Пояснювальна записка

Навчальним планом підготовки фахівців освітнього ступеня магістр
(спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота»)
2017 р. передбачений комплексний кваліфікаційний екзамен. Державний іспит
має на меті здійснити перевірку компетентностей з таких нормативних
навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки фахівців із соціальної
роботи: «Теорія соціальної роботи», «Практикум з соціальної роботи»,
«Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб», «Організація
управління навчальним процесом у ВНЗ», «Структурування навчальної
дисципліни», «Методика викладання у ВНЗ», «Методологія і організація
наукових досліджень в галузі соціальної роботи», «Історико-філософські основи
соціальної роботи», «Інноваційні процеси в соціальній роботі», «Соціальна
політика і соціальна робота в Україні».
Зміст програми кваліфікаційного іспиту базується на основних положеннях
програм зазначених нормативних дисциплін, які вивчались студентами у
передбачених навчальним планом семестрах, та доповнений сучасними
науковими дослідженнями в галузі соціальної роботи.
У процесі підготовки до державного екзамену студенти повинні
орієнтуватись на такі головні вимоги до змісту відповідей на всі питання білету:
 демонструвати глибинне знання та системне розуміння теоретичних
концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних
наук;
 критично осмислювати проблеми в науковій або професійній діяльності
на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що
потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої
інформації та суперечливих вимог;
 критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела
знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації
щодо їх впровадження;
 аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї,
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи,
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до
цінностей соціальної роботи;
 демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати
своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи;
 самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для
професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання,
розвивати професійні навички та якості.
Білет державного іспиту передбачає поділ поданих у програмі питань на дві
частини: теоретичну з двох питань і практичну з одного питання. Студенту під
час екзамену відводиться на підготовку і виголошення відповіді 30 хвилин.
Програма
І. Теоретична частина
1. Сутність, суб’єкти, об’єкти, функції соціальної роботи.
2. Закономірності та принципи соціальної роботи.

3. Сутність, класифікація, характеристика теоретичних моделей соціальної
роботи.
4. Сутність, особливості, класифікації технологій соціальної роботи.
5. Сутність, класифікація, характеристика форм соціальної роботи.
6. Тренінг як групова форма соціальної роботи: мета, завдання, зміст,
структура, правила роботи з групою, етапи проведення, методи та засоби.
7. Сутність, класифікація, характеристика методів соціальної роботи.
8. Оцінювання як технологія соціальної роботи, орієнтована на визначення
потреб клієнтів, системний моніторинг якості надання послуг і досягнутих
результатів.
9. Соціальна профілактика як технологія соціальної роботи: об’єкт,
суб’єкти, види, мета, завдання, зміст, моделі, програми, форми, методи, засоби.
10. Технології соціального виховання особистості: сутність, ознаки, мета,
завдання, зміст, форми, методи, засоби.
11. Ведення випадку як базовий спосіб організації надання індивідуальних
соціальних послуг клієнтам.
12. Професійні завдання та функції фахівців із соціальної роботи.
13. Професійна компетентність фахівців із соціальної роботи: сутність,
структура, зміст.
14. Етичні принципи та норми етичної поведінки фахівців із соціальної
роботи.
15. Сутність та завдання менеджменту персоналу освітніх закладів і
соціальних служб.
16. Характеристика принципів управління персоналом.
17. Визначення та характеристика методів управління персоналом.
18. Характеристика функцій управління персоналом.
19. Сутність, значення та основні теорії мотивації персоналу.
20. Сутність та характеристика каналів вербування персоналу.
21. Характеристика методів відбору персоналу.
22. Визначення, сутність та завдання розвитку персоналу організації.
23. Делегування повноважень як важливий засіб підтримки та розвитку
персоналу.
24. Планування професійної кар’єри та підвищення кваліфікації кадрів.
25. Сутність, структура, критерії, рівні інноваційної діяльності в соціальній
роботі.
26. Готовність фахівця із соціальної роботи до інноваційної діяльності: суть,
структура, функції.
27. Інноваційні технології соціальної роботи; їх аналіз.
28. Моніторинг якості підготовки майбутнього соціального працівника до
реалізації інноваційних технологій у професійній діяльності.
29. Типи інноваційних процесів у соціальній роботі, їх аналіз.
30. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в соціальній
сфері.
31. Управління інноваційною діяльністю в соціальній сфері.
32. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності соціального
працівника та шляхи їх подолання.

33. Філософія соціальної допомоги в епоху раннього і класичного
Середньовіччя.
34. Філософія соціальної допомоги в контексті теорій «природного права» і
«суспільного договору» в епоху Пізнього Середньовіччя та на початку Нового
часу.
35. Філософська парадигма буржуазної держави як субʼєкта соціальної
допомоги в епоху Нового часу.
36. Теоретичне осмислення практики соціальної роботи у першій половині
ХХ ст.
37. Філософія соціальної допомоги в теоріях соціальної держави та
економічних теоріях вільного ринку у ХХ ст.
38. Рівні та ступені вищої освіти, Національна рамка кваліфікацій.
39. Єдина державна електронна база з питань освіти.
40. Сутність, види та форми академічної мобільності.
41. Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти.
42. Охарактеризуйте систему управління вищою освітою.
43. Охарактеризуйте систему забезпечення якості вищої освіти.
44. Заклади вищої освіти: основні завдання, правовий статус.
45. Типи закладів вищої освіти, особливості національного та
дослідницького університетів, структура закладу вищої освіти.
46. Охарактеризуйте систему управління закладом вищої освіти. Основні
повноваження керівника закладу вищої освіти.
47. Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти.
48. Характеристика факультету як основного структурного підрозділу
закладу вищої освіти. Система управління на факультеті.
49. Кафедра як базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти,
основні завдання і напрями діяльності.
50. Навчальна дисципліна як засіб формування компетентності студентів.
Змістова та процесуальна складова навчальної дисципліни.
51. Цілісність навчального процесу як системотвірна основа структурування
змісту навчальної дисципліни.
52. Поняття логічної структури змісту навчального матеріалу. Навчальні
елементи та їх види.
53. Місце змісту навчання в структурі процесу навчання. Зміст освіти та
зміст навчання.
54. Компетентнісний підхід у підготовці викладача закладу вищої освіти.
Проект стандартів про вищу освіту.
55. Основні формування студентів в процесі секторальної (вертикальної)
моделі викладу навчального матеріалу.
56. Основні формування студентів в процесі кругової (горизонтальної)
моделі викладу навчального матеріалу.
57. Змішана модель викладу навчального матеріалу. Інтерпретація змішаної
моделі викладу навчального матеріалу у відповідності до логічної структури.
58. Цілісне формування компетенції шляхом секторально-кругового
поєднання лекційних, практичних занять, самостійної роботи та ІНДЗ.

59. Змістові, процесуальні, організаційні, результативні вимоги до
навчальної дисципліни у ЗВО.
60. Сутність, структура, зміст науково-дослідницької компетентності
фахівців із соціальної роботи, викладачів закладів вищої освіти.
ІІ. Практична частина
1. Визначити критерії вибору та обґрунтування актуальності теми
наукового дослідження в галузі соціальної роботи.
2. Визначити категорії наукового дослідження в галузі соціальної роботи:
об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза, наукова новизна, теоретичне, практичне
значення.
3. Визначити сутність і класифікацію методів наукового дослідження.
Охарактеризуйте теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження.
4. Визначити особливості, класифікації, етапи застосування, переваги та
недоліки методу спостереження.
5. Визначити вимоги до структури та змісту анкети, види й етапи
проведення анкетування.
6. Охарактеризуйте особливості, етапи застосування, переваги та
недоліки методу соціометрії.
7. Визначити класифікацію, етапи, систему загальних вимог для
ефективного проведення наукового експерименту.
8. Загальна характеристика, структура, етапи виконання, основні вимоги
до оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни.
9. Визначити сутність, мету, завдання, порядок визначення та
затвердження тематики випускних кваліфікаційних робіт освітнього ступеня
«магістр».
10. Визначити вимоги до структури та змісту випускних кваліфікаційних
робіт освітнього ступеня «магістр».
11. Охарактеризуйте організаційні етапи написання, підготовку, порядок та
процедуру захисту випускних кваліфікаційних робіт освітнього ступеня
«магістр».
12. Визначити сутність, мету, завдання, етапи організації та проведення,
підведення підсумків та аналіз результатів Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Соціальна робота».
13. Визначити сутність та різновиди академічного плагіату, порядок
перевірки наукових і навчально-методичних праць на академічний плагіат.
14. Визначити поняття, функції, основні види наукових публікацій.
15. Визначити вимоги до структури, змісту та оформлення тез наукової
доповіді (повідомлення).
16. Визначити вимоги до структури, змісту та оформлення наукової статті.
17. Визначити види, структуру, вимоги до змісту монографії.
18. Визначити види, структуру, вимоги до змісту підручників.
19. Визначити види, структуру, вимоги до змісту посібників.
20. Сутність понять «форми навчання», «форми організації навчання»,
«форми організації пізнавальної діяльності студентів».

21. Методика організації фронтальної, групової, колективної, парної,
індивідуальної та індивідуалізованої роботи студентів.
22. Засоби навчання, їх функції, різновиди, напрями розширення у вищій
школі.
23. Методи навчання, їх сутність і взаємозв’язок з формами і засобами
навчання.
24. Лекція як основна форма викладу навчального матеріалу у ЗВО.
25. Семінарське заняття. Методика підготовки та проведення різних видів
семінарів.
26. Практичні заняття як основна форма навчальної діяльності студентів.
27. Самостійна робота студентів як провідна форма організації
навчального процесу у ЗВО.
28. Практична підготовка як провідна форма організації освітнього
процесу у вищій школі.
29. Контроль в процесі навчання, його структура та функції.
30. Види, форми, методи та прийоми контролю у навчанні.
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Знання основного навчального Відповідь не структурована,
матеріалу неповні, поверхові,
необґрунтована, виголошення
недостатньо осмислені.
наявних знань недостатньо свідоме.
Навчальний матеріал
Рівень володіння розумовими
відтворює відповідно до
операціями низький. Не уміє
тексту. Володіє лише
самостійно аналізувати,
елементарними вміннями
порівнювати, узагальнювати та
навчальної діяльності.
робити висновки.
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2
Неза
дові
льно

Студент аналізує менше
половини навчального
матеріалу; має фрагментарні
уявлення про роботу з
джерелами, відсутні
сформовані вміння та навички.
Відтворює недостатню
кількість навчального
матеріалу. Має нечіткі
уявлення про об'єкт вивчення.
Нездатен розкрити виділені в
білеті позиції.

Відповідь хаотична, фрагментарна.
Відсутність чіткого усвідомлення
суті заученого матеріалу, що
відтворюється. На низькому рівні
виявляє здатність елементарно
викладати думки. Не здатен
сформулювати відповідь без
допомоги членів екзаменаційної
комісії.
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