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Форма опису програми екзамену 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма іспиту з дисципліни 
 «Соціальна педагогіка» 

1 курс 
Спеціальність: Соціальна робота 

Освітня програма  231.00.02 Соціальна педагогіка 
Форма проведення: тестування та практичне завдання на платформі: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21656  
Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

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. Оцінка за іспит виставляється автоматично 
програмою ADTester в електронному курсі на платформі: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21656 
Орієнтовний перелік запитань:  
Теоретичні питання: 
1. Охарактеризуйте історичні передумови виникнення соціально-педагогічної 
роботи. 
2. Типологія неурядових організацій. 
3. Визначте причини девіантної поведінки дітей та молоді в сучасних 
соціокультурних умовах. 
4. Особливості ділового етикету соціального педагога. 
2. Стереотипи у свідомості соціального педагога та етичні установки щодо їх 
подолання. 
5. Визначте позитивні та негативні аспекти ЗМІ як провідного фактора 
соціалізації дітей та молоді у сучасних умовах.  
6. Напрями соціально-педагогічної діяльності неурядових організацій. 
7. Функції етики соціально-педагогічної діяльності. 
8. Розкрийте провідні настанови, які викладено у "Повчанні" Володимира 
Мономаха. 
9. Методи подолання конфліктних ситуацій. 
10. Характеристика суїцидальної поведінки неповнолітніх. 



11. Причини соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх. 
12. Соціальний захист нужденних за часів Ярослава Мудрого та Володимира 
Мономаха. 
13. Соціально-педагогічна діяльність Б. Грінченка у земських школах. 
14. Здійснення соціального захисту вразливих груп в період Великої Вітчизняної 
війни. 
15. Сутність соціальної педагогіки як науки. 
16. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
17. Поняття "важковиховуваний" у соціальній педагогіці. Типові групи 
"важковиховуваних" підлітків. 
18. Вимоги етикету до зовнішнього вигляду, поведінки та спілкування 
соціального педагога з клієнтами, колегами, керівництвом. 
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