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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 

«Технології соціально-педагогічної діяльності»  

Змістовий модуль1.  Технології соціально-педагогічної роботи 

Змістовий модуль 2. Анімаційна діяльність соціального педагога 

Змістовий модуль 3. Технології соціально-педагогічної профілактики 

Змістовий модуль 4. Технології організації та проведення соціально-

просвітницького тренінгу 

Змістовий модуль 5. Оцінка потреб дитини та сім'ї 

Змістовий модуль 6.  Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді 

Змістовий модуль 7. Соціально-педагогічне проектування 

Змістовий модуль 8. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю у зарубіжних країнах 

Змістовий модуль 9. Технології організації волонтерської діяльності 

 IV 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: 

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 

роботи. 

22. Розробити перелік форм соціально-педагогічної роботи для 

наметового молодіжного волонтерського табору. 

23. Розробити зміст заняття в Школі волонтерів. 

24. Розробити структуру і зміст сімейного свята. 

25. Дати характеристику доручення як методу організації соціально-

керованої діяльності. 
26. Розробити структуру та зміст профілактичної бесіди. 

27. Охарактеризуйте ресурсне забезпечення волонтерської діяльності.  



 


