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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Сутність поняття «соціальне виховання». Концепція соціального 

виховання. 

2. Мета, об’єкт та предмет соціального виховання.  

3. Функції та завдання соціального виховання. 

4. Структурні компоненти соціального виховання. 

5. Напрями та принципи соціального виховання. 

6. Підходи у соціальному вихованні. 

7. Фактори та умови соціального виховання. 

8. Підходи до визначення поняття «метод», «метод виховання», «метод 

соціального виховання» 

9. Сутність поняття «методи соціально-виховної роботи». Їх дієвість у 

професійність діяльності соціального педагога. 

10. Основні підходи до класифікації методів соціального виховання. 

11. Групи методів соціального виховання за змістом. 

12. Загальна характеристика основних груп методів соціально-виховної 

роботи. 

13. Соціологічні методи у діяльності соціального педагога. 

14. Психологічні методи у діяльності соціального педагога. 

15. Соціально-економічні методи у діяльності соціального педагога. 

16. Організаційно-розпорядчі методи у діяльності соціального педагога. 

17. Педагогічні методи у діяльності соціального педагога. 

18. Соціально-педагогічні методи у діяльності соціального педагога. 

19. Соціологічне спостереження як соціологічний метод у діяльності 

соціального педагога. 

20. Опитування як соціологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

21. Анкетування як соціологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

22. Аналіз документів як соціологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

23. Метод інтерв’ю як соціологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

24. Соціометричний метод опитування як соціологічний метод у 

діяльності соціального педагога. 

25. Консультування як психологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

26. Тестування як психологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

27. Психодрама як психологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

28. Соціодрама як психологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

29. Ігрова терапія як психологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 
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30. Арт-терапія як психологічний метод у діяльності соціального 

педагога. 

31. Натуральна та фінансова допомоги як складові соціально-

економічних методів. 

32. Встановлення пільг як складова соціально-економічних методів. 

33. Одноразові субсидії та компенсації як складові соціально-

економічних методів. 

34. Патронаж як складова соціально-економічних методів. 

35. Побутове обслуговування як складова соціально-економічних 

методів. 

36. Моральне заохочення як складові соціально-економічних методів. 

37. Санкції як складові соціально-економічних методів. 

38. Організаційне регламентування як вид організаційно – розпорядчих 

методів. 

39. Організаційне нормування як вид організаційно – розпорядчих 

методів. 

40. Класифікація педагогічних методів. 

41. Методи формування свідомості особистості як одна із груп 

педагогічних методів. 

42. Методи організації діяльності, спілкування, формування 

позитивного досвіду суспільної поведінки як одна із груп педагогічних методів. 

43. Методи стимулювання діяльності і поведінки як одна із груп 

педагогічних методів. 

44. Методи самовиховання як одна із груп педагогічних методів. 

45. Бесіда — як метод виховання та отримання інформації про 

особистість. 

46. Види бесіда як виховного методу.  

47. Вимоги до проведення бесіди, яких повинен дотримуватися 

соціальний педагог. 

48. Сократівська бесіда як різновид бесіди. 

49. Поняття «лекція». Дидактичні завдання лекції. 

50. Активна лекція. Види активної лекції. 

51. Інтерактивна лекція. Види інтерактивної лекції.  

52. Сутність та види дискусійних методів.  

53. Метод дискусія. Типи дискусій. 

54. Сутність методу «мозковий штурм». Переваги та недоліки 

мозкового штурму. 

55. Сутність методу переконання. Його види. 

56. Сутність та види навіювання. 

57. Значення методу прикладу у соціально-виховній роботі соціального 

педагога. 

58. Характеристика методу «педагогічна вимога». Форми вимоги. 

59. Характеристика методу громадська думка. Основні завдання при 

використанні цього методу. 

60. Сутність та значення методу привчання. 

61. Характеристика методу прогнозування та його різновидів. 



 3 

62. Особливості методу «виховуючих ситуацій». 

63. Характеристика методу «виховуючих ситуацій». Прийоми створення 

виховуючих ситуацій. 

64. Використання методу гри у соціально-виховній роботі соціального 

педагога. 

65. Характеристика методу гри. 

66. Використання методу змагання у соціально-виховній роботі соціального 

педагога. 

67. Характеристика методу змагання. Види змагань. 

68. Сутність методу заохочення. Види заохочення. 

69. Умови, які потрібно враховувати при використанні методу заохочення у 

соціально-виховній роботі. 

70. Характеристика методу покарання. Види покарань. 

71. Характеристика методу самовиховання. 

72. Характеристика компонентів самовиховання. 

73. Сутність самопізнання. Його характеристика. 

74. Методи самопізнання. 

75. Сутність саморегуляції. Його характеристика. 

76. Прийоми саморегуляції. 

77. Сутність методу «рівний-рівному». 

78. Використання методу «рівний-рівному» у просвітницькій діяльності. 

79. Принципи реалізації методу «рівний-рівному» та напрями 

впровадження. 

80. Переваги та недоліки методу «рівний-рівному». 

81.  Сутність методу соціальної вуличної роботи. 

82. Напрями методу соціальної вуличної роботи. 

83. Мета та основні завдання вуличної соціальної роботи. 

84. Основні форми та принципи вуличної соціальної роботи. 

85. Вимоги до спеціалістів, які працюють на вулиці, та сприятимуть 

ефективності вуличної соціальної роботи. 

86. Поняття «картування» та етапи його впровадження. 

87. Умови ефективності вуличної соціальної роботи з різними 

категоріями клієнтів. 

88. Сутність методу аналізу соціуму. 

89. Характеристика структуру соціального паспорта класу. 

90. Показник, за якими проводиться метод аналіз соціуму.  
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