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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: 
вміння обирати проблему наукового дослідження; визначати категоріальний апарат 
соціально-педагогічного дослідження, мету і завдання дослідження; працювати з 
першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження; організовувати процедуру 
соціально-педагогічного дослідження; добирати оптимальні дослідницькі методики; 
оформляти результати дослідження згідно з вимогами до наукової роботи; визначати 
завдання професійної діяльності педагога – викладача вищого навчального закладу; 
проектувати різні етапи роботи з організації навчально-виховного процесу; користуватися 
вимогами державного галузевого стандарту; орієнтуватися в системі навчальних планів та 
програм зі спеціальності «Соціальна педагогіка»; здійснювати підготовку та проведення 
основних організаційних форм професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; 
добирати та застосовувати методичний матеріал відповідно до навчальної дисципліни, 
теми, організаційної форми навчально-виховного процесу тощо; добирати та доцільно 
застосовувати форми самостійної роботи майбутніх фахівців; визначати фактори 
успішності навчального процесу та відповідно до цього коректувати свою діяльність; 
застосовувати інновації  та здійснювати інноваційну діяльність в соціальній сфері; 
визначати інноваційний потенціал особистості; керувати об’єктами сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій; використовувати можливості хмарних сервісів 
при побудові наукового дослідження та у навчальному процесі; обирати і користуватися 
сучасними адаптованими до навчального процесу інформаційними та інформаційно-
комунікаційними технологіями; 

1. Охарактеризуйте соціально-педагогічні проблеми щодо дітей та молоді.
2. Визначте особливості соціального виховання в сучасних соціокультурних

умовах.
3. Визначте актуальні теми для соціально-педагогічних досліджень.
4. Охарактеризуйте одну з інновацій сучасної соціально-педагогічної практики.
5. Розкрийте особливості сучасного етапу розвитку соціальної педагогіки.



6. Обґрунтуйте умови якісного проведення оцінки потреб дитини. 
7. Розкрийте значення показників компоненту «Потреби для розвитку дитини»  

для вашої майбутньої професійної діяльності. 
8. Розкрийте значення  показників компоненту «Батьківський потенціал» для 

вашої майбутньої професійної діяльності. 
9. Розкрийте значення  показників компоненту «Фактори сім'ї та середовища» для 

вашої майбутньої професійної діяльності. 
10.  Яким чином ви будете застосовувати мультидисциплінарний підхід у своїй 

майбутній професійній діяльностіРозкрийте значення  показників компоненту 
«Батьківський потенціал» для вашої майбутньої професійної діяльності. 

11. Яким чином ви будете використовувати методи оцінки соціальних проблем 
громади у своїй професійній діяльності? 

12. Яким чином ви будете залучати членів громади до вирішення проблем дітей та 
молоді? 

13. Яким чином дані соціального паспорту місцевої громади ви можете 
використовувати у своїй професійній діяльності? 

14. Проаналізуйте алгоритм соціального інспектування. Як ви будете застосовувати 
його у своїй роботі? 

15. Охарактеризуйте структуру плану соціального супроводу. Як ви  
застосовуватимете його у своїй роботі? 

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

17. Охарактеризуйте  нормативні документи, на яких вибудовується міжвідомча 
взаємодія. 

18. Яким чином ви будете застосовувати міжвідомчий підхід у своїй майбутній 
професійній діяльностіРозкрийте значення  показників компоненту «Фактори 
сім'ї та середовища» для вашої майбутньої професійної діяльності. 

19. Сформулюйте рекомендації для успішного спілкування з дитиною під час 
оцінки її потреб. 

20. Розкрийте особливості сучасного етапу розвитку соціальної педагогіки. 
21. Обґрунтуйте умови якісного проведення оцінки потреб дитини. 
22. Розкрийте значення показників компоненту «Потреби для розвитку дитини»  

для вашої майбутньої професійної діяльності. 
23. Визначте особливості соціального виховання в сучасних соціокультурних 

умовах. 
24. Визначте актуальні теми для соціально-педагогічних досліджень. 
25. Охарактеризуйте одну з інновацій сучасної соціально-педагогічної практики. 
26. Охарактеризуйте соціально-педагогічні проблеми щодо дітей та молоді. 
27. Розкрити сутність соціально-педагогічного дослідження, його специфіку. 
28. Особливості застосування  тестування у соціально-педагогічному дослідженні. 
29. Розкрийте сутність поняття методологія наукового дослідження. 
30. Особливості застосування анкетування у соціально-педагогічному дослідженні. 
31. Функції соціально-педагогічного дослідження. 
32. Мета та завдання  контрольного етапу експеримента. 
33. Схарактеризуйте рівні методології соціально-педагогічного дослідження. 
34. Мета та завдання  формувального етапу експеримента. 
35. Cхарактеризувати методологічну роль філософії. 
36. Мета та завдання констатувального етапу експеримента. 

 



 
37. Розкрийте особливості соціально-педагогічного дослідження.    
38. Розкрийте роль методів обробки даних у соціально-педагогічному дослідженні. 
39. Схарактеризуйте загальнонауковий рівень методології. 
40. Розкрийте роль емпіричних методів у соціально-педагогічному дослідженні. 
41. Схарактеризуйе конкретно-науковий рівень методології. 
42. Схарактеризуйте метод   контент – аналізу у соціально-педагогічному 

дослідженні.  
43. Програма соціально-педагогічного дослідження. 
44. Схарактеризуйте метод моделювання у соціально-педагогічному дослідженні.  
45. Схарактеризуйте етапи соціально-педагогічного дослідження. 
46. Розкрийте роль теоретичних методів у соціально-педагогічному дослідженні. 
47. Визначення проблеми соціально-педагогічного дослідження. 
48.  Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження. 
49. Схарактеризуйте об’єкт соціально-педагогічного дослідження. 
50. Послідовність проведення  соціально-педагогічного дослідження 
51. Схарактеризуйте предмет соціально-педагогічного дослідження. 
52. Вимоги до проведення наукового  дослідження. 
53. Основна мета  фундаментального соціально-педагогічного дослідження. 
54. Розкрийте роль експерименту у соціально-педагогічному дослідженні. 
55. Основна мета прикладного соціально-педагогічного дослідження. 
56. Розкрийте взаємозв’язок об’єкта та предмета соціально-педагогічного 

дослідження. 
57. Зміст та завдання професійної підготовки фахівця з соціальної педагогіки 
58. Характеристика  професійної підготовки фахівця  соціальної сфери в одній з 

країн світу за вибором студента 
59. Структура та складові державного галузевого стандарту 
60. Навчальна програма до професійно-орієнтованого предмету 
61. Класифікації організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі 
62. Характеристика видів лекцій, що застосовуються у викладанні теорії та 

технології соціально-педагогічної роботи.  
63. Особливості роботи викладача — консультанта по написанню курсових, та 

атестаційних робіт 
64. Інтерактивні технології в проведенні практичних занять соціально-

педагогічного циклу 
65. Особливості формування навичок самостійної роботи у майбутніх соціальних 

педагогів 
66. Використання ІКТ у викладання предметів соціально-педагогічного циклу 
67. Особливості формування навичок самостійної роботи у майбутніх соціальних 

педагогів 
68. Структура, види та завдання прoфесiйнoї практики для студентiв спецiальнoстi 

„Сoцiальна педагoгiка”.  
69. Сучасні хмарні сервіси. Google диск.  
70. Соціальні сервіси. Створення власних блогів, сайтів.   
71. Е-середовище КУБГ. Пошук в е-бібліотеках  
72. Впорядкування ресурсів різних типів/форматів в одному документі OneNote.  
73. Мережні інструменти. Можливості інтелект-карт.  
74. Побудова карти власного дослідження  
75. ІТ академія в сучасному навчальному процесі  



76. Відкриті електронні курси. Створення електронного курсу 
77. Порівняння структури та вимог.  
78. Створення та розміщення е-контенту у Moodle.   
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