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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з соціальної педагогіки є 

перевірка знань та вмінь абітурієнтів.  

Абітурієнт повинен знати: 

– сутність соціальної педагогіки як науки; 

– принципи та методи соціально-педагогічної діяльності; 

– особливості соціалізації особистості в різних мікро соціумах; 

– попередження негативного впливу факторів соціального середовища 

на особистість; 

– сутність соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

– соціальну реабілітацію дітей та молоді з обмеженими 

функціональними можливостями; 

– соціально-педагогічну роботу з дітьми та молоддю в умовах 

територіальної громади. 

 

Абітурієнт повинен вміти: 

– аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості; 

– диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів; 

суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи; 

– добирати адекватні форми та методи соціально-педагогічної діяльності. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь абітурієнтів 

під час вступного випробування  
 

 

Високий рівень 

195,2 – 200,0 абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть 

питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень та з власного 

соціально-педагогічного досвіду. 

 

190,5 – 194,3 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 
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глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні 

знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить 

приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного 

соціально-педагогічного досвіду. 

 

181,0 – 189,5 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні 

знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить 

приклади соціально-педагогічних досліджень.  

Достатній рівень 

171,5 – 180,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить 

власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес. 

 

162,0 – 170,5 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить 

власні висновки. 

152,5 – 161,1 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.  

Середній рівень 

143,0 – 151,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт 

частково розкриває питання при допомозі викладача.  

133,5 – 142,1 абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень 
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з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні.  

124,5 – 132,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.  

Низький рівень 

118,0 – 123,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає порушення норми літературної мови. 

112,0 – 117,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає  грубі порушення норми літературної мови. 

106,0 – 111,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

неправильно відповідає на запитання; допускає грубі 

порушення норми літературної мови. 

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Предмет, завдання соціальної педагогіки. 
Предмет та завдання соціальної педагогіки як науки. Зв’язок соціальної 

педагогіки з іншими науками та сферами діяльності.  

Тема 2. Провідні категорії соціальної педагогіки. 
Соціалізація особистості, її структура. Механізми та фактори 
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соціалізації. 

Середовище як основна умова соціалізації. Поняття соціального 

виховання. Категорія соціальної адаптації. Соціальна реабілітація. Соціальна 

профілактика. Соціальне обслуговування. 

Тема 3. Структура, функції та принципи соціально-педагогічної 

діяльності.  

Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості. 

Суб’єкти та об’єкти соціально-педагогічної діяльності. Функції соціально-

педагогічної діяльності. Принципи соціально-педагогічної діяльності. 

Основні групи методів соціально-педагогічної діяльності. 

Тема 4. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. 
Посадові обов’язки соціального педагога. Компоненти готовності 

соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності. Групи 

особистісних якостей соціального педагога. Характеристика функцій 

соціального педагога. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ’ЄЮ 

Тема 1 Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості. 
Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. 

Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. 

Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства: авторитарний, 

ліберальний, авторитетний. Принципи усвідомленого батьківства. 

Тема 2. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Характеристика 

соціального супроводу сім’ї. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з 

сім’єю. Соціальна підтримка молодих сімей. Особливості соціально-

педагогічної роботи з проблемними сім’ями. 

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

Тема 1. Характеристика соціального сирітства в Україні. 
Поняття сирітства та соціального сирітства. Причини бездоглядності та 

безпритульності дітей в Україні. Характеристика неповнолітніх, що 

відносяться до «дітей вулиці». Соціально-педагогічна робота з соціальними 

сиротами. 

Тема 2. Традиційні та інноваційні форми опікування дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування. 
Усиновлення, опіка, піклування як традиційні форми опікування дітей-

сиріт. Види закладів державної системи виховання дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Поняття госпіталізму, його характеристики. 

Характеристика прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу як 

альтернативи державної системи опіки. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Тема 1. Соціально-психологічний портрет особистості з 

обмеженими функціональними можливостями. 
Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. 

Типологія інвалідності. Причини функціональних обмежень дітей та молоді.  

Тема 2. Особливості соціальної роботи з дітьми, що мають різні 

види порушень. 

Види розумової відсталості. Особливості поведінки дітей з 

інтелектуальними порушеннями. Вади слуху та їх причини. Особливості 

глухих та слабочуючих. Вади зору та їх причини. Особливості 

психоемоційного розвитку неповнолітніх з вадами зору. Дефекти мови. 

Тема 3. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з 

обмеженою дієздатністю. 

Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів щодо 

вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями. 

Особливості медичної, політико-правової та соціальної моделей підтримки 

осіб з обмеженою дієздатністю. Правила реабілітації дітей з обмеженою 

дієздатністю. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю з обмеженими функціональними можливостями в межах соціальної 

моделі. 

 

ДЕВІАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Тема 1. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 

дезадаптації. 

Поняття норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття 

девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. 

Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в 

поведінці неповнолітніх. Фактори ризику девіантної поведінки. 

Поняття «важковиховуваний» в соціальній педагогіці. Типові групи 

«важковиховуваних» підлітків.  

Тема 2. Характеристика різних видів девіантної поведінки 

неповнолітніх.  

Види делінквентної поведінки. Особливості адиктивної поведінки 

неповнолітніх. Поняття наркотиків та наркогенних речовин. Наркоманія, 

токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності. Ознаки 

узалежненої поведінки. Поняття наркозалежності. Стадії наркотичної 

залежності. Підліткова проституція: її причини, особливості, види. 

Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїцидальної 

поведінки неповнолітніх. Шляхи її попередження.  

Тема 3. Зміст та форми профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх. 

Сучасні підходи до профілактики негативних явищ в молодіжному 

середовищі. Аналіз профілактичних моделей. Форми профілактичної роботи 

з дітьми та молоддю. Формування здорового способу життя як напрям 
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соціально-педагогічної роботи. Характеристика програм з формування 

здорового способу життя в Україні. 

 

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Тема 1. Методи роботи соціального педагога з обдарованими 

дітьми. 

Психофізіологічні особливості обдарованих дітей. Обдарована дитина в 

сім’ї. Проблеми обдарованих дітей, та робота соціального педагога щодо їх 

вирішення.  

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Зміст і завдання курсу «Технології соціально-педагогічної 

діяльності». Теоретичні аспекти соціально-педагогічної діяльності 

Зміст і завдання курсу „Технології соціально-педагогічної діяльності”. 

Технологія соціально-педагогічної діяльності як галузь соціальних 

технологій. Основні напрями та принципи соціально-педагогічної діяльності. 

Зміст соціально-педагогічної діяльності як виду суспільної практики. 

Тема 2. Технології соціально-педагогічної діяльності: теоретичні 

засади. Поняття соціальних технологій. Типи та види соціальних 

технологій. Особливості соціальних технологій. Головні складові змісту 

технологізації. Основні процедури соціальних технологій. Етапи 

реалізації соціальних технологій. Стратегія реалізації соціальних 

технологій. Структура технологій соціальної роботи. 

Поняття технологій соціально-педагогічної діяльності. Особливості 

технології соціально-педагогічної діяльності. Соціально-педагогічний 

підхід до соціальної роботи. Інтегрований, універсальний характер 

соціально-педагогічної роботи. Основні складові соціально-педагогічних 

технологій: соціально-психологічні, соціально-методичні і безпосередньо 

соціально-педагогічні технології. Умови реалізації соціально-педагогічних 

технологій. Загальні і прикладні технології соціально-педагогічної роботи. 

Тема 3. Прикладні аспекти розроблення соціально-педагогічних 

технологій. 
Підготовка до практичної реалізації соціально-педагогічних 

технологій. Технологія організації «робочого столу» соціального педагога. 

Планування соціально-педагогічної діяльності. 

Тема 4. Технології соціально-педагогічного передбачення. 
Світова практика соціального проектування (історичний аспект). 

Технології соціально-педагогічного моделювання і проектування. 

Класифікація соціально-педагогічних проектів. Особливості псевдопроектів. 

«Життєвий цикл» проекту. 
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Тема 5. Технологія реалізації соціальним педагогом діагностичної 

та прогностичної функцій. 

Діагностика соціально-педагогічної діяльності як умова її успішного 

прогнозування. Соціальна діагностика. Медична діагностика. 

Психологічна діагностика. Соціально-педагогічна діагностика. Діагностика 

особистості та її соціальних зв’язків. 

Тема 6. Технологія реалізації соціальним педагогом 

комунікативної функції. 

Сутність і призначення комунікативної функції соціального педагога. 

Функції педагогічного спілкування. Правила педагогічного спілкування. 

Рівні спілкування. Зони спілкування. 

 

Тема 7. Технологія педагогічного вирішення конфлікту. 

Сутність конфлікту. Види конфліктів. Причини конфліктів. Структурні 

чинники виникнення конфліктів. Стадії розвитку конфлікту. Технологія 

профілактики та подолання міжособистісних конфліктів. 

Тема 8. Технологія реалізації соціальним педагогом 

психотерапевтичної функції. 

Сутність психотерапевтичної функції соціального педагога. Напрями, 

методичні прийоми і технології психотерапії. Методика «Календар радості». 

Тема 9. Технологія реалізації соціальним педагогом 

консультативної функції. 

Сутність консультативної функції соціального педагога. Види 

консультування. Стилі консультування. Етапи консультативної роботи. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РОБОТИ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ 

Тема 1. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 

Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, 

що потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології 

діагностики сімейних стосунків. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї. 

Методика створення генограми сім’ї. Технології сімейної терапії. 

Технології соціального патронажу, інспектування, нагляду. Технології 

соціально-педагогічного сімейного консультування. Специфіка роботи 

соціального педагога з молодою сім’єю, студентською сім’єю, кризовими 

сім’ями тощо. 

Методика організації роботи сімейного клубу, сімейної консультації. 

Технології підготовки і проведення сімейного свята. 

Тема 2. Технологія роботи соціального педагога з дітьми групи 

ризику. 

Технологія соціально-педагогічного впливу на поведінку особистості, 

що відхиляється. Технологія роботи соціального педагога з дітьми групи 

ризику. Технологія роботи соціального педагога з соціалізації дитини, що 

знаходилася в екстремальних умовах. Технологія соціально-педагогічного 

коригування моральних норм поведінки дітей молодшого шкільного віку. 



 9 

Тема 3. Технологія реалізації соціальним педагогом соціально-

профілактичної та реабілітаційної функцій. 

Сутність соціально-профілактичної та реабілітаційної функцій 

соціального педагога. Провідні напрями і умови ефективної взаємодії з 

важковиховуваними дітьми. Соціальна дезадаптація педагогічно запущених 

дітей. Класифікація асоціальних підліткових груп. Класифікація груп 

підлітків-правопорушників. Методи соціально-педагогічної діяльності з 

важковиховуваними дітьми. Психолого-медико-педагогічна реабілітація. 

Технологія реалізації соціальним педагогом реабілітаційної функції. 

Тема 4. Технологія соціально-педагогічної діяльності з «дітьми 

вулиці» та соціально-незахищеними дітьми та підлітками. 

Соціальне явище «діти вулиці». Причини появи соціального явища 

«діти вулиці». Соціально-правові основи захисту дітей, що потребують 

соціально-педагогічної допомоги. Шлях дитини на вулицю. Технології 

соціально-педагогічної діяльності з «дітьми вулиці» та соціально-

незахищеними дітьми та підлітками. Робота з кризовими сім’ями як 

попередження появи «дітей вулиці» і соціально-незахищених дітей та 

підлітків. Вулична соціальна робота. Мета соціальної вуличної роботи. Основні 

завдання вуличної соціальної роботи. Переваги вуличної соціальної роботи. 

Основні форми вуличної соціальної роботи: ігротеки, дискотеки, вуличний 

театр, консультування, пункт соціальної підтримки, мітинг, вулична хода, рейд. 

Знання та вміння соціального педагога, що працює в умовах вуличного простору. 

Стратегія організації вуличної соціальної роботи. Організація роботи 

бригади вуличних соціальних працівників. 

Тема 5. Технології соціально-педагогічного супроводу осіб з 

обмеженими можливостями. 

Технологічні основи здіснення соціально-педагогічного супроводу 

клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі 

з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення 

особистості дітей з обмеженими можливостями. Технології соціального 

супроводу даної групи клієнтів. Реалізація соціально-психолого-педагогічних 

програм соціалізації дітей та молоді з обмеженими можливостями. 

Методи та форми соціально-педагогічної роботи Центрів реабілітації, 

спеціалізованих центрів з дітьми та молодими людьми з обмеженими 

функціональними та інтелектуальними можливостями. 

Особливості соціального патронажу дітей з функціональними 

обмеженнями. 

Тема 6. Технології формування та розвитку особистості. 
Завдання виховання людей з високим творчим потенціалом як 

актуальна проблема сучасної соціально-педагогічної науки і практики та 

соціальна необхідність. Соціально-педагогічні особливості позитивної 

девіації. Поняття «творча особистість», «творчість» як основні, центральні 

поняття соціальної педагогіки. Психофізіологічні особливості обдарованості. 

Структура творчої особистості. Види обдарувань та типи творчої роботи з 

обдарованою молоддю. Технології виявлення, діагностики обдарованості. 
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Соціально-педагогічні установи, що працюють з обдарованою молоддю. 

Діяльність соціального педагога в будинках творчості, клубах, студіях. 

Специфіка соціально-педагогічної роботи в ліцеях, гімназіях, 

спеціальних класах для дітей з високим рівнем сформованості творчих 

здібностей. Завдання щодо створення сприятливого соціального середовища 

для розвитку творчої особистості юного громадянина. 
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