
 



 
 
Програма комплексного   екзамену зі спеціальності. 

        Напрям підготовки: 6.010106 «Соціальна педагогіка». 
Освітній рівень перший (бакалаврський) / Укл. Т. Г. Веретенко, 

О. М. Денисюк. Київ : Київськ. ун-тет імені Бориса Грінченка, 2019. 
 
Укладачі програми: 
 
Веретенко Тетяна Григорівна – завідувач кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, професор; 
 Денисюк Олена Миколаївна – доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк, 2019 
© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019 

 
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Сучасна підготовка фахівців з галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»  за 
напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» ґрунтується на 
інтеграції навчальних дисциплін, які спрямовані на підготовку 
компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної 
педагогіки, здатного на високому професійному рівні виконувати свої 
обов’язки у сфері соціально-педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та 
сім’ями у різних інститутах соціального виховання. 

Актуальним у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів є 
дотримання співвідношення теоретичного та практичного компонентів, що 
передбачає формування знань, умінь та навичок та проявляється у багатьох 
аспектах професійної діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти вимагає сформованості загальних та 
фахових компетентностей, які забезпечуватимуть успішність майбутньої 
діяльності, професійного мислення, роботи в команді, з різними категоріями 
отримувачів послуг, здатність аналізувати ситуації та визначати актуальні 
соціально-педагогічні проблеми.  

Отримання освітнього першого (бакалаврського) рівня за напрямом 
підготовки «Соціальна педагогіка» базується на визначенні рівня підготовки 
випускників із дисциплін, спрямованих на формування загальних 
компетентностей та дисциплін, спрямованих на формування фахових 
компетентностей професійно-практичної підготовки відповідно навчального 
плану: соціальна педагогіка: теорія і практика, технології соціально-
педагогічної діяльності,  соціально-педагогічна діяльність у різних 
соціальних інституціях, соціально-педагогічна діяльність з різними 
категоріями дітей, молоді та сімей. 

Чинним навчальним планом напряму підготовки 6.010106 «Соціальна 
педагогіка» передбачено форму атестації: комплексний екзамен зі 
спеціальності. 

Питання комплексного екзамену зі спеціальності  відповідають змісту 
робочих програм навчальних дисциплін, які виносяться на  атестацію згідно з 
ухвалою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  (Протокол № 3 
від 13 березня 2019 р.). 

  
 
 
 

 
 
 
 



ПРОГРАМА 
комплексного  екзамену зі спеціальності 

за напрямом підготовки: 6.010106 «Соціальна педагогіка» 
освітнього рівня першого (бакалаврського) 

  
Соціальна педагогіка: теорія і практика 

Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки (визначення, предмет, 
об’єкт, мета, завдання, зв’язок з іншими науками).  Характеристика 
соціально-педагогічної діяльності (визначення, мета, завдання, 
характеристика суб’єктів та об’єктів соціально-педагогічної діяльності). 

Генеза соціальної педагогіки. Зміст  ідей Пауля Наторпа як засновника 
соціальної педагогіки.  Передумови виникнення соціально-педагогічної 
діяльності. Становлення соціально-педагогічної роботи в сільських громадах. 
Культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській 
Русі. Традиції соціальної підтримки населення за часів козацтва. Соціально-
благодійна діяльність українських братств. Особливості соціальної 
підтримки населення в Україні в кінці XIX на початку XX ст. Досвід 
ресоціалізації неповнолітніх правопорушників у соціально-педагогічній 
діяльності А.С. Макаренка.  

 Соціалізація як соціально-педагогічний феномен. Характеристика 
факторів соціалізації особистості.  Особливості соціалізації дітей та молоді в 
сучасних соціокультурних умовах. 

 Характеристика соціального виховання, його зміст та види. Соціальне 
середовище як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальні інститути 
як складова соціального середовища. Соціальні інституції як механізми 
соціалізації, їх характеристика та роль у процесі соціалізації особистості. 
Характеристика принципів соціально-педагогічної діяльності.    

Сім’я як середовище соціалізації особистості (визначення, сім’я як мала 
група та соціальний інститут, функції і параметри сім’ї. Зміст та види 
соціальної профілактики. Механізми соціальної адаптації. Зміст та види 
соціальної реабілітації.  

Основи соціально-правового захисту. Сутність та принципи відновного 
правосуддя, особливості використання методу сімейних групових нарад. 
Конвенція ООН про права дитини як фундаментальний документ щодо 
забезпечення прав дітей. Сутність, властивості та класифікація прав людини. 
Сутність міжвідомчого підходу до попередження жорстокого поводження з 
дітьми та його законодавча регламентація. Заклади державної системи опіки 
як інститути соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (причини влаштування дітей в заклади, негативні 
аспекти соціалізації дітей в закладах інтернатного типу, характеристика 
вихованців, напрями соціально-педагогічної роботи в закладах інтернатного 
типу).   

Характеристика соціальних інститутів як суб’єктів соціального 
виховання. Сімейні форми влаштування дітей сиріт, та дітей, позбавлених 



батьківського піклування (прийомна сім’я, ДБСТ, їх характеристики, 
процедура створення та соціального супроводу).  

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 
(поняття девіації, причини девіантної поведінки дітей та молоді, види 
девіантної поведінки). Характеристика адиктивної та наркозалежної 
поведінки дітей і молоді (визначення, види, стадії  залежності, ознаки  
узалежненої поведінки).   Характеристика делінквентної поведінки дітей та 
молоді (причини, види, важковиховуваність як передумова делінквентної 
поведінки). 

  Соціально-педагогічна робота в центрі соціально-психологічної  
реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями.  
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Технології соціально-педагогічної роботи 
Визначення понять  «технології соціальної роботи» та «технології 

соціально-педагогічної роботи». Характеристика базових технологій 
соціально-педагогічної роботи. Методи соціально-педагогічної роботи. 

Охарактеризувати основні групи загальнонаукових методів, що 
використовуються в практиці соціально-педагогічної роботи: педагогічні, 
психологічні, соціологічні, історичні. Дати характеристику поняття 
«організаційні форми соціально-педагогічної роботи».  

Визначити ознаки організаційних форм та їх класифікацію, навести 
приклади. Психолого-педагогічні умови застосування гри в соціально-
педагогічній роботі. Основні види ігрових технік, що застосовуються в 
практиці соціально-педагогічної роботи та їх приклади. Визначити 
соціально-педагогічні умови успішного застосування методу доручення. 

Особливості технологій вуличної соціальної роботи. Організація 
роботи бригади вуличних соціальних працівників. Основні форми вуличної 
соціальної роботи.  

Загальна характеристика технологій профілактики в соціально-
педагогічній роботі.  Основні завдання соціальної реабілітації у системі 
профілактики правопорушень у загальноосвітніх навчальних закладах  та 
професійно-технічних училищах). Можливості використання технологій 
соціальної діагностики в соціально-педагогічній роботі. Соціальна 
паспортизація, соціометрія, генограма, екомапа як форми оцінки стану 
колективу чи клієнта.  

Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи з сім’ями. 
Основні групи сімей-клієнтів соціально-педагогічної роботи та специфіка 
роботи з ними.  

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх, засуджених до 
позбавлення волі, у виховних колоніях.  

Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та 
молоддю з обмеженими функціональними можливостями. Основні форми 
роботи з даною групою клієнтів.   

Визначити  зміст та основні форми соціально-педагогічної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах.  

Анімаційна діяльність соціального педагога. Технології організації та 
проведення соціально-просвітницького тренінгу. Соціально-педагогічна 
діяльність з дітьми та молоддю у зарубіжних країнах. 



Технології організації волонтерської діяльності. 
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Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях 
Зміст та форми соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Структура соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
основні напрямки та форми їх роботи. Територіальна громада як простір 



соціалізації особистості. Cтворення та соціальний супровід прийомних сімей 
та ДБСТ. 

Діяльність закладів соціального обслуговування в умовах 
територіальної громади (центр соціально-психологічної  реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями, соціальний гуртожиток, соціальний 
центр матері та дитини)   

Соціально-педагогічна робота у притулках для дітей. Соціально-
педагогічна робота з дітьми та молоддю у пенітенціарній системі.  

Роль дитячих організацій у соціальному вихованні особистості. 
Неурядові організації в системі соціально-педагогічної діяльності. 
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Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, 
молоді та сімей 

Стан сім’ї в сучасному суспільстві. Соціально-педагогічна робота з 
різними типами сімей. Ключові поняття сімейно-орієнтованої соціальної 
роботи. Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності з дітьми та 
сім’ями груп ризику. 

Соціальні послуги, які надаються сім’ям військовослужбовців. 
Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім'ї. Фактори ризику 
виникнення насильства та жорстокого поводження з дитиною у сім’ї. 
Попередження домашнього насильства щодо дівчат та жінок.  

Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей. 
Нормативно-правові засади соціального захисту ВІЛ-інфікованих в Україні. 
Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.  

Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з 
законом. Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають 
в конфлікті з законом.  

Нормативно-правове забезпечення профілактики делінквентної 
поведінки неповнолітніх. Профілактика та попередження самогубств серед 
засуджених. Ресоціалізація засуджених. 
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