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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 

Курс: ІV 

Спеціальність: 231 Соціальна робота                   

Форма проведення: електронне тестування з використанням Google Forms та Meet з 

практичним завданням 

Тривалість проведення: 2 академ. год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

питання 1-15 з вибором однієї правильної відповіді  – 1 бал за кожну 

правильну відповідь (15 балів); 

питання 16-20 з вибором декількох правильних відповідей – 1 бал за 

кожну правильну  повну відповідь (5 балів); 

питання 21-22 спрямовані на встановлення відповідності – 3 бали за 

кожну правильно встановлену відповідність (6 балів); 

питання 23-24 потребують вставлення пропущених слів – 2 бали за 

кожну правильну відповідь (4 бали); 

питання 25 практичне завдання, розробка дозвілевої форми роботи 

(10 балів). 

Алгоритм проведення екзамену: 

1. Проведення консультації на платформі Hangouts Meet відповідно до розкладу 

консультацій, розподіл варіантів. 

2. Згідно з розкладом проведення іспитів встановлення зв’язку зі студентами на 

платформі Hangouts Meet, надсилання посилання на тестові завдання в Google Forms 

відповідно до визначених варіантів. 

3. Студенти працюють над тестами, практичне завдання завантажують у відповідну 

комірку Google Forms у форматі  doc./docx (Microsoft Word) після закінчення відведеного 

на виконання завдання часу, відправляють заповнену форму викладачеві. 

4. Викладач перевіряє форму і практичне завдання, виставляє остаточну оцінку за іспит. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Сфера дозвілля як важливий елемент соціальної структури суспільства.  

2. Концепція дозвілля.  

3. Функції та рівні дозвілля.  

4. Специфічні ознаки дозвілля.  

5. Принципи організації дозвіллєвої діяльності.  

6. Соціально – історичні особливості становлення дозвіллєвої діяльності за кордоном.  

7. Сутність поняття «соціокультурна анімація». Завдання соціокультурної анімації. 



8. Функції педагогічної анімації.    

9. Специфіка діяльності соціального педагога щодо організації різних видів і напрямів 

дозвілля.  

10. Основні функції та завдання соціального педагога як організатора дозвілля.  

11. Нормативно – правове забезпечення діяльності соціального педагога в сфері 

дозвілля. 

12. Етапи розробки сценарію. Основні вимоги до його розробки. 

13. Умови організації та проведення гри в соціально-педагогічній роботі. Психолого – 

педагогічні умови організації гри. 

14. Інститути дозвіллєвої сфери. 

15. Напрями діяльності, зміст і функції діяльність соціального педагога в різноманітних 

дозвіллєвих інституціях 

16. Позашкільний заклад як складова соціально-педагогічної роботи в сфері дозвілля. 

17. Напрями діяльності позашкільних закладів та їх загальна характеристика.  

18. Характеристика соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання. 

19. Функції та принципи діяльності клубів за місцем проживання. 

20. Особливості дозвіллєвої соціально-педагогічної роботи в умовах літнього 

оздоровчого табору.  

21. Сутність та специфіка роботи соціального педагога як організатора дозвіллєвої 

діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. 

22. Сучасні тенденції організації дозвілля підлітків. 

23. Скаутинг та гайдинг – форми організації дозвілля підлітків.  

24. Зміст, напрями та методи реалізації скаутських та гайдівських програм.   

25. Сімейний відпочинок, його роль і значення.  Культура родинного дозвілля. 

26. Особливості організації дозвілля з дітьми та молоддю в умовах вуличного 

середовища.  

27. Форми організації вуличної дозвіллєвої соціально-педагогічної роботи. Масова 

дозвіллєва діяльність. 

28. Місце та роль реклами в організації дозвілля. 

29. Неформальні групи та об’єднаннями молоді як соціальне явище.  

30. Основні фактори виникнення і розвитку молодіжних субкультур.  

31. Особливості соціальної роботи у сфері дозвілля з неформальними групами та 

об’єднаннями. 

32. Місце та роль дозвілля в життєдіяльності людей похилого віку.  

33. Міжнародний досвід організації дозвіллєвої роботи з особами літнього віку.  

 

Екзаменатор                                                                                                   Марина  РЕПКА 

Голова циклової комісії                                                                          Альона ДОЦЕНКО 
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