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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою вступного випробування з соціальної роботи є перевірка знань і 

відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем “бакалавра” за 

спеціальністю 231 Соціальна робота (освітня програма Соціальна робота) при 

прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” у 2019 році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування, дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

1. Становлення соціальної роботи як науки і професійної діяльності. Зміст, мета 

й завдання соціальної роботи в суспільстві. Загальна структура й функції 

соціальної роботи. 

2. Класифікація понять і категорій соціальної роботи. Фізичні особи як суб’єкти 

соціальної роботи. Державні та недержавні організації як суб’єкти соціальної 

роботи. 

3. Взаємозв’язок принципів і методів соціальної роботи, їхня творча реалізація з 

метою вирішення завдань соціальної роботи. Соціальна робота як синтез 

наукових концепцій і напрямів. 

4. Чинники значущості теорії для практики соціальної роботи. Класифікація 

теоретичних моделей соціальної роботи. Взаємозв’язок соціальної роботи з 

іншими науками. 

5. Характеристика біологічні теорій та моделей. 

6. Характеристика психологічних теорій соціальної роботи. 

7. Характеристика комплексних теорій соціальної роботи. 

8. Основні засади психодинамічного підходу в соціальній роботі. 

9. Соціальна активність та соціальна діяльність особистості. Соціальне 

виховання як важливий чинник соціально-педагогічної моделі. Ресоціалізація 

як важливий компонент соціально-педагогічної моделі. 

10. Забезпечення в рамках соціально-педагогічної моделі надання допомоги 

різним віковим категоріям клієнтів. Основні методи й форми роботи за 

соціально-педагогічною моделлю. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” 

Тема 1. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

Поняття соціальної педагогіки, її об’єкт, предмет, основні категорії. 

Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину й суспільство. Завдання 

та функції соціальної педагогіки. Принципи й закономірності соціально-

педагогічної діяльності. Класифікація методів соціально-педагогічної 

діяльності. Характеристика організаційних форм соціально-педагогічної 

діяльності. Розвиток і формування особистості в соціумі. Поняття соціалізації; 

взаємозв’язок соціалізації та соціального виховання. Основні концепції 

соціалізації особистості. Особливості, види, механізми соціалізації особистості. 

Сфери, стадії, фази, інститути соціалізації особистості. Несприятливі умови 

соціалізації.  

Тема 2. Сімейне середовище як фактор соціалізації особистості 

Місце та роль сім’ї в соціалізації особистості. Основні функції сім’ї. 

Типологія сімей. Проблеми сучасної сім’ї; типові помилки сімейного 

виховання. Проблема дистантної сім’ї і трудової міграції. Зміст соціально-

педагогічної допомоги сім’ї, її складові. Форми й методи взаємодії соціального 

педагога з сім’єю. Фактори і причини сирітства. Сімейні форми влаштування 

дітей-сиріт. Державна система закладів для дітей-сиріт. Усиновлення як одна з 

форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Юридичні й організаційні основи усиновлення. Адаптація прийомної дитини у 

сім’ї. Роль соціального педагога у розв’язанні проблем виховання усиновленої 

дитини. 

Тема 3. Альтернативні форми державної опіки над дитиною 



Організаційні засади утворення і діяльності прийомної сім’ї, дитячого 

будинку сімейного типу. Проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї, 

дитячому будинку сімейного типу. Соціальний супровід прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу. 

Тема 4. Дитяча бездоглядність і безпритульність як соціально-

педагогічна проблема 

Поняття дитячої бездоглядності й безпритульності. Категорії 

бездоглядних і безпритульних дітей. Передумови й причини бездоглядності й 

безпритульності дітей. Профілактика дитячої бездоглядності й безпритульності. 

Притулок для дітей – державний заклад соціального захисту безпритульних. 

Напрями й форми роботи соціального педагога в притулку для дітей. 

Тема 5. Соціально-педагогічна діяльність у галузі освіти 

Соціальні завдання школи в сучасних умовах. Завдання і функції 

діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Зміст, напрями роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному 

закладі. Поняття обдарованості: наукові трактування. Класифікація дитячої 

обдарованості; характерні особливості обдарованих дітей. Соціально-

педагогічна підримка й захист обдарованих дітей – пріоритет державної 

освітньої політики. Професійні компетенції соціального педагога в роботі з 

обдарованими дітьми. Класифікація дітей і молоді з особливими потребами. 

Типи навчально-виховних закладів для дітей і молоді з обмеженими 

функціональними можливостями. Соціально-педагогічна робота з дітьми з 

особливими потребами і сім’ями, в яких вони виховуються. 

Тема 6. Соціально-педагогічний аспект проблеми девіантної 

поведінки дітей і підлітків 

Девіантна поведінка як форма соціальної дезадаптації дітей і підлітків: 

психолого-педагогічний аспект. Класифікація девіантної поведінки. Адиктивна 

поведінка дітей і підлітків. Класифікація адиктивної поведінки. Причини й 

наслідки дитячого алкоголізму. Причини, особливості й наслідки дитячої та 

підліткової наркоманії. Структура, зміст, особливості соціально-педагогічної 

діяльності з дітьми девіантної поведінки. Заходи із запобігання алкоголізму та 

наркоманії. Проблема злочинності неповнолітніх, її причини. Типологія груп 

неповнолітніх правопорушників. Спеціальні навчально-виховні заклади для 

неповнолітніх правопорушників. Структура і зміст індивідуальної 

профілактичної роботи з неповнолітнім правопорушником. 
 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / 

О. В. Безпалько; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2003. – 

134 с. 

2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. – К. : Знання, 2008. – 343 с. 

– (Бібліотека соціального педагога). 

3. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

М. Б. Євтух, О. П. Сердюк; Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К. : 

МАУП, 2002. – 229 с. 

4. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 



Н. В. Заверико; ДВНЗ “Запоріз. нац. ун-т” МОН України. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-

т, 2011. – 259 с. 

5. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посібн. / [автори-

укладачі: С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник]. –К. : Видавничий Дім “Слово”, 

2011. – 496 с. 

6. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Л. І. Міщик; Інститут змісту 

і методів навчання. – К., 1997. – 139 с. 

7. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посібник для студ. вищих пед. 

навч. закл. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с. 

8. Пенішкевич Д. І. Соціальна педагогіка: модульна технологія навчального курсу 

/ Д. І. Пенішкевич, Л. І. Тимчук. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 496 с. 

9. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка : для студ. пед. навч. закладів / Н. А. Сейко; 

Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2002. – 260 с. 

10. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / за ред. д-ра пед. наук, проф. 

О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 309 с. 

11. Соціальна педагогіка: навч. посібник / А. Й. Капська, Л. І. Міщик, З. І. Зайцева, 

О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова; 

Український держ. центр соціальних служб для молоді. – К., 2000. – 264 с.  

12. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. : у 2-х частинах / за ред. П. М. Гусака, 

Л. К. Грицюк. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – Ч. 1. – 

253 с.; Ч. 2. – 546 с. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ» 

1. Причини зародження соціальної роботи в Україні. Етапи 

становлення соціальних служб. Мережа соціальних відомств в Україні. 

2. Система державної служби зайнятості.  

3. Поняття про соціальні стратегії. 

4. Форми соціальної роботи: індивідуальна, групова, колективна. 

5. Технології соціально-педагогічної діяльності у системі соціальних 

служб. 

6. Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні. 

7. Завдання та функції центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді.  

8. Напрями діяльності та основні характеристики соціальних служб: 

цільове призначення, сфери існування, специфіка контингенту клієнтів 

соціальних служб. 

9. Соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги. Завдання, основні напрями. 

10. Етапи здійснення соціального супроводу сімей. 
 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дубич К.В. Вступ до соціальної допомоги : навч. посібник / К.В.Дубич. - К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2015. – 224 с.  

2. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с. 

3. Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями: навч.-метод. 

посібник / А.Й.Капська, І.В.Пєша, О.Ю.Міхеєва, М.Г.Соляник. – К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2015. – 328 с.  



4. Карпенко О.Г. Теорія та практика соцільної роботи : навчальний посібник / 

О.Г. карпенко, Н.Ф.Романова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 408с.  

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ» 

1. Становлення соціальної роботи за кордоном. 

2. Зародження соціальної роботи в Україні. 

3. Прояви соціальної допомоги у давніх суспільствах. 

4. Становлення індивідуального, групового та общинного методів 

соціальної роботи. 

5. Вирішення проблеми сирітства в зарубіжних країнах. 

6. Принципи соціальної роботи в Німеччині. 

7. Значення педагогічної анімації у системі соціалізації молоді 

Франції. 

8. Кібуціанський рух в Ізраїлі.  

9. Проблеми «ідзіме» у сфері освіти Японії. 

10. Соціальна підтримка осіб середнього та похилого віку в Китаї 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. для студ. вузів / Горілий А. Г. – 
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6. Системи соціального страхування зарубіжних країн / Г.В. Григораш, 
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7. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч. посібник / М.Б.Євтух, 

С. В Грищенко, Г. Й. Михайлишин, - Івано-Франківськ: Містио НВ, 2011. – 388 с.  

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ» 
1. Виникнення і розвиток методології соціальної роботи. 

2.  Характеристика методів соціальної роботи. 

3. Соціологічні методи соціальної роботи. 

4. Основні етапи у проведенні соціологічного дослідження. 

5. Фундаментальні і прикладні дослідження. 

6. Види прикладних досліджень. 

7. Види документів. 

8. Види аналізів документів. 

9. Традиційний аналіз. 

http://buklib.net/books/31773/
http://buklib.net/books/31966/


10. Внутрішній аналіз. 

11. Юридичний аналіз. 

12. Психологічний аналіз. 

13. Формалізований метод аналізу документів (контент-аналіз). 

14. Спостереження як метод збору інформації у соціальній роботі. 

15. Види спостережень. 

16. Етапи планування спостереження. 

17. Опитування як метод збору інформації у соціальній роботі. 

18. Інтервю. Види інтерв’ю. 

19. Інтервю. Вимоги до проведення інтерв’ю. 

20. Соціологічний метод опитування. 

21. Менеджмент соціальної сфери. 

22. Етапи розвитку менеджменту. 

23. Види менеджменту. 

24. Структура і властивості систем. 

25. Управлінське рішення. 

26. Напрямки менеджмент. 

27. Функції управління. 

28. Планування як функція керування. 

29. Формування мети і засоби її досягнення. 

30. Методи прийняття управлінських рішень. 

31. Психологічна допомога в соціальній роботі. 

32.  Моделі індивідуальної роботи з випадком 

33. .Соціальна робота з групою 

34.  Моделі соціальної роботи з групою 

35. Командна соціальна робота 

36. Волонтерська робота.  

37. Телефонне консультування.  

38. Соціальна робота в спільноті.  

39.  Фостеринг. 

40.  Самокерована групова робота. 

41.  Мобільна соціальна робота. 

42.  Соціально-культурна анімація. 

43. Поняття технологій соціальної роботи. 

44.  Етапи соціальних технологій. 

45. Різновиди соціальних технологій. 

46. Специфіка соціальних технологій у соціальному процесі. 

47.  Сутність і структура технологічного процесу. 

48. . Соціальна опіка і піклування 

49.  Соціальне забезпечення 

50.  Соціальне страхування 

51.  Соціальна діагностика, експертиза і профілактика 

52.  Соціальна корекція і терапія 

53.  Соціальна адаптація і реабілітація 

54.  Соціальне моделювання і прогнозування 



55.  Соціальна освіта і навчання 

56.  Соціальне посередництво і консультування 

57.  Соціальне проектування 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» 

ТЕМА 1. Поняття про науку. Її еволюція та роль у сучасному 

суспільстві. 

Поняття про науку, її сутність, цілі та функції. Характеристика соціально-

педагогічного дослідження. Використання сучасних положень психології, 

соціології, валеології у комплексному науковому дослідженні. 

ТЕМА 2. Організація науково-дослідної роботи студентів. 

Поняття, особливості, цілі і завдання науково-дослідних робіт студентів. 

Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези. 

Основні форми науково-дослідних робіт студентів: 

 Правила написання реферату; 

 Алгоритм написання курсової роботи; 

 Вимоги до написання дипломних робіт; 

 Особливості написання магістерської роботи. 

Керівництво, планування та облік НДРС. 

ТЕМА 3. Застосування спеціальних методів у наукових дослідженнях 

з проблем соціальної педагогіки.  

Соціально-педагогічні методи дослідження, їх види та призначення. 

Розробка програми та застосування методів соціально-педагогічного 

дослідження: 

 спостереження; 

 опитування; 

 експеримент; 

 тести. 

ТЕМА 4. Інформаційне забезпечення  наукових досліджень. 

Поняття, терміни, галузі інформації та її роль у проведенні наукового 



дослідження. 

Система науково-технічної інформації. 

Види, джерела інформації та режим доступу до неї.  

Соціально-педагогічна інформація в пошукових системах бібліотечних 

фондів та органів науково-технічної інформації. 

ТЕМА 5. Раціональна організація праці в процесі наукового 

дослідження. 

Організація робочого місця та його обладнання. 

Техніка роботи зі спеціальною літературою. 

Гігієна розумової праці і ділового спілкування в процесі соціально-

педагогічного дослідження. 

Умови праці та відпочинку. 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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7.Сергієнко, Л. П. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОЛОНТЕРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Тема 1. Зародження та розвиток волонтерського руху у вітчизняній 

та зарубіжній практиці 

Визначення змістових особливостей таких понять як "благодійність", 

"милосердя", "меценатство", "волонтерство", "філантропія". Історія зародження 

традицій милосердя та благодійності – невід’ємна частина культури, суспільних 

норм усіх давніх цивілізацій.  Роль світових релігій в зародженні та активному 

розвитку благодійної діяльності. Процес виникнення та розвитку благодійності 

на українських землях. Найважливіші риси та характерні особливості 

волонтерства. Волонтерство як необхідний ресурс соціального, культурного, 



економічного й екологічного зростання суспільства. Історія волонтерської 

роботи в Україні. Суть поняття «волонтерство». Ознаки і принципи 

волонтерської діяльності. Права та обов’язки волонтерів. Права та обов’язки 

отримувачів волонтерських послуг. 

Тема 2. Особливості функціонування волонтерської діяльності в 

Україні 

Об'єкти й суб'єкти добровольчої діяльності. Види, сфери добровольчої 

діяльності. Основні напрями роботи добровільних працівників. Волонтерський 

рух серед студентів ВУЗів. Добровільна систематична або епізодична допомога 

державним установам у реалізації соціальної політики. Добровільна 

безкоштовна робота волонтерів у громадських та некомерційних організаціях. 

Волонтери – члени громадських організацій. Різновиди центрів волонтерського 

руху в Україні. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» - місія, мета й 

завдання. Координаційна рада з питань розвитку  та підтримки волонтерської 

діяльності.  Український волонтерський рух – складова частина міжнародного 

волонтерського руху. Нормативно-правові акти України про становлення,  

поширення та організаційне оформлення волонтерського руху. Закон України 

«Про волонтерську діяльність». 

Тема 3. Волонтерська робота як основа соціалізації та розвитку 

особистості 

Роль волонтерської роботи у соціалізації особистості. Соціально-

педагогічна діяльність як один із чинників розвитку особистості волонтера. 

Особистісні якості волонтерів, які визначають ефективність волонтерської 

роботи. Етичні засади волонтерської діяльності. Волонтерство базується на 

трьох фундаментальних положеннях – загальнолюдських цінностях. Етична 

поведінка стосовно волонтерської діяльності. Етична поведінка стосовно колег. 

Етична поведінка стосовно клієнтів. Етична поведінка стосовно організації. 

Основні категорії етики волонтера(етичні стосунки, етична свідомість, етичні 

дії та обов’язок волонтера). Етичні принципи волонтерської діяльності. 

Альтруїстична поведінка людини: суть, особливості, прояви. Теорія соціальних 

ролей, як основа альтруїстичної поведінки. Теорія соціальних норм і 

доброчинна поведінка людини. 

Тема 4. Класифікація волонтерських груп 

Поняття «Волонтерська група». Волонтери, які працюють тривалий час 

(long-term volunteer); волонтери, які працюють невеликий проміжок часу (short-

term volunteer), постійні волонтери, тимчасові волонтери, сезонні волонтери. 

Сфера діяльності. Цільова група діяльності. Класифікація волонтерів, 

запропонована   І. Я. Ткач. Оригінальна асоціативна класифікація груп 

волонтерів, які можуть викликати труднощі з точки зору управління їхньою 

діяльністю. Підходи до класифікації волонтерів дають змогу об’єднати їх у 

групи за ознаками. Фактори та методи оптимізації волонтерської діяльності. 

Характеристика груп добровільних помічників (відповідно до віку, соціальної 

ролі та соціального статусу). Права та обов’язки волонтерських груп. 

Особливості роботи з кожною із груп. Заохочення волонтерів до добровільної 

діяльності. 



Тема 5. Супровід діяльності волонтерів. Менторська підтримка. 

Супервізія. Інтервізія. 

Визначення поняття «ментор». Завдання ментора – допомагати 

працівнику тоді, коли він просить про допомогу. Критерії,  якими необхідно 

керуватися при підборі менторів. Менторська підтримка полягає в 

переосмисленні принципу «рівний-рівному» та моделі індивідуального 

наставництва. Основним нововведенням у проведенні менторської підтримки є 

те, що вона займає проміжне положення між програмами з професійного 

консультування та масовими інформаційними кампаніями. Необхідна 

кваліфікація , щоб стати ментором. Програма менторської підтримки, яку 

ментор використовує в роботі з волонтером. Дві причини, за якими необхідно 

проводити моніторинг відносин. Основні навички ментора. Переваги 

менторської підтримки. Поняття «супервізія» – це орієнтована на людину 

діяльність, яка вважає однаково важливими як супервізорські стосунки, почуття 

та розвиток персоналу, так і реалізацію завдань, регулювання та контрольну 

функцію. Зміст та процес супервізії. Найважливіші завдання супервізії. Основні  

типи супервізії. Основні методи супервізії, принципи. Функції супервізора. 

Рецепт успіху супервізора. Структура проведення супервізії.  Інтервізія – вид 

групової супервізії, навчальна форма, яка відрізняється від супервізії. Вимоги 

до роботи інтервізійної групи. Алгоритм проведення інтервізії. Принципи 

інтервізії. Склад групи. Структура сесії. Розподіл функцій. Зміст функцій. 

Форми визнання праці волонтерів. 

Тема 6. Моніторинг та оцінка волонтерської діяльності 

Моніторинг і оцінка є найважливішими складовими організації діяльності 

волонтерів. Види моніторингу. Оцінка – аналіз даних моніторингу. Основна 

мета здійснення і моніторингу, і оцінки волонтерської діяльності. Відмінності 

між моніторингом та оцінкою. Питання мотивації людини до волонтерства. 

Виокремлюють три групи мотивуючих факторів. Психолог Девід Маккеланд 

висунув близьку до теорії Абрахама Маслоу теорію потреб. Її суть полягає у 

тому, що вчинками людини керують влада, успіх та приналежність. 

Центральним мотивом волонтерства є сама волонтерська діяльність, 

спрямована на допомогу іншим, ґрунтуючись на власній відповідальності за 

громаду і (або) через релігійні переконання. Арсенал способів мотивування 

волонтерів. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ 

ОСОБИСТОСТІ» 

Тема 1. Особистість як об’єкт психологічних досліджень 

Основні напрями вивчення особистості. Базові категорії психології 

особистості: індивід, особистість, індивідуальність. Основні етапи історії 

досліджень особистості. Поняття особистості, що таке особистість, складність 

феномена особистості, особистість як предмет пізнання, рушійні сили і умови 

розвитку особистості, індивідуальні властивості особистості та їх роль у 

розвитку особистості. Структура особистості і різні методичні підходи до її 

вивчення, теорії особистості. Велике значення для психології особистості має 

культурно-історичний системно-діяльнісний підхід розвитку особистості. 

Тема 2. Психодинамічний напрямок у теорії особистості 

Теорія особистості З. Фрейда. Аналітична психологія К. Юнга. 

Індивідуальна психологія А. Адлера. Соціокультурна психологія Карен Хорні. 

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма. Епігенетична теорія розвитку 

особистості Е. Еріксона. 

Тема 3.  Диспозиційний напрям у психології особистості 

Загальна характеристика диспозиційного напряму у теорії особистості. 

Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта. Теорія типів особистості 

Ганса Айзенка. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела. 

Тема 4.  Когнітивний підхід до особистості 
Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості.  Розвиток 

мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже). Теорія особистісних конструктів 

Джорджа Келлі. Теорія поля Курта Левіна. 

Тема 5.  Гуманістичний напрям у психології особистості 

Загальна характеристика гуманістичного напряму. Теорія 

самоактуалізації Абрахама Маслоу. Феноменологічна теорія Карла Роджерса. 



Особистість у логотерапії Віктора Франкла.  Екзистенційна психологія Ролло 

Мея. 

Тема 6.  Теорії особистості психологів США і Європи 

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури. Теорія 

соціального научіння Джуліана Роттера. Психологія свідомості Вільяма 

Джемма. Особистість в «описовій психології» Вільгельма Дільтея та Едуарда 

Шпрангера. Теорії особистості у французькій соціологічній школі.  

Транзактний аналіз Еріка Берна. 

Тема 7. Особистість у радянській психології 

Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості. 

Ленінградська школа.  Московська школа.  Київська школа. 

Тема 8. Індивідуально-психологічні властивості особистості 

Загальна характеристика властивостей людини як індивіда. Погляди 

психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості. Вікові 

індивідні властивості та особистість. Статевий диморфізм і статева 

ідентифікація особистості. Основні підходи до дослідження темпераменту. 

Тема 9. Соціально- психологічна характеристика особистості 

Соціально зумовлені характеристики особистості. Поняття про характер. 

Типологія характерів. Акцентуації характеру.  Поняття про мотивацію та її 

місце в структурі психіки. Теорії мотивації. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 

1. Сутність соціальної роботи (предмет, мета і завдання, зміст 

соціальної роботи). 

2. Об’єкт-суб’єктні засади соціальної роботи. 

3. Функції, структура, рівні соціальної роботи. 



4. Принципи соціальної роботи. 

5. Структура соціальної роботи. 

6. Особливості історії соціальної роботи в Україні та за кордоном. 

7. Теорії та моделі соціальної роботи. 

8. Основні напрями соціальної роботи. Їх коротка характеристика. 

9. Процес та методи соціальної роботи. 

10. Рольовий аспекти соціальної роботи. 

11. Клієнти соціальних працівників. 

12. Етичні цінності соціальної роботи. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕТИКА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема 1. Фахова мораль – основа соціально-педагогічної етики 

Етика як наука. Її походження, суть. Мораль і моральність як категорії 

етики. Етика і деонтологія соціально-педагогічної роботи. Етика як 

філософська наука. Моральна культура і духовна творчість у діяльності 

соціального педагога. 

Тема 2. Предмет, функції, завдання соціально-педагогічної етики 

Предмет, функції і завдання соціально-педагогічної етики. Сутність 

“золотого правила” моральності. 

Тема 3. Добро, зло, совість – категорії етики соціально-педагогічної 

діяльності 

Справедливість – етична категорія (соціально-педагогічний аспект). 

Обов’язок – професійна риса спеціаліста. Моральна відповідальність перед 

клієнтом, колегами, суспільством. Гуманність – провідна риса соціально-



педагогічної діяльності.  

Тема 4. Моральний вибір і ціннісні орієнтації в соціально-

педагогічній роботі  

Найважливіші етичні концепції морального вчинку у соціально-

педагогічній роботі. Типові моделі прийняття рішень соціальними педагогами. 

Основні цінності соціальної педагогіки та можливості їх практичного 

застосування.  

Тема 5. Суспільна свідомість і соціально-педагогічна діяльність  

Структура моральної свідомості. Структурні компоненти етики 

соціально-педагогічної діяльності. 

Тема 6. Етичні принципи в діяльності соціального педагога 

Етичні принципи в соціально-педагогічній діяльності. 

Тема 7. Особистість соціального педагога як фахівця і громадянина 

Моральність соціального педагога. Моральна свобода і відповідальність. 

Чесність, справедливість, тактовність – обов’язкові чесноти фахівця. 

Об’єктивність, справедливість, терпимість, любов до людей, емпатія – фахово-

особистісні риси соціального педагога. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ» 

 

1. Суть та зміст процесу соціалізації. 

2. Об’єкт-суб’єктні відносини процесу соціалізації. 

3. Фактори та механізми процесу соціалізації.  

4. Соціалізованісті як соціально-педагогічне явище. 

5. Сфери, стадії, форми процесу соціалізації.  

6. Концепції стадій розвитку особистості у Ж. Піаже, концепції стадій 

розвитку особистості у психоаналізі, у психосексуальній теорії 

7. Вікова періодизація зарубіжних та вітчизняних науковців.  

8. Вплив сім’ї на соціалізацію людини у різних вікових етапах. 

9. Виділити основні соціалізуючі функції сім’ї. 

10. Розкрити суть виховання і стихійної соціалізації.  
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА» 

1. Суть превентивної педагогіки (мета, суть, завдання).  

2. Функції превентивної педагогіки. 

3. Технології превентивної педагогіки. 

4. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх. 

5.  Рівні превентивного виховання. 

6.  Сутність превентивного виховання в навчальному закладі. 

7.  Сутність вторинної превенції. 

8.  Методи і прийоми вторинної превенції. 

9.  Третинна превентивна педагогіка. 

10.  Види девіантної поведінки. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 



 «CОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА» 

1. Сутність соціальної профілактики (предмет, об’єкти та суб’єкти, 

чинники, рівні, заходи, завдання і принципи). 

2. Комплексне планування соціальної профілактики. 

3. Складові профілактичних програм. 

4. Норма і відхилення у поведінці дітей і молоді.  

5. Типи, види, форми девіантної поведінки.  

6. Делінквентна поведінка.  

7. Адиктивна поведінка та її форми.  

8. Проституція як вид соціальних відхилень у поведінці підлітків і 

молоді.  

9. Самогубство як вид девіантної поведінки. 

10. Форми роботи з профілактики негативних явищ. 

11. Форми роботи соціального працівника  з молоддю. 

12. Соціально-профілактична робота в системі практичної діяльності 

соціальних служб.  

13. Теоретичні основи необхідності духовного розвитку людини як 

складової профілактики негативних явищ в суспільстві. 

14. Умови духовного розвитку людини. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ТА 

ПСИХОЛОГІЯ РОДИННИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН” 

Тема 1. Соціально-педагогічні та психологічні умови створення сім’ї. 

Основні етапи становлення шлюбу та сімейних стосунків в історії 



суспільного розвитку. Вплив економічних факторів на перехід від полігамних 

до моногамних сімейних стосунків. Порівняльний аналіз ”сім’ї“ та ”шлюбу“ 

(філософський, історичний, психологічний). Юридичні засади створення сім’ї, 

підстави для анулювання шлюбу, процесуальні аспекти розлучень, оформлення 

опікунства тощо. Функції сім’ї як мікрогрупи суспільства. 

Функції дошлюбного періоду. Особливості спілкування у дошлюбному 

періоді. Динаміка почуттів і стосунків у дошлюбному періоді. Кохання та 

закоханість: типологія кохання, ознаки закоханості Мотивація вступу до 

шлюбу. Психологічна готовність до вступу в шлюб. Типології сімей у 

західноєвропейських концепціях про сім’ю. Вітчизняні класифікаційні системи 

сімей. Соціальні ролі чоловіка і дружини, батьків і дітей. 

Тема 2. Складові подружньої гармонії.  

Особливості адаптаційних періодів у сім’ї. Провідне місце духовної 

адаптації у становленні подружніх стосунків. Подружня автономія як цінність 

подружніх стосунків. Інтимність подружнього життя. Функціонально-рольова 

сумісність у сферах відпочинку, побуту, інтимних стосунків. Структурна 

сумісність темпераментів, характерів, волі. Ціннісно-орієнтаційна сумісність 

подружжя. ”Чисті“ та ’’змішані“ типи характерів. Стабільні та нестабільні 

подружні пари за показниками домінування вольових якостей. Емоційні та 

ділові лідери у родині 

Психологія жінок і чоловіків. Виховання чоловічих і жіночих якостей 

характеру. Соціально- демографічні аспекти статевої поведінки. 

Тема 3. Особливості подружнього спілкування. 

Специфічні особливості, правила подружнього спілкування. Категорії 

бажаних і заборонених висловлювань у подружньому спілкуванні. Типології 

’’важких“ у спілкуванні людей. Психологічні та побутові маніпуляції у 

подружньому спілкуванні. Психологічна характеристика маніпулятора. Засоби 

запобігання подружньої втоми. 

Тема 4. Соціально-демографічні аспекти репродуктивної поведінки. 

Стабільність сім’ї та народження дітей. Потреба в дітях і регуляція 

народження. Феномени батьківства та материнства. Вплив спадковості на 

психічний розвиток дітей. Типологія та детермінанти батьківського ставлення 

до дитини (виховання за типом неприйняття, гіперсоціалізаці, егоцентризму 

тощо). Методи дослідження взаємин батьків та дітей. Батьківське ставлення до 

немовляти. Стосунки між батьками та дітьми дошкільного віку. Стосунки між 

батьками та дітьми шкільного віку. Умови збереження позитивних стосунків з 

дорослими дітьми. 

Тема 5. Подружні конфлікти.  

Види подружніх конфліктів, їх стадії, шляхи розв’язання. Вік сім’ї та 

причинами конфліктних ситуацій. Стресові ситуації в сім’ї. Міфи про стреси та 

їх наслідки. Фізичні та психологічні наслідки 

Тема 6. Насильство та ревнощі в сім’ї. Розлучення. 

Види насильства в сім’ї. Наслідки насильства. Психологічна 

характеристика дітей, які виховуються в атмосфері насильства. Психологія 

кривдника. Психологія жертви. Феномен подружніх ревнощів: генеза 



розгортання, детермінанти. Ревнощі жінок і чоловіків: типове та нетипове. 

Причини розлучень, наслідки розлучень. 
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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З КУРСУ  

«УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА ТА ЕТНОПСИХОЛОГІЯ» 

1. Поняття педагогіка, народна педагогіка, етнопедагогіка та їх 

співвідношення.   

2. Ретроспектива розвитку української етнопедагогіки.   

3. Структура української етнопедагогіки.  

4. Основні  принципи і засоби  української етнопедагогіки, їх 

практичне  застосування  в сучасних освітніх умовах.  

5. Народні уявлення про сутність виховання.  Мета, зміст та основні 

чинники виховання.  Провідні принципи народного виховання.  Засоби, методи 

та основні форми виховання.   

6. Самовиховання у житті людини, його методи і засоби.  

7. Народна мудрість про роль, статус, ознаки, функції сім’ї.   

8. Характерні риси народного ідеалу сім’ї.   

9. Місія батька і матері по відношенню до дітей.   

10. Завдання й провідні принципи родинного виховання.  Провідні 

напрями родинного виховання.   

11. Народна педагогіка про місце і статус дитини в соціальному житті.   

12. Проблема дітності в українській народній педагогіці.  

13. Сутність народного дитинознавства.   

14. Народні обереги дитинства й материнства.   

15. Сімейна обрядовість, пов’язана з дитиною.  

16. Вікова періодизація та народна характеристика дітей.   

17. Сутність, специфіка й основні завдання козацької педагогіки.   

18. Ступені козацької педагогіки. Поняття козацької духовності, її 

ознаки.   

19. Система цінностей козацької духовності.  Основні компоненти 

козацької духовності.    

20. Творче  використання  досвіду  козацької  педагогіки  як  один  з  

ефективних шляхів вдосконалення сучасної національної системи виховання.  

21. Сутність поняття народна дидактика, її мета.   



22. Зміст освіти в народній дидактиці.  Характеристика завдань 

навчання.   

23. Принципи народної дидактики.  

24. Класифікація методів навчання у народній дидактиці.  

25. Форми організації навчання у народній дидактиці.  

26. Використання досвіду  народної дидактики  у  навчально-

виховному  процесі  сучасної національної школи.  

27. Виховні традиції народного календаря.   

28. Весняні дати і свята, їх виховна роль.   

29. Народні свята літнього циклу, їх педагогічний потенціал.   

30. Осінні дати і свята, їх виховні можливості.   

31. Народні свята зимового циклу, їх виховний вплив.   

32. Місце народного календаря у сучасній національній системі 

виховання.  

33. Сучасні підходи до розв’язання виховних проблем у 

загальноосвітній школі.   

34. Сутність понять народознавство, педагогіка народознавства.   

35. Принципи і підходи до виховання учнівської молоді в педагогіці 

народознавства.   

36. Зміст народознавчої роботи, її основні компоненти.  

37. Використання  ефективних  форм  народознавчого  спрямування 

(народні  звичаї, обряди, традиції) у навчально-виховному процесі школи. 

38. Поняття етнопсихології, предмет етнопсихології, в’язок 

етнопсихології з іншими науками. 

39. Психологія народів. 

40. Розвиток етнопсихології в Україні. 

41. Основні методологічні принципи етнопсихології. 

42. Метод спостереження в етнопсихології. Метод експерименту в 

етнопсихології. Біографічний метод в етнопсихології. Метод аналізу етнічних 

стереотипів. 

43. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки: 

соціалізація,наслідування, ідентифікація, інкультурація, культурна трансмісія. 

44. Етнографія дитинства. 

45. Етнокультурна варіативність пубертату й „перехід у світ дорослих”. 

46. Психологічна характеристика етнічних груп (національна 

свідомість і самосвідомість, національний характер, психічний склад етносу, 

ментальність, етнічна ідентичність). 

47. Національний характер. Ментальність як інтегральна 

етнопсихологічна ознака нації. Етнічна ідентичність. 

48. Національно-психологічні особливості українського народу. 

Психічний склад української нації. 

49. Національний характер українців: визначення, основні ознаки. 

50. Концепції українського національного характеру В. Яніва. 

51. Д. Чижевський про риси українського національного характеру. 

52. Самостійні етнічні типи у регіонах України. 



53. Особливості галичан як етнічного типу. 

54. Чинники українського національного характеру: екологічний, 

взаємодія з іншими народами, геополітичний, історичний, релігійний, 

сімейний. 

55. Міжетнічні відносини. Психологічні детермінанти міжетнічних 

відносин. 

56. Етноцентризм як соціально-психологічне явище. 

57. Етнічні стереотипи. Методи дослідження етнічних стереотипів. 

58. Етнічні конфлікти. Умови виникнення етнічних конфліктів. 

59. Теорії виникнення етнічних конфліктів. Види етнічних конфліктів. 

60. Методи подолання етнічних конфліктів. 

61. Етнічні пересування і міграції. 

62. Адаптація до нового культурного середовища. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

ТЕМА 1. Загальні засади організаціїї психологічного консультування 

Поняття консультування. Мета та завдання психологічного 

консультування. Принципи психологічного консультування. Позиція 

консультанта стосовно клієнта. Сфери застосування психологічного 

консультування. Види психологічного консультування. Зв’язок 

консультування, психотерапії і психокорекції. 

ТЕМА 2. Напрями психологічного консультування 
Психоаналітичний напрям у консультуванні (Психоаналіз як теорія 

особистості Структура особистості. Основні техніки у психоаналітичному 

консультуванні. Інші психоаналітичні теорії). Гуманістичний напрям у 

психологічному консультуванні (Особистісно-центроване консультування 

Гештальтконсультування. Трансактний аналіз у консультуванні). 

Біхевіористичний напрям у консультуванні (Практика поведінкового 

консультування. Консультування реалізмом). Когнітивний напрям у 

психологічному консультуванні. 

ТЕМА 3. Професійні вимоги до особистості консультанта 
Особистість консультанта як основна складова процесу консультування. 

Вимоги до консультанта. Професійна підготовка, кваліфікація, функції, 

комунікативні техніки та засоби впливу консультанта. Етика поведінки та 

професійний етикет консультанта. Ціннісні орієнтації консультанта. Вплив 

перенесення і контрперенесення у консультуванні. Вербальна і невербальна 

поведінка консультанта. 

ТЕМА 4. Організація і методика психологічного консультування 

Вимоги до організації і проведення консультативної бесіди. Організація 

процесу консультування. Стадії психоконсультування. Особливості першої 

зустрічі. Структура процесу консультування. 

ТЕМА 5. Методи психологічного консультування 

Психоконсультативна бесіда. Місце консультування. Етичні особливості 

поведінки психолога під час консультування. Часові межі консультування. 



Технологія ведення бесіди. Вимоги до організації і проведення 

психоконсультативної бесіди. Особливості контакту консультанта із клієнтом 

під час бесіди. Щирість консультативного контакту (конгруентність). 

Вербальний контакт. Невербальний контакт. Якість консультативного контакту.  

ТЕМА 6. Інтерв’ю у психологічному консультуванні 

Поняття інтерв’ю у психологічному консультуванні. Види інтерв’ю. 

П’ятиступенева модель інтерв'ю. Форми психологічної допомоги. 

ТЕМА 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування 

Особливості роботи консультанта з немотивованими клієнтами. 

Особливості роботи психолога з клієнтами із підвищеними вимогами. 

Особливості консультування клієнтів, що зазнали сексуального насилля. 

ТЕМА 8. Особливості психоконсультування клієнтів із вадами 

саморегуляції 

Плачучі клієнти. Клієнти, що переживають провину. Клієнти з 

істеричною поведінкою. Обсесивні клієнти. Клієнти з параноїдальними 

розладами. Клієнти з шизоїдними розладами. Клієнти з асоціальною 

поведінкою. Клієнти із сексуальними проблемами. Клієнти з алкогольною 

залежністю. 

ТЕМА 9. Особливості психоконсультування клієнтів у кризових 

станах 

клієнти із психосоматичними розладами, клієнти із депресією, клієнти із 

суїцидальними намірами, консультування людей при переживанні втрати. 

Особливості психоконсультування клієнтів з неадекватною поведінкою: 

клієнти з тривожною поведінкою, клієнти із страхом і фобіями, вороже 

налаштовані і агресивні клієнти, немотивовані клієнти, клієнти з підвищеними 

вимогами. Особливості роботи психолога з клієнтами – жертвами зґвалтування. 

ТЕМА 10. Організація консультування з приводу подружніх проблем 
Основні проблеми консультування подружніх пар. Особливості 

консультування при роботі з подружньою парою. Процес консультування 

подружньої пари. Використання домашніх завдань при роботі з подружжям. 

Консультування подружжя з приводу сексуальних проблем. Індивідуальне 

психоконсультування подружжя. Переживання розлучення з партнером. 

Труднощі взаєморозуміння. Консультування при розлученні. Консультування 

батьків. Корекція стосунків батьків і дитини.  
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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ В ОПІКУНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ» 

1. Розкриття поняття «сирітство». 

2. Фактори і причини виникнення сирітства. 

3. Проблеми соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

4. Основні напрямки профілактики сирітства. 

5. Міжнародні нормативно-правові акти з прав дитини. 

6. Національне законодавство України щодо захисту прав дитини. 

7. Система органів соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківської опіки. 

8. Система заходів соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківської опіки. 

9. Становлення опіки дітей-сиріт у дохристиянський період. 

10. Розвиток опіки і піклування у Київській Русі. 

11. Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт у ХІV – ХІХ ст.  

12. Система опіки та соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  у Радянській Україні. 

13. Вікові особливості розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської 

опіки. 

14. Емоційні проблеми дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. 

Депривація та її наслідки. 

15. Інтелектуальна сфера: вплив перебування у дитячому будинку на 

розвиток інтелекту. 

16. Агресивність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки та її 

причини. 

17. Соціалізація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.  

18. Загальна характеристика опіки та піклування.  

19. Встановлення опіки та піклування над дітьми-громадянами України та 

дітьми-іноземними громадянами та осіб без громадянства.  

20. Порядок оформлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування.  

21. Припинення опіки та піклування. 
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22. Сутність технології соціальної опіки і піклування. 

23. Поняття, сутність, функції усиновлення дитини. 

24. Умови усиновлення та порядок його здійснення. 

25. Поняття «патронату» над дітьми та його відмінність від інших форм 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. 

26. Сторони відносин патронату: орган опіки та піклування і патронатний 

вихователь. Їх права та обов’язки.  

27. Вирішення проблем сирітства у різних країнах.  

28. Теорія і практика опіки дітей і молоді у країнах ближнього зарубіжжя. 

29. Дитячі будинки у практиці соціального захисту дітей за кордоном.  

30. Світовий досвід функціонування опікунських сімей, тимчасової сімейної 

опіки (прийомні або фостерні сім’ї). 

31. Організація дитячих будинків сімейного типу за кордоном. 

32. Діяльність дитячих сіл (Білорусія) і дитячих діагностичних будинків 

(Словаків, Чехія). 

33. Опікунська діяльність тимчасових будинків для дітей, що постраждали 

від недбальства та приниження у сім’ї у Швеції.  

34. Психологія немовляти. 

35. Умови розвитку немовляти в будинку дитини. 

36. Роль вихователя у психічному розвитку немовляти в будинку дитини. 

37. Технологія створення позитивних умов розвитку немовлят у будинку 

дитини. 

38. Особливості діяльності притулку для неповнолітніх.  

39. Контингент притулку. 

40. Оформлення документації дітей, які потрапили у притулок. 

41. Соціальна карта дитини, яка знаходиться у притулку. 

42. Соціально-педагогічна діяльність із дітьми у притулку. 

43. Виникнення перших інтернатних закладів на території сучасної України.  

44. Загальні засади діяльності інтернатних закладів. 

45. Форми і методи роботи соціального педагога в інтернатному закладі. 

46. Причини та шляхи реформування державної системи влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

47. Необхідність влаштування випускників інтернатних закладів до 

соціальних гуртожитків. 

48. Діяльність соціальних гуртожитків. 

49. Завдання соціальних гуртожитків. 

50. Діяльність соціального педагога та інших спеціалістів у соціальному 

гуртожитку. 

51. Особливості ігрової терапії. 

52. Корекція за допомогою арт-терапії. 

53. Реабілітація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки за 

допомогою психодрами і драмтерапії.  

54. Використання логотерапії і морітотерапії у корекційній діяльності. 

55. Застосування біодрами і гельштат-терапії у соціально-педагогічній 

діяльності. 



56. Особливості консультаційної роботи з випускниками дитячих будинків та 

шкіл-інтернатів.  

57. Основні етапи соціально-педагогічного консультування. 

58. Основні вимоги до соціального педагога-консультанта. 

59. Прийомна сім’я як форма сімейного влаштування дітей-сиріт. 

60. Вимоги до прийомних батьків. 

61. Влаштування дітей у прийомну сім’ю. 

62. Взаємодобір прийомної сім’ї і прийомної дитини. 

63. Юридичне оформлення прийомної сім’ї. 

64. Матеріальне забезпечення прийомної сім’ї. 

65. Завдання й методи роботи соціального педагога з прийомною сім'єю. 

66. Причини та шляхи реформування державної системи влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

67. Дитячий будинок сімейного типу як соціальний інститут сімейного 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

68. Нормативно-законодавче забезпечення соціального захисту вихованців 

дитячих будинків сімейного типу. 

69. Етапи створення та забезпечення функціонування дитячих будинків 

сімейного типу. 

70. Підготовка до створення дитячих будинків сімейного типу. 

71. Створення дитячого будинку сімейного типу. 

72. Забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу. 

73. Соціальний супровід як специфічна форма соціальної роботи. 

74. Етапи впровадження соціального супроводу. 

75. План соціального супроводу. 

76. Зацікавленість прийомних батьків та батьків-вихователів в організації 

соціального супроводу. 

77. Відповідальність батьків за реалізацію плану соціального супроводу. 

78. Законодавчо-правові норми соціального супроводу прийомних сімей і 

дитячих будинків сімейного типу. 

79. Джон Локк як новатор у своїй епосі. 

80. Педагогічний досвід дитячих містечок SOS австрійського педагога 

Германа Гмайнера. 

81. Діяльність Йоганна Генріха Песталоцці по вирішенню проблеми 

сирітства. 

82. Сирітська доля у творчості Тараса Шевченка. 

83. Освітньо-виховний потенціал у «Сирітському домі» Августа Германа 

Франке. 

84. Розв’язання проблеми сирітства у праці Григорія Ващенка «Виховний 

ідеал».   

85. «Дім сиріт» Януша Корчака як опікунський осередок розвитку дітей. 

86. «Антон Макаренко – вожак дикої зграї». 

87. Сільвія Бадора про опікунську діяльність у Польщі. 

88. Діяльність соціальних служб у справах захисту дитинства. 

89. Формування життєвої компетентності дітей-сиріт і дітей, позбавлених 



батькіської опіки. 

90. Формування готовності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської 

опіки до створення сім'ї. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА” 

Тема 1. Поняття та сутність соціально-молодіжної політики. 

Основні терміни соціально-молодіжної політики. Характеристика поняття 

“молодь”. Молодь як об’єкт соціальної політики та соціальної роботи. 

Тема 2. Зародження соціально-молодіжної політики в світі. 

Причини зародження соціально-молодіжної політики в світі. Основні 

моделі соціально-молодіжної політики. Сучасна соціально-молодіжна політика 

в світі на початку ХХІ ст. Зародження молодіжного руху в світі. 

Тема 3. Формування соціально-молодіжної політики в Україні. 

Проявлення соціально-молодіжної політики в Україні в різні історичні 

періоди. Розвиток соціально-молодіжної політики незалежної України: періоди 

становлення. Концепції соціально-молодіжної політики в Україні. Історичні 

етапи становлення молодіжного руху в Україні. Його сучасний стан. 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бакаєв О., Біленчук П. Деякі концептуальні проблеми молодіжної політики в 

Україні // Розбудова Держави. – 1996. – №1. – С. 13-20. 

2. Балакірєва О. М., Головенько В. А. Державна молодіжна політика як важливий 

напрям діяльності владних інститутів щодо розв’язання проблем молоді в сучасній Україні // 

Укр. соціум. – 2006. – № 6. – С. 149 – 150;  

3. Болбат Т. та ін. Ґенеза молодіжного руху України // Молодь України: стан, 

проблеми, шляхи розв’язання. – К.: А.Л.Д., 1996. – С. 61-68. 

4. Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в незалежній Україні: формування 

та розвиток національної моделі (1991-2006 рр.) // Грані. – 2006. – № 6. – С.53 – 57. 

5. Бородін Є. І. Держава і молодь: історія ювенального законодавства в Україні 

(середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.). – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2004. – 238 

с.  

6. Бородін Є. І. Історія формування державної молодіжної політики в Україні 

(1991 – 2004 рр.): Монографія. – Д.: Герда, 2006. – 472 с.  

7. Бородін Є. І. Історія розробки загальнодержавної програми підтримки молоді в 

Україні (початок XXI сторіччя) // Грані. – 2005. – №3. – С. 3-9. 

8. Голець В. Ґенеза та засади єдності молодіжного руху в Україні // Молода нація: 

Альманах. – 1996. – №3. – С.142-146 

9. Головатий М. Ф. Деякий досвід і проблеми розробки і здійснення молодіжної 

політики у другій половині 80-х першій половині 90-х років у колишньому СРСР та в Україні 

// Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К., 1993. – С.84-

114. 

10. Головатий М. Особливості та суб’єкти формування і реалізації молодіжної 

політики в Україні у сучасних умовах // Ракурс УІМ. – 1994. – №1. – С. 5-9. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-

ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ” 

Тема 1. Етапи становлення соціально-правового захисту в Україні і 



світі. 

Історичні передумови соціально-правового захисту особистості. 

Концепції, форми та системи соціально-правового захисту: зарубіжний досвід. 

Нормативно–правове забезпечення конституційних свобод особистості в 

Україні. 

Тема 2. Особливості законодавчого забезпечення соціального захисту 

прав особистості через соціально-педагогічну діяльність. 

Виокремлення в міжнародному і українському законодавстві аспектів 

соціально-педагогічної діяльності. Реалізація основних прав дітей через 

соціально-педагогічну діяльність. Основні законодавчі акти що захищають 

права та інтереси дітей та молоді в Україні. 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально–педагогічної роботи з дітьми у 

загальноосвітній школі // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 28-30. 

2. Актуальні аспекти соціально–правового захисту молоді в сучасній Україні: 

Навчальний посібник / За ред. О.М. Полякової. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. 

– 252с. 

3. Богарников Д. Права людини у додержавну та ранньодержавну добу історії 

України // Право України. – 1997. – № 3. – С. 73. 

4. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посібник. – К.: Знання, 

2005. – 615 с. 

5. Вінгловська О. Сучасний рівень додержання міжнародних стандартів прав дитини 

в законодавстві України // Український часопис прав людини. – 1999. – №3-4. – С.20-26.  

6. Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – К.: 

Знання, 2008. – 207 с. 

7. Гуріч В. О. Сутність соціально–педагогічної діяльності по захисту прав дитини // 

Вісник Запорізького державного університету. Педагогічні науки. – 2002. – №1. – С. 120-125. 

8. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів). Частина 1. К., 

АТ "Видавництво "Столиця", 1998. – 248 с. 

9. Караман О. Нормативно–правова база соціальної роботи/соціальної педагогіки в 

Україні // Соціальний педагог. – 2002.– № 4. – С. 5–10. 

10. Ковчина І. М. Історичні аспекти соціально–правового захисту особистості // 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005.– № 4. – С. 50–58. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

“ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ” 

1. Предмет і завдання курсу “Історія соціальної роботи”. Періодизація 

зарубіжної історії соціальної роботи. 

2. Архаїчний період благодійності. Філантропічний період в історії 

соціальної роботи. Суспільна благодійність Європи в епоху Середньовіччя. 

3. Основні тенденції розвитку благодійності в Західній Європі та США у 

XVIII – на поч. ХІХ ст.  

4. Виникнення та еволюція фахової соціальної роботи (ХХ ст.). 

Передумови зародження професії соціального працівника. Виникнення перших 

соціальних шкіл. 

5. Переорієнтація в роботі соціальних працівників під впливом теорій 



З. Фрейда та К. Роджерса. Зростання важливості соціально-психологічного 

аспекту в соціальній роботі. Періодизація вітчизняної історії соціальної роботи. 

6. Основні тенденції розвитку благодійності в Київській Русі (Х-ХІІІ ст.). 

Розвиток благодійності в Україні XVI-XVII ст.  

7. Державна та суспільна опіка в Україні у XVIIІ-ХІХ ст. Благодійні 

громади та союзи в соціальному піклуванні України (друга половина ХVІІІ – 

початок ХХ ст.). 

8. Міське самоуправління кінця ХІХ – початку ХХ ст. і його соціальна 

роль. 

9. Система соціального забезпечення та її особливості в СРСР. 

10. Становлення соціальної роботи як системи в незалежній Україні. 

Характеристика сучасного етапу розвитку соціальної роботи як професійного 

виду діяльності. 

 
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи: навчальний посібник. – Тернопіль : 

Астон, 2004. – 174 с. 

2. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і 

таблицях: навч. посібн. / С. О. Кубіцький. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 124 с. 

3. Мельников В. П. История социальной работы в России: учебное пособие / 

В. П. Мельников, Е. И. Холостова. – М. : Социально-технологический институт, 1998. – 

220 с. 

4. Основы социальной работы: учебник / отв. ред. П. Д. Павленок. – М. : ИНФРА-М, 

2000. – 368 с. 

5. Поліщук В. А. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. Курс лекцій / 

В. А. Поліщук, О. І. Янкович. – Тернопіль : ТДПУ, 2009. – 256 c. 

6. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навчально-методичний 

посібник / Г. М. Попович. – Ужгород : Ґражда, 2000. – 134 с. 

7. Социальная работа / под общей ред. проф. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д : Феникс, 

1999. – 576 с. 

8. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, 

С. Я. Харченко та ін. – К. : ДЦССМ, 2004. – 256 с. 

9. Фирсов М. В. История социальной работы в России: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / М. В. Фирсов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 246 с. 

10. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник для 

бакалавров / Е. И. Холостова. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 905 с. – Серия: Бакалавр. 

Углублённый курс. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

“САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ” 

Тема 1. Самоорганізація як фактор розвитку особистості 

Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни. Синергетичне 

трактування сутності самоорганізації особистості як системи. Особистість як 

система, що самоорганізується та саморегулюється. Сутнісні сили особистості. 

Модель самоорганізації особистості. Когнітивний (самоспостереження, 

самопізнання, самоусвідомлення, самовизначення), практичний 

(самовповноваження, само програмування, самовдосконалення, 

самоактуалізація, самореалізація), та корекційний (самоаналіз, самооцінку з 



формуванням самомоделі, самоконтроль і самоврядування) блоки моделі 

самоорганізації особистості.  

Тема 2. Я-концепція особистості як психологічна основа її 

самоорганізації 
Я-концепція в психологічній науці. Структурні компоненти Я-концепції 

особистості. Я-реальне і Я-ідеальне. Я-реалістичне та Я-ідеалізоване. Я-

фальшиве і Я-фантазійне. Я-дзеркальне і Я-демонстративне. Я-динамічне. 

Особливості становлення Я-концепції на різних вікових етапах. Самооцінка 

особистості. Фактори, що впливають на формування самооцінки особистості та 

умови її вдосконалення. Рівень домагань та його співвідношення із 

самооцінкою. Сутність феномену психічного захисту особистості. Механізм 

раціоналізації 

Тема 3. Самопізнання як компонент самоорганізації особистості. 

Основні характеристики процесу самопізнання. Об’єкти самопізнання – 

спрямованість особистості, темперамент, характер та здібності. Методи 

самопізнання: самоспостереження, самокритика, самоаналіз. 

Тема 4. Воля та її роль в самоорганізації особистості 

Загальна характеристика волі та процесів саморегуляції. Вольові зусилля 

особистості. Структура процесу саморегуляції. Механізм самоуправління 

особистості. Склад саморегуляції діяльності та поведінки. Вплив думки, слова 

та волі на процес саморегуляції. Методи саморегуляції: само підбадьорення, 

само переконання, само наказ, самонавіювання, аутогенне тренування. 

Тема 5. Аутогенні засоби самоорганізації особистості 

Сутність аутогенних  засобів самоорганізації та саморегуляції 

особистості. Види аутотренінгу. Прогресивна м’язова релаксація. Аутогенне 

тренування. Медитація. Психотехнології саногенного і позитивного мислення. 

Особливості використання методів саногенного і позитивного мислення в 

соціальній роботі. 

Тема 6. Сутність професійної самоорганізації особистості 

Комплекс особистісних структур соціального працівника. Рефлексія. 

Професійна компетентність. Самоуправління. Структура професійної 

самоорганізації. Основні компоненти процесу самоорганізації. Голографічна 

модель процесу. Функціональні компоненти процесу самоорганізації. Етап 

цілепокладання. Етап аналізу ситуації. Етап планування. Етап самоконтролю. 

Етап корекції. Особистісний компонент процесу самоорганізації особистості. 

Тема 7. Зміст та сутність концепцій самоменеджменту. Методики 

подолання особистісних обмежень. 

Концепція Л.Зайверта «Раціональне використання часу». Концепція 

особистісних обмежень М.Вудкока і Д.Френсіса. Обмеження «Невміння 

керувати собою», його характеристики та механізми подолання. Обмеження 

«Розмиті цінності та невизначені цілі». Обмеження «Невміння вирішувати 

проблеми». Діагностика особистісних обмежень. Методики подолання 

особистісних обмежень. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА 

ПСИХОЛОГІЯ» 

Тема 1. Предмет, завдання та структура соціальної психології 

Предмет соціальної психології. Проблематика та основні напрямки 

досліджень соціальної психології. Завдання соціальної психології. Функції 

соціальної психології: методологічна (концептуально-ідеологічна); теоретико-

пізнавальна (прогностично-відображальна); прикладна (практично-

інструментальна). Структура соціальної психології. Сфери застосування 

соціально- психологічних знань. Зв'язок соціальної психології з іншими 

науками. Проблеми і перспективи розвитку соціальної психології.  

Тема 2. Методологія та методи дослідження соціальної психології  

Поняття методології наукового дослідження. Методологічні основи 

соціально-психологічних досліджень. Специфічні особливості соціально- 

психологічних досліджень. Принципи соціально-психологічних досліджень. 

Етапи соціально-психологічного дослідження. Програма соціально- 

психологічного дослідження. Характеристика методів дослідження у соціальній 

психології. Етичні проблеми соціально-психологічних досліджень.  

Тема 3. Спілкування як соціально-психологічний феномен  
Поняття спілкування у соціальній психології. Загальна характеристика 

спілкування. Спілкування у структурі соціальних і міжособистісних стосунків. 

Розвиток спілкування в онтогенезі. Функції спілкування. Структура 

спілкування. Види спілкування. Форми спілкування: бесіда, нарада, переговори, 

збори, публічний виступ. Рівні спілкування: макрорівень, мезарівень, 

мікрорівень. Типи спілкування: менторський, інформативний, 

конфронтаційний, «натхненне спілкування». Особливості спілкування у 

сучасному світі.  

Тема 4. Моделі та стилі спілкування Поняття моделей спілкування та 



їх порівняльна характеристика.  

Актуалізаторська модель спілкування. Особистісні властивості 

актуалізатора. Маніпулятивна модель спілкування. Причини маніпулятивного 

спілкування. Особистісні характеристики маніпулятора. Маніпулятивні типи 

особистості. Етичні проблеми маніпулятивного спілкування. Поняття стилю 

спілкування. Характеристика стилів спілкування. Умови ефективного 

спілкування.  

Тема 5. Соціальна комунікація і міжособистісна взаємодія  
Соціальна комунікація як структурна складова спілкування. 

Комунікативний простір міжособистісних стосунків. Поняття комунікації. Види 

комунікації: спонукальна, констатуюча, аксіальна і ретиальна. Засоби 

комунікації. Психологічні особливості вербальної та невербальної комунікації. 

Суб'єктивні канали сприйняття та передача інформації. Комунікативні бар'єри 

та їх подолання. Специфіка міжособистісного інформаційного обміну. Загальна 

характеристика міжособистісної взаємодії. Поняття соціальної інтеракції. 

Структура інтеракції. Типи та стратегії міжособистісної взаємодії (інтеракції). 

Потреба людини в міжособистісних контактах та взаємодії.  

Тема 6. Група як соціально-психологічний феномен.  
Психологія великих груп та стихійних спільностей Поняття соціальної 

групи. Ознаки та психологічні характеристики групи. Функції групи: 

соціалізація, інструментальна, експресивна, підтримуюча та ін. Класифікація 

груп. Психологічні характеристики великих соціальних груп та спільностей. 

Структура психології соціальних груп. Класифікація великих груп. 

Психологічні особливості організованих соціальних груп та неорганізованих 

спільностей. Масові соціально-психологічні явища. Психологія етнічних груп. 

Поняття етнічної групи. Етнопсихологічні категорії: етнос, національний 

характер, національна свідомість, національна самосвідомість, менталітет, 

національні стереотипи, етноцетризм. Психологічні особливості українського 

національного характеру.  

Тема 7. Психологія малих соціальних груп.  

Динамічні процеси у малих соціальних групах Поняття малої соціальної 

групи. Історія дослідження малих соціальних груп. Класифікація малих 

соціальних груп. Теоретичні підходи до дослідження груп у зарубіжній та 

вітчизняній психології. Структура малої соціальної групи (структурні зв’язки 

на базі спільної діяльності, структурні зв’язки на базі спілкування; формальна 

структура малої соціальної групи, неформальна структура малої соціальної 

групи). Поняття про групову динаміку. Процеси групової динаміки. Утворення 

і розвиток малої соціальної групи. Основні стадії групоутворення. Групова 

згуртованість. Механізми формування групової згуртованості. Групова 

(міжособистісна) сумісність. Групові норми та нормативна поведінка. 

Проблема прийняття групового рішення. Феномен групового впливу. Види 

групового впливу на особистість. Групова більшість та групова меншість. 

Внутрішньо-групові конфлікти. Психологія міжгрупових відносин. Міжгрупове 

сприйняття. Міжгрупові конфлікти.  

Тема 8. Особистість як соціально-психологічний феномен  



Поняття особистості. Специфіка постановки проблеми особистості в 

соціальній психології. Соціально-психологічна природа особистості. 

Взаємозв’язок соціального та індивідуального в особистості. Біологічні та 

соціальні чинники розвитку особистості. Соціально-психологічна структура 

особистості (за А.В.Петровським, К.К.Платоновим). Соціально-психологічний 

тип особистості. Соціальна зрілість особистості.  
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