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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Вайнола Ренате Хейкіївна 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма екзамену з дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» 

4 курс 

Спеціальність «Соціальна педагогіка» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 

Орієнтовний перелік питань: 

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

2. Розробити тематику профілактичних  бесід. Розкрити зміст однієї бесіди. 

3. Визначити роль та місце психологічних методів в технологіях соціально-

педагогічної роботи. 

4. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, 

комплексної вуличної форми соціальної роботи. 

5. Дати характеристику основних напрямів соціальної реабілітації. 

6. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, 

комплексної  форми соціально-педагогічної роботи в умовах закладу 

оздоровлення та відпочинку. 

7. Дати характеристику основним факторам, що сприяють розвитку 

громадського здоров'я.  

8. Розробити методику проведення одного тематичного Дня. 

9. Визначити основні групи методів соціально-педагогічної роботи. 

10. Розробити зміст та описати методику проведення Свята. Затверджено на 

засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

11. Визначити переваги форм вуличної соціально-педагогічної роботи. 

12. Розробити зміст та описати методику проведення одного комплексного 

заняття профілактичної спрямованості. 

13. Описати форми вуличної соціальної роботи в мікрорайоні  великого 

міста. 

14. Навести приклад  інструктажу  з- метою  координації діяльності 

волонтерів. 

15. Визначити роль та місце діагностики в технологіях соціально-

педагогічної роботи. Навести приклади використання діагностичних технік. 

16. Розробити методику проведення свята для волонтерів. 

17. Охарактеризуйте методи відбору волонтерів 

18. Розробити перелік організаційних форм роботи профілактичного 

спрямування за одним напрямком профілактики. 

19. Охарактеризувати етапи підготовки волонтера до  роботи в організації. 

20. Розкрити сутність технологій соціальної терапії, навести приклади 

використання терапевтичних технік в соціальній роботі. 

21. Дати характеристику основних стратегій та моделей профілактичної   
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