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2017 – 2018 навчальний рік 

Галузь знань Соціальна робота 

Спеціальність         231 «Соціальна робота (Соціальна педагогіка)» 

Інститут, 
факультет, 
відділення 

Інститут Людини 



Форма опису програми екзамену 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Веретенко Тетяна Григорівна 
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 
«Науково-дослідницька діяльність соціального педагога» 

V курс 
Спеціальність 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка) 

Форма проведення: письмова 
Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  
Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота та 
розгорнутість відповіді,  визначення  етапів, функцій соціально-педагогічного 
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. 

1.  Визначіть актуальні теми соціально-педагогічних досліджень. 
2. Охарактеризуйте одну з інновацій сучасної соціально-педагогічної 

практики. 
3. Охарактеризуйте соціально-педагогічні проблеми щодо дітей та 

молоді. 
4. Розкрити сутність соціально-педагогічного дослідження, його 

специфіку. 
5. Особливості застосування  тестування у соціально-педагогічному 

дослідженні. 
6. Розкрийте сутність поняття методологія наукового дослідження. 
7. Особливості застосування анкетування у соціально-педагогічному 

дослідженні. 
8. Функції соціально-педагогічного дослідження. 
9. Визначить мету та завдання  контрольного етапу експеримента. 
10. Схарактеризуйте рівні методології соціально-педагогічного 

дослідження. 
11. Визначить мету та завдання  формувального етапу експеримента. 
12. Cхарактеризувати методологічну роль філософії. 
13. Визначить мету та завдання констатувального етапу експеримента. 
14. Розкрийте особливості соціально-педагогічного дослідження.    
15. Розкрийте роль методів обробки даних у соціально-педагогічному 



дослідженні. 
16. Схарактеризуйте загальнонауковий рівень методології. 
17. Розкрийте роль емпіричних методів у соціально-педагогічному 

дослідженні. 
18. Схарактеризуйе конкретно-науковий рівень методології. 
19. Схарактеризуйте метод   контент – аналізу у соціально-

педагогічному дослідженні.  
20. Створіть програму соціально-педагогічного дослідження. 
21. Схарактеризуйте метод моделювання у соціально-педагогічному 

дослідженні.  
22. Схарактеризуйте етапи соціально-педагогічного дослідження. 
23. Розкрийте роль теоретичних методів у соціально-педагогічному 

дослідженні. 
24. Визначення проблеми соціально-педагогічного дослідження. 
25.  Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження. 
26. Схарактеризуйте об’єкт соціально-педагогічного дослідження. 
27. Послідовність проведення  соціально-педагогічного дослідження 
28. Схарактеризуйте предмет соціально-педагогічного дослідження. 
29. Вимоги до проведення наукового  дослідження. 
30. Основна мета  фундаментального соціально-педагогічного 

дослідження. 
31. Розкрийте роль експерименту у соціально-педагогічному 

дослідженні. 
32. Основна мета прикладного соціально-педагогічного дослідження. 
33. Розкрийте взаємозв’язок об’єкта та предмета соціально-

педагогічного дослідження. 
34. Розкрийте напрями розвитку науки статистика, її предмет, завдання, 

функції. 
35. Визначить  послідовність статистичного дослідження. 
36. Схарактеризуйте основні складові частини статистики: теорія 

статистики; економічна статистика; галузеві статистики; соціальна 
статистика. 

37. Джерела інформації: перепис населення, офіційна статистична 
інформації     

38. Сучасна організація статистики в Україні. 
39. Перепис населення  - офіційна статистична інформації. 
40. Визначить якість офіційної статистичної інформації. 
41. Визначить основні складові доходів населення. 
42. Використання статистики охорони здоров’я у соціально-

педагогічних дослідженнях. 
43. Методика комплексної оцінки бідності населення. 
44. Вибіркове обстеження умов життя респондентів. 



 

 


