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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

« Дослідження актуальних соціальних проблем» 

V курс 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Спеціальність 231 Соціальна робота   

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота  відповіді,  

визначення  етапів, функцій соціального дослідження, уміння аналізувати   ситуації з 

подальшим визначенням варіантів розв’язання, вибір методів наукового дослідження та  

змістовно-технологічного забезпечення розв’язання обраної соціальної проблеми, уміння 

створювати стратегії впливу, які визначаються потребами особистості, родини, громади. 

Програмні результати навчання: 

розуміння соціальних проблем, соціальної структури й процесів  на рівні суспільства та 

громади; готовність до здійснення підготовки аналітичних, науково-дослідницьких робіт у 

галузі соціальної політики; здатність до проектування соціологічних досліджень, аналізу 

та інтерпретації їх результатів, використання у практичній діяльності;міння розробляти, 

вдосконалювати, адаптувати та оптимально використовувати сучасні технології соціальної 

роботи з різними категоріями отримувачів послуг; нання інноваційних форм та методів 

соціальної роботи з різними групами отримувачів послуг, можливість адаптувати 

інноваційні форми і методи роботи до сучасних реалій; датність знаходити організаційно-

управлінські рішення в нестандартних ситуаціях та відповідати за ці рішення. 

1.  Охарактеризуйте соціальні  проблеми щодо дітей та молоді. 

2. Визначте особливості соціальної роботи  в сучасних умовах. 

3.  Визначте актуальні проблеми соціальної роботи. 

4. Охарактеризуйте одну з інновацій сучасної соціальної практики. 

5. Розкрийте особливості сучасного етапу розвитку соціальної роботи. 

6. Обґрунтуйте умови якісного проведення оцінки потреб дитини. 

7. Сформулюйте рекомендації для успішного спілкування з дитиною під час оцінки 

її потреб. 

8. Розкрийте особливості документування комплексної оцінки потреб дитини/ сім'ї.  

9. Охарактеризуйте  нормативні документи, на яких вибудовується міжвідомча 

взаємодія. 

10. 10.Яким чином ви будете застосовувати мультидисциплінарний підхід у своїй 

майбутній професійній діяльності? 

11. Охарактеризуйте структуру плану соціального супроводу. Як ви  

застосовуватимете його у своїй роботі? 

12. 12.Яким чином ви будете використовувати методи оцінки соціальних проблем у 

своїй професійній діяльності? 

13. Розкрити сутність соціально-педагогічного дослідження, його специфіку. 

 



 


