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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Кафедра практичної психології 

Степанова Олена Анатоліївна 

Програма екзамену з дисципліни  

«Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях» 

3 курс 

Спеціальність «Соціальна педагогіка» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Типологія закладів системи дошкільної освіти. 

2. Типи загальноосвітніх навчальних закладів. 

3. Навчальні заклади додаткової освіти дітей. 

4. Соціальна психолого-педагогічна служба закладу освіти. 

5. Посадові обов’язки соціального педагога в закладах освіти. 

6. Функції соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти. 

7. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 

8. Зміст та форми роботи соціального педагога в ЗНЗ різного типу. 

9. Взаємодія соціального педагога в закладі освіти. 

10. Взаємодія соціального педагога з фахівцями, які вирішують проблеми дітей та 

учнівської молоді. 

11. Діагностична й прогностична робота соціального педагога закладу освіти. 

12. Консультативна діяльність соціального педагога ЗНЗ. 

13. Корекційна робота соціального педагога закладу освіти. 

14. Навчальна діяльність соціального педагога в освітніх закладах. 

15. Зміст та форми просвітницької діяльності соціального педагога в освітніх 

закладах. 

16. Організації змістовного дозвілля соціальним педагогом в закладах освіти різного 

типу. 

17. Зміст та форми роботи соціального педагога в закладах дошкільної освіти. 

18. Особливості соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

19. Діяльність соціального педагога в закладах державної системи опіки для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

20. Функціонал соціального педагога в закладах додаткової освіти.  

21. Основні напрями діяльності соціального педагога в закладах освіти. 

22. Форми роботи соціального педагога в закладах освіти. 

23. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 

24. Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’єю. 

25. Форми та методи роботи з різними типами сімей 



3 

 

 

 


