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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма іспиту з дисципліни  

«Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом» 

V курс 

Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма «Соціальна педагогіка» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; 

теоретико-практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутість відповіді, 

визначення основних понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, 

уміння використовувати теоретичні знання під час практичних завдань; 

практичне завдання – технологічна та методична грамотність, точність 

виконання практичного завдання. 

Орієнтовний перелік питань: 

І. Теоретичні завдання: 

1. Охарактеризуйте соціально-педагогічні  проблеми щодо дітей та 

молоді. 

2. Визначте особливості соціально-педагогічної роботи  в сучасних 

умовах. 

3.  Визначте актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи. 

4. Охарактеризуйте одну з інновацій сучасної практики соціально-

педагогічної роботи 

5. Розкрийте особливості сучасного етапу розвитку соціально-

педагогічної роботи. 

6. Обґрунтуйте умови якісного проведення оцінки потреб дитини. 

7. Яким чином ви будете використовувати методи оцінки соціально-

педагогічних проблем у своїй професійній діяльності? 

8. Розкрити сутність соціально-педагогічного дослідження, його 

специфіку. 

9. Особливості застосування  тестування у соціально-педагогічному 

дослідженні. 

10. Розкрийте сутність поняття методологія наукового дослідження. 

11. Особливості застосування анкетування у соціально-педагогічному 

дослідженні. 

12. Функції соціально-педагогічного дослідження. 

13. Мета та завдання  контрольного етапу експерименту. 



14. Схарактеризуйте рівні методології соціально-педагогічного 

дослідження. 

15. Мета та завдання  формувального етапу експеримента. 

16. Cхарактеризуйте методологічну роль філософії.  

17. Мета та завдання констатувального етапу експеримента. 

18. Розкрийте особливості соціально-педагогічного дослідження.    

19. Розкрийте роль методів обробки даних у соціально-педагогічному 

дослідженні. 

20. Схарактеризуйте загальнонауковий рівень методології. 

21. Розкрийте роль емпіричних методів у соціально-педагогічному 

дослідженні. 

22. Схарактеризуйе конкретно-науковий рівень методології. 

23. Схарактеризуйте метод   контент – аналізу у соціально-

педагогічному дослідженні.  

24. Програма соціально-педагогічного дослідження. 

25. Метод моделювання у науковому дослідженні.  

26. Схарактеризуйте етапи соціально-педагогічного дослідження. 

27. Розкрийте роль теоретичних методів у соціально-педагогічному 

дослідженні. 

28. Визначення проблеми соціально-педагогічного дослідження. 

29.  Класифікація методів наукового дослідження. 

30. Схарактеризуйте об’єкт соціально-педагогічного дослідження. 

31. Послідовність проведення  соціально-педагогічного дослідження 

32. Визначення предмету соціально-педагогічного дослідження. 

33. Вимоги до проведення наукового  дослідження. 

34. Основна мета  фундаментального соціально-педагогічного 

дослідження. 

35. Розкрийте роль експерименту у соціально-педагогічному 

дослідженні. 

36. Основна мета прикладного соціально-педагогічного дослідження. 

37. Розкрийте взаємозв’язок об’єкта та предмета соціально-

педагогічного дослідження 
 

ІІ. Завдання практичного характеру: 

1. Визначити тему  опитування для батьків і розробити анкету. 

2. Визначити об’єкт, предмет дослідження «Соціалізація неповнолітніх». 

3. Визначити тему  опитування для підлітків і розробити анкету.  

4. Визначити тему  опитування для молодших школярів і розробити 

анкету. 

5. Визначити об’єкт, предмет дослідження «Підготовка юнаків-

старшокласників до сімейного життя ». 

6. Визначити мету та завдання дослідження «Технології формування  



 


