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Визначення Характеристика відповідей студента 

6-12 балів Низький  Студент проявив поверхові, 

фрагментарні теоретичні знання і не 

обізнаність щодо напрямів та форм 

соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти та (або) не 

спроможність до оцінки результату 

власної діяльності. Студент не здатний 

розв’язати практичні завдання через 

невміння чітко визначити мету 

діяльності соціального педагога в 

закладах освіти, ресурси, цільову 

групу, розробити та реалізувати план 

відповіді, навести приклади 

13-22 бали Задовільний Студент виявив достатню теоретичну 

підготовку з програмного матеріалу, 

вміння викласти окремі положення 

теорії соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти. Не виявив 

спроможності до загальної оцінки 

факторів успішності діяльності 

соціального педагога в закладах 

освіти. У процесі розв’язання 

практичного завдання студент 

продемонстрував здатність до 

вирішення окремих складових 



визначеної проблеми, володіння 

певними методами роботи і часткову 

спроможність до оцінки результату 

власної соціально-педагогічної 

діяльності. 

23-34 бали Достатній Студент  виявив достатній рівень 

теоретичної підготовки з програмного 

матеріалу, вміння послідовно його 

викласти. Логічно розмірковує при 

характеристиці теорії соціального-

педагогічної діяльності в закладах 

освіти, дає відповіді щодо методів та 

форм соціально-педагогічної роботи 

соціального педагога в закладах 

освіти. У процесі розв’язання 

практичного завдання студент 

продемонстрував здатність до 

розв’язання завдання, використовуючи 

лише стандартні способи вирішення 

визначеної проблеми. Виявив 

достатній рівень володіння основними 

формами і методами соціально-

педагогічної роботи. 

35-40 балів Високий  Студент  виявив високий рівень 

теоретичної підготовки, вміння 

аналізувати наукову літературу з 

навчального предмету, логічно та 

послідовно викладати теоретичний 

матеріал, обґрунтувати основні 

наукові положення з теорії діяльності 

соціального педагога в закладах освіти 

та робити висновки. У процесі 

виконання практичних завдань студент 

виявив здатність вірно формулювати 

конкретну мету соціально-педагогічної 

роботи у закладах освіти, визначати 

цільову групу, ресурси, добирати 

адекватні методи та форми соціально-

педагогічної роботи в закладах освіти. 

Студент виявив творчий підхід до 

розробки та втілення практичних 

завдань, спроможність до всебічної 

оцінки та аналізу результату власної 

діяльності, та діяльності клієнтів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 



Тестові завдання: 

1. Систему дошкiльної  освiти становлять: 

а) будинки дитини, центри розвитку дитини; 

б) центри дитячої, юнацької творчості; 

в) школи соціальної реабілітації. 

2. Соціальний педагог у закладах додаткової освіти забезпечує: 

а) профілактику правопорушень серед неповнолітніх; 

б) соціальний захист і охорону прав дітей та учнівської молоді; 

в) умови для всебічного розвитку дітей та учнівської молоді. 

3. Працівники психологічної служби можуть надавати такі послуги: 

а) логопедичні; 

б) соціальні; 

в) інтелектуальні. 

4. До посадових обов’язків соціального педагога закладу освіти 

зараховано: 

а) складання договорів, контрактів, участь у підготовці юридичних 

висновків; 

б) обстеження учнів ЗНЗ, які мають порушення мовлення; 

в) виявлення труднощів, проблем, конфліктних ситуацій, відхилень у 

поведінці учнів та своєчасне надання їм допомоги. 

5. Функцією соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти є: 

а) логіко-гносеологічна; 

б) консультативна; 

в) правотворча. 

6. Напрямком соціально-педагогічної роботи фахівця в закладі освіти є: 

а) особистісно-зорієнтований підхід у навчанні; 

б) вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та учнівської 

молоді; 

в) пошук оптимальних шляхів підвищення ефективності уроку. 

7. До методів соціально-педагогічної роботи належать: 

а) структурно-функціональний; 



б) соціально-економічний експеримент; 

в) соціально-педагогічний паспорт класу. 

8. До організаційних форм соціально-педагогічної роботи, які проводяться 

в закладах освіти зараховують:  

а) експертну оцінку, діагностичне й оцінююче інтерв’ю; 

б) педагогічне спостереження; 

в) акції, фестивалі, міні-спектаклі, конкурси. 

9. До структури соціально-педагогічної діагностики належить: 

а) колективне обговорення проблеми; 

б) констатація певного неблагополуччя в діяльності й поведінці дитини; 

в) з’ясування розбіжностей в дискусії та вироблення на цій основі єдиної 

думки (консенсусу). 

10. До діагностичних ознак, які можуть стати факторами ризику в дітей 

молодшого шкільного віку належать: 

а) соціально-комунікативна активність; 

б) позитивні стосунки у межах родинної системи; 

в) негативне ставлення до навчання, стійка неуспішність, шкільні 

конфлікти, втечі з дому. 

11. До діагностичних ознак, які можуть стати факторами ризику в 

підлітковому віці належать: 

а) культурна поведінка під час навчання; 

б) прояви зухвалості, агресивності в поведінці дітей; 

в) відчуття радості від здійснення добрих вчинків. 

12. Консультування – це: 

а) робота за конкретним запитом; 

б) знайомство вчителів і батьків з основними закономірностями 

психічного розвитку дитини; 

в) професійна допомога учням, учителям, адміністрації, батькам (опікунам) у 

пошуку розв’язання проблемної ситуації. 

13. За тривалістю консультації можуть бути: 

а) 24 календарні дні; 



б) короткочасними; 

в) від 10 до 12 годин. 

14. До форм просвітницької діяльності соціального педагога належать: 

а) виступи на батьківських зборах, лекторії, семінари, конференції, 

практикуми, круглі столи, педагогічні наради; 

б) анкетування, інтерв’ювання; 

в) соціально-педагогічне дослідження серед учнів, педпрацівників; 

батьків. 

15. До форм та методів роботи з різними типами сімей належать: 

а) факультативи, гуртки, секції; 

б) заохочення роботи над проектами; 

в) батьківський лекторій, сімейні свята, родинні конкурси. 

16. Соціально-реабілітаційна робота з сім’єю спрямована на: 

а) надання сім’ї різних видів матеріальної допомоги (одяг, медикаменти, 

харчування, санаторні путівки); 

б) виявлення потенційно неблагополучних сімей; 

в) захист прав членів родини у кризових ситуаціях. 

17. Соціально-профілактична робота з сім’єю спрямована на: 

а) попередження різних форм насильства, помилок сімейного виховання у 

членів сім’ї; 

б) надання різноманітних консультативних послуг сім’ї; 

в) створення мережі організацій для надання культурно-освітніх та 

фізично-оздоровчих послуг членам сім’ї. 

18. Соціально-педагогічний супровід сім’ї – це: 

а) організація вільного часу та відпочинку сім’ї, розвиток інтересів і 

потреб її членів; 

б) створення сприятливого сімейного мікроклімату, організація 

внутрішньосімейного спілкування; 

в) робота соціального педагога з сім’єю, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, спрямована на підтримку сім’ї у різних видах її 

життєдіяльності. 



19. Соціально-педагогічне інспектування – це: 

а) забезпечення змістовного дозвілля сім’ї (навчальні курси, клуби та 

гуртки за інтересами, школи молодої сім’ї); 

б) попередження неконструктивної взаємодії між членами сім’ї; 

в) складова соціального супроводу, метою якого є контроль соціальним 

педагогом за реалізацією у сім’ї прав її членів, виявлення випадків їх порушення 

та умов, що цьому сприяють. 

20. До напрямків роботи соціального педагога з багатодітною сім’єю 

належить: 

а) трудова співдружність у сім’ї; 

б) інформування про права сім’ї та дітей; 

в) взаємна довіра між членами родини. 

21. До напрямків роботи соціального педагога з неповною сім’єю 

належить: 

а) формування українського менталітету; 

б) корекція стосунків сім’ї та її членів з мікросередовищем; 

в) формування національної свідомості. 

22.  Напрямки роботи соціального педагога з вторинношлюбною сім’єю: 

а) забезпечення харчування; 

б) профілактика дитячої депресії, девіантної поведінки дітей в умовах 

різноманітних вимог батьків; 

в) дотримання правил безпеки життєдіяльності. 

23. Напрямки роботи соціального педагога з міжнаціональною сім’єю: 

а) організація самообслуговування; 

б) організація на основі національних традицій дозвілля й відпочинку сім’ї; 

в) з’ясування причин поведінки, що відрізняється від загальноприйнятої. 

24. Напрямки роботи соціального педагога з опікунською сім’єю: 

а) виховання культурної поведінки; 

б) підготовка рідних і нерідних дітей до входження в сім’ю; 

в) охорона здоров’я. 



25. Напрямки роботи соціального педагога з сім’єю в якій є засуджені 

члени родини: 

а) формування уміння правильно висловлювати думки; 

б) профілактика негативних явищ і девіантної поведінки; 

в) навчально-виховна діяльність. 

26. Однією з форм інтеграції є: 

а) тимчасова; 

б) короткострокова; 

в) довгострокова. 

27. Повна інтеграція рекомендована тим дітям: 

а) які, незалежно від стану психофізичного розвитку об’єднуються з 

учнями загальноосвітньої школи кілька разів на місяць для проведення спільних 

заходів; 

б) у яких психофізичний розвиток наближений до вікової норми, але їхнє 

навчання в умовах загальноосвітньої школи має супроводжуватися корекційною 

допомогою відповідних фахівців; 

в) які за рівнем психофізичного розвитку відповідають віковій нормі та 

психологічно готові до спільного навчання зі здоровими однолітками. 

28. Завданням інтегрованого навчання є: 

а) здійснення профілактичної роботи з дітьми щодо запобігання їх 

деструктивної поведінки; 

б) забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на 

здобуття середньої освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у 

комплексному поєднанні з корекційно-реабілітаційними заходами; 

в) проведення індивідуальної роботи з дітьми, які потребують особливої 

педагогічної уваги. 

29. Принцип гуманізму в інтегрованому закладі передбачає: 

а) організацію різноманітних видів соціально значущої діяльності дітей; 

б) створення атмосфери психологічного комфорту й безпеки дитини; 



в) утвердження дитини з особливостями психофізичного розвитку в ЗНЗ 

як найвищої соціальної цінності, задля найповнішого розкриття її здібностей, 

гармонії стосунків у дитячому колективі. 

30. Принцип толерантності в інтегрованому закладі забезпечує: 

а) встановлення гуманних, морально здорових взаємин у шкільному 

колективі; 

б) виховання в учнів ЗНЗ чуйного, ввічливого, терпимого ставлення до 

дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

в) охорону життя та здоров’я дітей. 

31. Принцип конфіденційності в інтегрованому закладі передбачає: 

а) необхідність підвищення рівня соціально-правових знань педагогічних 

працівників та батьків; 

б) не розголошення відомостей делікатного характеру членами 

педагогічного колективу про дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

в) необхідність дотримання педагогічної етики педагогічними 

працівниками. 

32. Принцип коректної термінології в інтегрованому закладі полягає: 

а) в організації соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які потребують 

допомоги; 

б) у спонуканні учнів до самоорганізації та самостійності; 

в) у дотриманні правил толерантної поведінки, подоланні стереотипів та 

невживані термінів, які стигматизують дитину. 

33. Принцип оптимізму в інтегрованому закладі передбачає: 

а) забезпечення рівних можливостей дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в середовищі ЗНЗ; 

б) віру в досягнення позитивного результату, враховуючи потенційні 

можливості дітей; 

в) захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання 

положень міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів в 

умовах школи та сім’ї. 



34. Принцип безбар’єрного середовища в інтегрованому закладі полягає у 

тому, що: 

а) необхідно забезпечувати участь дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в конкурсних програмах ЗНЗ; 

б) необхідно надавати допомогу (на рівні своєї компетенції) у вирішенні 

побутових проблем дітей; 

в) шкільні приміщення мають бути пристосовані та облаштовані 

відповідно потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку задля їхньої 

безпеки і можливості пересуватися без перешкод. 

35. Принцип взаємодії в інтегрованому закладі сприяє: 

а) участі дітей з особливостями психофізичного розвитку в святах дитячо-

юнацьких бібліотек; 

б) встановленню дружніх, позитивних стосунків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку та їх однолітків з типовим рівнем розвитку, що дасть 

змогу першим брати повноцінну участь у заняттях і позанавчальних заходах, 

реалізовувати свій потенціал; 

в) участь у міських/районних/ обласних конкурсах творчості дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. 

36. Принцип індивідуалізованого навчання в інтегрованому закладі 

полягає: 

а) у здійсненні індивідуального підходу до дитини в контексті її вікового 

розвитку; 

б) у дослідженні особистості дитини, що розвивається у системі її 

взаємодії із соціальним мікросередовищем; 

в) у забезпеченні навчання за індивідуальним програмами, планами, 

розробленими навчальними закладами з урахуванням психофізичних 

особливостей учнів, їх функціональних, потенційних можливостей і потреб. 

37. Принцип диференційного підходу в навчанні та вихованні в 

інтегрованому закладі обумовлений тим, що: 

а) особистість дитини необхідно вивчати в процесі діяльності та 

спілкування; 



б) в одному і тому ж класі можуть навчатись діти з одним порушенням, 

але з різними особливостями його прояву, з можливими додатковими 

відхиленнями у розвитку; 

в) висновки про особистість дитини не здійснюються лише на основі 

одного методу дослідження. 

38. Принцип корекційно-компенсаційної спрямованості навчання в 

інтегрованому закладі передбачає: 

а) побудову навчального процесу з використанням збережених 

аналізаторів, функцій і систем організму дитини у відповідності до специфіки 

порушення розвитку; 

б) оцінку дитину порівняно до соціальних норм та еталонів; 

в) реабілітацію дитини в очах оточення за допомогою демонстрації її 

найкращих сторін. 

39. Принцип врахування відмінностей розвитку в інтегрованому закладі 

означає, що: 

а) всі діти різні, і всі вони потребують індивідуального підходу; 

б) необхідно будувати близькі і довірчі відносини з дітьми, які мають 

особливості психофізичного розвитку; 

в) навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку 

здійснюється з використанням специфічних заходів та організаційних форм 

навчальної роботи, залежно від характеру розладу чи захворювання. 

40. Принцип психолого-педагогічного супроводу в інтегрованому закладі 

полягає в тому, що: 

а) необхідно налагоджувати взаємодію між учнями, батьками та 

педагогічними працівниками; 

б) команда фахівців у складі вчителів, асистентів учителя, батьків, 

дефектологів, практичного психолога, соціального педагога, медпрацівників 

створює умови для розвитку особистості дитини з особливостями 

психофізичного розвитку; 

в) необхідно налагоджувати взаємодію між колективом педагогів та учнів 

з метою розвитку їх особистості. 



41. Принцип допомоги та підтримки в інтегрованому закладі передбачає: 

а) прийняття рішення щодо соціального захисту дітей; 

б) здійснення реалізації прав і свобод особистості дітей; 

в) забезпечення мінімальної допомозі на заняттях у класах, додаткових 

навчальних допоміжних програмах чи розвиваючих заняттях, у позанавчальний 

час відповідними спеціалістами (практичним психологом, соціальним 

педагогом, логопедом тощо). 

42. Принцип поваги до особистості дитини в поєднанні із необхідною 

вимогливістю до неї в інтегрованому закладі забезпечує: 

а) виконання соціальним педагогом своїх функціональних обов’язків на 

високому професійному рівні; 

б) організацію соціальним педагогом своєї роботи відповідно до 

нормативів витрат часу; 

в) об’єктивну доцільність, визначену потребами педагогічного процесу, 

спрямованого на розвиток особистісних якостей дитини. 

43. Виконуючи діагностичну функцію в інтегрованому закладі соціальний 

педагог: 

а) здійснює профілактику тютюнопалінню, алкоголізму та наркоманії; 

б) виявляє індивідуальні та специфічні особливості дітей, які мають 

порушення розвитку; 

в) залучає дітей до роботи гуртків, секцій та інших об’єднань. 

44. Здійснюючи реалізацію прогностичної функції в інтегрованому закладі 

соціальний педагог: 

а) організовує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, в тісній 

співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу; 

б) пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень соціально-правових 

знань учнів, батьків, педагогічних працівників; 

в) визначає пріоритети у напрямах, формах, методах, соціально-

педагогічних технологіях адекватно до наявної проблеми. 

45. Здійснюючи виконання комунікативної функції в інтегрованому 

закладі соціальний педагог: 



а) забезпечує налагодження взаємодії між учнями, батьками та 

педагогічними працівниками в умовах ЗНЗ; 

б) визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, 

способи вирішення соціальних проблем; 

в) вживає заходів щодо соціального захисту та соціальної допомоги, 

реалізації прав та свобод особистості дитини. 

46. Виконуючи консультативну функцію в інтегрованому закладі 

соціальний педагог: 

а) здійснює забезпечення житлом, матеріальною допомогою, пенсіями 

дітей; 

б) забезпечує охорону життя і здоров’я дітей; 

в) надає рекомендації, поради дітям з особливостями психофізичного 

розвитку, їх батькам, учням, педагогічними працівниками, адміністрації закладу. 

47. Здійснюючи виконання охоронно-захисної функції в інтегрованому 

закладі соціальний педагог: 

а) забезпечує реалізацію прав та інтересів дітей з особливостями 

психофізичного розвитку на основі державних та міждержавних документів; 

б) організовує різноманітні види соціально значущої діяльності дітей; 

в) сприяє встановленню дружніх взаємин учнів у середовищі ЗНЗ. 

48. Виконуючи корекційно-реабілітаційну функцію в інтегрованому 

закладі соціальний педагог: 

а) виступає посередником між дитиною та навчальним закладом та сім’єю; 

б) вивчає психолого-медико-педагогічні особливості учнів, їх 

мікросередовище, умови проживання; 

в) забезпечує зміну та вдосконалення особистісних якостей, 

життєдіяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

49. Здійснюючи реалізацію профілактичної функції в інтегрованому 

закладі соціальний педагог: 

а) надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб 

та інтересів учнів у різних видах діяльності: культурно-дозвіллєвій, спортивно-

оздоровчій, художній творчості тощо; 



б) сприяє адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

загальноосвітньому закладі; 

в) запобігає проявам соціальної дезадаптації дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; конфліктної поведінки серед учнів, їх батьків. 

50. Виконуючи організаційну функцію в інтегрованому закладі соціальний 

педагог:  

а) здійснює соціально-педагогічний патронаж дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; 

б) формує демократичну систему взаємостосунків серед учнів, батьків, 

педагогів загальноосвітнього закладу; 

в) здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного 

процесу в закладі. 

Теоретичні питання: 

1. Здіснити характеристику соціальної психолого-педагогічної служби 

закладу освіти. 

2. Охарактеризувати нормативно-правову базу діяльності соціального 

педагога. 

3. Перерахувати та охарактеризувати посадові обов’язки соціального 

педагога в закладах освіти. 

4. Визначити функції соціально-педагогічної роботи фахівця закладу 

освіти. 

5. Охарактеризувати кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 

6. Проаналізувати форми професійної взаємодії соціального педагога. 

7. Проаналізувати діагностична й прогностична робота соціального 

педагога закладу освіти. 

8. Визначити специфіку консультативної діяльністі соціального 

педагога. 

9. Розкрити суть корекційної роботи соціального педагога. 

10. Охарактеризувати особливості соціальне обслуговування сім’ї. 

11.  Розкрити зміст та форми просвітницької діяльність соціального 

педагога закладу освіти. 



12. Охарактеризувати профілактична робота соціального педагога. 

13. Визначити та здійснити характеристику методів дослідження, які 

використовує соціальний педагог в своїй роботі. 

14.  Визначити  зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 

15. Охарактеризувати зміст та напрямки соціально-педагогічної роботи 

соціального педагога  в загальноосвітньому закладі. 

16. Проаналізувати особливості планування діяльності соціального 

педагога. 

17. Проаналізувати особливості документування діяльності соціального 

педагога. 

18. Визначити специфіку проведення соціальної паспортизації класів 

школи. 

19. Охарактеризувати соціально-реабілітаційну роботу з сім’єю. 

20. Охарактеризувати соціальне інспектування та соціальний супровід 

сім’ї. 

21.  Визначити зміст та форми роботи соціального педагога в закладах 

дошкільної освіти. 

22.  Визначити зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

23.  Охарактеризувати особливості діяльності соціального педагога в 

школах-інтернатах. 

24.  Охарактеризувати діяльність соціального педагога в закладах 

державної системи опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

25.  Визначити та здійснити характеристику функціоналу соціального 

педагога в закладах додаткової освіти. 

26. Проаналізувати специфіку організації змістовного дозвілля в 

закладах освіти. 

27. Охарактеризувати специфіку та особливості проведення 

організаційних форм соціально-педагогічної роботи в закладах освіти. 



28.  Визначити та охарактеризувати зміст соціально-педагогічної 

роботи з сім’єю.  

29.  Проаналізувати напрями соціально-педагогічної діяльності з 

сім’єю.  

30.  Визначити та охарактеризувати форми та методи роботи з різними 

типами сімей. 

31.  Охарактеризувати зміст соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю. 

32.  Назвати та здійснити аналіз форм соціально-реабілітаційної роботи 

з сім’єю.  

33.  Охарактеризувати соціально-профілактичну роботу з сім’єю. 

Форми та методи профілактичної роботи. 

34.  Визначити та описати особливості соціально-педагогічного 

інспектування сім’ї.  

35.  Перерахувати та здійснити характеристику об’єктів соціального 

інспектування сім’ї.  

36.  Визначити та охарактеризувати види соціального інспектування 

сім’ї.  

37.  Охарактеризувати методи соціального інспектування сім’ї. 

38.  Описати особливості соціально-педагогічного супроводу сім’ї. 

39.  Визначити функції професійної діяльності соціального педагога в 

інтегрованому освітньому закладі.  

40.  Проаналізувати види роботи соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі щодо інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку.  

41.  Описати специфіку соціально-педагогічного супроводу та 

соціально-педагогічної підтримки дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в закладі.  

42.  Описати особливості планування роботи щодо інтеграції дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього 

навчального закладу.  



43.  Визначити та здійснити характеристику форм та методів роботи з 

дітьми, які мають порушення розвитку. 

44.  Описати особливості взаємодія соціального педагога з батьками 

дітей, які мають особливості психофізичного розвитку. 

45.  Визначити специфіку партнерства з установами та організаціями, 

які опікуються дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

46.  Охарактеризувати поняття соціально-педагогічний супровід. 

47.  Охарактеризувати поняття соціально-педагогічна підтримка. 

48.  Дати характеристику поняття діти з особливостями психофізичного 

розвитку. 

49.  Описати  соціально-психологічні технології у роботі соціального 

педагога. 

Практичні завдання: 

 1. Розробити посадову інструкцію соціального педагога закладу освіти. 

2. Скласти план роботи соціального педагога загальноосвітнього 

навчального закладу на навчальний рік. 

3. Підготувати сценарій міні-спектаклю для учнів середніх класів з 

питань здорового способу життя. 

4. Дібрати питання для вікторини “Міфи та реальність про наркотики” 

для учнів старших класів. 

5. Скласти план роботи щодо інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального 

закладу.  

6. Обрати сім’ю, яка потребує професійної підтримки та виконати 

наступне завдання: 

 - виокремити ключову проблему сім’ї; 

7. Обрати сім’ю, яка потребує професійної підтримки та виконати 

наступне завдання: 

 - спланувати соціально-педагогічну роботу з сім’єю; 

8. Обрати сім’ю, яка потребує професійної підтримки та виконати 

наступне завдання: 



 - скласти перелік питань, які будуть поставлені соціальним 

педагогом під час візиту у сім’ю. 

9. Визначити соціальний статус сім’ї та виконати наступне завдання: 

- здійснити діагностування внутрішньосімейних відносин членів родини; 

10. Визначити соціальний статус сім’ї та виконати наступне завдання: 

- здійснити діагностику сімейних контактів і впливу батьків на розвиток 

потенційних можливостей дітей; 

11. Визначити соціальний статус сім’ї та виконати наступне завдання: 

- розробити генограму сім’ї. 

12. Розробити одну із можливих форм роботи соціального педагога в 

дошкільному навчальному закладі. 

13. Розробити одну із можливих  соціально-педагогічних форм роботи 

соціального педагога в загальноосвітньому закладі. 

14. Розробити одну із можливих  соціально-педагогічних форм роботи 

соціального педагога в школі-інтернат. 

15. Розробити одну із можливих  соціально-педагогічних форм роботи 

соціального педагога в закладі професійної освіти. 

16. Розробити одну із можливих  соціально-педагогічних форм роботи 

соціального педагога в закладі вищої освіти. 

17.Скласти план розмови в дружньому колі для учнів середнього 

шкільного віку щодо толерантного ставлення до різних людей. 

18. Розробити макет інформаційного буклету "Твоє здоров’я у твоїх 

руках" для учнів середніх класів. 

19. Скласти план проведення години спілкування "Ніколи не забувай, що 

ти живеш серед людей" для учнів старших класів. 

20. Підготувати пакет інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

профілактики наркозалежності серед учнів старшої школи. 

21. Дібрати питання до дебатів "Паління – руйнівна сила для організму 

людини" для учнів старших класів. 

22. Скласти соціальний паспорт школи. 

 



 
 

 


