


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахового вступного випробування з «Соціальної роботи» – з’ясувати рівень
теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здобутого за іншою спеціальністю з метою
формування  рейтингового  списку  та  конкурсного  відбору  для  навчання  за  освітнім
ступенем  бакалавра  з  галузі  знань  23  –  Соціальна  робота  за  спеціальністю  231
«Соціальна робота» в межах ліцензованого обсягу спеціальності.

Вступні випробування проводяться у формі тестування, до якого входять комплексні
питання,  що  передбачають  перевірку  теоретичних  знань  з  професійно-орієнтовних
дисциплін,  спрямованих  на  формування  фахового  світогляду  і  практичних  навичок,
необхідних для виконання виробничих функцій.

Вступник повинен знати:
-  базисні  структурні  елементи  соціальної  роботи  та  соціального  забезпечення

населення,  засвоїти  категорії  «соціальна  політика»,  «соціальний  статус»,  «соціальна
група», «клієнт», «соціальний працівник», «соціальна сфера», опанувати основи теорії
соціальної роботи і євроінтеграційні процеси суспільства;

-  базисні  поведінкові  форми  суспільства,  засвоїти  основні  категорії  «соціальна
допомога»,  «соціальна  робота»,  «соціальні  взаємозв‘язки»,  «соціальні  відносини»,
«соціально-демографічні  групи»,  «соціальна  профілактика»,  «соціальні  технології  та
практики»; 

- розуміти роль соціального працівника у взаємодії з клієнтом; 
- засвоїти форми соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;
- узагальнювати і оцінювати соціально-демографічний стан суспільства.
Вступник повинен вміти:
- розуміти сутність об‘єкту та  предмету соціальної роботи, знати її та функції;
-  орієнтуватися  у  методах  та  практиках,  які  використовуються  в  практичній  роботі

соціального працівника;
-  працювати  з  науково-методичною   літературою,  користуватися  науковими

бібліотеками і ресурсами Інтернету;
- розуміти основні шляхи побудови держави загального добробуту та  засвоїти теорії

розвитку соціально-демократичного  суспільства; 
-  визначати  роль  та  функції  особистості,  а  також  вплив  процесів  соціалізації  та

виховання на  формування особистості;
-  аналізувати   стан   українського  суспільства  та  розробляти  пропозиції  щодо  його

ефективного розвитку, враховуючи світовий досвід;
-  виокремлювати  соціальні  проблеми  в  суспільстві  та  розробляти  заходи  щодо  їх

вирішення. 
Фахове вступне випробування охоплює проблематику підготовки фахівців з соціальної

роботи і спрямоване на виявлення рівня засвоєння основних понять соціальної роботи та
перевірку сформованості  навичок аналізу суспільних явищ як у структурному, так і  в
динамічному  вимірах.  Виходячи  з  вимог  до  вступного  іспиту  за  фахом,  до  нього
включено матеріал курсу «Вступ до спеціальності  «Соціальна робота»», «Соціалізація
особистості», «Загальна психологія» та  «Педагогіка». 

Фахове  вступне  випробування  включає  такі  модулі  дисциплін,  що  характеризують
загальнотеоретичні знання зі спеціальності «Соціальна робота»:

Модуль 1. «Вступ до спеціальності «Соціальна робота»».
Модуль 2. «Соціалізація особистості».



Модуль 3. «Основи психології та педагогіки».

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
Модуль 1. «Вступ до спеціальності «Соціальна робота»

Тема 1. Теоретичні засади соціальної роботи
Загальне  поняття  про  соціальну  роботу. Взаємозв’язок  соціальної  роботи  з  іншими

науками. Соціальна робота як навчальна дисципліна, наука та практична діяльність. Роль
соціальної роботи в розвиткові суспільства.

Тема 2. Сутність, зміст та форми соціальної роботи.
Основні категорії та поняття. Становлення соціальної роботи: розвиток, сучасний стан

та перспективи. Форми соціальної роботи та їх характеристика.
Тема 3. Завдання та функції соціальної роботи
Місце  і  роль  соціальної  роботи  у  життєдіяльності  суспільства.  Основні  завдання

соціальної роботи. Функції соціальної роботи та їх характеристика.
Тема 4. Цінності та етичні принципи соціальної роботи 
Цінності соціальної роботи та їх вплив на особистість.  Етичні принципи соціальної

роботи  та  їх  характеристика.  Професійний  кодекс  соціального  працівника.  Поняття
професійної етики.

Тема 5. Людина як суб’єкт-об’єкт соціальної роботи.
Роль  особистості  в  соціумі.  Соціалізація  особистості.  Формування  соціальної

відповідальності  особистості.  Вплив  соціуму  на  формування  активної  позиції
особистості.

Питання для підготовки з модулю 1
1. Загальне поняття про соціальну роботу. 
2. Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими науками. 
3. Соціальна робота як навчальна дисципліна, наука та практична діяльність. 
4. Роль соціальної роботи в розвиткові суспільства.
5. Основні категорії та поняття. 
6. Становлення соціальної роботи: розвиток, сучасний стан та перспективи. 
7. Форми соціальної роботи та їх характеристика.
8. Місце і роль соціальної роботи у життєдіяльності суспільства. 
9. Основні завдання соціальної роботи. 
10. Функції соціальної роботи та їх характеристика.
11. Цінності соціальної роботи та їх вплив на особистість. 
12. Етичні принципи соціальної роботи та їх характеристика. 
13. Професійний кодекс соціального працівника. 
14. Поняття професійної етики.
15. Роль особистості в соціумі. 
16. Соціалізація особистості. 
17. Формування соціальної відповідальності особистості. 
18. Вплив соціуму на формування активної позиції особистості.
Модуль 2. «Соціалізація особистості».
Тема 1.  Становлення та соціальне самовизначення особистості.
Становлення особистості. 
Завдання та роль особистості в суспільстві.
Соціальне самовизначення особистості.
Тема 2.  Основи етики соціальної роботи. 

Етика соціальної роботи та її рівні. 



Основні категорії та функції етики соціальної роботи.
Критерії моральності та етичні цінності і принципи в соціальній роботі.
Інтереси в соціальній роботі та проблематика їх пріоритетності. 
Варіанти відношення соціального робітника до клієнтів. 
Професійні та особистісно-моральні якості соціального робітника.
Тема 3. Сутність і зміст сучасної професійно-етичної системи соціальної роботи.
Професійно-етична  система,  її  місце  і  роль  в  системі  соціальної  роботи,  основні

складові елементи.
Основні  групи  функцій  професійно-етичної  системи,  етичні  норми  і  принципи

професійної соціальної роботи, вимоги і правила.
Проблема морального вибору соціального працівника і її відображення у професійно-

етичній системі.
Сутність  і  специфіка  професіональної  діяльності  як  основна  детермінанта  етичної

системи
Соціокультурні  умови  і  ціннісні  орієнтири  держави  і  суспільства,  їх  вплив  на

професійну етичну систему
Основні тенденції у розвитку професійно-етичної системи соціальної роботи.
Тема 4. Поняття професійного обов’язку і відповідальності в соціальній роботі.

Обов’язок  і відповідальність соціального працівника перед суспільством і державою.
Обов’язок і відповідальність соціального працівника перед колегами.
 Обов’язок і відповідальність соціального працівника перед клієнтом і його близькими.
 Обов’язок і відповідальність соціального працівника перед собою.
Тема 5. Етикет в соціальній роботі як відображення її деонтологічних норм. 
Історичні аспекти становлення етикету як виду регуляції поведінки людини.
Сучасні проблеми етикетної регуляції поведінки і діяльності людини. 
Принципи етикету в соціальній роботі.
Вимоги етикету до зовнішнього вигляду, поведінки і спілкування соціального 

працівника.
Особливості етикету у різних ситуаціях.
Тема 6. Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів

Структура професійного спілкування у соціальній роботі. 
Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі. 
Взаємодія у процесі професійного спілкування та міжособистісне розуміння. 
Деформації у спілкуванні. 
Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій. 
Тема 7. Ціннісно-нормативне регулювання в системі соціальної роботи

 Професійно-етичний кодекс: поняття, сутність, цілі, задачі і функції.
Місце  і  роль  професійно-етичного  кодексу  в  регулюванні  професійної  та  буденної

поведінки спеціаліста.
Професійно-етичний кодекс в сучасній соціальній роботі 
Етичний  кодекс  спеціалістів  із  соціальної  роботи  України.  Структура,  основні

положення та принципи.
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи США. Структура, основні положення

та принципи.
Спільні  та  відмінні  аспекти  кодексів  спеціалістів  із  соціальної  роботи  в  Україні  та

США
Тема 8. Сутність та функціонування соціальних інститутів. 



Загальне поняття про соціальні інститути.
Роль соціальних інститутів в суспільстві. 
Соціальні інститути та особистість.
Сімейно-шлюбний інститут та його роль у суспільстві.

Питання для підготовки з модулю 2
1. Завдання та роль особистості в суспільстві.
2. Соціальне самовизначення особистості.
3. Етика соціальної роботи та її рівні. 
4. Основні категорії та функції етики соціальної роботи.
5. Критерії моральності та етичні цінності і принципи в соціальній роботі.
6. Інтереси в соціальній роботі та проблематика їх пріоритетності. 
7. Професійно-етична система, її місце і роль в системі соціальної роботи, основні складові 

елементи.
8. Основні  групи  функцій  професійно-етичної  системи,  етичні  норми  і  принципи

професійної соціальної роботи, вимоги і правила.
9. Проблема морального вибору соціального працівника і  її  відображення у професійно-

етичній системі.
10.Сутність  і  специфіка  професіональної  діяльності  як  основна  детермінанта  етичної

системи
11.Соціокультурні умови і ціннісні орієнтири держави і суспільства, їх вплив на професійну

етичну систему
12.Основні тенденції у розвитку професійно-етичної системи соціальної роботи.
13.Обов’язок  і відповідальність соціального працівника перед суспільством і державою.
14.Історичні аспекти становлення етикету як виду регуляції поведінки людини.
15.Сучасні проблеми етикетної регуляції поведінки і діяльності людини. 
16.Принципи етикету в соціальній роботі.
17.Вимоги етикету до зовнішнього вигляду, поведінки і спілкування соціального працівника.
18. Деформації у спілкуванні. 
19.Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій. 
20.Професійно-етичний кодекс: поняття, сутність, цілі, задачі і функції.
21.Місце  і  роль  професійно-етичного  кодексу  в  регулюванні  професійної  та  буденної

поведінки спеціаліста.
22.Професійно-етичний кодекс в сучасній соціальній роботі 
23.Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України. Структура, основні положення

та принципи.
24.Загальне поняття про соціальні інститути.
25.Роль соціальних інститутів в суспільстві. 
26.Соціальні інститути та особистість.
27.Сімейно-шлюбний інститут та його роль у суспільстві.

Модуль 3. «Основи педагогіки та психології».
Тема   1. Предмет і завдання педагогіки та психології
Педагогіка і  психологія – науки про виховання та психіку людини. Об’єкт, предмет,

мета  педагогіки  та  психології,  їхні  основні  категорії.  Методологія  педагогіки  та
психології. Системи педагогічних і психологічних наук. Зв’язок педагогіки і психології з
іншими науками.

Тема 2. Загальні засади педагогіки



Розвиток,  формування  та  виховання  особистості.  Фактори  розвитку  особистості,  їх
взаємозв’язок  і  взаємообумовленість.  Роль  діяльності,  активності  і  спілкування  в
розвитку і формуванні особистості. Особистість і колектив. Розвиток дитячого колективу.
Педагогічне управління колективом.

Тема 3. Теорія навчання.
Поняття  про  дидактику,  основні  її  категорії,  проблеми.  Процес  навчання,  його

теоретико-методологічні  основи.  Закономірності  та  принципи  навчання.  Методи
навчання, їх характеристика. Урок як основна форма навчання.

Тема 4. Теорія виховання
Сутність виховання як педагогічного процесу. Закономірності та принципи виховання.

Загальні  методи  виховання.  Зміст  виховання.  Розумове  виховання.  Національне
виховання,  його система та  шляхи реалізації.  Основи сімейного виховання.  Моральне
виховання учнів. Трудове, фізичне та естетичне виховання учнів.

Тема 5. Мозок, психіка, поведінка людини. Основні психічні стани.
Мозок,  його  будова  і  функції.  Психіка,  сигнальні  системи,  поведінка  людини.

Свідомість  та  її  характеристика,  несвідоме,  підсвідоме.  Поняття  про  психічні  стани.
Основні психічні стани, їх перебіг та класифікація.

Тема 7. Психологія особистості.
Поняття  про  особистість.  Індивід,  особистість,  індивідуальність.  Психологічна

структура  особистості.  Рушійні  сили  розвитку  особистості.  Соціалізація  і
самоактуалізація  особистості. Самосвідомість  особистості.  Я-концепція  як  система
уявлень особистості про себе. Самооцінка. Рівень домагань особистості. Темперамент як
характеристика  динамічної  сторони  психіки.  Типи  темпераменту  і  їх  характеристика.
Характер і його структура. Акцентуація характеру. Задатки і здібності.

Тема   8. Основи вікової та гендерної психології.
Поняття розвитку в психології.  Різні  підходи до вікової періодизації.  Теорія вікових

криз  Л.С.  Виготського.  Психосексуальна  концепція  вікового  розвитку  З.Фрейда.
Епігенетична  концепція  Е.  Еріксона.  Характеристика  особливостей  різних  вікових
періодів. Гендер і стать. Стадії гендерної диференціації. Психофізіологічні, особистісні та
соціально-психологічні аспекти гендерного підходу.

Питання для підготовки з модулю 3
1. Педагогіка і психологія – науки про виховання та психіку людини.
2. Об’єкт,  предмет,  мета  педагогіки  та  психології,  їхні  основні  категорії.     Системи

педагогічних і психологічних наук. Зв’язок педагогіки і психології з іншими науками.
3. Розвиток, формування та виховання особистості. 
4. Фактори розвитку особистості, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. 
5. Педагогічне управління колективом.
6. Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми. 
7. Процес навчання, його теоретико-методологічні основи. 
8. Закономірності та принципи навчання. 
9. Методи навчання, їх характеристика. 
10.Урок як основна форма навчання.
11.Сутність виховання як педагогічного процесу. 
12.Закономірності та принципи виховання. 
13.Загальні методи виховання. 
14.Зміст виховання. Розумове виховання. 
15.Національне виховання, його система та шляхи реалізації. 
16.Основи сімейного виховання. 



17.Моральне виховання учнів. 
18.Трудове, фізичне та естетичне виховання учнів.
19.Мозок, його будова і функції. 
20.Психіка, сигнальні системи, поведінка людини. 
21.Свідомість та її характеристика, несвідоме, підсвідоме. 
22.Поняття про психічні стани. Основні психічні стани, їх перебіг та класифікація.
23.Поняття про особистість. Індивід, особистість, індивідуальність. Психологічна структура

особистості. 
24.Рушійні сили розвитку особистості. 
25.Соціалізація і самоактуалізація особистості. Самосвідомість особистості. Я-концепція як

система уявлень особистості про себе. Самооцінка. Рівень домагань особистості. 
26.Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки. 
27.Типи темпераменту і їх характеристика. 
28.Характер і його структура. Акцентуація характеру. Задатки і здібності.
29.Поняття розвитку в психології. Різні підходи до вікової періодизації. Теорія вікових криз

Л.С. Виготського. 
30.Психосексуальна концепція вікового розвитку З.Фрейда. 
31.Епігенетична концепція Е. Еріксона. 
32.Характеристика особливостей різних вікових періодів. 
33.Гендер і стать. Стадії гендерної диференціації. 
34.Психофізіологічні, особистісні та соціально-психологічні аспекти гендерного підходу.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування охоплюють 3 фахові дисциплін, які  передбачені навчальними

планами  освітньо-кваліфікаційного  рівня  бакалавр  спеціальності  «Соціальна  робота».
Вступне  випробування  проводиться  у  вигляді  письмового  іспиту. Загальна  тривалість
іспиту 1,5 години.

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзаменаційне завдання містить 30 тестових питань, що охоплюють всі теми, наведені

в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання оцінюється у 3,33 бали.
Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 100 балів:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,3 6,7 10 13,3 16,7 20 23,3 26,6 30 33,3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

36,6 40 43,3 46,6 50 53,3 56,6 60 63,3 66,6
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
70 73,3 76,6 79,9 83,3 86,6 90 93 96,6 100
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