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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Метою інтегрованого вступного випробування з комплексу соціально-педагогічних 

дисциплін є перевірка знань і відбір абітурієнтів для зарахування на навчання за скороченим 
терміном ОР бакалавр на перший курс за спеціальністю 231 «Соціальна робота»: освітня 
програма «Соціальна педагогіка. Дошкільна освіта» до ДВНЗ “Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Програма містить основні питання з соціально-педагогічних дисциплін і дошкільної 
педагогіки та перелік рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування, дасть можливість 
абітурієнту 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 “САМОВИХОВАННЯ ТА 
САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ” 

 
Тема 1. Виховання та самовиховання – важливий компонент розвитку 
особистості  
Суть процесу самовиховання. Зв’язок між вихованням та самовихованням. 
Розвиток самовиховання в історичному аспекті. Українська народна педагогіка 
про значення самовиховання, самовдосконалення. 
Тема 2. Самовиховання як діяльність і його психологічні особливості 
Роль свідомості і самосвідомості у процесі самопізнання. Взаємозв’язок 
саморозвитку та самовиховання. Методи самовиховання. 
Тема 3. Самооцінка та регулятивні операції у самовихованні 
Самооцінка особистості. Структура процесу самовиховання. Саморегуляція. 
Методи саморегуляції. 
Тема 4. Організація процесу самовиховання 
Джерела розвитку самовиховання особистості. Рушійні сили та механізми 
самовиховання. Етапи та зміст самовиховання. 
Тема 5. Вікові рівні самовиховання та їх характеристика 
Елементарне самовиховання в дошкільному віці. Формування навичок 
самовиховання в молодшому шкільному віці. Цілеспрямоване самовиховання в 
підлітковому віці. Психологічні основи самовиховання в юнацькому віці. 
Тема 6. Свобода життєвого вибору – важлива складова самовиховання і 
самоформування особистості 
Самореалізація як прояв соціального становлення особистості. Етапи 
здійснення життєвого вибору в різні вікові періоди: підлітковий вік, старший 
шкільний вік, рання молодість. Специфіка проведення професійно-
просвітницьких заходів. 
 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА” 

 
Тема 1. Суспільна значущість професії педагога 



Проблема педагогічної майстерності в історії школи. Суспільна значущість 
професії соціального педагога, його функції. Поняття соціально-педагогічної 
діяльності, її структура.  
Тема 2. Педагогічна техніка педагога як складова педагогічної 
майстерності 
Педагогічна техніка – форма організації поведінки педагога. 
Поняття педагогічної техніки. Внутрішня і зовнішня техніки педагога. 
Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності педагога. 
Тема 3. Мовлення педагога як засіб педагогічної праці 
Комунікативні характеристики професійного мовлення педагога. Функції 
мовлення педагога у взаємодії з учнями. Умови ефективності і шляхи 
вдосконалення професійного мовлення педагога. 
Тема 4. Поняття педагогічного спілкування, його види 
Функції педагогічного спілкування. Структура педагогічного спілкування. 
Стилі педагогічного професійного спікування. Бар’єри спілкування. Правила 
педагогічного спілкування  
Тема 5. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму педагога 
Майстерність педагога в організації навчально-виховного процесу в школі. 
Самовиховання у формуванні педагогічної майстерності. Майстерність 
педагога у індивідуальному впливі на дітей. 
Тема 6. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в 
педагогічному спілкуванні 
Особистість педагога як інструмент впливу в педагогічній взаємодії. 
Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування. Способи 
комунікативного впливу переконання і навіювання. Стратегія взаємодії у 
спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної 
взаємодії. 
Тема 7. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної 
майстерності 
Науково-методичні положення процесу вивчення і узагальнення передового 
педагогічного досвіду. Діагностика психологічної готовності студентів до 
опанування нового в професійній діяльності. Передовий педагогічний досвід 
педагога-майстра (картка вивчення передового педагогічного досвіду 
Тема 8. Педагогічні конфлікти. Їх види і причини виникнення 
Сутність, джерела, причини, функції і класифікація конфліктів. Основні 
протиріччя та конфлікти в системі освіти. Структура, сфера, динаміка 
педагогічного конфлікту. Інформаційні моделі конфліктної ситуації. Конфлікт у 
взаємодії вчителів і учнів. Міжособистісні конфлікти у педагогічному 
колективі. Методи врегулювання конфліктів і запобігання їм. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ” 
 
Тема1. Становлення та розвиток соціальної допомоги в зарубіжних країнах 
Історія виникнення соціальної роботи. Роль діагностичної та функціональної 
школи в теорії соціальної роботи. Основні поняття щодо соціалізації 
особистості в зарубіжній науці. Соціалізація особистості через навчання 
демократичних правил 
Тема 2. Моделі соціальної політики 
Формування держав загального добробуту. Моделі соціальної політики і 
соціальної практики. Соціальна робота в Німеччині. 
Тема 3. Міжнародно – правові організації у сфері соціальної роботи 



Історія виникнення міжнародних організацій із захисту прав людини. 
Міжнародно-правовий захист дітей і молоді. Неурядові організації у сфері 
соціального захисту. Українська асоціація соціальних педагогів. Розвиток 
волонтерського руху в Україні і за рубежем. Досвід роботи волонтерів Корпусу 
Миру США. 
Тема 4. Особливості соціальної роботи в зарубіжних країнах 
Особливості соціальної політики у Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, 
США, Франції, Швеції, Японії. Піклування про інвалідів за рубежем. 
Особливості роботи з жінками, які потерпіли від насильства. Функціонування 
системи охорони здоров’я у різних країнах світу. 
Тема 5. Соціальна робота з дітьми та молоддю у США 
Система соціальної роботи у США. 
Типи американських дитячих таборів. Соціалізація дітей і підлітків у США. 
Особливості роботи соціальних працівників з важковиховуваними підлітками. 
Тема 6. Форми та методи роботи з молоддю у Великій Британії 
Соціальна робота з молоддю у Великобританії. Діяльність юнацьких служб у 
Великій Британії. Дозвіллєва діяльність молоді. Фонди допомоги дітям та 
молоді. 
Тема 7. Сучасна система соціального захисту в Німеччині 
Історія розвитку молодіжної роботи в Німеччині. Структура соціальної 
підтримки молоді. Основні заходи молодіжної роботи та молодіжних 
організацій. Принципи соціальної робити. 
Тема 8. Розвиток соціальної роботи у Франції 
Система соціальної політики у Франції. Соціально-педагогічна робота з дітьми 
та молоддю. Концепція педагогіки навколишнього середовища. Педагогічна 
анімація 
Тема 9. Соціально-правова політика сучасного Ізраїлю 
Передумови підвищення рівня соціалізації в Ізраїлі. Законодавча база України 
щодо захисту прав дітей, жінок і сім'ї. Судова діяльність по захисту прав дітей. 
Підготовка соціальних працівників в Ізраїлі. 
Тема 10. Особливості соціально-виховної роботи в Японії 
Соціальна політика в Японії. Соціалізація молоді в Японії. Здоровий спосіб 
життя по-японськи. Причини виникнення «ідзіме». 
Тема 11. Система соціального забезпечення Китаю 
Умови соціальної політики в КНР. Головні складові соціалізації. Соціальна 
політика щодо осіб середнього та похилого віку. 
Тема 12. Діяльність соціальних служб в Угорщині та Польщі 
Соціально-економічні передумови вступу Польщі та Угорщини до Євросоюзу. 
Соціальний захист і система соціального страхування в Угорщині та Польщі. 
Законодавча база соціального захисту Угорщини та Польщі. 
Тема 13. Становлення соціальної роботи в Росії 
Особливості російського управління в соціальній системі обслуговування 
населення. Зміст реформ у галузі соціальної політики в Росії. Підготовка 
соціальних педагогів в РФ.  
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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. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ 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. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 
 
Тема 1. Менеджмент як вид діяльності та наука про управління 
Управління як наука. Історичні передумови виникнення менеджменту як науки 
про управління.  Основні теорії менеджменту: міжнародний контекст. 
Тенденції сучасного менеджменту. Фактори, що зумовлюють розвиток 
управління в освіті 
Тема 2. Теоретичні засади управління 
Поняття соціального управління. Поняття педагогічного управління та 
менеджменту. Закони, закономірності, принципи управління. Закони 
управління (історичний аспект, науковий аспект, емпіричний). Закони 
менеджменту (за М. Мартиненком, Роберта Гріна, О. Панасюка).  
Закономірності менеджменту (за Г. Єльніковою, Б. Кортяєвим).  Принципи 
менеджменту в установах освіти (В. Масловим, Ю. Конаржевським). 
Протиріччя і проблеми в управлінні закладом освіти. 7. Класифікація методів 
управління 
Тема 3. Різні  підходи до управління 
Концепція процесного підходу до управління. Поняття функцій управління та 
управлінського циклу.  Концепція системного підходу до управління.  Сутність 
системного підходу.  Ознаки соціальних систем.  Навчальний заклад як 
соціально-педагогічна система. Вимоги системного підходу до управління 
навчальним закладом. Управлінська діяльність як система. Концепція 
ситуативного підходу. Сутність ситуативного підходу. Моделювання в системі 
методів управління.  Різні типи, стилі та моделі управління. 
Тема 4. Розвиток управління як умова розвитку навчального закладу. 
Вимоги до керівника та до його професійної діяльності 



Розвиток навчального закладу. Розвиток управління. Особливості управлінської 
діяльності в освітніх організаціях та управління ними. Моделі директора 
сучасної школи. Вимоги до сучасного керівника.Вимоги до професійної 
підготовки керівника. Підготовка керівника освіти 
Тема 5. Аналіз як функція управління 
Рівні аналізу. Місце аналізу серед інших функцій управління. Принципи 
аналізу. Етапи педагогічного аналізу. Види аналізу. Основні групи методів 
педагогічного аналізу. 
Тема 6. Планування як функція управління 
Планування. Види планування.Етапи планування. План як продукт планування. 
Методика планування особистої праці керівника. Функції, принципи, методи 
організації діяльності. Етапи реалізації функцій організації. Організаційна 
культура. Техніка організації і проведення нарад 
Тема 7. Контроль і регулювання як функції управління 
Функції контролювання.Принципи контролю. Типи та форми контролю. 
Методична спрямованість контролю. Способи уникнення помилок під час 
оцінювання наслідків контролю. Мета, принципи регулятивно-корекційної 
діяльності 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГУВЕРНЕРА 

 
Тема 1. Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект 
Визначення поняття «гувернерство». Професія соціальний гувернер. Тенденції 
розвитку гувернерства. Напрями роботи соціального гувернера. Зміст 
діяльності гувернера. 
Тема 2. Виникнення гувернерства в світовій суспільній цивілізації 
Актуальність відновлення інституту гувернерства у соціальному середовищі 
сучасої України. Підходи світової науки до виникнення гувернерства як 



системи формування особистості. Гувернерське виховання в країнах 
Стародавнього Сходу. Система гувернерського виховання в Стародавній Греції. 
Індивідуалістичні підходи до виховання в Стародавньому Римі. Домашнє 
навчання і виховання в Київській Русі. 
Тема 3. Характеристика гувернерства в кінці ХVІІІ-ХІХ ст. Гувернерські 
методики виховання в Російській імперії 
Тенденції розвитку гувернерства в період Відродження та Реформації. 
Гувернерство у період українського Відродження. Методичні підходи до теорії 
й практики індивідуального домашнього виховання й навчання у ХVІ – ХVІІІ 
ст.Й. Песталоцці, Й. Гербарт, А. Дістервег про домашнє виховання і навчання. 
Основні педагогічні течії ХІХ ст. Стан гувернерства в Російській Імперії у 
ХVІІІ - ХІХ ст. Основні положення концепції Ястребцева про гувернерське 
виховання і навчання дитини. Ф. Кочержинський про навчання за звуковим 
методом. І. Паульсон про методику навчання читання. Система навчання 
читання Ф. Грекова. В. Волкович та С. Лібрович про значення книжки в житті 
дитини. 
Тема 4. Функціонування гувернерства у ХХ – на початку ХХІ ст. 
Основні педагогічні течії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Методика гувернерського 
виховання в Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Місце гувернерського 
домашнього навчання і виховання в радянській системі освіти. Стратегічні 
напрямки і методики індивідуального виховання ХХІ ст. 
Тема 5. Особливості роботи соціального гувернера з дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку 
Вікова періодизація дитинства. Особливості анатомо-фізіологічного та 
психологічного розвитку дітей дошкільного віку. Показники рівня розвитку 
дитини. Особливості виховання дітей дошкільного віку. Врахування 
індивідуальних особливостей дітей. Врахування темпераменту у вихованні 
дитини. Вікові кризи у розвитку дітей (1, 3 і 6-7 років). Поради соціального 
гувернера щодо пом'якшення їх протікання. Основні потреби дітей дошкільного 
віку. Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку 
(6—7 — 10—11 років) Проблеми психології молодшого шкільного віку 
(соціальна ситуація розвитку молодшого школяра; навчальна діяльність як 
провідна; новоутворення психічного розвитку; розвиток пізнавальної сфери; 
розвиток емоційно-вольової сфери та особистості молодшого школяра). 
Особливості діяльності соціального гувернера з дітьми молодшого шкільного 
віку: поради щодо виконання домашніх завдань, профілактика психологічного 
навантаження школяра, привчання до праці. Комп'ютер і здоров'я дитини 
молодшого шкільного віку. Діяльність соціального гувернера з дітьми 
підліткового віку 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ 
ЗАСАДИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ” 

 
Тема 1. Загальна характеристика міжособистісного спілкування 
Загальна характеристика міжособистісного спілкування. Теоретичні аспекти 
спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. 
Тема 2. Основні характеристики спілкування 
Види, рівні, функції міжособистісного спілкування. Засоби спілкування. 
Основні форми спілкування. Типи комунікабельності людей. Стилі 
спілкування. 
Тема 3. Мовлення в міжособистісному спілкуванні  
 Структура мовленнєвої комунікації. Організація і розвиток мовленнєвої 
комунікації . Мовлення і взаєморозуміння . Особливості мовлення в соціально-
орієнтованому спілкуванні. Мовлення як засіб ствердження соціального 
статусу. Особливості вербальної комунікації в міжособистісному спілкуванні  
Тема 4. Ефективне слухання  
Фактори ефективного слухання .  Цілі слухання .  Стилі слухання . 
Тема 7. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання  
Основні стратегії впливу на людину.  Маніпуляція в спілкуванні.  Тактики 
впливу .  Самопрезентація як засіб впливу  
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ» 
 

Тема 1. Процес соціалізації як соціально-педагогічне явище 
Розкрити суть процесу соціалізації. Охарактеризувати об’єкт-суб’єктні 
відносини процесу соціалізації. Розкрити зміст процесу соціалізації. Назвати 
чинники процесу соціалізації. Дати їх коротку характеристику. 
Охарактеризувати механізми соціалізації. Розкрити сутність процесу 
соціалізованісті як соціально-педагогічного явища. Охарактеризувати 
співвідношення понять “соціалізація”, “соціальне виховання”, “соціальний 
розвиток”.  
Тема 2. Соціалізація як складова формування особистості 
Охарактеризувати сфери процесу соціалізації. Охарактеризувати стадії процесу 
соціалізації.  Охарактеризувати форми процесу соціалізації. Охарактеризувати 
соціалізацію як культурно-історичний феномен. Охарактеризуйте соціально-
педагогічні механізми соціалізації особистості. 
Тема 3. Концепція критичних періодів і криз у розвитку особистості 
Розкрити сутність концепції стадій розвитку особистості у дослідження 
Ж. Піаже. Розкрити сутність концепції стадій розвитку особистості у 
психоаналізі. Розкрити сутність концепції стадій розвитку особистості у 
психосексуальній теорії.  
Тема 4. Особливості вікових етапів соціалізації 
Охарактеризувати сутність поглядів на вікову періодизацію науковців. 
Розкрити сутність процесу соціалізації молодших школярів. Розкрити сутність 
процесу соціалізації підлітків. Розкрити сутність процесу соціалізації 
старшокласників.  
Тема 5. Мікрофактори процесу соціалізації 



Окресліть роль виховних організацій у соціалізації людини і тенденції їх 
розвитку. Охарактеризувати роль релігійних організацій у соціалізації людини. 
Розкрити суть виховання і стихійної соціалізації. Проаналізувати вплив сім’ї на 
соціалізацію людини у різних вікових етапах. Виділити основні соціалізуючі 
функції сім’ї. Розкрити суть виховання і стихійної соціалізації.  
Тема 6. Мезофактори процесу соціалізації 
Розкрити сутність мезофакторів процесу соціалізації. Макрофактори процесу 
соціалізації. Розкрити сутність макрофакторів процесу соціалізації. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ» 

 
Тема 1. Правопорушення підлітків і молоді як гостре соціальне явище 
Поняття "правопорушення", його співвідношення з поняттями "норма", 
"відхилення у поведінці". Педагогічний і юридичний аспекти проступків 
підлітків. Характеристика типів особистості і їх вплив на особу 
правопорушника. Соціально-демографічний  портрет сучасної молоді. 
Превентивне виховання як фактор попередження правопорушень. Превентивна 
педагогіка і превентивне виховання – фактор попередження правопорушень.  
Функції, рівні, принципи побудови системи превентивного виховання. Форми 
відхилень у поведінці. Причини їх виникнення у сучасній Україні. Сутність, 
функції, мета, завдання превентивного виховання. Суб'єкт-об'єктні стосунки у 
превентивній педагогіці. Форми роботи соціального педагога з молоддю. 
Тема 2. Важковиховуваність – основна передумова правопорушень серед 
молоді 



Важковиховуваність як соціально-педагогічна проблема. Охарактеризуйте 
типи важковиховуваних дітей. 
Тема 3. Особливості соціально-педагогічної профілактики серед підлітків і 
молоді 
Проаналізуйте роль первинної педагогічної профілактики у запобіганню 
делінквентної поведінки. Поняття та основні напрями профілактики 
правопорушень серед учнівської молоді. Суб'єкти профілактики 
правопорушень неповнолітніх. Основні форми і методи профілактики 
правопорушень. Охарактеризуйте вторинну педагогічну профілактику. 
Форми, методи і засоби третинної педагогічної профілактики у запобіганню 
делінквентної поведінки. Корекція відхилень у поведінці дітей-девіантів 
засобами професійної соціально-педагогічної діяльності. 
Тема 4. Причини делінквентної поведінки 
Соціально-педагогічні чинники виникнення важковиховуваності.  Психологічні 
чинники виникнення важковиховуваності. Соціокультурні фактори 
виникнення відхилень у поведінці. Злочинність підлітків і молоді як соціально-
педагогічна проблема. Проблема протиправної діяльності неповнолітніх у 
сучасній Україні. Структура, мета та завдання правового виховання з дітьми 
та молоддю шкільного віку. 
Тема 5. Формування правосвідомості школярів як чинник запобігання 
правопорушень 
Врахування загальної правової ситуації та особливостей правосвідомості 
учнів у правовиховній роботі соціальних педагогів. Соціальна реабілітація 
підлітків і молоді з протиправною поведінкою. Координація профілактичної 
діяльності службами для неповнолітніх. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
“СОЦІАЛЬНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ПАРТНЕРСТВО” 

 
Тема 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни  
Об'єкт і предмет конфліктології. Принципи і методи конфліктології. Зв'язок з 
іншими науками. Становлення конфліктології.  
Тема 2. Природа конфлікту 
Конфлікт - феномен соціального явища. Структурна модель конфлікту. Границі 
конфлікту. Функції конфліктів. 
Тема 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку 
Об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів. Етапи і фази конфлікту. 
Поводження людей у конфлікті. 
Тема 4. Класифікація конфліктів 
Класифікація конфліктів. Внутрішньоособисті конфлікти. Міжособисті 
конфлікти. Міжгрупові конфлікти. 
Тема 5. Сфери розгортання конфліктів 
Рольові конфлікти. Політичні конфлікти. Соціальні конфлікти. Сімейні 
конфлікти. Міжетнічні конфлікти. Міжконфесійні конфлікти. Конфлікти 
культур і духовних цінностей. Юридичний конфлікт. Економічний конфлікт. 
Тема 6. Керування конфліктами 
Сутність керування конфліктами та їх діагностика. Методи регулювання 
конфліктів. Моделі і стилі виходу з конфлікту. 
Тема 7. Методи форми керування конфліктами 
Технології врегулювання конфліктів. Переговори і стилі їх проведення.  
Консенсусні технології вирішення конфліктів. Конфліктний медіаторинг. 
Тема 8. Технології попередження конфліктів 
Профілактика конфлікту як спосіб його попередження. Концепція і технології 
превентивних дій. Попередження конфліктів - тактичний крок сучасного 
менеджменту. Співробітництво як спосіб попередження конфліктів. 
Тема 9. Профілактика конфліктів в організаціях 
Конфлікт в організаціях і його специфіка. Сутність, підходи і напрямки 
профілактики конфліктів в організаціях. Профілактика конфліктів через 
стратегію управління персоналом. Управлінські методи з метою запобігання 
конфліктів. Керівник у конфліктній ситуації. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКИХ УСТАНОВ” 
 
Тема 1. Сирітство як соціально-педагогічна проблема 
Розкриття поняття «сирітство». Причини виникнення сирітства. Основні 
напрямки профілактики сирітства. Проблеми правового та соціально-
психологічного захисту дітей-сиріт ідітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Тема 2. Історія становлення та розвитку закладів опіки над дітьми-
сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування 
Становлення опікунства у дохристиянський період; розвиток закладів закладів 
опіки за часів Київської Русі; соціально-педагогічна допомога дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування у ХIV – XІX ст.; опікунська 
діяльність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 
часів існування Радянської України.   
Тема 3. Зарубіжний досвід створення та функціонування закладів опіки 
Форми опіки над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського 
піклування у зарубіжних країнах; міжнародний досвід оптимізації інтернатів та 
дитячих будинків; зарубіжний досвід фостерного виховання; досвід розвитку 
сімейних форм виховання зарубіжних країн. 
Тема 4. Опіка і піклування як предмет аналізу 
Загальна характеристика опіки та піклування. Поняття і значення опіки та 
піклування в сімейному праві. Соціальна опіка і піклування. Сутність 
технології соціальної опіки і піклування. 
Тема 5. Прийомна сім’я – позитивне соціальне середовище розвитку 
дитини 
Прийомна сім’я як форма сімейного влаштування дітей-сиріт. Вимоги до 
прийомних батьків. Влаштування дітей у прийомну сім’ю. Взаємодобір 
прийомної сім’ї і прийомної дитини. Юридичне оформлення прийомної сім’ї. 
Матеріальне забезпечення прийомної сім’ї. 
Тема 6. Дитячі будинки сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 



Історія започаткування дитячих будинків сімейного типу; особливості дитячих 
будинків сімейного типу; мета створення дитячих будинків сімейного типу; 
оформлення дитини до дитячого будинку сімейного типу; підготовка батьків-
вихователів. 
Тема 7.  Діяльність інтернатних закладів у системі опіки над дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування 
Загальні засади діяльності інтернатних закладів. Специфічні особливості 
вихованців інтернатних закладів. Зміст соціально-педагогічної роботи з учнями 
школи-інтернату. Форми і методи роботи соціального педагога з дітьми-
сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування. 
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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. 
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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. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”  
 

Тема 1. Профорієнтація як галузь наукових знань 
Мета, завдання та основні підходи профорієнтації. Понятійний апарат професійної 
орієнтації. Структура та основні напрями профорієнтаційної роботи. Історія 
розвитку та основні теоретико-методологічні основи професійної орієнтації. 
Напрями розвитку професійної орієнтації в зарубіжній науці. Профільне 
навчання в загальноосвітній школі 
Тема 2. Соціально-психологічний аналіз професійної діяльності. 
Основи професіографії та класифікації професій. Структура професійної 
діяльності. Поняття професійної придатності її структурні компоненти. 
Структура готовності до діяльності 
Тема 3. Психолого-педагогічні основи професійного самовизначення 
особистості 
Теорії професійного самовизначення і їх значення у здійсненні професійного 
вибору особистості. Кризи професійного становлення. Професійно обумовлена 
структура особистості. Особливості здійснення супроводу професійного 
самовизначення школярів в загальноосвітній школі 
Тема 4. Особливості профорієнтаційної діяльності соціального педагога 
Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі. Професійна 
консультація та її види. Професійна діагностика та профпридатність. 



Особливості здійснення профпідбору та профвідбору. Основні форми та методи 
профорієнтаційної діяльності соціального педагога. Координація співпраці 
соціального педагога з організаціями і спеціалістами, що працюють в напрямі 
допомоги школярам у професійному самовизначенні 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 
 
Тема 1. Теоретичні засади технологізації соціально-педагогічної діяльності 
Державно-правові основи соціального захисту населення. Категоріальні засади 
соціально-педагогічної діяльності. Теоретичні засади соціально-педагогічної 
діяльності. Сутність і види соціальних технологій. Специфіка і класифікація 
технологій у соціально-педагогічній діяльності. Інноваційні соціальні 
технології. Технології соціального прогнозування. Педагогічні методи, їх 
сутність, застосування в соціально-педагогічній діяльності. Вибрані соціально-
педагогічні технології. Етапи й складові технологічного алгоритму соціально-
педагогічної діяльності з клієнтом. Технологізація соціально-педагогічної 
діяльності як умова її оптимізації. Рекламно-інформаційні технології в 
діяльності соціального педагога. Технологія використання рекламних засобів у 
діяльності соціальних працівників і педагогів. 
Тема 2. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю 
Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога. Технології 
соціальної роботи в громаді. Технології соціальної роботи з сім’ями різного 
типу. Психолого-педагогічна допомога молодій сім’ї. Особливості 
консультування клієнтів з різних типів сімей. Робота шкільного соціального 
педагога з сім’єю. Технології соціальної роботи гувернерів. Специфіка роботи 
гувернера з дітьми різних вікових груп. Інтерактивні форми роботи з батьками 
шестирічних першокласників. 
Тема 3. Технологічний аспект соціального захисту дитини й дитинства 
Технології роботи з соціально незахищеним контингентом. Технологічні 
аспекти соціальної роботи в дитячих будинках сімейного типу. Консультування 
сім’ї з прийомними дітьми. Педагогічні аспекти соціальної роботи в притулках. 
Технології соціальної поведінки з дезадаптивними дітьми та молоддю. 
Методика організації та проведення вуличної соціальної роботи з дітьми. 
Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми із сімей трудових 
мігрантів. 
Тема 4. Технології соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми. 
Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей. Форми і методи 
соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми. Основні напрями 
професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах. 
Основні форми професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх 
закладах. Здійснення соціальної терапії з метою формування позитивного 
ставлення дитини до самої себе, до інших і до реального життя. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА В 

ІМЕНАХ” 
Тема 1. Початковий етап у розвитку соціально-педагогічних ідей 
Зародження елементів соціальної педагогіки у творчості давньогрецьких та 
давньоримських мислителів. Соціально-гуманістичні аспекти в поглядах 
учених ХІV– ХVІ ст. (Вітторіно де Фельтре, М. Монтель та інші). Т. Мор і 
Т. Кампанелла про справедливий суспільний устрій  



Тема 2. Розвиток соціально-педагогічних ідей у ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Основоположник науково-теоретичного компонента соціальної педагогіки Я.-
А. Коменський. Соціально-педагогічні погляди Дж. Локка. Ідея вільного та 
природовідповідного виховання Ж.-Ж. Руссо. 
Тема 3. Розвиток соціально-педагогічних ідей у ХІХ–ХХ ст. 
Соціально-педагогічні досліди Й.-Г. Песталоцці. Соціально-педагогічні ідеї 
А. Дістервега. Внесок Р. Оуена у розвиток соціальної педагогіки. П. Наторп – 
основоположник соціальної педагогіки. Основи соціальної педагогіки 
М. Монтессорі. Соціально-педагогічні ідеї теоретиків “педагогіки реформ” 
кінця ХІХ–початку ХХ ст. Соціально-педагогічні погляди Я. Корчака. 
Тема 4. Соціальна педагогіка України в персоналіях (ІХ–ХІІІ ст.) 
“Руська правда” Ярослава Мудрого про захист сім’ї та опікунство. Соціально-
педагогічні ідеї в основних педагогічних пам’ятках давньоруської доби.  
Тема 5. Представники української соціально-педагогічної думки епохи 
Відродження (друга половина ХV–ХVІІ ст.) 
Соціально-педагогічні ідеї у творчості Є. Славинецького. С. Полоцький – 
представник української соціально-педагогічної думки епохи Відродження. 
Соціально-педагогічна тематика творів І. Вишенського. 
Тема 6. Розвиток соціально-педагогічної думки в Україні у ХVІІІ–ХІХ ст. 
Соціально-педагогічні погляди Г. Сковороди. Актуальність соціально-
педагогічних ідей Т. Шевченка. Соціально-педагогічна спрямованість творів 
К. Ушинського. 
Тема 7. Розвиток соціальної педагогіки в Україні в період наукової 
революції ХХ ст. 
Соціально-педагогічні погляди С. Русової. Соціальна спрямованість творчості 
Г. Ващенка. Соціально-педагогічні ідеї І. Огієнка. Робота А. Макаренка з 
важковиховуваними дітьми й підлітками. Соціальний аспект творчості 
В. Сухомлинського. 
Тема 8. Соціально-педагогічні досліди російських учених 
Громадсько-педагогічна діяльність С. Шацького. Педагогічні досліди 
В. Сороки-Росінського у школі соціально-індивідуального виховання 
ім. Достоєвського. 
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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 “ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ” 



1. Виховання як соціальний інститут, специфіка соціального виховання. 
2. Мета і завдання соціального виховання. 
3. Сутність і співвідношення понять «соціальна педагогіка», «соціальне 
виховання», «соціалізація». 
4. Загальна характеристика принципів і змісту соціального виховання з 
позицій держави та соціальних інституцій. 
5. Виховні організації та соціальне виховання. 
6. Організація соціального досвіду як виду соціального виховання. 
7. Характеристика освіти як одного з видів соціального виховання. 
8. Індивідуальна допомога як вид соціального виховання. 
9. Сутність локальної виховної системи. 
10. Характеристика напрямів соціального виховання. 
11. Розвиток вітчизняних теорій соціального виховання. 
12. Вітчизняна парадигма соціального виховання як сукупність моделей і 
теорій особистісно-зорієнтованого процесу виховання. 
13. Характеристика структури системно-синергетичної моделі розвитку 
базової культури особистості. 
14. Усвідомлення динаміки вчинкової діяльності особистості як передумова 
ефективного соціального виховання особистості. 
15. Шляхи реалізації системно-синергетичної моделі розвитку базової 
культури особистості на сучасному етапі. 
16. Залежність та зумовленість соціального виховання від політики держави, 
економічних та культурологічних процесів відповідних держав. 
17. Спартанська, афінська виховні системи. 
18. Стародавні цивілізації – джерело філософського підґрунтя соціального 
виховання. 
19. Виховання дітей і молоді в східних слов’ян у додержавний період. 
20. Основні напрями й особливості освітньо-виховної та благодійної роботи 
в період Київської Русі. 
21. Піднесення українського соціального виховання у велику козацьку добу. 
22. Відмінність виховних процесів у Наддніпрянській та Західній Україні в 
період входження України в Російську та Австрійську імперії. 
23. Боротьба за національно-виховну систему в період революції 1917-1920 
рр. 
24. Тенденція відродження, формування національної самосвідомості у 
виховній діяльності після утворення СРСР. 
25. Значення процесу українізації та його вплив на виховні процеси в системі 
освіти 20-х років. 
26. Особливості соціального виховання в радянський період. 
27. Характеристика напрямів соціального виховання учнів загальноосвітніх 
трудових шкіл у 20-30-х роках ХХ ст. 
28. Дитячий будинок як «маяк» соціального виховання в Україні в 20-х роках 
ХХ століття. 
29. Провідні форми соціального виховання особистості в Україні в 20-х - 30-
х роках ХХ століття. 
30. Методи соціального виховання особистості у вітчизняній педагогіці 20-х 
–30-х роках ХХ ст. 



31. Мета і завдання соціального виховання у педагогічній спадщині В. 
Зіньковського. 
32. Співвідношення понять «соціальне виховання» і «національне 
виховання» у педагогічній спадщині В. Зіньковського. 
33. 3Характеристика соціальних сил у душі дитини в педагогічній спадщині 
В. Зіньковського. 
34. Шляхи і засоби соціального виховання в педагогічній спадщині В. 
Зіньковського. 
35. Проблеми теорії і практики виховання в педагогічній системі 
А. Макаренка. 
36. Питання теорії і методики організації групи на шляху до колективу у 
педагогічній системі А. Макаренка. 
37. Педагогічна система А. Макаренка з основ сімейних взаємовідносин і 
родинного виховання дітей як практична методика і технологія організації 
сімейного життя. 
38. Особливості виховання дітей у різних типах сімейних групу педагогічній 
спадщині А. Макаренка. 
39. Педагогічні погляди С. Русової щодо особливостей соціального 
дошкільного виховання. 
40.  Внесок В. Сухомлинського в теорію та практику соціального виховання. 
41. Основні ідеї педагогіки співробітництва (Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, 
О. Ільїн та ін.). 
42. Тенденція розвитку виховної роботи у мікро- та макросоціумі сучасної 
України. 
43. Навчальні та навчально-виховні заклади нового типу. 
44. Координація діяльності школи, сім’ї, суспільства у вихованні дітей. 
45. Роль церкви у вихованні молодого покоління. 
46. Характеристика сучасного соціального виховання. Принципи організації 
соціального виховання. 
47. Стан та основні проблеми сучасного соціального виховання в Україні. 
48. Шляхи інтеграції системи освіти України у світову освітню систему. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
СУПРОВІД СІМЕЙ” 

1. Соціальний супровід як специфічна форма соціально-педагогічної 
діяльності. 
2. Теоретичні засади реалізації соціального супроводу окремих типів сімей. 
3. Етичні принципи соціально-педагогічного супроводу сімей. 
4. Характеристика структури сім’ї та особливостей її порушення. 
5. Динаміка переходу сім’ї в різні її типи. 
6. Типи сімей за основою сімейних відносин. 
7. Типи сімей за об’єктами сімейних відносин та відносинами цих об’єктів. 
8. Повнота й багатство різнобічних відносин у повній сім’ї. 
9. Особливості взаємин у неповній сім’ї (позашлюбній, осиротілій, 
розлученій, дистантній). 
10. Особливості розвитку і поведінки дітей із неповних сімей. 
11. Компенсація відсутності батьківського (материнського) впливу на 
дитину. 
12. Індивідуалізація соціально-педагогічної діяльності з вихідцями із 
неповних сімей. 
13. Диференціація роботи з дітьми із неповних сімей та їх батьками. 
14. Соціальний супровід позашлюбних сімей. 
15. Соціальний супровід осиротілих сімей. 
16. Соціальний супровід розлучених сімей. 
17. Соціальний супровід дистантних сімей. 
18. Специфіка формування взаємин у повній зміненій сім’ї (з вітчимом, 
мачухою, новій сім’ї для обох членів подружжя). 
19. Особливості розвитку і поведінки дітей із повних змінених сімей. 
20. Соціальний супровід повних змінених сімей. 
21. Специфіка взаємин у сім'ї з прийомними дітьми. 
22. Особливості розвитку і поведінки дітей із сімей з прийомними дітьми. 
23. Соціальний супровід сімей із прийомними дітьми. 
24. Характеристика взаємостосунків в опікунській сім’ї (власне опікунській, 
прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу).  
25. Особливості розвитку та поведінки дітей із опікунських сімей. 
26. Технологія створення прийомної сім'ї. 
27. Технологія соціального супроводу прийомної сім'ї. 
28. Технології соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу.  
29. Виховний потенціал родини як комплекс якісних характеристик сім’ї. 
30.  Рівень психолого-педагогічної культури батьків та інших вихователів 
родини, їхня педагогічна компетентність як предмет соціально-педагогічного 
супроводу сімей. 
31. Батьківська позиція та стилі батьківсько-дитячих стосунків, суспільно-
педагогічна спрямованість сім’ї як предмет соціально-педагогічного супроводу 
сімей.  
32. Поліпшення психологічного мікроклімату сім’ї. 
33. Формування колективістських взаємостосунків. 
34. Врахування змістовності спілкування батьків і дітей у системі суб’єкт-
суб’єктних відносин.  



35. Врахування родинних звичаїв і виховних традицій народу, характеру 
матеріально-побутових умов сім’ї.  
36. Просвітницька діяльність у соціально-педагогічному супроводі сімей. 
37. Діагностична діяльність у соціально-педагогічному супроводі сімей. 
38. Корекційна діяльність у соціально-педагогічному супроводі сімей. 
39. Консультативна діяльність у соціально-педагогічному супроводі сімей.  
40. Психотерпевтична діяльність у соціально-педагогічному супроводі сімей. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 
 

1. Загальні питання дошкільної педагогіки 
1.1. Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки як науки 

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань. Основні поняття 
дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості в 
дошкільному віці, дошкільна освіта.  Зміст дошкільної педагогіки як науки, її 
місце в системі педагогічних дисциплін. Актуальні проблеми дошкільної 
педагогіки. Функції дошкільної педагогіки. Джерела дошкільної педагогіки. 
Українська етнопедагогіка як основа наукової педагогіки, її компоненти. 
Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 

1.2.Сучасна система дошкільної освіти в Україні 
 Організаційно-правові засади функціонування і розвитку системи 
дошкільної освіти в Україні. Система дошкільної освіти. Типи дошкільних 
закладів на сучасному етапі. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 
Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.  



1.3. Програми розвитку, виховання і навчання дітей 
в сучасних дошкільних навчальних закладах України 

Створення і вдосконалення програм виховання дошкільників. Принципи 
побудови програм. Державні комплексні програми: «Оберіг» (програма 
розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років), «Дитина в дошкільні 
роки», «Дитина» (програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років), 
«Соняшник» (комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей 
дошкільного віку), «Впевнений старт» (програма розвитку дітей старшого 
дошкільного віку). Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку 
«Українське дошкілля». Парціальні програми.  

2. Своєрідність періоду раннього дитинства 
2.1. Виховання і розвиток 

Поняття розвитку. Фактори становлення особистості. Виховання і розвиток. 
Вплив на формування особистості середовища. Соціалізація дитини. Роль 
дорослого у розвитку дитини. Вплив різних видів діяльності на психічний 
розвиток дитини. Суперечності та кризові явища розвитку. Поняття про зону 
найближчого розвитку (Л.С.Виготський) і сензитивні періоди розвитку. 
Педагогічна вікова періодизація дитинства. Індивідуальні та вікові особливості 
дітей. Явище акселерації. Обдаровані діти і особливості їх виховання. 
Виховання дітей з проблемами розвитку. 

2.2. Розвиток і виховання дітей першого року життя 
Особливості раннього дитинства як вікового періоду. Завдання педагогіки 
раннього дитинства. Взаємозв’язок фізичного і психічного розвитку. 
Урахування вікових особливостей дітей в організації виховання. 
Організація життя дітей раннього віку в дошкільному закладі. Основні 
педагогічні правила виховання дітей раннього віку. Соціальна адаптація та 
чинники, що визначають характер і тривалість звикання дітей до нових умов. 
Зміст виховної роботи. Роль сім’ї у вихованні дітей раннього віку. 
Теоретичне обґрунтування необхідності виховання дітей з моменту 
народження. Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя. 
Періодизація розвитку дітей на першому році життя. Організація життя дітей 
першого року життя. Режим дня дітей першого року життя. Завдання виховання 
дітей першого року життя. Значення спілкування з дорослими для розвитку 
дитини. Методика проведення навчально-виховної роботи з дітьми першого 
року життя. 

2.3. Виховання дітей другого року життя 
Розвиток дитини 2-го року життя та завдання виховання. Організація умов 
життєдіяльності дітей. Особливості режиму в другій групі раннього віку. 
Засоби створення предметно-ігрового середовища. Організація прогулянок. 
Форми спілкування з дорослим, методика їх організації. Зміст і методика 
проведення занять з дітьми. Педагогічне керівництво самостійною діяльністю 
дітей. 

2.4. Виховання дітей третього року життя 
Особливості розвитку дітей третього року життя і завдання виховання. Явище 
“кризи 3-х років” та педагогічні засоби попередження її негативних наслідків. 
Значення індивідуального підходу для правильного виховання дітей.  



Організація життя трирічних дітей. Режим дня у групі третього року життя. 
Організація режимних процесів та розвивального предметного середовища. 
Послідовність і тривалість режимних процесів. Вдосконалення вмінь і навичок 
самообслуговування. Мова і мислення в трирічних дітей. Розвиток 
спостережливості у дітей. Формування самостійності дітей у різних видах 
діяльності. Взаємовідносини дітей третього року життя. Розвиток рухів у дітей 
третього року життя. 

3. Виховання дітей у грі  
3.1. Теорія гри 

Походження гри в історії суспільства, її зв’язок з працею і мистецтвом. 
Основоположник теорії гри Карл Гросс. Сучасні психолого-педагогічні 
дослідження гри Л. Виготського, О. Запорожця, Д. Ельконіна, О. Усової. 
Класифікація дитячих ігор (К. Гросс, П. Лесгафт, С. Новосьолова). Сучасна 
класифікація дитячих ігор: творчі ігри, ігри за правилами, народні ігри. Народні 
ігри – важливий чинник виховання в українській етнопедагогіці; їх види, 
відповідність віковому періоду, виховна цінність. 

3.2. Іграшка 
Виховна і освітня цінність іграшки. Історія виникнення іграшки. Українська 
народна іграшка. Історія народної іграшки в Україні, її види та місце в 
педагогічному процесі.  
Види іграшок. Сучасна класифікація дитячих іграшок: за станом готовності, за 
видами сировини, за розміром, за функціональними властивостями, за 
художньо-образним вирішенням. Вимоги до іграшок. Характеристика 
предметно-ігрового середовища. Особливості організації предметно-ігрового 
середовища в різних вікових групах ДНЗ. 

3.3. Творчі ігри дітей дошкільного віку 
Виховне значення творчих ігор. Особливості творчої гри. Етапи становлення та 
рівні розвитку творчої гри у дошкільному віці. Виникнення і розвиток гри у 
ранньому віці у зв’язку з загальними закономірностями розвитку дитини. 
Формування взаємин дітей дошкільного віку у творчих іграх. Виховання дітей 
дошкільного віку засобами народної гри. 
Режисерські ігри дошкільників. Педагогічні умови розвитку режисерських ігор. 
Індивідуальні та спільні режисерські ігри.  
Сюжетно-рольові ігри дітей дошкільного віку. Структура сюжетно-рольової 
гри: ролі; ігрові дії; ігрове використання предметів; реальні стосунки між 
дітьми. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор і взаємин 
дітей у них. Аналіз сюжетно-рольової гри дошкільника. Розвиваюче і виховне 
значення будівельно-конструктивних ігор. Типи будівельного матеріалу. Види 
конструювання. Характеристика ігор з будівельним матеріалом, їх зв’язок із 
сюжетно-рольовими іграми. Педагогічне керівництво будівельно-
конструктивними іграми дітей в різних вікових групах. Театралізовані ігри 
дітей дошкільного віку.. Структура гри-драматизації. Театральний ігровий 
матеріал. Організація та педагогічне керівництво театралізованими іграми в 
різних вікових групах.  

3.4. Дидактичні ігри дітей дошкільного віку 
Особливості дидактичної гри дошкільників. Функції дидактичної гри. 
Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор за навчальним змістом; за 



характером матеріалу; за характером ігрових дій. Народна дидактична гра, її 
характеристика, різновиди за навчально-виховною метою і змістом. Методика 
організації та керівництво дидактичною грою в різних вікових групах. Місце 
дидактичної гри у педагогічному процесі дошкільного закладу. Педагогічне 
керівництво дидактичними іграми: підготовки до гри; проведення гри; аналіз 
гри та її результатів.  
Комп’ютерні ігри, їх значення для розвитку особистості. Комп’ютерні ігри для 
дошкільників: розвивальні, навчальні, ігри-експерименти, ігри-забави, 
комп’ютерні діагностуючі ігри. Педагогічні умови розвитку інтелектуальної 
активності дошкільників у комп’ютерних іграх. Гігієнічні правила роботи дітей 
на комп’ютері.  

4. Чинники всебічного виховання особистості дошкільника 
4.1. Моральне виховання дітей дошкільного віку 

Моральне виховання і моральний розвиток. Мета, завдання і зміст  морального 
виховання. Закономірності процесу морального виховання. Моральне 
виховання у процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання в різних 
видах діяльності дошкільників. Роль художньої літератури, етичних бесід у 
моральному вихованні дошкільників. Методи морального виховання. 
Виховання у дітей вольової поведінки та дисциплінованості. Становлення 
вольової поведінки у дітей раннього та дошкільного віку. Попередження і 
корекція негативних проявів у поведінці дітей. Виховання у дітей культури 
поведінки: культурно-гігієнічні навички, культура діяльності, культура 
спілкування. Методи та прийоми формування у дітей культурно-гігієнічних 
навичок, звичок. Формування культури спілкування дітей з дорослими та 
однолітками. Правила культури діяльності. Виховання гуманістичної 
спрямованості особистості в дошкільному віці. Формування патріотичних 
почуттів у дітей дошкільного віку. Основні напрямами патріотичного 
виховання. Завдання виховання у дітей дошкільного віку любові до 
Батьківщини, рідного краю. 

4.2. Розумове виховання дітей дошкільного віку 
Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання. Показники розумового 
розвитку. Особливість розумового розвитку дітей дошкільного віку. Зміст та 
завдання розумового виховання дітей дошкільного віку. Засоби розумового 
виховання. Характеристика методів розумового виховання. Формування у 
дошкільників системних знань про явища навколишнього життя, їх роль у 
розумовому розвитку дитини і оволодінні різними видами діяльності. 
Особливості розумової активності дітей дошкільного віку. Роль різних видів 
діяльності у формуванні розумової активності дітей. 
Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Завдання сенсорного 
виховання. Формування сенсорної культури дітей. Сенсорні еталони. Етапи 
сенсорного виховання. Методи сенсорного виховання. Особливості сенсорного 
виховання дітей в різних видах діяльності.  

4.3. Фізичне виховання дітей дошкільного віку 
Фізичне виховання і фізичний розвиток, єдність фізичного і психічного 
розвитку дитини. Завдання фізичного виховання. Зміст фізичного виховання. 
Основні засоби фізичного виховання. Загартування дітей. Зміст культурно-
гігієнічних навичок у різних вікових групах. Методика і умови формування 



культурної гігієнічних навичок. Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей. 
Вимоги до приміщення дошкільного закладу, його обладнання, освітлення, 
вентиляції, температури повітря, обладнання території дитячого садка. Наукові 
засади режиму дня дитини, його значення режиму дня. Фізіологічні основи 
режиму. Педагогічні вимоги до режиму дня. Організація режиму дня в різних 
вікових групах.  

3.4. Трудове виховання дітей дошкільного віку 
Зміст, мета і завдання трудового виховання дітей дошкільного віку. Засоби 
трудового виховання. Своєрідність трудової діяльності дошкільника. Зв’язок 
дитячої праці з грою. Виховання дітей дошкільного віку у праці. Виховання 
позитивного ставлення до праці та працелюбства у дітей молодшого, 
середнього та старшого дошкільного віку. Виховання взаємодопомоги у 
спільній праці. Спільна діяльність дітей як засіб формування колективних 
взаємин. Види праці дітей.  Характеристика форм організації праці дітей в 
дошкільному закладі. Керівництво вихователя працею дітей. Спільна робота з 
сім’єю у трудовому вихованні дітей. Ознайомлення з працею дорослих як засіб 
вирішення інтелектуально-моральних завдань виховання.  

4.5. Естетичне виховання дітей дошкільного віку 
Естетичний розвиток і естетичне виховання. Становлення і вдосконалення 
естетичної свідомості та естетичної діяльності особистості. Естетична культура 
особистості. Завдання та зміст естетичного виховання дошкільників. Засоби 
естетичного виховання. Форми організації естетичного виховання. 
Характеристика методів естетичного виховання. Використання у естетичному 
вихованні дітей народних засобів. Значення спільної художньої діяльності 
дорослого і дитини в сім’ї і дошкільному закладі.  

5. Основи дидактики дошкільної освіти 
5.1. Навчання дітей дошкільного віку 

Основні категорії дошкільної дидактики. Особливості навчання дітей 
дошкільного віку. Функції навчання: освітня, розвивальна, виховна. Зміст 
навчання дітей дошкільного віку Своєрідність освоєння дітьми навчальних 
умінь і навичок. Індивідуально-диференційований підхід до навчання дітей. 
Принципи навчання дітей в дошкільних навчальних закладах. Типи навчання: 
проблемне навчання; програмове навчання; розвиваюче навчання; особистісно 
зорієнтоване навчання. Класифікація методів навчання. Характеристика 
методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку. Форми організації 
навчання дошкільників за провідним видом діяльності: дидактична гра, 
екскурсія, заняття. Їх характеристика. Організація навчальної діяльності дітей 
дошкільного віку. Навчально-ігрове середовище як засіб підвищення 
пізнавального інтересу. 

5.2. Виховання і навчання дітей в різновіковій групі 
Комплектування різновікових груп в дошкільному навчальному закладі. 
Організація життєдіяльності дітей в умовах різновікової групи. Теоретичні 
засади організації педагогічного процесу в різновіковій групі дошкільного 
навчального закладу. Вимоги до створення предметно-розвиваючого 
середовища в різновіковій групі. Організація ігрової діяльності в різновіковій 
групі дошкільного навчального закладу. Організація взаємодії дітей у 
різновіковій групі. Форми організації навчання в різновіковій групі 



дошкільного навчального закладу. Диференційований підхід до навчання дітей 
в різновіковій групі.  

5.3. Підготовка дитини до навчання в школі 
Поняття «готовність до шкільного навчання». Основні компонентами загальної 
(психологічної) готовності до школи. Особливості, зміст спеціальної готовності 
дітей до навчання в школі. Значення комплексної готовності дітей до навчання 
в школі. Соціально-психологічна адаптація дітей до школи. Труднощі адаптації 
дитини до шкільного навчання. 
Зміст і форми зв’язку дошкільного закладу і школи. Спільна робота дитячого 
садка і сім’ї у підготовці дитини до школи. Значення наступності у системі 
безперервної освіти України.  

6. Виховання інститутів родинного і суспільного виховання дітей 
6.1. Взаємодія дошкільного навчального заклад і, сім’ї у вихованні дітей 

Українська етнопедагогіка про сімейне виховання. Родинне виховання. 
Принципи родинного виховання. Функції сім’ї. Роль сім’ї у формуванні 
особистості дитини дошкільного віку. Особливості сімейного виховання дітей 
дошкільного віку. Умови забезпечення емоційного комфорту дитини в сім’ї. 
Батьківський авторитет. Значення батьківського авторитету у вихованні дітей в 
сім’ї. Педагогічна культура батьків. Педагогічні умови виховання дітей у сім’ї.  
Зміст і форми  організації спільної виховної роботи дитячого садка та сім’ї. 
Характеристика форм роботи з батьками: колективні, індивідуальні, наочно-
інформаційні. Сучасні підходи до проблеми співробітництва дошкільного 
закладу і сім’ї. Методи вивчення сім’ї. Шляхи оптимізації співробітництва з 
батьками. 

6.2. Планування та облік навчально-виховної роботи. Організація роботи 
дошкільного навчального закладу та керівництво ним. 

Необхідність планування і обліку роботи як умови успішного здійснення 
педагогічного процесу. Організаційно-прогнозуюча функція планування. 
Вимоги до планування і умови його правильного здійснення. Види і форми 
планування. Планування освітньо-виховної роботи в групах раннього віку. 
Планування освітньо-виховної роботи вихователя у першу та другу половину 
дня в дошкільних групах. Складання плану роботи вихователя за основними 
режимними моментами у першу і другу половину дня. Складання плану роботи 
вихователя за видами дитячої діяльності. 
Вимоги до сучасного керівника дошкільного закладу. Функції керівника 
дошкільного навчального закладу. Документація керівника дошкільного 
закладу. Форми методичної роботи. Традиційні та нетрадиційні форми 
методичної роботи. Методичний кабінет дошкільного закладу. Матеріали 
методичного кабінету. Куточок педагога в методичному кабінеті. Педагогічний 
колектив дошкільного навчального закладу. Напрями робота завідувача з 
батьками. Санітарно-гігієнічні вимоги утримання дошкільного навчального 
закладу.  
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