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Форма опису програми іспиту 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма іспиту з дисципліни 

«Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та 

сімей» 

Змістовий модуль 1. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей 

Змістовий модуль 2. Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми 

Змістовий модуль 3. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у 

конфлікті з законом 

Змістовий модуль 4. Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей 

Змістовий модуль 5. Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику 

ІV 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. Схарактеризуйте сучасні глобальні тенденції змін в структурі сім’ї та 

сімейних відносинах 

2. Розкрийте сутність сімейно-орієнтованого підходу в соціальній роботі 

3. Схарактеризуйте ознаки вразливості сім’ї 

4. Охарактеризуйте основні принципи соціально-педагогічної роботи із 

сім’ями 

5. Охарактеризуйте навички, які потрібні соціальному педагогу для роботи  

із сім’єю. 

6. Схарактеризуйте мотивування клієнта до змін як важливу навичку в 

роботі соціального педагога 

7. Розкрийте ознаки сімей,  які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

8. Класифікація сучасних форм соціальної роботи із сім’ями з дітьми (за 



кількістю учасників, за домінуючим засобом впливу 

9. Класифікація методів соціальної роботи із сім’ями з дітьми 

10. Визначте шляхи/способи виявлення індикаторів вчинення насильства 

щодо дитини 

11. Визначте особливості та принципи здійснення опитування батьків або 

інших родичів дитини, яка зазнала насильства 

12. Визначте, що таке «цикл насильства» та розкрийте його фази 

13. Розкрийте основні етапи та завдання соціально-педагогічної роботи з 

дитиною-жертвою насильства 

14. Визначте зміст поняття «жорстоке поводження з дитиною» та розкрийте 

його види 

15. Визначте особливості, етапи та принципи здійснення опитування 

дитини, яка зазнала насильства 

16. Розкрийте поняття фізичного насильства над дитиною та його специфіку 

17. Розкрийте основні завдання профілактики насильства в шкільному 

середовищі, запровадження просвітницько-профілактичних програм та 

програм медіації 

18. Проаналізуйте основні фактори ризику виникнення насильства та 

жорстокого поводження з дитиною у сім’ї 

19. Визначте основні органи та служби, на які покладено функції 

попередження насильства у сім’ї, та вкажіть основні їх завдання 

(відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення) 

20. Визначте завдання закладів освіти щодо попередження жорстокого 

поводження з дітьми (відповідно до Порядку розгляду звернень та 

повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози 

його вчинення) 

21. Дайте визначення поняттю «міжвідомча взаємодія». Назвіть перелік 

установ, що здійснюють соціально-педагогічну підтримку сім’ям в 

складних життєвих обставинах 

22. Коротко охарактеризуйте основні завдання діяльності установ та 

організацій, що беруть участь у міжвідомчій взаємодії під час здійснення 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику 

23. Розкрийте складові соціально-педагогічної діагностики дітей та сімей 

груп ризику 

24. Схарактеризуйте сучасний стан та динаміку правопорушень серед 

неповнолітніх 

25. Розкрийте поняття та принципи ювенальної юстиції 

26. Соціально-виховна робота із засудженими. Пробаційні програми. 

27. Специфіка відбування покарання неповнолітніми 

28. Проблеми формування прихильності до тривалого антиретровірусного 

лікування ВІЛ-інфікованих 



 


