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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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«Організаційна діяльність соціального педагога» 
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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 відповіді, 

уміння аналізувати  ситуації з подальшим визначенням варіантів розв’язання, уміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці в ході виконання практичного завдання. 

Модуль 1. Експертно-консультаційна діяльність соціального педагога 

(Викладач: Малков Дмитро Юрійович) 

Теоретичний блок: 

1. Розкрийте зміст понять «консультування», «експертне консультування».

2. Розкрийте зміст поняття «соціально-педагогічне консультування».

3. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте принципи консультативної діяльності

соціального педагога.

4. Перерахуйте класифікаційні ознаки та стисло схарактеризуйте види консультаційної

діяльності соціального педагога.

5. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте етапи консультативної бесіди.

6. Обгрунтуйте фактори ефективності експертного консультування.

7. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте етичні та компетентнісні вимоги до

соціального педагога-консультанта.

8. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте змістові складові консультативного

процесу.

9. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте техніки дослідження проблеми-запиту.

10. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте техніки фокусування інформації.

11. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте техніки використання зворотного зв’язку.

12. Перерахуйте та стисло схарактеризуйте техніки представлення прийнятих

експертних рішень.

13. Наведіть приклади типових помилок консультанта в експертно-консультаційній

діяльності.

14. Проаналізуйте особивості соціально-педагогічного консультування клієнтів різних

вікових груп: дітей, підлітків, молоді, дорослих, людей похилого віку (на вибір).

15. Проаналізуйте особивості соціально-педагогічного консультування сім’ї.

16. Проаналізуйте особивості соціально-педагогічного консультування в закладах

освіти, соціальної допомоги та підтримки населення, установах охорони здоров’я

(на вибір).

17. Охарактеризуйте умови ефективної передачі повідомлення в експертному

консультуванні.

18. Опишіть призначення і особливості використання техніки аргументації у



консультативному процесі. 

Практичний блок: 

1. Наведіть приклад проблеми-запиту. Змоделюйте на прикладі проблеми-запиту 

сценарій експертного консультування та визначіть послідовність етапів проведення 

бесіди. 

2. Створіть та обгрунтуйте модель експертно-консультаційного процесу. 

3. Наведіть приклади технік встановлення комунікативного контакту та стисло 

опишіть їх сутність. 

4. Опишіть роль та зміст техніки постановки питань в експертному консультуванні.  

5. Розробіть таблицю різних видів питань, що можуть бути використані у ході 

консультатування. 

6. Наведіть приклади до існуючих форм інтерпретації (на прикладі ситуації-запиту). 

7. Опишіть прийоми, що дозволяють відпрацювати техніки вербальної і невербальної 

взаємодії в експертному консультуванні. 

8. Опишіть вимоги до формулювання рекомендацій замовнику в експертному 

консультуванні.  

9. Розробіть картку обліку проведеної консультативної бесіди і доведіть призначення 

кожного пункту. 

10. Змоделюйте кілька проблемних ситуацій (запитів) і рекомендацій щодо надання  

експертно-консультативної соціально-педагогічної допомоги. 

Модуль 2. Методика організації та проведення адвокаційних капманій 

(Викладач: Лях Тетяна Леонідівна) 

Теоретичний блок: 

1. Охарактеризуйте технології визначення проблем і суперечностей, що 

дискримінують певні групи дітей та сімей. 

2. Опишіть механізми залучення людей, чиї інтереси лобіюються, до участі у 

адвокаційних кампаніях. 

3. Перерахуйте та стисло охарактеризуйте методи адвокації.  

4. Перерахуйте та стисло охарактеризуйте методи і прийоми обробки експертної 

інформації. 

5. Розкрийте зміст понять «адвокаційна діяльність», «адвокаційна кампанія».  

6. Розкрийте зміст понять «адвокація», «адвокатування».  

7. Обґрунтуйте, у чому полягає ктуальність адвокаційної діяльності соціального 

працівника в Україні.  

8. Перерахуйте та стисло охарактеризуйте рівні адвокації.  

9. Проаналізуйте вітчизняний досвід проведення успішних кампаній з адвокації 

інтересів вразливих верств населення (до 3-х прикладів). 

10. Проаналізуйте зарубіжний досвід проведення успішних кампаній з адвокації 

інтересів вразливих верств населення (до 3-х прикладів). 

Практичний блок: 

1. Запропонуйте алгоритм розробки адвокаційної капманії.  

2. Оберіть будь-яку групу клієнтів соціальної роботи, чиї права дискримінуютья і вони 

потребують адвокації інтересів. Визначте проблему (и) й суперечність (ості) у 

нормативно-правових актах, що призводять до дискримінації цієї групи клієнтів 

соціальної роботи. Врахуйте, що можна здійснювати не лише аналіз вітчизняних 

нормативно-правових актів, але й порівнювати сучасний стан національного 

законодавства України у галузі, яку ви обрали, й оцінку стану його відповідності 

міжнародним стандартам у відповідній галузі. 



 

 




