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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

Мета фахового випробування для вступу на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра є визначення теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок вступників згідно з вимогами до попередньо отриманого 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Фахове випробування проводиться у формі усного екзамену з 

дисциплін, знання з яких є базовими для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра. Відповідь вступники фіксують письмово на аркуші усної 

відповіді на вступному випробуванні зі штампом Приймальної комісії. 

Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить 

два теоретичних питання. Тривалість фахового випробування 1 година. 

Вимоги до підготовки вступника: 

Фахове випробування проводиться у формі усного екзамену. Його база 

обґрунтовується змістом навчальних дисциплін, що формують рівень 

фахівця. На фахове випробування виносяться теоретичні питання з 

дисципліни ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ, що узагальнює основні 

положення становлення соціальної роботи, вивчає етапи й періоди її 

розвитку, характеризує діяльність ключових постатей у цій галузі. 

Оцінювання знань вступників відбувається на підставі таких критеріїв: 

 правильність відповідей (правильне і чітке, послідовне, достатньо 

глибоке викладення ідей, понять фактів тощо); 

 ступінь усвідомлення матеріалу та самостійність міркувань; 

 вміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями, науковою 

термінологією; 

 наявність власного міркування (аналіз, порівняльна характеристика 

періодичних видань в різних країнах одного періоду, що зумовлена 

економічними та політичними обставинами). 

 

 



 

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

Загальні історичні передумови становлення соціальної роботи 

Розвиток соціальної допомоги в рамках Київської Русі. Соціальна робота 

в рамках Російської імперії XVIII-ХІХ століття. Соціальна робота періоду 

СРСР. Соціальна робота незалежної України. 

 

Сутність соціальної роботи як науки, навчальної дисципліни та 

практичної діяльності 

Об’єкт та предмет соціальної роботи. Визначення соціальної роботи як 

науки. Поняття про соціальну сферу та її структуру. Структура соціальної 

сфери. Етичні основи соціальної роботи. Група ризику як об’єкт соціальної 

роботи. Принципи соціальної роботи. Викладання соціальної роботи. 

 

Загальнонаукові і правові основи теорії та практики соціальної 

роботи 

Соціальна робота за кордоном. Соціально-історична сутність соціальної 

роботи. Методологічні основи соціальної роботи. Соціальне обслуговування 

як концепція. Соціальна робота та соціологія. 

 

Організація та методи соціальної роботи 

Види соціальної допомоги. Види консультування в соціальній роботі. 

Соціально-психологічні особливості роботи з клієнтами. Індивідуальне 

консультування в соціальній роботі. Групове консультування в соціальній 

роботі. Працевлаштування як технологія соціальної роботи. Пренатальна 

соціальна робота. Форми соціального патронажу. Соціальна робота в 

громаді. Поняття про соціальну допомогу. Благодійники і соціальна робота. 

Фандрайзинг як технологія соціальної роботи. Соціальна терапія. 

Діагностування соціальної системи. Соціальні служби міста їх види. 

Побутові соціальні послуги. Міські соціальні служби. Характеристика 



державних соціальних служб. Комунальні соціальні служби. Релігійні 

соціальні служби. Хоспіси в соціальній роботі. 

 

Характеристика основних напрямків практики соціальної роботи в 

Україні 

Види соціальної роботи, їх класифікація. Профілактика девіацій серед 

підлітків. Соціальна робота з різними групами клієнтів. Cоціальна робота з 

людьми з особливими потребами. Cоціальна робота з дітьми-сиротами 

Геріатрична соціальна робота. Соціальна робота з людьми похилого віку . 

Соціальна робота з дітьми вулиці. 

 

Управління соціальною роботою 

Взаємозв’язок соціальної роботи та соціальної політики держави. 

Управління в соціальній роботі. Менеджмент соціальної роботи. Управління 

соціальною службою. Прогнозування в соціальній роботі. Методики 

управління соціальною роботою. Проектування в соціальній роботі. 

Соціальні технології. Види соціального управління. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Соціологія як наука та навчальна дисципліна. 
2. Функції соціології як науки та навчальної дисципліни.  
3. Передумови розвитку соціологічного знання.  
4. Зв'язок соціології з іншими науками. 
5. Поняття суспільної думки.  
6. Функції суспільної думки. 
7. Мета і завдання соціологічного дослідження.  
8. Методи соціологічного дослідження. 
9. Поняття соціальної системи. 
10. Суспільство як соціальна система.  
11. Основні ознаки суспільства.  
12. Основні компоненти суспільства. 
13. Суспільство й особистість.  
14. Поняття громадянського суспільства. 
15. Поняття та причини соціальної нерівності. 
16. Соціальна структура суспільства. 



17. Соціальні статуси та соціальні ролі. 
18. Соціальна мобільність.  
19. Види соціальної мобільності. 
20. Соціальна взаємодія і соціальні зв’язки.  
21. Соціальна комунікація.  
22. Види соціальної комунікації. 
23. Поняття соціального конфлікту.  
24. Розвиток соціального конфлікту.  
25. Методи вирішення соціального конфлікту. 
26. Система соціального контролю. 
27. Соціальні зміни та соціальна стабільність. 
28. Поняття соціальної кризи. 
29. Поняття соціального інституту.  
30. Види і функції соціальних інститутів. 
31. Основні риси соціальної організації. 
32. Соціальні групи.  
33. Класифікація соціальних груп. 
34. Види малої групи.  
35. Культура суспільства. 
36. Особливості сучасного Українського суспільства. 
37. Людина – як основний компонент суспільства. 
38. Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість». 
39. Сутність поняття «особистість».  
40. Структура особистості. 
41. Соціальний статус і соціальна роль особистості.  
42. Соціальна адаптація.  
43. Соціалізація особистості. Інститути соціалізації. 
44. Соціальна дія та соціальна активність. 
45. Роль культури у розвитку людини і суспільства. 
46. Поняття цінності та норми. 
47. Соціальні відхилення. Загальні історичні передумови соціальної 

роботи. 
48. Актуальність проблем соціальної роботи в сучасних умовах.  
49. Соціально незахищені категорії населення. 
50. Сутність соціальної роботи як особливого виду діяльності. 
51. Об’єкти та суб’єкти соціальної роботи. 
52. Поняття соціального обслуговування та соціальної допомоги. 
53. Основні соціальні проблеми в сучасній Україні. 
54. Загальне поняття соціальної політики. 
55. Взаємозв'язок соціальної політики та соціальної роботи.  
56. Роль педагогіки у соціальній роботі.  
57. Психологічні знання у соціальній роботі. 
58. Соціально-медичні аспекти соціальної роботи. 
59. Правові основи соціальної роботи.  
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