
1. Сутність соціальної адаптації.  

2. Взаємозв’язок адаптації і соціалізації.  

3. Структура соціальної адаптації. 

4. Зміст адаптації випускника інтернатного закладу.  

5. Класифікація соціальної адаптації. 

6. Адаптація як різновид соціального відношення і як соціальний інститут. 

7. Соціальна адаптація як соціально-психологічний процес.  

8. Фактори, що впливають на успішність адаптаційного процесу випускника 

інтернатного закладу.  

9. Соціальна адаптація як результат. 

10.  Критерії та показники адаптованості.  

11. Поняття про соціальну дезадаптацію і соціально-психологічну 

дезадаптованість особистості. 

12. Прояви соціальної дезадаптації дітей-сиріт. 

13. Причини соціальної дезадаптації дітей-сиріт. 

14. Соціальна адаптація як діяльність.  

15. Методи соціальної адаптації. 

16. Сучасні соціально-педагогічні концепції соціальної адаптації. 

17. Закон України „Про професійно-технічну освіту”, Закон про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю, проект Закону „Про виховання дітей та молоді”, 

проект Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в 

Україні, Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”. 

18. Зарубіжні нормативні документи щодо виховного процесу в закладах 

професійної освіти: програма соціальної адаптації випускників інтернатних 

закладів (Росія), Методичні рекомендації: особливості виховного процесу в 

закладах, які забезпечують одержання професійно-технічної та середньої 

спеціальної освіти (республіка Білорусь). 

19. Сучасні науковці, що досліджують проблему адаптації і виховання 

випускників інтернатних закладів. 

20. Соціальне виховання як цілеспрямований, педагогічний аспект 

соціалізації.  

21. Соціальна адаптація як механізм соціального виховання.  

22. Зміст соціальної адаптації випускників інтернатних закладів: розвиток 

соціальності (соціальні цінності, соціальні якості, просоціальна поведінка), 

оптимізація самоставлення (самоповага, самоінтерес, очікування позитивного 

ставлення від інших) юнаків та дівчат.  

23. Соціальне середовище закладів професійної освіти.  

24. Соціальний педагог в закладах професійної освіти як спеціаліст із 

соціального виховання.  

25. Професійний портрет соціального педагога.  

26. Функції соціального педагога: діагностична, прогностична, 

консультативна, охоронно-захисна, організаторська, комунікативна, 

профілактична.  



27. Принципи соціально-педагогічної діяльності: соціально-політичні, 

психолого-педагогічні, організаційні, специфічні.  

28. Методи соціально-педагогічної діяльності: педагогічні, психологічні, 

соціологічні, соціальної роботи. 

29. Поняття методу дослідження. Основні методи діагностування соціальної 

адаптації дітей-сиріт: спостереження, анкетування, тестування, бесіда. 

30. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса, 

Р.Даймонда.  

31. Характеристика тесту-опитувальника самоставлення В. Століна, 

С. Пантилеєва.  

32. Характеристика тесту „САН” (Самопочуття, Активність, Настрій).  

33. Зміст та характеристика анкети „Я і мої друзі”.  

34. Характеристика методика вивчення рівня самооцінки. 

35.  Шкала самооцінки рівня особистісної тривожності Ч. Спілберга. 

36. Характеристика методики вивчення рівня тривожності за Філіппсом.  

37. Зміст та методика використання опитувальника на виявлення вміння 

дітьми-сиротами вести здоровий спосіб життя. 

38. Особливості створення груп і центрів постінтернатної адаптації для 

перебування випускників на повному державному забезпеченні 

39. Центри для проживання і виховання сиріт-випускників при професійно-

технічних училищах, особливості створення. 

40. Соціальні готелі у вирішенні житлової проблеми випускників інтернатних 

закладів, особливості їх створення. 

41.  Клуби підтримки для випускників дитячих будинків.  

42. Сімейні моделі адаптації випускників дитячих будинків у 

постінтернатний період.  

43. Технологія створення та реалізації індивідуального плану супроводу 

випускника дитячого будинку. 

44. Поняття, зміст та основні завдання соціально-психологічного супроводу 

випускників закладів для дітей-сиріт. 

45. Надання допомоги при оформленні документів випускниками закладів 

для дітей-сиріт.  

46. Взаємодія з фахівцями опіки та піклування з супроводу випускників до 

досягнення ними віку 23 років. 

47. Відвідування випускників в плановому порядку за новим місцем 

проживання, вивчення умов життя, нової середовища, контактів, виявлення 

наявності проблеми та оформлення необхідної звітної документації.  

48. Соціально-педагогічна діагностика (визначення соціального статусу 

випускника). 

49. Моніторинг успішності постінтернатної адаптації.  

50. Взаємодія з соціальними педагогами освітніх установ з виявлення рівня 

адаптації.  

51.  Поняття, зміст, завдання соціально-педагогічного консультування. 

52. Поняття, зміст, завдання соціально-профілактична робота. 



53. Поняття та значення соціального виховання в житті випускника 

інтернатних закладів для дітей-сиріт. 

54. Захист прав та інтересів випускників інтернатних закладів.  

55. Форми і методи соціально-педагогічного супроводу випускників дитячих 

будинків та інтернатів. 

56. Характеристика наставництва як індивідуальної роботи на підприємствах 

і в діяльності соціальних служб. 

57.  Характеристика консультування, його основні види: психологічне, 

соціально-психологічне, юридичне. 

58. Методика організації консультативного листування з випускниками 

інтернатних закладів. 

59.  Роль діяльності групи самодопомоги в наданні допомоги в адаптації до 

нових умов життєдіяльності, характеристика. 

60. Характеристика діяльності клубу випускників як центрів проведення 

дозвілля з реабілітаційної спрямованістю.  

61. Поняття соціального патронажу, його завдання та характеристика 

функціонування. 

62. Характеристика кураторства як моделі постінтернатного супроводу 

випускників інтернатних закладів. 

63. Поняття патронату та умови встановлення постінтенатного патронату. 

64. Суб’єкти, що забезпечують організацію постінтентаного супроводу.  

65. Умови для влаштування на посаду „патронатний вихователь”.  

66. Вимоги до патронатного вихователя, його професійні обов’язки.  

67. Поняття соціально-педагогічної підтримки.  

68. Заходи щодо забезпечення житлом випускників інтернатних закладів. 

69. Забезпечення позаконкурсного вступу до вишів, що передбачено 

законодавчою базою.  

70. Забезпечення випускників роботою.  

71. Допомога у вирішенні побутових проблем випускникам інтернатних 

закладів.  

72. Визначення шляхів для організації нормального кола спілкування 

випускників-сиріт.  

73. Соціальні готелі як засоби соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт 

на початковому етапі постінтернатної адаптації. 

74. Рівень розвитку соціальної поведінки випускника. 

75.  Роль соціальної поведінки в успішній реалізації внутрішніх потенцій 

особистості.  

76. Поняття соціальної мережі, її функції.  

77. Особливості формування індивідуальних соціальних мереж.  

78. Розвиток системи наставництва і моральної опіки.  

79. Здійснення коригування в життєві та професійні плани випускників 

закладів для дітей-сиріт, стиль їхньої поведінки й взаємин, формування 

їхньої соціальної поведінки. 

80. Характеристика та особливості використання опитника соціальних 

мереж. 



81. Поняття соціального партнерства.  

82. Роль і значення закладів початкової професійної освіти в отриманні 

дітьми-сиротами професійної освіти та розширення соціальних мереж 

молодих людей. 

83. Засоби масової інформації у формуванні адекватного образу випускника і 

ставленні до нього населення. 

84. Роль центрів (служб) зайнятості населення в постінтернатній адаптації 

випускників інтернатних закладів для дітей-сиріт. 

85. Ефективність організації навчальні, переддипломні практики і 

стажування на підприємствах, установах, компаніях як потенційних 

роботодавців. 

86. Організація корпоративних тренінгів, навчання, семінарів для 

практикантів.  

87. Участь випусків у мистецьких і спортивно-оздоровчих заходів за планом 

базових підприємств. 
 


