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 «Технології соціально-педагогічної діяльності» 

Курс  VI 

Спеціальність  231 Соціальна робота. Соціальна педагогіка 

Форма проведення Письмова 

Тривалість проведення 1.2 

Максимальна кількість 
балів: 

40 балів 

Перелік допоміжних 
матеріалів 

Картотека ігор, унаочнення заохочень, розробка 
фірмового стилю колективу, зразки рекламної 
продукції, стендів (консультативного, змагань, 
доручень), пам’ятки тощо 

Орієнтовний перелік 
питань: 

• У перекладі з грецької „технологія”, це: 
А) майстерність; 
Б) творчість; 
В) досвід. 

• До філософських методів належать: 
А) метод єдності спільного та особливого; метод 
пересування від простого до складного; метод 
єдності якісного та кількісного аналізу; 
Б) метод нормування, інструктування, 
регламентації; 
В) ускладнення, наступності, розвитку. 

• До методів організації діяльності належать: 
А) доручення, приклад; 
Б) доручення, гра; 
В) гра, приклад. 

• За напрямом соціально-виховної діяльності 
виставка творчих робіт є: 
А) пізнавальною формою роботи;; 
Б) художньо-естетичною формою роботи; 
В) трудовою формою роботи. 

• Форма (організаційна форма) соціально-
педагогічної роботи – це: 
А) зовнішнє виявлення способу організації 
діяльності клієнтів; 



Б) зовнішнє виявлення способу організації 
діяльності соціального педагога та клієнта 
(клієнтів); 
В) зовнішнє виявлення способу організації 
професійної діяльності соціального педагога.  

• Визначити сутність поняття «технології 
соціально-педагогічної роботи». 

• Розробити тематику профілактичних  бесід. 
Розкрити зміст однієї бесіди. 

• Вихідним і кінцевим результатом соціальних 
технологій є: 
А) продукт; 
Б) творчість; 
В) людина. 

• У соціальній паспортизації можна визначити 
такі групи паспортів: 
А) клієнта, групи, кількох груп; 
Б) клієнтів та територій; 
В) клієнта, колективу, сім’ ї . 

• Метод „рівний - рівному” використовують, як 
правило: 
А) у первинній профілактиці; 
Б) у вторинній профілактиці; 
В) у третинній профілактиці. 

• За складністю побудови КВК є 
А) простою формою роботи; 
Б) складною формою роботи; 
В) комплексною формою роботи. 

• Обов’язковою є фіксація у спеціальному журналі 
проведення:  
А) календарно-тематичних бесід; 
Б) культурологічних бесід; 
В) інструктивно-нормативних бесід. 

• Визначити роль та місце психологічних методів 
в технологіях соціально-педагогічної роботи. 

• Розробити зміст та описати методику 
проведення однієї масової, комплексної 
вуличної форми соціальної роботи. 

• За ступенем практичного втілення в 
організаційний процес визначають такі групи 
соціальних технологій: 
А) репродуктивні, конструкторські, творчі; 
Б) інноваційні, конструкторські, традиційні; 
В) традиційні, новаторські, креативні. 



• До найбільш вживаних психологічних методів у 
соціально-педагогічній роботі належать: 
А) казкотерапія; арт-терапія, епістолярна 
терапія; 
Б) проективні методики, тестування, аналіз 
результатів творчості; 
В) методи психодіагностики; психокорекції; 
психотерапії; соціально-психологічний тренінг; 
консультування. 

• За складністю побудови визначають такі форми 
соціально-педагогічної роботи: 
А) прості, середньої важкості, складні; 
Б) легкі, середні, важкі; 
В) прості, складні, комплексні. 

• Соціальний педагог  може виступити в якості 
спостерігача в іграх такого типу: 
А) у спортивних іграх; 
Б) в іграх із ситуацією вибору гравців; 
В) в інтелектуальних іграх. 

• Звучання якої з тем диспуту є вірним: 
А) „Тобі 17. Це мало чи багато?”; 
Б) „Права та обов’язки молодої людини”; 
В) „Коли можна вважати себе дорослим?”. 

• Охарактеризувати клієнтоцентрований підхід у 
класифікації технологій соціально-педагогічної 
роботи.  

• Розробити зміст та описати методику 
проведення однієї масової, комплексної форми 
соціально-педагогічної роботи в умовах закладу 
оздоровлення та відпочинку. 

• Технології соціальної роботи - це сукупність: 
А) форм, методів та прийомів, що 
використовуються соціальними службами, 
закладами соціального обслуговування, 
соціальними працівниками для вирішення 
завдань соціальної роботи; 
Б) засобів професійної діяльності, що 
використовуються соціальними службами, 
закладами соціального обслуговування, 
соціальними працівниками для вирішення 
завдань соціальної роботи; 
В) напрямків соціальної роботи, що 
використовуються соціальними службами, 
закладами соціального обслуговування, 



соціальними працівниками для організації 
соціальної роботи. 

• До групи педагогічних методів, що 
застосовуються у практиці соціально-
педагогічної роботи належать: 
А) методи формування свідомості, організації 
діяльності, стимулювання, самовиховання; 
Б) методи переконання, привчання, навіювання; 
В) методи самовиховання, стимулювання та 
формування. 

• В інноваційній практиці соціально-педагогічної 
роботи застосовуються такі групи методів: 
А) метод соціальної вуличної роботи, „рівний-
рівному”, роботи в громаді; 
Б) метод патронажу, супроводу, переадресації; 
В) стимулювання ресурсів, оцінки потреб, 
підтримки ініціатив клієнта. 

• Організаційна форма соціально-педагогічної 
роботи має такі специфічні ознаки:  
А) функціональність, структурність, 
інтегративність; 
Б) цілісність, наступність, комплексність; 
В) послідовність, синтетичність, логічність. 

• Першим етапом підготовки та проведення бесіди  
є: 
А) Визначення актуальності проблеми, 
стимулювання інтересу учасників; 
Б) Діагностика потреб, проблем певної групи, 
визначення їх уподобань; 
В) Визначення звучання теми, мети, основних 
завдань. 

• Визначити виховний потенціал 2-3 ігор, 
розкрити їх зміст. 

• Розробити методику проведення одного 
тематичного Дня. 

• Методика колективних творчих справ була 
впроваджена в практику соціально-виховної 
роботи: 
А) І. Івановим; 
Б) О. Немежанською; 
В) А. Макаренко. 

• Останнім етапом підготовки та проведення 
бесіди  є: 
А) Підведення підсумків; 



Б) Визначення очікуваної післядії; 
В) Відповіді на питання учасників. 

• Усі відомі на сьогодні технології розділяють на 
дві групи: 
А) мистецькі та промислові; 
Б) промислові та соціальні; 
В) традиційні та інноваційні. 

• До загальнонаукових методів належать: 
А) історичні методи; генетичні методи; метод 
формалізації; 
Б) соціологічні методи; психологічні методи; 
педагогічні методи; 
В) системно-структурний метод, метод аналізу 
та синтезу, метод нормування. 

•За складністю побудови тематичний тиждень є: 
А) простою формою роботи; 
Б) складною формою роботи; 
В) комплексною формою роботи. 

• Визначити основні групи методів соціально-
педагогічної роботи; 

• Розробити зміст та описати методику 
проведення Свята. 

• Структура соціально-педагогічних технологій 
визначається наявністю: 
А) програми, алгоритму дій, стандарту 
діяльності, критеріїв оцінки результатів; 
Б) задуму, прогнозуванню, плану, засобів його 
реалізації; 
В) змісту, методів, організаційних форм 
діяльності. 

• У практиці соціально-педагогічної роботи 
визначають такі основні види прикладних 
соціально-педагогічних технологій: 
А) соціального контролю; соціального 
страхування; соціального опікунства; 
соціального посередництва; 
Б) соціальної профілактики; соціальної терапії; 
соціальної реабілітації; соціально-правового 
захисту; 
В) соціального супроводу; соціального 
патронажу; соціальної корекції; рекламно-
інформаційні.  

• Грецьке слово “метод” означає: 
А) шлях, спосіб пізнавальної, практичної 



діяльності людей; 
Б) сукупність підходів, прийомів, операцій 
практичного чи теоретичного засвоєння 
дійсності; 
В) спосіб творчої реалізації проекту. 

• За кількісним складом учасників визначають 
такі форми соціально-педагогічної роботи: 
А) індивідуальні, парні, фронтальні; 
Б) індивідуальні, групові, масові; 
В) кабінетні, вуличні, комплексні. 

•За напрямом  діяльності брейн-ринг є: 
А) пізнавальною формою роботи; 
Б) художньо-естетичною формою роботи; 
В) спортивно-туристичною формою роботи. 

• Визначити переваги форм вуличної соціально-
педагогічної роботи. 

• Розробити зміст та описати методику 
проведення одного комплексного заняття 
профілактичної спрямованості. 

• За місцем експериментальної перевірки та 
апробації визначають такі групи соціальних 
технологій: 
А) експериментальні, штучні, реальні; 
Б) аудиторні, поза аудиторні, в умовах 
природного середовища; 

• В) кабінетні, лабораторні, польові.  
• До педагогічних методів стимулювання 
діяльності клієнтів належать: 

• А) методи заохочення, покарання, підтримки; 
• Б) методи корекції, регуляції та оцінки; 
• В) методи позитивного підкріплення, 
негативного підкріплення, змагання. 

•Найбільш доцільними для проведення в умовах 
ігротеки на вулиці є ігри такого типу: 

• А) естафети та ігри в колі; 
• Б) ігри з м’ячем, танцювальні ігри; 
• В) інтелектуальні ігри та музичні ігри. 
• Технології соціально-педагогічної роботи – це 
сукупність способів, дій соціальних педагогів, 
спрямованих на встановлення, збереження чи 
поліпшення соціального функціонування об’єкта 
та сприяння: 
А) його саморозвитку; реалізації творчого 
потенціалу, здібностей, задатків; 



Б) розвитку його фізичних та духовних якостей; 
В) інтелекту, обізнаності, світогляду. 

•До найбільш розповсюджених групових форм 
соціально-педагогічної роботи належать:  
А) дискусія, свято, похід; 
Б) бесіда, тренінг, усний журнал; 
В) бал, гурток, консультація. 

• Визначити переваги групових форм роботи у 
вирішенні проблем соціально-педагогічної 
роботи.  

• Описати форми вуличної соціальної роботи в 
мікрорайоні  великого міста. 

• За ступенем практичного втілення в 
організаційний процес визначають такі групи 
соціально-педагогічних технологій: 
А) репродуктивні, конструкторські, творчі; 
Б) інноваційні, конструкторські, традиційні; 
В) традиційні, новаторські, креативні. 

• До групи педагогічних методів, що 
застосовуються у практиці соціально-
педагогічної роботи належать: 
А) методи формування свідомості, організації 
діяльності, стимулювання, самовиховання; 
Б) методи переконання, привчання, навіювання; 
В) методи самовиховання, стимулювання та 
формування. 

• За складністю побудови визначають такі форми 
соціально-педагогічної роботи: 
А) прості, середньої важкості, складні; 
Б) легкі, середні, важкі; 
В) прості, складні, комплексні. 

•Класифікація морально-етичних бесід містить: 
А) чотири групи бесід; 
Б) три групи бесід; 
В) п’ять груп бесід. 

• Головною вимогою до звучання теми диспуту є: 
А) тема диспуту має бути актуальна саме для 
членів даного колективу; 
Б) у темі диспуту має бути запропонована 
альтернатива вирішення проблеми – її підтримка 
чи заборона; 
В) у темі диспуту мають бути відображені 
актуальні для життя суспільства проблеми. 

• Визначити роль та місце діагностики в 



технологіях соціально-педагогічної роботи. 
Навести приклади використання діагностичних 
технік. 

• Розробити методику проведення одного 
тематичного Дня. 

• Вихідним і кінцевим результатом соціальних 
технологій є: 
А) продукт; 
Б) творчість; 
В) людина. 

• У соціальній паспортизації можна визначити 
такі групи паспортів: 
А) клієнта, групи, кількох груп; 
Б) клієнтів та територій; 
В) клієнта, колективу, сім’ ї . 

• Метод „рівний - рівному” використовують, як 
правило: 
А) у первинній профілактиці; 
Б) у вторинній профілактиці; 
В) у третинній профілактиці. 

• За складністю побудови КВК є: 
А) простою формою роботи; 
Б) складною формою роботи; 
В) комплексною формою роботи. 

• Обов’язковою є фіксація у спеціальному журналі 
проведення:  
А) календарно-тематичних бесід; 
Б) культурологічних бесід; 
В) інструктивно-нормативних бесід. 

• Визначити роль та місце соціального педагога в 
підготовці та проведенні дискусійних форм 
роботи 

• Розробити перелік організаційних форм роботи 
профілактичного спрямування за одним 
напрямком профілактики. 

• За ступенем практичного втілення в 
організаційний процес визначають такі групи 
соціальних технологій: 
А) репродуктивні, конструкторські, творчі; 
Б) інноваційні, конструкторські, традиційні; 
В) традиційні, новаторські, креативні. 

• До найбільш вживаних психологічних методів у 
практиці соціально-педагогічної роботи 
належать: 



 

 

 


