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Ш 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. Схарактеризуйте специфіку сімейного виховання. 

3. Розкрийте вплив сім’ї на формування особистості дитини. 

4. Розкрийте норми професійної поведінки та основні правила безпеки 

фахівця. 

5. Розкрийте сутність сімейно-орієнтованого підходу в соціальній роботі.  

6. Дайте характеристику типам сім’ї. Вкажіть ознаки вразливості сім’ї. 

7. Схарактеризуйте найбільш вразливі категорії населення. 

8. Охарактеризуйте основні принципи соціально-педагогічної роботи із 

сім’ями. 

9. Охарактеризуйте навички, які потрібні соціальному педагогу для роботи  

із сім’єю. 

10. Розкрийте ознаки сімей,  які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

11. Охарактеризуйте сучасні форми соціально-педагогічної роботи із 

сім’ями з дітьми (за кількістю учасників, за домінуючим засобом 

впливу). 

12. Охарактеризуйте методи соціально-педагогічної роботи із сім’ями з 



дітьми. 

13. Розкрийте сутність соціальної роботи із сім’ями, в яких є діти з 

інвалідністю. 

14. Розкрийте види та форми влаштування дітей в сім’ю. 

15. Схарактеризуйте шляхи запобігання відмовам від дітей раннього віку. 

16. Прийомна сім’я (дитячий будинок сімейного типу) як форма 

влаштування дітей в сім’ю. 

17. Сімейний патронат як професійна комплексна послуга. 

18. Визначте шляхи/способи виявлення індикаторів вчинення насильства 

щодо дитини. 

19. Визначте cутність та особливості феномену насильства в сім’ї та щодо 

дітей 

20. Визначте, що таке “цикл насильства” та розкрийте його фази. 

21. Розкрийте зміст та форми профілактики насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження з дітьми. 

22. Проаналізуйте основні фактори ризику виникнення насильства та 

жорстокого поводження з дитиною у сім’ї. 

23. 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. 

24. Розкрийте методи ідентифікації дитини-жертви або свідка насильства. 

25. Розкрийте основні види домашнього насильства стосовно дитини. Чи 

існують інші форми, які прирівнюються до насильства?  

 

ІІ. Завдання практичного характеру:  

Вирішення ситуаційних завдань 

Швидка допомога доставила у медичний заклад дівчину Ганну.  Вік: 15 

років. Вага: 32 кг. Зріст: 169 см. Після обстеження дівчині встановлено діагноз: 

анорексія (це розлад харчування, часто виникає на психологічному підґрунті, 

пов’язаний з втратою апетиту, що тягне за собою критичне зниження ваги 

тіла). Бабуся, що супроводжувала дівчинку до лікарні, просила лікарів матір до 

Ганни не пускати. Прохання бабусі не виконали, мати відвідувала Ганну. Після 

візиту матері стан дівчинки різко погіршився: вона постійно плакала, 

відмовлялась дотримуватись порад лікаря, била себе у живіт, кричала. Така 

ситуація повторювалась ще декілька разів, після чого лікарі вирішили дійсно  
 



 



 


