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2019–2020 навчальний рік 



Форма опису програми іспиту 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма іспиту з дисципліни 

«Соціально-педагогічна робота із вразливими сімями та дітьми» 

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. Напрями реформування системи соціальних послуг в Україні.  

2. Правове підґрунтя для проведення реформування системи соціальних 

послуг.  

3. Стандарти надання соціальних послуг.  

4. Базові документи, які регламентують формування системи соціальних 

послуг у громаді. 

5. Розвиток ринку соціальних послуг.  

6. Децентралізація влади та її вплив на систему соціальних послуг.  

7. Визначення потреб громади у соціальних послугах. 

8. Вразливі групи населення ОТГ: потреби, проблеми, послуги. 

9. Громада, дружня до людини: критерії успішності та стратегічні цілі. 

10. Діагностичний інструментарій спеціаліста/ФСР. 

11. Модель інтегрованих соціальних послуг в ОТГ. 

12. Моніторинг якості надання послуг. 

13. Профілактична робота: види, форми та методи. 

14. Раннє виявлення: механізми, ознаки та індикатори. 

15. Ресурси та фактори вразливості сім’ї: сімейна структура ОТГ. 

16. Робота з випадком: використання діагностичного інструментарію. 

17. Робота з випадком: мотивація до змін та визначення сильних сторін. 

18. Робота міждисциплінарної команди. 

19. Сімейна структура ОТГ. 

20. Сімейно орієнтована соціальна робота в громаді: ключові поняття. 

21. Соціальна підтримка вразливих груп населення в ОТГ. 



 

 


