групові форми соціальної роботи.
28. Масові форми соціальної роботи.
29. Соціальна робота за місцем проживання.
30. Соціальна робота в навчальних закладах.
31. Основні напрями роботи інтегрованих соціальних служб.
32. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
33. Реінтеграція та соціалізація вихованців інтернатних закладів.
34. Програма навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб.
35. Інновації в соціальній роботі.
36. Методи стимулювання інновацій у соціальних службах.
37. Подолання перешкод при впровадженні інновацій у соціальній службі.
38. Етика просування інновацій у соціальних службах. Стратегії подолання стримуючих
чинників.
39. Роль інноваційних проектів в діяльності соціальних служб.
40. Розробка та впровадження проектів в роботі соціальної служби.
41. Побудова та розвиток команди проекту. Навчання персоналу проекту.
42. Менеджмент вигорання та професійного стресу у соціальних службах.
43. Особливості моніторингу проекту соціальної служби.

44. Мета, завдання, функції діяльності соціального гуртожитку.
45. Державне регулювання соціальною роботою. Закон України „Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю".
46. Завдання, режим роботи приймальника-розподільника.
47. Завдання та функції соціальних служб підтримки сімей.
48. Кадри та персонал закладів (установ) соціальної спрямованості.
49. Сучасні аспекти соціальної роботи із дітьми та молоддю з функціональними
обмеженнями.
50. Соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді - поліфункціональний суб'єкт соціальної
51. роботи в Україні.
52. Організація роботи центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
53. Загальна характеристика соціальних служб, які надають соціальні послуги дітям.
54. Взаємодія суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
55. Загальна характеристика соціальних служб, які надають соціальні послуги молоді.
56. Завдання, функції та організація роботи денного центру перебування ВІЛ- інфікованих
дітей.
57. Загальна характеристика соціальних служб, які надають соціальні послуги сім'ям.
58. Державне регулювання соціальною роботою. Закон України „Про соціальні послуги".
59. Діяльність центру соціально-психологічної допомоги.
60. Типова структура і штати обласних, міських, районних, селищних та сільських центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

