


Пояснювальна записка 
 

Відповідно до Правил прийому до Київського університету імені Бориса 

Грінченка у 2016 році абітурієнти при вступі на навчання за освітнім рівнем 

«бакалавр» на основі молодшого спеціаліста проходять фахове 

випробування. 

Мета: визначити глибину знань з обраної спеціальності, професійні 

уміння і навички в обсязі ОР «молодший спеціаліст». 

Зміст теоретичних і практичних завдань відповідає вимогам Державного 

стандарту вищої освіти. 

Дисципліни: соціальна педагогіка,  ґенеза соціальної педагогіки. 

Форма проведення – екзамен. 

Кількість питань у білеті – 3. 

Тривалість підготовки – 30 хв. 

Критерії оцінювання: завдання оцінюється за 100 бальною шкалою. 



Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на питання екзаменаційного 

білета 

Кількість 
балів 

(max – 100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання 
навчального матеріалу, що міститься в 
основних і додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; вміння 
аналізувати явища, які вивчаються, у 
їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко 
і лаконічно; логічно і послідовно 
відповідати на поставлені запитання; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 
практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання 
навчального матеріалу, аргументовані 
відповіді на поставлені запитання; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язування 
практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання 
навчального матеріалу, аргументовані 
відповіді на поставлені запитання, які, 
однак, містять певні (несуттєві) 
неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час 
розв'язання практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання 
навчального матеріалу, мало 
аргументовані відповіді, слабке 
застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання 
навчального матеріалу, неточні або 
мало аргументовані відповіді, з 
порушенням послідовності його 
викладання, за слабке застосування 
теоретичних положень при розв’язанні 
практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання значної 
частини навчального матеріалу, істотні 
помилки у відповідях на запитання, 
невміння орієнтуватися під час 
розв'язання практичних задач, незнання 
основних фундаментальних положень. 



СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 
 

Предмет та завдання соціальної педагогіки 

Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання 

соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та 

галузями суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі 

педагогічних наук. Аналіз поглядів вітчизняних науковців на зміст соціальної 

педагогіки як системи наукових знань. 

 Ґенеза соціальної педагогіки  

Культурно-історичні передумови зародження благодійництва в 

Київській Русі. Князь Володимир як засновник системи соціальної опіки. 

«Руська правда»  Ярослава Мудрого – прообраз сучасних соціальних 

програм. Питання соціальної підтримки в «Духовній» Володимира 

Мономаха. Традиції соціальної підтримки населення за часів козацтва. 

Соціально-благодійна діяльність українських братств. Сільська громада як 

осередок соціального захисту нужденних. Особливості соціальної підтримки 

населення в Україні в кінці XIX на початку XX ст.     Соціально-педагогічна 

діяльність у 20-30 роки XX ст. Роль А.С. Макаренка та С.Т.  Шацького у 

розвитку соціально-педагогічної діяльності. Особливості соціально-

педагогічної діяльності в 60-80 рр. XX ст.  Характеристика соціально-

педагогічної практики  наприкінці ХХ початку ХХІ століття. 

Основні поняття соціальної педагогіки 

Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація – базова 

категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання як 

складової соціалізації особистості. Соціальне середовища як необхідна умова 

соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її різновиди. Взаємозв’язок 

соціалізації та соціальної адаптації. Зміст та види соціальної профілактики. 

Сутність соціальної реабілітації.  Соціальна допомога та соціальні послуги в 

структурі соціального обслуговування. Характеристика соціальних інститутів 

виховання. 



 Сутність процесу соціалізації особистості 

Сучасні підходи до визначення соціалізації. Види соціалізації. 

Характеристика факторів соціалізації особистості. Механізми соціалізації: 

рефлексійний, традиційний, інституційний, стилізований, міжособистісний. 

Загальна характеристика основних етапів соціалізації. Особливості 

соціалізації дітей та молоді в сучасних умовах. 
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