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ПРОГРАМА  

фахового вступного випробування з 

ТЕОРІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

для вступу на І курс зі скороченим терміном навчання 2 роки, 

ІІ курс з нормативним терміном навчання 3 роки,  

ІІІ курс з нормативним терміном навчання 2 роки 

за спеціальністю 231 Соціальна робота 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Форма фахового вступного випробування – УСНИЙ ІСПИТ. 

Згідно з Конституцією України, основним напрямом державотворення 

повинна стати прискорена розбудова атрибуту соціальності держави, що 

пов'язана з цінностями культури на індивідуальному і груповому рівні та 

державним патерналізмом. У такому вимірі активна та ефективна соціальна 

політика держави, в структурі якої соціальна робота займає важливе місце, 

оскільки відіграє роль одного з потужних виконавчих механізмів, повинна 

стати міцним підґрунтям всебічного, інноваційного, соціального розвитку 

країни, підставою для будівництва соціальної держави з 

конкурентоспроможною соціально орієнтованою ринковою економікою, 

здатною забезпечити людський розвиток, гідний рівень і якість життя громадян. 

За таких умов підготовка спеціалістів з соціальної роботи є вимогою часу. 

Саме соціальні працівники розгортають практичну діяльність, що спрямована 

на зменшення напруження, подолання соціальних проблем людей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 

231 Соціальна робота на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» укладена відповідно до основних стандартів вивчення сучасної 

соціальної роботи та соціальної політики в Україні і світі; змісту ОКХ і ОПП 

підготовки фахівців з соціальної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст».  



Метою вступного випробування є оцінка засвоєння абітурієнтами 

теоретичних основ соціальної роботи з різними категоріями населення, 

розуміння витоків професії соціального працівника та сучасних соціальних 

доктрин, форм, методів і принципів соціальної роботи у контексті усвідомлення 

їх зв’язку з минулим. 

Абітурієнти повинні продемонструвати знання: 

- основних парадигм вітчизняної соціальної роботи; 

- законів розвитку соціальної допомоги в державі, її соціокультурної 

природи, взаємозв’язку  вітчизняних і загальносвітових соціальних реалій; 

- особливостей процесу становлення та історичного розвитку суспільної 

допомоги в Україні і закордоном; 

- актуальної проблематики історичного досвіду, історичних моделей 

соціальної допомоги, яка склалася в Україні  протягом віків; 

- основних парадигм, соціальних програм і концепцій у межах їх 

історичного становлення і розвитку; 

уміння: 

- розуміти і використовувати в соціальній роботі основні теоретичні 

положення; 

- здобувати наукові знання про нові підходи у соціальній роботі; 

- шляхом аналізу історичного досвіду виокремлювати детермінанти 

соціальної роботи; 

- визначати основні напрями соціальної політики держави; 

-  прогнозувати соціальну ситуацію сьогодення. 

 

До вступного випробування пропонується 30 білетів. Кожен білет 

містить 3 питання. 

 Вступний іспит (усний), як правило проводиться в такій послідовності: 

 підготовка відповіді на запитання білету (до 40 хв.); 

 відповідь студента (до 10 хв.); 

 відповіді на запитання комісії (10 хв.). 

Програма має перелік рекомендованої літератури для підготовки до 

складання вступного випробування.  



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Соціальна робота у галузі наук про соціалізацію особистості.  

Тема 2. Історичні аспекти виникнення та розвитку соціальної роботи в Україні 

та за кордоном. 

Тема 3. Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні. 

Тема 4. Сфери призначення і застосування соціальної роботи: вихідні 

положення. 

Тема 5. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи.  

Тема 6. Класифікація теоретичних моделей і методів соціальної роботи. 

Тема 7. Місце технологій соціальної роботи в системі соціальних технологій. 

Тема 8. Характеристика професійної діяльності у соціальній роботі. 

Тема 9. Особливості управління та менеджменту у соціальній роботі.  

Тема 10. Мікрорівень практики соціальної роботи – індивідуальна соціальна 

робота. 

Тема 11. Соціальна робота з групою – мезорівень практики. 

Тема 12. Макрорівень практики соціальної роботи: робота з громадами та 

вплив на соціальну політику. 

Тема 13. Система соціального обслуговування і соціальних служб в Україні. 

Тема 14. Організація соціальної роботи в системі освіти. 

Тема 15. Соціальна робота в соціальних закладах територіальної громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

1. Адаптація дітей-сиріт до установ інтернатного типу.  

2. Аналіз провідних методів, що використовуються у процесі соціально-

педагогічної профілактики. 

3. Взаємозв’язок понять «методи соціальної роботи», «технології соціальної 

роботи», «форми соціальної роботи». 

4. Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими науками. 

5. Взаємозв’язок теорії і практики соціальної роботи. 

6. Визначення і суть соціальної роботи з групою.  

7. Вплив соціальної роботи на розвиток суспільних явищ, процесів, 

відносин.  

8. Загальні технології соціальної роботи. Особливості застосування 

загальних технологій у соціальній роботі.  

9. Застосування методів соціальної діагностики у соціальній роботі.  

10. Індивідуальна програма реабілітації.  

11. Історичні тенденції розвитку системи  соціальних служб і виконавців за 

кордоном. 

12. Класифікація методів соціальної роботи.  

13. Класифікація соціальних технологій. 

14. Класифікація технологій у соціальній роботі. 

15. Консультування як метод соціальної допомоги.  

16. Медична, соціально-середовищна, професійно-трудова та психолого-

педагогічна реабілітація.  

17. Мета, завдання та зміст соціальної роботи у школі. 

18. Метод арт-терапії та його різновиди у соціально-педагогічній діяльності. 

19. Методи організації  соціально-педагогічної діяльності.  

20. Методи соціальної адаптації.  

21. Методи соціальної адаптації.  

22. Методи соціальної експертизи. 

23. Методи соціальної реабілітації. 

24. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи. 

25. Місце недержавних організацій у соціальній роботі. 

26. Моніторинг соціальних проектів як технологія комплексного наукового 

супроводу проектів впровадження соціальної роботи.  

27. Нормативно-правові основи соціальної роботи в Україні: закони і 

підзаконні акти. 

28. Нормативно-правові основи соціальної роботи в Україні: законодавчи 

акти. 

29. Об`єкт та предмет соціальної роботи як науки.  



30. Організаційно-управлінські закономірності соціальної роботи.  

31. Організація роботи у групи.  

32. Організація роботи шкільної cоціально-психологічної служби. 

33. Організація соціальної допомоги в античному світі. 

34. Основні моделі соціального забезпечення та соціальної підтримки 

населення в Україні. 

35. Основні моделі соціальної роботи з групою (терапевтична групова 

робота, соціальна групова робота, самокерована групова робота). 

36. Основні поняття соціальної роботи як науки. 

37. Особливості діяльності державної служби зайнятості України.  

38. Особливості діяльності територіальних центрів.  

39. Оцінка як складова наукового супроводу впровадження соціальної 

роботи.  

40. Перші методики професійної соціальної роботи довоєнного двадцятиліття 

(20–40 рр. ХХ ст.). 

41. Поняття та принципи соціальної роботи як науки.  

42. Практика соціальної допомоги в Київській Русі ( Х–ХІІ століття). 

43. Проектна діяльність у соціальній роботі. 

44. Процес соціального консультування. 

45. Психологічні методи у наданні соціальної допомоги.  

46. Психологічні та соціальні механізми соціалізації. 

47. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ ст. 

48. Сімейна психотерапія, її особливості.  

49. Сімейна терапія.  Методи сімейної терапії. 

50. Соціальна допомога, її види.  

51. Соціальна політика України. 

52. Соціальна профілактика як технологія соціальної роботи. 

53. Соціальна робота в системі освіти.  

54. Соціальна робота в системі охорони здоров’я.  

55. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті.  

56. Соціальна робота з безпритульними людьми. 

57. Соціальна робота з безробітними людьми. 

58. Соціальна робота з дітьми, які залишились без піклування батьків. 

59. Соціальна робота з людьми похилого віку. 

60. Соціальна робота з людьми, залежними від психоактивних речовин. 

61. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом. 

62. Соціальна робота з людьми, які зазнали насильства в сім’ї. 

63. Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади. 

64. Соціальна робота з проблемними сім’ями. 

65. Соціальна робота з сім’ями військовослужбовців. 



66. Соціальна робота у сфері культури. 

67. Соціальна терапія у соціальній роботі. 

68. Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи. 

69. Соціальний захист як складова практики соціальної роботи.  

70. Соціальні послуги: основні форми та види.  

71. Соціальні проблеми у процесі навчання  

72. Соціальні служби для молоді в Україні. 

73. Соціальні служби у закладах освіти.  

74. Соціально-педагогічна модель соціальної роботи.  

75. Соціально-педагогічний тренінг як інноваційна технологія роботи 

соціального педагога. 

76. Соціально-психологічний тренінг у соціальній роботі. 

77. Специфіка системи соціального обслуговування в Україні.  

78. Становлення і розвиток професійної соціальної роботи (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.). 

79. Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі). 

80. Структура сфери надання соціальних послуг. 

81. Структурні компоненти соціальної роботи як науки. 

82. Сучасні методи індивідуальної соціальної роботи.  

83. Технологізація соціальних процесів. Сутність технологічного підходу у 

сучасній соціальній діяльності.  

84. Технологія соціальної адаптації у соціальній роботі. 

85. Технологія соціальної експертизи.  

86. Технологія соціально-педагогічної діяльності з вуличними категоріями 

клієнтів. 

87. Типи та види соціальних технологій.  

88. Типова технологія соціальної роботи як певний алгоритм діяльності. 

Основні етапи типової технології: підготовчий, етап безпосередньої 

реалізації методів втручання, підсумковий етап.  

89. Характеристика соціальної політики в Україні.  

90. Чинні міжнародні договори та документи: Загальна декларація прав 

людини (1948), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права (1966), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, 

Пакт про громадянські та політичні права. Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини. Європейська соціальна хартія. 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

За результатами усної відповіді на фаховому вступному випробуванні з 

«Теорії і технологій соціальної роботи» для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів спеціальності                             

231 Соціальна робота: 

 174 – 200 балів – виставляється вступникам, які в ході відповідей 

демонструють глибокі знання в обсязі вимог навчальних програм та основних 

компетенцій, посилаються на комплекс додаткових джерел: нормативно-

правову базу, статистичні дані, сучасні наукові джерела, спеціальну літературу, 

досвід практичної діяльності. Характер відповіді носить дослідницький 

характер з визначенням об’єкта і предмета наукового аналізу, постановкою й 

аргументацією проблеми, формулюванням гіпотези, мети, завдань і шляхів їх 

розв’язання. Відповідь логічна, повна й систематизована;  

 139 – 173 балів – виставляється вступникам, які в повному обсязі 

володіють матеріалом на теоретичному і практичному рівнях, демонструють 

уміння застосовувати знання у типових ситуаціях професійної взаємодії, 

аналізувати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами. Відповідь 

характеризується логічністю й повнотою, проте у ній наявні певні неточності й 

деяка незавершеність;  

 100 – 138 балів – виставляється у разі демонстрації випускниками 

неповних відповідей, які в цілому розкривають поставлені питання. Достатнім є 

знання базового змісту навчального матеріалу щодо сутності й технологій 

соціальної роботи. У той же час, відповідь висвітлює відокремлені складові 

запропонованих у білеті питань та демонструє основні вміння щодо аналізу 

матеріалу, формулювання висновків, знаходження помилок та їх виправлення, 

застосування знань при виконанні завдань типу «за зразком». Відповідь 

недостатньо логічна й аргументована;  

 0 – 99 балів – виставляється за неправильну або неповну відповідь, 

яка свідчить про недостатнє знання вступником теоретичних і технологічних 

основ (змісту провідних категорій, процесів, базових взаємозв’язків тощо) 

соціальної роботи. Відповідь демонструє невміння логічно конструювати зміст, 

аргументувати його, аналізувати явища й факти а також виправляти власні 

помилки. Іспит не складено, абітурієнт не допускається до подальшої участі у 

конкурсі. 
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