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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Основи соціально-правового захисту особистості» 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст». 

Курс: IV  

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Спеціальність 231 Соціальна робота 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangouts meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання: 

1. Завдання 1 (тестові запитання)  - правильна відповідь на одне 

запитання оцінюється  1 бал (всього 16 питань – 16 балів).  

2. Завдання 2 (визначення понять)  -  правильна відповідь оцінюється 2 

бали  (всього 2 питання – 4 бали). 

3. Завдання 3 (теоретичне питання)   - оцінюються в 10 балів (всього – 

10 балів). 

4. Завдання 2 (вирішення практичної ситуації) -  оцінюються в 10 балів 

(всього – 10 балів). 

 

Бали Критерії оцінювання теоретичного та практичного завдання 

9-10 завдання виконане в повному обсязі, студент має системні, дієві 

знання, володіє понятійним апаратом, відповідь на запитання 

вичерпна й аргументована, немає помилок. 

7-8 робота  виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і незначні 

помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності з предмету та 

адаптивності при використанні потрібного матеріалу. 

5-6 поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при використанні 

понятійного апарату, відсутність міцних логічних зв’язків і 

послідовності у розумінні навчального предмету. 

3-4 студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних положень, 

допускає суттєві помилки,  які викривлюють зміст, не вміє  



користуватися термінологією і поєднувати теоретичні засади з 

практичним їх втіленням. 

1-2 не виявляє  розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає 

грубі помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%. 

 

Перелік питань, які виносяться на екзамен: 

1. Співвідношення понять «права людини» та «права дитини». 

2. Генезис прав людини. 

3. Основні принципи прав дитини. 

4. Юридична сутність прав дитини. 

5. Основні юридичні документи України стосовно прав дитини. 

6. Суб’єкти реалізації прав особистості (дитини) в галузях законодавства 

України. 

7. Загальна характеристика соціально-педагогічного захисту дитинства. 

8. Принципи соціально-педагогічної діяльності з питань охорони 

дитинства. 

9. Сфера дій соціального педагога як виконавця охоронно-захисної 

функції. 

10. Технологія роботи соціального педагога стосовно захисту прав дітей. 

11. Міжнародні документи в галузі захисту прав людини, ратифіковані 

Україною.  

12.  Повноваження та функції міжнародних суб’єктів та організацій по 

захисту прав дитини під егідою ООН. 

13.  Інститут омбудсменів. Процедури, що застосовуються для 

забезпечення поваги прав дитини.  

14. Поняття особистих прав, їх значення для соціалізації особистості. 

15. Право дитини на ім’я. 

16. Право дитини на сімейне виховання та всебічний розвиток.  

17. Право дитини на висловлення своєї думки. 

18. Право на освіту.  

19. Права на охорону здоров’я.  

20. Права батьків та дітей на майно. 

21.  Поняття «житло», форми власності, способи забезпечення права 

власності дитини на житло.  

22. Захист житлових прав дітей під час операцій з нерухомістю.  

23. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

24. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

25. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

26. Застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. 

27. Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. 

28. Особливості правового регулювання  праці дітей. Вимоги до 

організації праці неповнолітніх за КЗпП.  

29. Оформлення трудових відношень: трудовий договір, угода (контракт), 

цивільний договір.  

30. Робочий час та час відпочинку. 

31. Врегулювання оплати праці неповнолітніх. 



32. Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. 

33. Соціальні (психолого-педагогічні, економічні, правові) проблеми дітей 

трудових мігрантів.  

34. Порядок подання та оформлення статусу біженця.  

 

 

            Екзаменатор                                       ОксанаЛУЦІЙ                                            
 

            Голова циклової комісії                  Юлія РЯБОКОНЬ



 

 


