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ВСТУП

Програма комплексного фахового випробування для вступу на 
освітньо-професійну програму «Міжнародні соціальні проекти та 
волонтерська діяльність» підготовки магістра за спеціальністю 231 Соціальна 
робота містить основні вимоги до вступників, надає їм вичерпну інформацію 
про обсяг навчального матеріалу, що виноситься на екзамен, про критерії 
оцінювання та процедури проведення випробування.

Метою комплексного фахового випробування є з’ясування рівня 
сформованості у вступників ключових загальних та фахових компетенцій, що 
відповідають сучасним соціокультурним умовам, а також знань та вмінь, 
необхідних вступникам для опанування ними освітньо-професійної програми 
«Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» підготовки 
магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Завданнями комплексного фахового випробування є: оцінювання 
теоретичної підготовки вступників з фахових дисциплін; виявлення рівня їх 
аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію; 
з’ясування спроможності вступників до послідовного, логічного та 
аргументованого викладення вивченого навчального матеріалу та власних 
думок; визначення здатності застосовувати набуті знання в практичній 
діяльності.

Дана Програма складається зі вступу, основної частини, в якій 
викладено повний перелік теоретичних модулів навчального матеріалу із 
темами, що виносяться на комплексне фахове вступне випробування, список 
рекомендованої літератури для підготовки до вступного випробування, та 
прикінцевих положень, в яких, зокрема, надано критерії оцінювання та 
приклади типових завдань. До змісту Програми увійшли окремі розділи з 
дисциплін «Теорія та історія соціальної роботи», «Методи і технології 
соціальної роботи», «Соціальна робота з різними категоріями та групами 
клієнтів».

Комплексне фахове вступне випробування здійснюється у 
письмовій формі. Екзаменаційний білет містить три відкритих питання, на 
які треба надати розгорнуту відповідь. Всі запитання сформульовані у межах 
навчального матеріалу, наведеного в основній частині Програми. На 
написання екзаменаційної роботи відводиться 2 (дві) години.

До комплексного фахового випробування для вступу на освітньо- 
професійну програму «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська 
діяльність» підготовки магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота 
допускаються особи, освітній рівень підготовки яких (бакалаврат)



відповідає обраній спеціальності для вступу на другий (магістерський) рівень 
вищої освіти, а також особи, які здобули кваліфікацію бакалавра, за будь- 
яким іншим напрямом підготовки, або спеціальністю.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
На комплексне фахове вступне випробування виноситься навчальний 

матеріал з наступних дисциплін: «Теорія та історія соціальної роботи», 
«Методи і технології соціальної роботи», «Соціальна робота з різними 
категоріями та групами клієнтів».

Перелік тем з дисципліни 
«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Тема 1. Ґенеза соціальної роботи
Суспільно-історична місія соціальної допомоги та підтримки в 

суспільстві. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна 
дисципліна. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Теорія та історія 
соціальної роботи». Періодизація історії соціальної роботи. Зв’язок з іншими 
науковими галузями та дисциплінами. Джерела вивчення історії соціальної 
роботи. Наукові підходи до визначення етапів розвитку історії та теорії 
соціальної роботи. Способи дослідження історичних форм соціальної 
допомоги: реципрокація, редистрибуція, реконструкція, екстраполяція. 
Праісторичні форми допомоги й взаємодопомоги в архаїчний період.

Тема 2. Соціальна допомога як суспільне явище стародавніх 
цивілізацій

Елементи соціальної допомоги у Вавилоні, давньому Єгипті і давньому 
Китаї як практична діяльність з надання допомоги населенню: 
централізоване планування розподілу продуктів харчування. Соціальна 
допомога у давніх Грецїї та Римі: гуманізм і солідарність, перші соціальні 
виплати. Християнська церква як головний суб’єкт соціальної допомоги в 
епоху середньовіччя. Вплив державних, релігійних інституцій на формування 
соціальної підтримки в суспільстві. Система допомоги в давніх іудейських та 
перших християнських громадах.

Тема 3. Еволюція практики соціальної роботи
Історичні передумови виникнення соціальної роботи як фахової 

діяльності. Періодизація історії та теорії соціальної роботи. Становлення 
фахової соціальної роботи за кордоном. Фундатори професійної соціальної 
роботи. Мері Річмонд -  засновниця індивідуальної соціальної роботи. Джейн 
Адамс -  засновниця соціальної роботи в громаді. Річард Кабот -  фундатор 
соціальної роботи в охороні здоров’я. Алісе Саломон -  фундаторка



соціальної роботи як академічної дисципліни. Формування концепцій, 
поглядів на суть та розвиток соціальної роботи. Вплив зарубіжних концепцій, 
підходів на формування професійної діяльності в соціальній сфері.

Тема 4. Історичні етапи розвитку соціальної роботи в Україні 
Становлення соціальної роботи в Україні. Історичні передумови виникнення 
соціальної допомоги. Форми допомоги у прадавніх слов’ян. Період церковної 
благодійності в історії України. Особливості благодійності в Київській Русі. 
Княжа підтримка і захист. Церковно-монастирські форми опіки. Своєрідність 
становлення соціальної роботи як фаху в Україні: початок ХХ ст. -  80р. ХХ 
ст. Формування спеціалізованих служб, територіальних центрів соціального 
обслуговування. Введення у державний класифікатор професії «соціальний 
працівник». Розвиток моделі соціального захисту населення в незалежній 
Україні.

Тема 5. Соціальна робота як суспільне явище: теоретичні основи
Актуальність соціальної роботи в сучасному суспільстві. Сутність 

поняття «соціальна робота». Вітчизняні та міжнародні визначення соціальної 
роботи. Предмет та завдання соціальної роботи. Місія, мета, завдання, об’єкт, 
суб’єкт, засоби соціальної роботи. Змістова характеристика соціальної 
роботи: напрями, закономірності та сфери соціальної роботи. Принципи 
соціальної роботи. Глобальні принципи соціальної роботи. Вітчизняна 
класифікація принципів соціальної роботи. Взаємозв’язок соціальної 
політики і соціальної роботи. Структура сучасної соціальної роботи. Функції 
та рівні соціальної роботи. Соціальна робота в системі людинознавчих наук. 
Соціальна робота як вид професійної діяльності. Зміст соціальної роботи як 
навчальної дисципліни.

Тема 6. Тезаурус соціальної роботи
Поняття тезаурусу соціальної роботи. Запозичені поняття та категорії 

соціальної роботи. Групи понять і категорій соціальної роботи. Зміст 
загальних понять і категорій соціальної роботи. Характеристика специфічних 
понять і категорій соціальної роботи. Основні поняття теми: соціум, 
соціальна діяльність, соціальна реабілітація, соціальна адаптація, соціальний 
захист, соціальний інститут, соціальне інспектування, соціальна діагностика, 
соціальний працівник, соціальне обслуговування, соціальна профілактика, 
соціальне страхування, соціальний супровід, доброчинність, волонтерський
рух.

Тема 7. Теоретичні основи практики соціальної роботи
Теорія соціальної роботи як сукупність концепцій, понять, тенденцій, 

моделей і технік. Етапи становлення теорії соціальної роботи. Формування 
класифікацій моделей соціальної роботи: соціально-інтегративні та



емансипаторні. Поняття практики соціальної роботи. Взаємозв’язок історії, 
теорії та практики соціальної роботи. Значущість теорії для практики 
соціальної роботи. Професійні цінності соціальної роботи, їх класифікація. 
Прийняття професійних рішень у соціальній роботі: моделі (патерналістична, 
інструментальна, контрактна, персоналістична) та сучасні підходи. Функції 
та ролі соціальних працівників у професійній діяльності.. Класифікація ролей 
соціальних працівників залежно від завдань.

Тема 8. Парадигми та теорії соціальної роботи
Соціальна робота як парадигмальна теорія і практика. Класифікація 

теорій соціальної роботи за спорідненістю із соціально-гуманітарними 
науками: психологічні теорії соціальної роботи, соціологічні теорії 
соціальної роботи, комплексні (біопсихосоціальні) теорії соціальної роботи. 
Взаємозв’язок теорії і практики соціальної роботи. Сучасна класифікація 
теорій соціальної роботи.

т  а  ■ ■ • • • • • • ••• • • ••Тема 9. Психологічні і соціологічні теорії та моделі соціальної 
роботи

Психологічні моделі соціальної роботи. Класифікація моделей 
соціальної роботи. Психодинамічна теорія соціальної роботи. Напрями 
розвитку сучасного психоаналізу. Техніки психодинамічної теорії. 
Біхевіористські і когнітивні теорії соціальної роботи. Теорії З. Фройда, 
Е. Еріксона, А. Бандури та ін. Гуманістично-екзистенційна теорія соціальної 
роботи. Використання психологічних моделей соціальної роботи в практиці

Соціологічні моделі соціальної роботи. Системна модель соціальної 
роботи. Екологічна модель соціальної роботи. Використання у соціальній 
роботі теорії ролей. Соціально-радикальна модель соціальної роботи.

Тема 10. Комплексні теорії соціальної роботи
Кризове втручання. Методи кризового втручання. Зосереджена на 

завданні модель соціальної роботи. Положення теоретичної основи кризового 
втручання. Етапи діяльності відповідно до зосередженої на завданні моделі 
соціальної роботи. Сімейна терапія. Напрями сімейної терапії. 
Психосоціальна терапія. Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи. 
Компоненти соціально-педагогічної теорії соціальної роботи.

Тема11. Індивідуальна соціальна робота
Процес ведення випадку. Визначення мети, завдань ведення випадку. 

Первинне оцінювання; процедура, методи. Клінічна соціальна робота. 
Менеджмент випадку. Адміністративна модель ведення випадку. Модель 
інтенсивного догляду. Специфіка консультування в соціальній роботі. 
Технологія індивідуального консультування. Специфіка дистантного 
консультування; види. Підготовка фахівців до консультативної діяльності.



Тема 12. Сутність та структура соціальної роботи як професійної 
діяльності

Сутність понять «об’єкт», «суб’єкт», «клієнт». Суб’єкти соціальної 
роботи. Рівні соціальної роботи. Характеристика категорій клієнтів 
соціальної роботи. Структура соціальної роботи. Класифікація суб’єктів 
соціальної роботи. Основні напрями, функції, ресурси та ресурсне 
забезпечення соціальної роботи. Сучасні перспективи соціальної роботи: 
феміністична соціальна робота, підхід орієнтований на сильні сторони 
клієнта, зелена соціальна робота.

Перелік тем з дисципліни 
«МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Змістовний модуль 1 
Загальна характеристика методів соціальної роботи

Тема 1. Методи соціальної роботи: виникнення та розвиток
Поняття «прийом», «метод», «технологія» в соціальній роботі. 

Виникнення і розвиток методології соціальної роботи. Виникнення та 
розвиток індивідуальної, групової та общинної соціальної роботи в світі та на 
Україні.

Тема 2. Класифікація методів соціальної роботи
Класифікація наукових методів соціальної роботи. Класифікація методів 

соціальної роботи з позиції практичної діяльності органів та установ 
соціальної сфери. Загальна характеристика методів соціальної роботи.

Тема 3. Загально-наукові методи
Аналіз наукових джерел. Спостереження у практиці соціальної роботи. 

Різновиди експерименту, його місце у практичні соціальній роботі. Метод 
експертних оцінок. Історичні методи. Соціологічні методи. Психологічні 
методи. Педагогічні методи. Методи математичної статистики. Приклади 
застосування в теорії та практиці соціальної роботи.

Тема 4. Характеристика методів індивідуальної соціальної роботи
Ведення випадку в соціальній роботі. Процес ведення випадку. 

Первинне оцінювання і складання плану догляду. Реалізація плану втручання 
і оцінювання його результатів. Ведення професійних записів. Індивідуальне 
консультування в соціальній роботі. Специфіка консультування у соціальній 
роботі. Соціально-психологічне консультування у соціальній роботі. 
Телефонне консультування в соціальній роботі. Представництво інтересів 
клієнта в соціальній роботі. Особливості представництва інтересів. Різновиди 
і стратегії представництва інтересів. Процес індивідуального представництва 
інтересів. Безпосереднє професійне представництво.



Тема 5. Характеристика методів групової соціальної роботи
Класифікація груп і групові процеси. Різновиди груп у соціальній роботі. 

Групові процеси і явища. Терапевтичні ефекти групи і групової соціальної 
роботи. Організація і підготовка групової соціальної роботи. Переговори і 
узгодження діяльності. Проведення групових занять і зустрічей. Завершення і 
оцінювання групової соціальної роботи. Проведення тренінгів у соціальній 
роботі. Суть і призначення тренінгової роботи. Методи і стилі навчання. 
Особливості соціально-психологічних тренінгів. Навчальні тренінги для 
соціальних працівників. Самокерована соціальна робота. Особливості груп 
самодопомоги. Організація самокерованої групової соціальної роботи. 
Форми роботи у групах самодопомоги.

Тема 6. Характеристика методів роботи в громаді 
Сутність і типологія громад. Структура громади. Ключові 

характеристики роботи в громаді. Методи і моделі роботи в громаді. Робота з 
розвитку громад. Особливості розвитку громади. Робота з групами і 
коаліціями в громаді. Залучення учасників громади до процесу прийняття 
рішень. Догляд у громаді. Значення догляду у громаді. Принципи догляду у 
громаді. Організація догляду у громаді. Колективне представництво інтересів 
у громаді. Стратегія колективного представництва. Лобіювання інтересів у 
соціальній роботі і його різновиди. Проведення масових акцій у громаді. 
Проведення інформаційних кампаній у громаді.

Тема 7. Взаємозв’язок методів та технологій соціальної роботи 
Роль соціальної технологізації в оптимізації соціальної сфери. 

Технологія соціальної роботи як галузь соціальних технологій. Особливості 
технологізації соціальної роботи. Фактори, що впливають на ефективність 
впровадження соціальних технологій.

Тема 8. Загальні та спеціальні технології соціальної роботи 
Понятійний простір технологічного підходу. Сутність соціальної 

технології як суспільного явища. Класифікація технологій соціальної роботи: 
технологія цілепокладання; технологія прогнозування й моделювання; 
технології соціальної діагностики; технологія соціальної адаптації; 
технологія соціальної реабілітації; технологія соціальної корекції; технологія 
соціальної терапії; технологія соціального консультування; технологія 
соціальної профілактики; технологія управління).

Тема 9. Методи роботи з клієнтами як складова професіоналізму та 
компетентності соціального працівника

Поняття професіоналізму та компетентності. Підходи до 
професіоналізму та компетентності з точки зору різних дисциплін.



Компетентність соціального працівника. Стадії руху особистості до вершин 
професіоналізму за Е. Зеєром.

Змістовний модуль 2.
Міждисциплінарні методи соціальної роботи 

Тема 10. Роль та місце соціологічних методів в соціальній роботі
Місце соціологічних методів в соціальній роботі. Соціологічне 

дослідження в соціальній роботі: сутність та етапи. Класифікація 
соціологічних досліджень в соціальній роботі.

Тема 11. Класифікація соціологічних методів в соціальній роботі 
Місце соціологічних методів в соціальній роботі. Соціологічне 

дослідження в соціальній роботі: сутність, етапи, класифікація. 
Спостереження. Методи опитування. Методи аналізу документів. 
Біографічний метод. Експертна оцінка.

Тема 12. Сутність педагогічних методів в соціальній роботі 
Поняття „педагогічна технологія” та „педагогічний метод” в соціальній 

роботі. Класифікація педагогічних методів в соціальній роботі. Теоретична 
соціально-педагогічна технологія. Дослідницька соціально-педагогічна 
технологія. Прикладна (практична) технологія загального типу. Прикладна 
(практична) технологія конкретного типу. Методи формування свідомості. 
Методи організації діяльності.

Тема 13. Педагогічні методи стимулювання діяльності та 
самовиховання в соціальній роботі

Методи стимулювання діяльності: спонукання, заохочення, осуд та 
педагогічна гра. Види заохочення. Правила застосування педагогічної гри в 
соціальній роботі. Метод самовиховання в соціальній роботі. Вплив 
самовиховання та самопізнання на формування особистості.

Тема 14. Соціально-педагогічні методи в соціальній роботі 
Аналіз соціуму. Метод вуличної роботи: «аутріч-робота», «детач- 

робота». Метод «рівний-рівному». Основні етапи (процедури) методу 
«рівний-рівному». Робота в громаді.

Тема 15. Класифікація психологічних методів в соціальній роботі 
Основи для класифікації психологічних методів в соціальній роботі. 

Психологічне спостереження. Лабораторний експеримент. Психологічна 
бесіда. Психологічне опитування. Група методів психодіагностики. 
Психотерапевтичні методи. Психокорекційні методи. Психологічне 
консультування



Змістовний модуль 3.
Методи перетворення соціальної дійсності

Тема 16. Соціально-економічні методи
Визначення перетворюючих методів. Сутність соціально-економічних 

методів. Натуральна та грошова допомога, пільги, одноразові виплати, 
компенсації, патронаж та побутове обслуговування, моральне заохочення, 
санкції.

Тема 17. Організаційно-розпоряджувальні методи
Регламентування, нормування, інструктування, підбір та розстановка 

кадрів праці. Якості та знаннями менеджера соціального проекту; метод 
вимог, критики та самокритики, контроль, перевірка виконання. Приклади 
застосування управлінських методів у практиці соціальної роботи.

Тема 18. Психолого-педагогічні методи
Переконання, педагогічне та психологічне спостереження, соціально - 

психологічний діагноз, навіювання, самонавіювання, Інформування, 
гуманізація умов праці та побуту, розширення умов для прояву творчості, 
використання звичаїв та традицій, вивчення результатів діяльності клієнтів 
(біографічний метод/ метод вивчення особистих документів), метод «історії 
сімей»(«соціальних біографій»).

Тема 19. Соціальна терапія у практичній соціальній роботі
Функції соціальної терапії. Індивідуальна та групова терапії. Сімейна 

терапія. Трудова терапія, ігрова терапія, дискусійна терапії, терапія творчим 
самовираженням, музична терапія, ігрова терапія, драмотерапія, 
казкотерапія, бібліотерапія, танцювальна терапія, тілесно-рухова терапія, 
арт-терапія. Види арт-терапії: ізотерапія (терапія малюнком), візуальна 
терапія, медитативне малювання, мультимедійна (інтеграційна).

Перелік тем з дисципліни 
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТА ГРУПАМИ

КЛІЄНТІВ»
Тема 1. Становлення соціальної роботи з різними категоріями та 

групами клієнтів
Ретроспективний аналіз становлення соціальної роботи з різними 

категоріями та групами клієнтів. Поняття «особистість» і «людина». 
Соціальна робота з клієнтами різного віку. Сутність процесів адаптації, 
реабілітації та соціалізації людини та їх роль у соціальній роботі. Соціальна 
робота та проблеми суспільного розвитку. Соціальна політика і права



людини. Загальні питання соціального захисту та соціальної роботи в 
Україні.

Тема 2. Соціальна робота з сім’єю
Сім’я як суб’єкт соціальної роботи. Визначення понять «сім’я», «складні 

життєві обставини», «сім’я, яка опинилася в складних життєвих обставинах». 
Категорії сімей, які потребують соціальної підтримки. Класифікація сімей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах. Сучасні моделі, підходи та 
принципи соціальної роботи з сім’єю. Форми соціальної роботи з сім’ями. 
Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями. Технологія надання 
соціальних послуг сім’ї. Соціальні послуги, що надаються сім’ям, які 
опинились у складних життєвих обставинах та їх спрямованість. Технологія 
формування відповідального батьківства у роботі з сім’ями. Соціальна 
робота з сім’ями, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Тема 2. Соціальна робота з вразливими категоріями дітей
Сутнісна характеристика поняття «дитина», «діти». Конвенція про права 

дитини, або «Дитячий закон». Потреби дитини. Забезпечення найкращих 
інтересів дитини. Нормативно-правові засади забезпечення прав дитини та 
підтримки сімей з дітьми. Характеристика категорій дітей «групи ризику». 
Соціальна робота із вразливими сім’ями з дітьми в умовах децентралізації. 
Сімейно орієнтований підхід та його принципи. Міжнародні стандарти 
соціальної роботи із вразливими сім’ями з дітьми. Модель виявлення сімей з 
дітьми, які потребують підтримки. Сутність процесу раннього виявлення 
сімей з дітьми, які потребують підтримки. Метод оцінки потреб дитини та її 
сім’ї. Технологія ведення випадку у соціальній роботі із вразливими сім’ями 
з дітьми. Сутність соціальної послуги сімейного патронату. Види та форми 
влаштування дитини в сім’ю.

Тема 3. Соціальна робота з молоддю та напрямки молодіжної 
політики сучасної української держави

Сутність поняття «молодь». Особливості вікової групи. Загальна 
характеристика основних проблем сучасної молоді в Україні, їх причини та 
шляхи вирішення. Напрямки молодіжної політики сучасної української 
держави, її документальна та інституційна основа. Молодь як суб’єкт 
соціальної роботи. Категорії молоді, яка потребує соціальної підтримки. 
Принципи та завдання соціальної роботи з молоддю, участь молоді в 
процесах прийняття рішень. Основні напрямки роботи соціальних 
працівників з молоддю. Методи соціальної роботи з молоддю. Соціальні 
служби для сім’ї, дітей та молоді: зміст і форми діяльності. Мобільна 
соціальна робота: зміст та принципи. Форми і методи соціальної роботи з



молоддю, яка виходить з-під опіки. Технології соціальної роботи з 
дезадаптивною молоддю.

Тема 4. Соціальна робота з дітьми та дорослими, які зазнали 
насильства в сім’ї

Забезпечення допомоги особі, яка постраждала від насильства: заклади, 
етапи, види допомоги, передбаченої законодавством України. Компетенції 
соціальних працівників щодо проведення оцінки у сім’ї (в ситуації підозри 
насильства). Дії громадських, благодійних та волонтерських організацій у 
разі звернення щодо ситуації насильства.

Тема 5. Соціальна робота з людьми з інвалідністю 
Сучасні уявлення про інвалідність. Принципи соціальної роботи з 

людьми із особливими потребами. Синдром «інваліда» та його складові -  
симптоми. Основи етикету у спілкуванні з людьми із особливими потребами. 
Сутність понять «абілітація» і «реабілітація». Сутність понять «сегрегація», 
«інтеграція», «інклюзія» стосовно людей з інвалідністю. Незалежне життя 
людей з інвалідністю як мета соціальної політики і соціальної роботи. 
Технології роботи з людьми з інвалідністю.

Тема 6. Соціальна робота з алко- та наркозалежними людьми 
Чинники, прояви та процес виникнення адиктивної поведінки. Форми 

прояву та психологічна сутність процесу узалежнення від психотропних 
речовин. Стадії алкоголізму та наркоманії, їх критерії. Динаміка виникнення 
узалежнення від наркотиків у підлітків та молоді. Складові психологічної 
готовності до вживання психотропних речовин. Роль сімейного виховання у 
виникненні особистої схильності до адиктивної поведінки.

Тема 7. Соціальна робота з питань профілактики адикцій та 
реабілітації осіб у відповідності до цільових груп

Співпраця держави та недержавних організацій у вирішенні проблем 
профілактики та реабілітації адиктивної поведінки. Діяльність закладів для 
лікування та соціальної реабілітації осіб, які узалежнені від психотропних 
речовин. Зміст та форми роботи соціального працівника з родинами алко - та 
наркозалежнених осіб.

Тема 8. Соціальна робота з делінквентно-кримінальними особами 
Соціальна робота в системі виконання кримінальних покарань. 

Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України. Структура та 
функції Державної кримінально-виконавчої служби України. Законодавство 
України про соціально-психологічну службу в системі виконання 
кримінальних покарань (пенітенціарній системі). Діяльність соціальних 
служб у виховних колоніях для неповнолітніх та інших закладах системи 
виконання кримінальних покарань. Соціально-психологічна характеристика



осіб, які скоїли правопорушення. Особливості спілкування соціального 
працівника, з особами що скоїли правопорушення. Поняття вимушеного 
спілкування. Застосування методу контактної взаємодії в умовах вимушеного 
спілкування. Особливості роботи соціального працівника з неповнолітніми 
правопорушниками та їх батьками.

Специфіка діяльності соціального працівника із засудженими та 
персоналом в закладах системи виконання кримінальних покарань різного 
рівня безпеки. Специфіка діяльності соціального працівника в закладах 
системи виконання кримінальних покарань, де утримуються жінки з дітьми. 
Особливості роботи соціального працівника із засудженими до 
альтернативних покарань. Специфіка діяльності соціального працівника з 
особами, які повернулись з місць позбавлення волі.

Тема 9. Соціальна робота з людьми похилого віку
Теорія біосоціальної сутності старіння й старості. Психофізіологічні 

особливості людей похилого віку. Соціальна робота з людьми похилого віку. 
Соціальна допомога людям похилого віку. Будинки-інтернати для людей 
похилого віку. Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх 
непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома. 
Державний стандарт догляду вдома. Державний стандарт денного догляду 
для людей похилого віку.

Тема 10. Соціальна робота з безпритульними людьми 
Безпритульність як соціальна проблема. Основні причини безпритульності. 
Соціальна робота з безпритульними людьми. Вулична робота як технологія 
надання послуг безпритульним.

Тема 11. Соціальна робота з жінками
Жінка і соціально-культурне середовище. Соціально-політичні 

орієнтири державної політики щодо жінок в Україні. Соціальна 
дискримінація жінок. Правовий аспект соціального захисту жінок. Напрямки 
соціального захисту жінок. Програма запобігання торгівлі жінками. 
Діяльність державних і недержавних організацій та установ із соціальної 
роботи з жінками.

Тема 12. Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім’ями
Військовослужбовці та їх сім’ї як об’єкт соціальної роботи: Зміст понять 

«військовослужбовець», «учасник бойових дій», «сім’ї учасників бойових 
дій». Типи сімей військовослужбовців. Особливості функціонування сімей 
учасників бойових дій. Соціальна підтримка військовослужбовців та їх сімей. 
Визначення понять «соціальна підтримка» та «соціальна підтримка сімей 
учасників бойових дій». Мета та завдання соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей. Види соціальної підтримки



військовослужбовців та їх сімей. Алгоритм здійснення соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей. Соціально-правові гарантії 
військовослужбовцям та членам їх сімей. Матеріальне забезпечення 
військовослужбовців та їх сімей. Медичне забезпечення. Забезпечення 
житлом. Забезпечення земельними ділянками. Пільги на транспорт та зв'язок. 
Трудові права. Право на освіту. Ефективні методи соціально-психологічної 
роботи з військовослужбовцями, які мають травму та їх сім’ями. 
Міжнародний досвід надання соціальної допомоги військовослужбовцям та 
членам їх сімей.

Тема 13. Соціальна робота з обдарованими дітьми
Сутність понять «обдарованість», «обдаровані діти». Моделі 

обдарованості. Види та ознаки обдарованості. Стратегічні державні 
документи, що регламентують роботу з обдарованими дітьми. Методи 
діагностики обдарованої дитини. Соціально-психологічні проблеми 
обдарованих дітей. Технологія діяльності з обдарованими дітьми. 
Структурно-функціональні етапи розвитку творчої особистості. Форми і 
методи роботи з обдарованими дітьми. Особливості роботи з обдарованими 
дітьми. Робота з батьками обдарованих дітей.

Тема 14. Соціальна робота з ВІЛ-позитивними людьми та їх сім’ями 
Професійні принципи й основні завдання надання соціально-педагогічної та 
соціальної допомоги ВІЛ-позитивним людям та їхнім сім’ям. Соціально- 
педагогічний і соціальний супровід ВІЛ-позитивних людей та їх сімей. 
Моделі профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції.

Тема 15. Соціальна робота з мігрантами
Міграція населення: сутність, стадії, типи (види), основні причини. 

Біженці і вимушені переселенці. Соціальна робота з мігрантами: напрямки, 
технології та принципи. Захист трудових мігрантів від зловживань у процесі 
найму, принципи та технології.

Тема 16. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами 
Сутність понять «внутрішньо переміщені особи», «внутрішні мігранти». 
Особливості внутрішньої міграції в Україні в період 2014-2016 років. 
Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб із зони військового 
конфлікту на сході України. Рівні вирішення соціальних проблем внутрішньо 
переміщених осіб із окупованих територій України. Правові засади 
соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні. Мета, 
завдання і зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми внутрішніх мігрантів 
у закладах загальної середньої освіти. Соціальна робота з інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у взаємодії закладів загальної середньої освіти 
та інституцій соціально-культурного середовища міської громади.



ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
При складанні комплексного фахового вступного випробування 

використання будь-яких електронних пристроїв та допоміжного матеріалу 
(підручники, першоджерела, конспекти тощо) забороняється.

Оцінювання відповіді вступника здійснюється за системою ЕСТ8 за 
стобальною шкалою. Максимальний бал за відповідь на кожне з відкритих 
запитань складає 100 балів.

Загальна оцінка вступника розраховується за формулою: ЕЗАГ = (ЕТСР 
+ ЕІСР + ЕМСР)/ 3 , де: ЕЗАГ -  загальна оцінка вступника; ЕТСР -  бали, 
отримані вступником за відкрите запитання з дисципліни «Теорія та історія 
соціальної роботи»; максимальний бал -  100; ЕІСР -  бали, отримані 
вступником за відкрите запитання з дисципліни «Методи і технології 
соціальної роботи»; максимальний бал -  100; ЕМСР -  бали, отримані 
вступником за відкрите запитання з дисципліни «Соціальна робота з різними 
категоріями та групами клієнтів», максимальний бал -  100. Таким чином, 
максимальна загальна оцінка вступника ЕЗАГ : ЕЗАГ = (100 + 100 +100)/ 3 = 
100 балів.

Критерії оцінювання відповіді вступника на відкриті запитання 
враховують повноту та правильність відповіді, здатність вступника 
узагальнювати отримані знання; наводити приклади, які б ілюстрували 
теоретичний матеріал; аналізувати, інтерпретувати та оцінювати факти, події, 
процеси суспільного життя; чітко, послідовно та обґрунтовано аргументувати 
власну відповідь.

Критерії оцінювання:
95-100 бали -  вступник демонструє вичерпне знання навчального 

матеріалу, високий рівень умінь та навичок, включаючи правильне 
використання термінології, детальне роз’яснення понять, теорій та підходів, 
наведення прикладів у необхідних випадках, вміння послідовно та 
обґрунтовано аргументувати власну відповідь, логічно структурувати 
матеріал. У відповіді повно відображена власна аргументована позиція щодо 
викладених теорій, концепцій або підходів, наведені приклади вирізняються 
сучасністю та оригінальністю. У відповіді подано не менше 90% потрібної 
інформації).

85-94 бали -  вступник демонструє повні та міцні знання навчального 
матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, вміння 
обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, проте допускає несуттєві 
неточності у викладенні матеріалу. У відповіді відображена власна позиція 
щодо окремих положень викладених теорій, концепцій або підходів, наведені



приклади вирізняються сучасністю. Відповідь містить не менше 80% 
потрібної інформації.

75-84 бали -  вступник демонструє достатньо повні знання навчального 
матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, вміння в 
більшості випадків вірно та обґрунтовано приймати рішення в різних 
ситуаціях, проте допускає певні неточності при відповіді, має певні труднощі 
в трансформації знань в нових умовах. Наводить стандартні приклади, власна 
позиція щодо викладеного матеріалу відображена слабко. Відповідь містить 
не менше 70% потрібної інформації).

65-74 бали -  вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але 
допускає істотні неточності, які не є перешкодою для подальшого навчання; 
вміє вірно використовувати наявні знання переважно для вирішення 
стандартних задач. Наводить стандартні приклади, власна позиція щодо 
викладеного матеріалу не відображена, подано не менше 60% потрібної 
інформації).

60-64 бали -  вступник поверхнево засвоїв основний теоретичний 
матеріал, допускає суттєві неточності, які, проте, не є перешкодою для 
подальшого навчання; вміє вірно використовувати наявні знання лише для 
вирішення стандартних задач. У відповіді відсутні приклади, але подано не 
менше 50% потрібної інформації.

Менш ніж 60 балів -  неповна відповідь з грубими помилками та (або) 
принциповими неточностями (менше 50% потрібної інформації), або 
відповідь відсутня.

При обчисленні конкурсного балу вступника необхідним є застосування 
шкали оцінювання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) від 100 до 200 балів. 
Перерахунок кількості балів вступника, згідно з критеріями ЕСТ8, в бали за 
двохсотбальною шкалою ЄВІ відбувається наступним чином:

Таблиця відповідності оцінок РСО (60... 100 балів) оцінкам ЄВІ (100...200 балів)

Оцінка
РСО

Оцінка ЄВІ Оцінка
РСО

Оцінка ЄВІ Оцінка
РСО

Оцінка ЄВІ Оцінка
РСО

Оцінка ЄВІ

60 100,0 70 125,0 80 150,0 90 175,0
61 102,5 71 127,5 81 152,5 91 177,5
62 105,0 72 130,0 82 155,0 92 180,0
63 107,5 73 132,5 83 157,5 93 182,5
64 110,0 74 135,0 84 160,0 94 185,0
65 112,5 75 137,5 85 162,5 95 187,5
66 115,0 76 140,0 86 165,0 96 190,0
67 117,5 77 142,5 87 167,5 97 192,5
68 120,0 78 145,0 88 170,0 98 195,0
69 122,5 79 147,5 89 172,5 99 197,5

100 200,0



Приклад типового завдання комплексного фахового випробування
для вступу на освітньо-професійну програму 

«Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» 
підготовки магістрів за спеціальністю 

231 Соціальна робота

1. Охарактеризувати процес становлення фахової соціальної роботи за 
кордоном. Розкрити внесок Мері Річмонд, Джейн Адамс та Алісе Саломон у 
професіоналізацію соціальної роботи.

2. Розкрийте сутність понять «метод» та «форма» у соціальній роботі. 
Надайте загальну характеристику класичним методам і формам соціальної 
роботи.

3. Проаналізуйте зміст соціальної роботи з вразливими сім’ями з дітьми в 
умовах децентралізації. Розкрийте сутність сімейно орієнтованого підходу та 
його принципи. Охарактеризуйте модель виявлення сімей з дітьми, які 
потребують підтримки та сутність процесу раннього виявлення сімей з 
дітьми, які потребують підтримки.
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