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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахового випробування для вступу на здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності «Соціальна
робота» є перевірка базових знань вступника щодо можливості подальшого
складання фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра.
Вимоги до підготовки вступника:
На додаткове вступне випробування виносяться теоретичні питання за
наступними дисциплінами: «Соціологія», «Основи соціальної педагогіки».
Оцінювання знань вступників відбувається на підставі наступних
критеріїв:
 правильність відповідей (правильне, чітке, послідовне і достатньо
глибоке викладення ідей, понять фактів тощо);
 ступінь усвідомлення матеріалу та самостійність міркувань;
 вміння

користуватися

засвоєними

теоретичними

спостережень

(аналіз,

знаннями,

науковою термінологією;
 наявність

власних

порівняльна

характеристика періодичних видань в різних країнах одного періоду,
що зумовлена соціальними та політичними обставинами).

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ 1. «Соціологія»
Тема 1. Соціологія: наука про суспільство
Соціально-культурні і наукові передумови виникнення соціології як
науки. Місце соціології в системі суспільствознавчих наук, її зв’язок з
іншими науками. Об’єкт і предмет соціології. Методологічні основи
соціології як науки. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ.
Принципи соціології.
Закони і категорії соціології. Соціальні закони та їх класифікація. Типи
соціальних законів. Динамічні та статистичні закони. Специфіка особливості
соціальних законів та їх використання у побудові соціологічних категорій.
Поняття «категорія» в соціології. Класифікація та систематизація категорій.
Система соціологічного знання та її елементи. Загальні, спеціальні і галузеві
соціологічні теорії.
Основні функції соціології як науки: теоретико-пізнавальна, критична,
гуманістична, інструментальна, прогностична, управлінська, культурнопросвітницька тощо. Соціологія і проблема наукового управління
суспільством. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і
політичних проблем модернізації українського суспільства. Місце соціології
в системі соціально-гуманітарних наук.

Тема 2. Історія розвитку соціологічної думки
Основні протосоціологічні концепції тa їх загальна характеристика.
Класифікація та періодизація протосоціологічних концепцій.
Позитивізм О. Конта і початок академічної історії соціології.
Соціологічна система О. Конта та її вплив на подальший розвиток соціології.
Органіцистська теорія суспільства Г. Спенсера. Аналогія і редукціонізм як
головні принципи соціологічного натуралізму. Соціал-дарвіністський,
расово-антропологічний та географічний напрямки в соціології.
Соціологія марксизму про економічні детермінанти історичного
розвитку суспільства. Історія суспільства як процес зміни суспільно-

економічних формацій. Марксистська концепція соціальної структури. Роль
класової боротьби і соціальних революцій в історичному процесі.
Психологічний напрям у соціології ХІХ століття та його вплив на подальший
розвиток соціології.
М.Вебер основоположник розуміючої соціології. Теорії ідеальних типів
та соціальної дії М.Вебера. Концепція раціональності. «Соціологізм» Е.
Дюркгейма та поняття соціального факту. Типи соціальної солідарності.
Поняття соціальної аномії.
Розвиток ідей Е. Дюркгейма представниками Франкфуртської
соціологічної школи. Теорія соціальних змін в структурно-функціональній
соціології Т. Парсонса. Р. Мертон про соціальну структуру та аномію. Теорії
індустріального та постіндустріального суспільства. Теорії розвитку
суспільства.
Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні. Соціальні
проблеми у творчості Г. Сковороди та Т. Шевченка, їх значення для розвитку
соціальної думки в Україні. Соціологічна проблематика у творчості М.
Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова, М. Грушевського, та інших
представників української суспільно-політичної думки. Розвиток соціології в
Росії та Україні ХХ ст. стан сучасної української соціологіч6ної науки:
основні школи та напрямки.

Тема 3. Соціальна структура суспільства
Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи
соціальної структури. Визначення понять: соціальний статус, соціальні
групи, соціальні класи, соціальні верстви. Типологія соціальних спільнот.
Види соціальної структури суспільства.
Поняття соціального класу. Головні ознаки класу. Типології класів.
Середній клас як суб’єкт соціальної дії в сучасному суспільстві: структура,
функції середнього класу.
Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі соціальної
структури суспільства. Соціальні групи як страти. Види соціальної
стратифікації (закрита та відкрита). Історичні типи стратифікованого
суспільства: рабство, касти, стани і класи. Соціальна стратифікація та
соціальна мобільність як процеси відтворення і розвитку соціальної
структури суспільства. Поняття соціальної мобільності, типи соціальної

мобільності сучасного суспільства. Проблема маргінальності соціальних
утворень.
Основні напрямки соціоструктурних змін в сучасному українському
суспільстві. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні.
Основні чинники пересувань, формування соціальних прошарків в умовах
кризи. Головні канали та джерела формування середнього та вищого класів в
сучасній Україні.
Загальна характеристика соціальних інститутів як основної складової
соціальної структури суспільства. Визначення та загальне призначення
соціальних інститутів. Універсальні та специфічні функції основних
соціальних інститутів. Соціальні інститути як організована система зв’язків
та соціальних норм. Роль соціальних інститутів в суспільстві. Поняття
«соціальна норма» та «соціальна цінність».
Поняття соціальної групи. Головні ознаки соціальної групи. Типологія
соціальних груп. Головні чинники та механізми формування соціальних груп.
Поняття групової ідентифікації та ідентичності. Соціальна група як суб’єкт
суспільного життя. Види соціальних спільнот.
Соціальна організація як різновид людської спільноти. Визначення
соціальної організації та її характеристика. Основні проблеми сучасних
соціальних організацій та шляхи їх подолання.
Соціальні процеси, види та шляхи їх пізнання. Поняття соціального
процесу, параметри та критерії виміру соціальних процесів.
Тема 4. Сутність та організація соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження: поняття, основні етапи проведення.
Завдання і особливості етапів підготовки, збору, обробки, аналізу інформації.
Основні функції соціологічних досліджень та їх реалізація в сучасному
українському суспільстві. Можливості соціального пізнання шляхом
реалізації функцій соціологічних досліджень.
Види соціологічних досліджень за метою, глибиною аналізу, методами,
що застосовують для збирання інформації, затратами часу, типом відносин
між замовником і виконавцем, способом дослідження, сферою дослідження,
системою вибору одиниць об’єкта дослідження та їх особливості.

Тема 5. Основні методи збору та обробки соціологічної інформації
Поняття, функції та призначення програми соціологічного
дослідження.
Структура
програми
соціологічного
дослідження.
Методологічна частина програми: призначення, компоненти, логіка
побудування. Методична частина програми: призначення, компоненти.
Вибірка у соціологічному дослідженні. Поняття «генеральна
сукупність», «вибіркова сукупність», «одиниця відбору», «одиниця
спостереження», «репрезентативність», «помилка репрезентативності».
Можливості використання якісних та кількісних методів при
проведенні соціологічних досліджень. Опитування – основний метод збору
соціологічної інформації. Види опитувань: анкетне опитування, інтерв’ю,
експертне, соціометричне, телефонне, пресове, поштове, інтерактивне,
Інтернет-опитування.
Аналіз документів, спостереження та експеримент у соціології. Метод
фокус-груп в соціології.
Обробка соціологічних даних вручну. Програми обробки даних ОСА,
SPSS. Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів.
Використання методів математичної статистики. Графічне зображення даних
соціологічних досліджень. Використання рекомендацій соціологів в
практичних сферах.

РОЗДІЛ 2. «Основи соціальної педагогіки»
Тема 1. Соціальна педагогіка, предмет, прикладні завдання
Соціальна педагогіка, її сутність, терміни, основні напрямки. Предмет,
функції соціальної педагогіки, прикладні завдання. Вплив на формування
теорії соціальної педагогіки А. Дістервега, Я.А.Коменського, П.Наторпа.
Місце соціальної педагогіки в системі соціальних та педагогічних наук.
Взаємозв'язок соціальної педагогіки з іншими галузями суспільної практики.
Соціальне виховання. Соціально-педагогічна діяльність. Соціальна робота.
Розвиток ідей соціальної педагогіки. Андрагогіка, агогіка, герогіка,
віктимологія.
Тема 2. Особистість дитини, її розвиток, залежність від середовища

Поняття «особистість», її становлення, формування особистості, вікові
особливості, розвиток задатків і здібностей. Теорії особистості.
Соціалізація особистості,
Самовиховання особистості.

особистість

і

соціальне

виховання.

Тема 3. Соціальне середовище як умова реалізації соціальнопедагогічної діяльності
Поняття «соціальне середовище». Соціологічні, психологічні,
педагогічні теорії «соціального середовища». Соціальне оточення, природне
середовище у житті дитини. «Педагогіка середовища» С.Т. Шацького. Вплив
соціального середовища на розвиток і формування особистості дитини.
Мікро-, мезо-, екзо-, макрофактори та їх роль у становленні особистості
дитини і молодої людини.

Тема 4. Соціалізація особистості
Основні підходи щодо розуміння процесу соціалізації. Історія питання.
Основні принципи соціалізуючого процесу. Основні компоненти соціалізації.
Умови і механізми соціалізації.
Соціальна адаптація – активне пристосування індивіда до умов
середовища. Основні складові процесу адаптації. Позитивна і негативна
соціалізація. Позитивна соціалізація як умова розвитку гармонійної
особистості.

Тема 5. Методи соціального виховання
Визначення поняття «соціально-педагогічна діяльність», «соціальнопедагогічна робота».
Об'єкти соціально-педагогічної
соціальних проблем.

роботи.

Характеристика

їхніх

Суб'єкти соціальної роботи. Спільне та особливе в їхній діяльності.
Визначення поняття «метод», «методи соціального виховання». Класифікація
методів соціального виховання залежно від спрямованості на об'єкт,

характеру відносин вихователя і вихованця, впливу середовища на особистість.
Класифікація методів соціального виховання залежно від змісту
соціально-педагогічної роботи: соціально-економічні методи, організаційні
методи, психолого-педагогічні методи.

Тема 6. Особистість соціального педагога: професійні якості,
призначення, вимоги, кваліфікаційні характеристики
Професійно цінні якості соціального педагога. Цілі діяльності
соціального педагога. Етичний кодекс спеціаліста. Функції і соціальні ролі
соціального педагога. Обов'язки і права соціального педагога.
Кваліфікаційні характеристики соціального педагога. Організація
роботи соціального педагога. Сфери діяльності і спеціалізації соціального
педагога.

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Додаткове вступне випробування проводиться для осіб, які вступають на
навчання за ступенем бакалавра на спеціальність «Соціальна робота», освітня
програма «Соціальна робота», на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.
Результати додаткового вступного випробування визначаються як
«зараховано» чи «не зараховано». До подальшого складання фахового
випробування для здобуття ступеня бакалавра вступник допускається лише
за умови отримання результату «зараховано».
На додаткове вступне випробування виносяться два теоретичних
питання, відповідно до програми додаткового вступного випробування.

Результат додаткового вступного випробування «зараховано» вступник
отримує, якщо він, як мінімум, дає в цілому правильні відповіді на питання,
демонструє базові знання матеріалу, загальну обізнаність в матеріалі, розуміє
в цілому зміст основних понять і фактів.
Результат додаткового вступного випробування «не зараховано»
вступник отримує, якщо він не надає правильну відповідь на питання, не
розуміє

змісту

ключових

понять

і

фактів,

не

демонструє

базову

характеристику відповідних питань.
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