


ВСТУП
До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову вищу освіту з  соціальної

роботи  (диплом  бакалавра) та  виявили  бажання  отримати  повну  вищу  освіту  за  освітньо-
кваліфікаційним рівнем  «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота». 

Метою вступного випробування є перевірка якості підготовленості абітурієнтів до навчання
за програмою магістра соціальної  роботи на основі  оцінки теоретичних знань бакалаврської
програми напряму соціальна робота.

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів.
Програма  вступного  випробування  розроблена  у  відповідності  до  програми  комплексного

кваліфікаційного  екзамену  бакалавра  з  історії,  теорії  та  технологій  соціальної  роботи.
Абітурієнти мають володіти знаннями та вміннями, які передбачені навчальними планами та
програмами,  складеними  на  основі  освітньо-кваліфікаційних  характеристик  та  освітньо-
професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «бакалавр». 

Зміст програми вступного випробування. Програма складається з двох модулів: Історія та
теорія  соціальної  роботи,  Технології  соціальної  роботи:  вітчизняна  практика  та  зарубіжний
досвід, що  відповідає  змісту  дисциплін,  які  виносяться  на  державний  екзамен.  До  складу
кожного модулю входять  такі  структурні  елементи  як  програмний зміст  дисципліни,  список
основної літератури, тестові завдання. Інструкція щодо оформлення відповідей на екзаменаційні
питання  подані  безпосередньо  в  тестових  завданнях  по  кожній  екзаменаційній  дисципліні
окремо. 

Форма проведення вступного випробування. Вступне випробування проводяться в тестовій
письмовій формі. Час виконання тестових завдань – 1,5 години. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Розділ  1.  Суспільна  допомога  та  філантропічна  діяльність  як  підґрунтя  соціальної

роботи
Тема  1.  Сутність  соціальної  роботи  як  науково-теоретичної,  навчальної  та  професійної

діяльності.
Тема 2. Соціальна допомога в давніх суспільствах
Тема 3. Архаїчні форми допомоги у давніх слов’ян 
Тема 4. Практика соціальної підтримки в Київській державі (ХІ-ХІІ ст.)
Розділ 2. Ґенеза громадської та державної підтримки в Україні
Тема 1. Розвиток суспільної допомоги у ХІІІ-ХVІІІ ст.
Тема 2. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до поч. ХХ ст.
Тема 3. Система державного соціального забезпечення в СРСР
Тема 4. Становлення фахової соціальної роботи в Україні (кін. ХХ ст.)
Розділ 3. Становлення соціальної роботи в країнах Європи та США в XVI-XX ст.
Тема 1. Основні напрями допомоги в Західній Європі  та США у XVI-XIX ст.
Тема 2. Зародження професійної соціальної роботи (кін. XIX- поч. ХХ ст.)
Тема 3. Становлення наукових основ соціальної роботи
Розділ 4. Соціально-психологічні теорії соціальної роботи
Тема 1. Вітчизняні теорії соціальної роботи
Тема 2. Класифікація теорії соціальної роботи: антропологічний вимір
Тема 3. Психодинамічна модель соціальної роботи
Тема 4. Когнітивно-біхевіористська модель соціальної роботи
Тема 5. Гуманістично-екзистенційна модель соціальної роботи
Розділ 5. Соціологічні та комплексні моделі соціальної роботи
Тема 1. Соціологічні моделі соціальної роботи: системно-екологічна, соціально-радикальна,

рольова.
Тема 2. Комплексні моделі соціальної роботи: кризове втручання, зосереджена на завданні

модель, сімейна та психосоціальна терапія, соціально-педагогічна модель



МОДУЛЬ  2.  ТЕХНОЛОГІЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ:  ВІТЧИЗНЯНА  ПРАКТИКА  ТА
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Розділ 1. Технології соціальної роботи
Тема 1. Технології соціальної роботи як наука про вплив.
Тема 2. Соціальна проблема як основа визначення технології в соціальній роботі.
Тема 3. Технологія соціальної адаптації.
Тема 4. Технологія соціальної реабілітації.
Тема 5. Технологія соціальної терапії.
Тема 6. Технологія соціальної профілактики.
Тема 7. Організація профілактичної роботи.
Тема 8. Технологія соціального супроводу та інспектування.
Тема 9. Реалізація опіки й піклування як технологічний процес.
Тема  10.  Соціальна  діагностика:  цілі,  етапи  принципи  проведення  та  характеристика

основних її видів.
Тема 11. Діагностика в соціальній роботі з нарко- та алкоголезалежними клієнтами.
Тема 12. Соціальна експертиза: моделі та методи проведення.
Тема 13. Технологія прогнозування.
Тема 14. Технологія моделювання.
Тема 15. Соціальне проектування як технологія.
Тема 16. Розробка та оцінка проекту.
Тема 17. Технології соціального посередництва й консультування.
Тема 18. Психодіагностична робота в соціальному консультуванні родин.
Тема 19. Технологія моніторингу та оцінки ефективності.
Тема 20. Теоретичні засади роботи з клієнтами соціальних служб.
Тема 21. Технології соціальної роботи с сім’єю.
Тема 22. Технологія роботи з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї.
Тема 23.Технології соціальної роботи з дітьми, що залишилися без батьківського піклування

та дітьми вулиці.
Тема 24. Технологія соціальної роботи з молоддю.
Тема 25. Соціальний захист жінок та соціальна робота з ними.
Тема 26. Технології соціальної роботи з особами, що мають обмеження життєдіяльності.
Тема 27.  Технології соціальної роботи з особами похилого віку.
Тема 28. Організація соціальної роботи на підприємстві.
Тема 29. Технологія соціальної роботи в системі охорони здоров’я.
Тема 30. Технологія соціальної роботи в сільській місцевості.
Тема 31. Технології соціальної роботи в культурно-дозвіллєвій сфері.
Розділ 2. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
Тема 1. Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи в країнах світу.
Тема 2. Технологічні аспекти соціальної роботи в США.
Тема 3. Система технологій соціальної роботи в Канаді. 
Тема 4. Технології соціальної роботи в Великій Британії.
Тема 5. Технологічні аспекти соціальної підтримки та допомоги у Франції.
Тема 6. Система соціальної допомоги та соціальної роботи в Німеччині. 
Тема 7. Специфіка соціальної роботи в Італії.
Тема 8. Соціальна робота в країнах Північної Європи.
Тема 9. Технології соціального підтримки та допомоги в країнах Бенілюкса.
Тема 10. Національні особливості технологій соціальної роботи в Іспанії та Португалії.
Тема 11. Технології соціальної роботи в країнах Латинської Америки та Сходу.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1  Варіативність  поняття   «соціальна  робота».  Взаємозумовленість  понять   «соціальний»,

«спільний»,  «суспільний».



2 Сутність соціальної роботи як професійної діяльності, наукової галузі та навчальної дисципліни.
3 Значення соціальної роботи, її роль в становленні громадянського суспільства.
4 Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної роботи.
5 Об’єкти та суб’єкти соціальної роботи, їх функції.
6 Вихідні принципи та цінності соціальної роботи.
7 Архаїчна  парадигма  вітчизняної  теорії  соціальної  роботи:  історичний  період,  доктрина

допомоги, організаційні форми, суб’єкти та об’єкти допомоги.
8 Конфесійна  парадигма  вітчизняної  теорії  соціальної  роботи:  історичний  період,  доктрина

допомоги, організаційні форми, суб’єкти та об’єкти допомоги.
9 Державна  парадигма  вітчизняної  теорії  соціальної  роботи:  історичний  період,  доктрина

допомоги, організаційні форми, суб’єкти та об’єкти допомоги.
10 Громадсько-державна  парадигми  вітчизняної  теорії  соціальної  роботи:  історичний  період,

доктрина допомоги, організаційні форми, суб’єкти та об’єкти допомоги.
11 Соцієтальна  парадигма  вітчизняної  теорії  соціальної  роботи:  історичний  період,  доктрина

допомоги, організаційні форми, суб’єкти та об’єкти допомоги.
12 Професіональна парадигма вітчизняної теорії соціальної роботи: історичний період, доктрина

допомоги, організаційні форми, суб’єкти та об’єкти допомоги.
13 Суспільна допомога в  давніх суспільствах:  Вавилоні,  Єгипті,  Китаї,  Греції  та  Римі.  Система

допомоги в давніх іудейських та перших християнських общинах. 
14 Язичницький світогляд як основа взаємодопомоги у давніх слов’ян. Основні форми допомоги у

давніх слов’ян.
15 Вплив християнської ідеології на тенденції підтримки і захисту нужденних на Русі в Х-ХІІ ст.
16 Форми та прояви  «княжого піклування « в Київській Русі.
17 Церковно-монастирська та приходська допомога в ХІ-ХІІ ст.
18 Основні європейські тенденції надання соціальної допомоги в ХІІІ-ХVІІІ ст.
19 Національно-самобутні форми суспільної допомоги українського народу.
20 Суспільна благодійність козацької доби (П. Сагайдачний, І. Мазепа та ін.).
21 Розвиток  державно-адміністративної,  громадської  і  приватної  форм  допомоги  в  Російській

імперії.
22 Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ ст.
23 Благодійна діяльність товариства Червоного Хреста в Україні.
24 Зародження  професійної  соціальної  роботи  в  кінці  ХІХ  –  поч.  ХХ  ст. за  рубежем

(основоположники М. Річмонд, Дж. Адамс, А. Саломон).
25 Становлення наукових основ соціальної роботи: основні методи та моделі соціальної політики.
26 Основні  напрямки  соціального забезпечення  населення  СРСР у  довоєнний  період та  підчас

Великої Вітчизняної війни. 
27 Вітчизняна система державного соціального забезпечення в 1945-1991 рр.
28 Реформування соціальної  політики в Незалежній України (економічні,  демографічні,  медико-

соціальні, територіально-географічні, політичні, культурні передумови).
29 Сучасна система соціального захисту в Україні. 
30 Класифікація  теорій  соціальної  роботи:  психологічно-орієнтовані,  соціологічно-орієнтовані,

комплексно-орієнтовані.
31 Психодинамічна  модель  соціальної  роботи:  концепції  З. Фройда,  К. Юнга,  А. Адлера,

Е. Ериксона, Е. Берна.
32 Біхевіористична модель соціальної роботи (Д. Уотсон, Б. Скінер, А.Бандура). 
33 Когнітивна модель соціальної роботи (А. Елліс, А. Бек, В. Глассер).
34 Гуманістична модель соціальної роботи (К. Роджерс, А.Маслоу, Ф.Перлз).
35 Екзистенційна модель соціальної роботи (І. Ялом, Р. Мей, В. Франкл).
36 Системно-екологічна модель соціальної роботи.
37 Соціально-радикальна модель соціальної роботи.
38 Теорія ролей і стигматизації у практиці соціальної роботи.
39 Характеристика комплексних моделей соціальної роботи.



40  Теорія кризового втручання: досвід застосування в Україні
41 Зосереджена на завданні модель соціальної роботи.
42 Сімейна терапія в соціальній роботі.
43 Психосоціальна модель соціальної роботи.
44 Соціально-педагогічна модель соціальної роботи.
45 Технологія як соціальний феномен.
46 Типологізація (класифікація) соціальних технологій. 
47 Поняття технологічного процесу: задачі та функції.
48 Структура, зміст та етапи технологічного процесу.
49 Алгоритм технологічного процесу 
50 Поняття  «соціальна технологія «. Призначення соціальних технологій.
51 Основні  класифікації  соціальних  технологій.  Детермінанти  багатоманітності  соціальних

технологій.
52 Умови технологізації процесів соціальної сфери.
53 Специфіка технологій у соціальній роботі. Технологічний процес в соціальний роботі.
54 Психолого-орієнтовані технології соціальної роботи.
55 Соціолого-орієнтовані технології.
56 Комплексно-орієнтовані технології соціальної роботи
57 Соціальна проблема та джерела соціальних проблем.
58 Сутнісні характеристики та основні типи соціальних проблем.
59 Поняття  «адаптація « в системі наук. Задачі адаптивного процесу.
60 Сутність соціальної адаптації та характеристика адаптаційних механізмів. Типологія адаптивних

явищ.
61 Види та структура соціальної адаптації.
62 Форми та методи соціальної роботи з регулювання адаптаційних процесів
63 Сутність, принципи та зміст соціальної реабілітації та реадаптації.
64 Нормативно-правове забезпечення соціальної реабілітації.
65 Структура процесу соціальної реабілітації. Поняття реабілітаційного простору.
66 Види  реабілітації  (соціально-середовищна  реабілітація;  соціально-медична  реабілітація;

соціально-психологічна реабілітація; соціокультурна реабілітація
67 Загальні вимоги до організації реабілітаційних заходів. Класифікація засобів реабілітації.
68 Трудова та відновлювана терапія.
69 Естетотерапія (терапія кольором, літотерапія, аромотерапія та ін..).
70 Анімалотерапії (іппотерапія, дельфінотерапія та ін..). 
71 Соціальна  профілактика  як  напрям  соціальної  роботи.  Предмет,  об’єкт,  мета  і  завдання

соціальної профілактики.
72 Види, процес та принципи соціальної профілактики.
73 Стратегії і моделі соціальної профілактики. Алгоритм комплексної соціальної профілактики.
74 Технологічна схема соціальної профілактики та її використання стосовно конкретної соціальної

проблеми.
75 Профілактична програма як  форма організації  профілактичної  роботи.  Види профілактичних

програм.
76 Профілактичний захід як елемент профілактичної програми.
77 Методи безпосередньої профілактичної інтервенції.
78 Можливості, переваги і обмеження опосередкованої профілактичної інтервенції.
79 Соціальний нагляд як складова соціальної профілактики.
80 Поняття  «соціальний супровід « та технологія його здійснення.
81 Соціальне інспектування як попередній етап соціального супроводу. 
82 Технологічний процес ведення випадку.
83 Особливості історичного розвитку інституту опіки та піклування в різних країнах.
84 Нормативно-правові основи соціальної опіки і піклування в Україні.
85 Форми і напрямки соціальної опіки і піклування відповідно до змісту і фінансування.



86 Сутність соціальної опіки і піклування з погляду соціальної роботи і юриспруденції.
87 Технологія соціальної опіки і піклування: порядок догляду, нагляду, соціального супроводу.
88 Особливості  історичного  розвитку  та  нормативно-правові  основи  соціального  патронату  та

фостерінгу в Україні.
89 Технологія соціального патронату та фостерінгу.
90 Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи. 
91 Рівні соціальної діагностики в сфері соціальної роботи. 
92 Технологічний процес діагностики в соціальній роботі: етапи та особливості.
93 Структура, етапи, завдання, зміст діагностики мікросередовища.
94 Структура й методика соціального діагнозу особи.
95 Методика і технологія соціального діагнозу в роботі з сім’єю.
96 Методика діагностики підліткових і юнацьких груп.
97 Соціальна експертиза як технологія: відмінні риси та ознаки. 
98 Суб єкти соціальної експертизи. Специфіка укладання замовлення та договору між суб’єктамиʼ

соціальної експертизи.
99 Основні методу роботи з експертною групою.
100 Експертний висновок: вимоги до написання та оформлення.
101 Соціальне  прогнозування  як  область  соціологічних  досліджень  і  частина

міждисциплінарного комплексу досліджень майбутнього. Відмінні риси й функції соціального
прогнозування. 

102 Об’єкти, предметна сфера і коло проблематики соціального прогнозування. 
103 Етапи  соціального  прогнозування.  Процедура  вибору  методу  соціального

прогнозування. 
104 Моделювання  як  спосіб  дослідження  соціальних  об єктів.  Класифікація  моделей.ʼ

Основні стадії процесу моделювання.
105 Взаємозв’язок  та  взаємозалежність  моделювання  та  прогнозування.  Застосування

моделювання в прогнозуванні соціальних явищ і процесів.
106 Технологічні проблеми моделювання в соціальній роботі. Цілі, задачі, зміст та функції

моделювання в соціальній роботі.
107 Поняття  та  призначення  проектувальної  діяльності  в  соціальній  роботі.  Типологія

соціальних проектів.
108 Нормативно-правовий інструментарій проектної діяльності в соціальній сфері.
109 Цілі,  задачі,  принципи  колективної  роботи  над  соціальним  проектом.  Актуальність

проекту.
110 Джерела та зміст інноваційної діяльності команди розробників соціального проекту.
111 Інструктивний інструментарій для розробників соціального проекту.
112 Застосування методу ділової гри при написанні проекту.
113 Застосування методу написання сценаріїв в проектуванні.
114 Метод   «Мозгового штурму»: особливості застосування в проектуванні.
115 Комплексний підхід до вибору змісту, форм, способів реалізації соціального проекту. 
116 Концептуалізація  як  специфічний  вид  інтелектуальної  творчої  діяльності  в  процесі

соціального проектування.
117 Цілі соціального проекту, їх формулювання та ієрархія у відповідності з соціальними

запитами суспільства до системи соціальної діяльності.
118 Проблема планування соціального проекту.
119 Презентація  проекту:  методи  і  форми.  Соціальна  оцінка   «вдалих»  і   «невдалих»

проектів в сфері соціальної роботи.
120 Сутність посередництва в соціальній сфері.
121 Завдання  й  функції  посередництва  в  соціальній  практиці.  Роль  і  значення

посередництва у вирішенні соціальних проблем. 
122 Форми соціального посередництва. 
123 Технологія посередництва в практиці соціальної роботи 



124 Специфіка конфліктів, що дозволяються за допомогою соціального посередництва. 
125 Сутність і зміст процесу психологічного посередництва в сфері соціальної підтримки

клієнтів. 
126 Поняття  соціального  консультування,  його  специфіка.  Зв’язок  соціального

посередництва й соціального консультування.
127 Принципи соціального консультування.
128 Контактне й дистанційне консультування.
129 Сімейне консультування як особлива форма соціального консультування.
130 Типові помилки соціального консультування.
131 Моніторинг як інструмент забезпечення якості соціальних послуг.
132 Поняття  інформації  в  технології  моніторингу.  Види  інформації  в  моніторинговому

дослідженні.
133 Оцінка ефективності та її роль в покращенні соціальної роботи.
134 Правила вибору критеріїв оцінки ефективності соціальної роботи та соціальних послуг.
135 Феноменологія поняття  «клієнт».
136 Підходи до особистості клієнта в соціальній роботі.
137 Індивідуальні  фактори  в  контексті  проблем  клієнта  соціальної  роботи  (стать,  вік,

здоров’я, національність, сексуальна приналежність та ін.).
138 Орієнтація  на  потреби  та  ресурси  клієнтів.  Структура  і  пріоритетність  потреб

особистості. Концепція мобілізації ресурсів. 
139 Соціальне виключення і дискримінація клієнтів
140 Проблема батьків і дітей в сучасній сім’ї.
141 Побудова підтримуючої  мережі соціальних закладів  для сімей в  складних життєвих

обставинах як актуальний напрямок сучасності.
142 Консультативна робота с сім’ями, що опинилися в складній життєвій ситуації. 
143 Соціальний супровід сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
144 Групи самодопомоги для батьків.
145 Сімейне (домашнє) насильство: визначення, фактори й  «групи ризику».
146 Організація й зміст діяльності державних і недержавних соціальних служб, які надають

допомогу жертвам сімейного насильства.
147 Технологія виявлення випадків сімейного насильства.
148 Особливості ведення випадку сімейного насильства. Робота з насильниками й різними

категоріями жертв насильства (дітьми, жінками й чоловіками, старими, інвалідами).
149 Превенція насильства у сім’ї як комплексна проблема
150 Характеристика  прийомної  сім’ї.  Порівняльний   аналіз  прийомної  та  опікунської

(патронатної) сім’ї.
151 Технологія підготовки (залучення, відбір, навчання) прийомних батьків та створення

прийомної родини.
152 Права та пільги дітей, які знаходяться в прийомній сім’ї.
153 Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ): юридичні положення.
154 Соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ.
155 Сирітство та бездоглядність: причини та наслідки.
156 Характеристика методів і методик роботи з дітьми-сиротами. 
157 Профілактика бездоглядності та безпритульності дітей. Рекомендації батькам в ситуації

коли дитина вперше пішла з дому.
158 Основні  напрямки  та  методики  роботи  соціального  працівника  з  бездоглядними  та

безпритульними дітьми. Вулична робота з дітьми.
159 Взаємодія  державних  та  недержавних  соціальних  установ  в  напрямку  вирішення

проблеми дітей-сиріт та бездоглядних дітей.
160 Основні  характеристики  молоді  як  великої  соціальної  групи.  Фактори  ризику

соціального неблагополуччя молоді в Україні.



161 Основні  напрямки  державної  молодіжної  політики  та  їх  вплив  на  зміст  соціальної
роботи.

162 Заклади,  що  надають  соціальні  послуги  неповнолітнім  та  молоді:  завдання,  цілі  та
основні характеристики.

163 Принципи відбору методів та форм роботи з молоддю.
164 Основні напрямки і технології соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю. 
165 Сучасний стан дитячого та молодіжного руху. Значення. Функції та задачі соціалізації

молоді засобами дитячих та молодіжних організацій.
166 Психолого-педагогічні  проблеми  соціальної  роботи  з  дитячими  та  молодіжними

організаціями. 
167 Система підготовки та залучення волонтерів до участі в соціальній роботі.
168 Основні напрямки та програми студентської волонтерської роботи.
169 Супервізія як інструмент практичної підготовки волонтерів в молодіжному середовищі.
170 Соціальна дискримінація жінок. Можливості соціальної роботи в її подоланні. 
171 Соціальна робота з жінками як необхідна умова зміни їх соціального статусу.
172 Жінки-жертви насильства та соціальна робота з ними.
173 Гомосексуальність жінок: причини і специфіка. Соціальна робота з жінками, які мають

секс з жінками (ЖСЖ).
174 Основні організації,  що підтримують жінок в бізнесі (жіночі недержавні організації,

служба зайнятості, органи соціального захисту та ін.). 
175 Соціальні проблеми інвалідів та дітей-інвалідів.
176 Технології соціальної роботи з інвалідами та дітьми-інвалідами.
177 Індивідуальна програма реабілітації інваліда й дитини-інваліда.
178 Проблеми виховання та освіти дітей-інвалідів.
179 Роль  громадських  організацій  інвалідів  та  батьків,  які  мають  дітей-інвалідів  в

організації самодопомоги та взаємодопомоги дітям-інвалідам та їх родинам.
180 Соціальні проблеми осіб похилого та літнього віку. 
181 Система служб з надання соціальної підтримки особам похилого віку.
182 Технології соціально-побутового та соціально-медичного обслуговування літніх осіб та

непрацездатних на дому.
183 Технології соціального обслуговування літніх осіб та непрацездатних в стаціонарних

закладах. 
184 Соціальна служба на підприємстві: роль, функції та організаційні засади. 
185 Технологія соціальної адаптації молодих працівників на підприємстві.
186 Соціальна робота на підприємстві з особами, які зловживають алкоголем.
187 Посередницька діяльність соціального працівника на підприємстві.
188 Сутність  та  види соціальних проблем людини в  системі  закладів  охорони здоров’я.

Місце та роль фахівця соціальної роботи в закладах охорони здоров’я.
189 Організація  медико–соціальної  допомоги  хворим  з  різними  захворюваннями

(туберкульоз, онкологічні, цукровим діабетом і ін.).
190 Технології  соціально-медичної  роботи з  особами,  взятими під  варту, які  відбувають

покарання в місцях позбавлення волі.
191 Взаємодія із громадськими й правозахисними організаціями з питань надання медико-

соціальної допомоги особами груп ризику.
192 Специфіка соціальної роботи на селі. Фактори, що ускладнюють соціальну роботу в

сільській місцевості. 
193 Організаційно-змістові засади соціальної роботи в селі (селищі).
194 Специфіка  надання  інтегрованих  соціальних  послуг  дітям  і  сім’ям  в  умовах  села

(селища).
195 Особливості соціальної роботи з літніми людьми в сільській місцевості.
196 Поняття дозвілля та дозвіллєвої діяльності. 
197 Організаційні особливості дозвіллєвої діяльності молоді.



198 Вільний час сім’ї: його структура і зміст. Сутність та зміст сімейного дозвілля: основні
види, характер та функції дозвіллєвої діяльності сім’ї.

199 Технології  вирішення  проблеми  організації  сімейного  дозвілля  в  різні  періоди
існування родини.

200 Основні проблеми літніх людей в сфері дозвілля. Організація дозвіллєвої активності
осіб літнього віку.

Тема 1. Технології соціальної роботи як наука про вплив.
Поняття  соціального  впливу,  його  сутність  і  зміст.  Види  й  форми  соціального  впливу.

Принципи соціального впливу - професійна спрямованість й умотивованість, цілеспрямованість.
Сутність  й  основні  характеристики  технологічного  процесу.  Актуальність  їхнього

застосування  в  сучасному  світі.  Зовнішні  й  внутрішні  фактори,  що  впливають  на  соціальні
процеси. Визначення технологічного процесу і його специфіка в соціальній сфері. Технологія
соціальної роботи як галузь соціальних технологій. 

Сутність  соціальної  технології.  Соціальна  технологія  як  система  прийомів  і  засобів.
Різноманіття видів соціальних технологій й їхнє відображення в соціальній практиці. Фактори,
що спричиняють різноманіття технологій соціальної роботи. Класифікація технологій соціальної
роботи. Соціальна технологія як процес. Характеристика основних типів технологій соціальної
роботи. Форми соціальних технологій. 

Формування цілі як основний процедурний етап технології в соціальній практиці. Основні
етапи  формулювання  мети.  Взаємозумовленість  мети  й  засобів  її  досягнення  в  соціальній
практиці.  Типологія  цілей.  Функціональна  значимість  процесу  формування  цілі.  Принципи
формування цілей. Принцип побудови дерева цілей.

Тема 2. Соціальна проблема як основа визначення технології в соціальній роботі
Поняття   «соціальна  проблема  «.  Протиріччя  як  основна  причина  виникнення  проблем.

Типологія соціальних проблем. Постановка соціальної проблеми. Характеристики соціальних
проблем. Особистісні проблеми й джерела їхнього виникнення. 

Моделі  допомоги  людині  в  проблемній  ситуації.  Етапи  процесу  рішення  проблем.  Метод
зосередженої на задачі роботи з конкретним випадком. Метод управління конкретним випадком:
кейс-менеджмент.  Контрактний  підхід  в  соціальній  роботі.  Письмові  угоди.  Документація  в
практичній соціальній роботі.

Тема 3. Технологія соціальної адаптації
Поняття  «адаптація «. Адаптаційний процес і його завдання. Процес адаптації й життєвий

сценарій людини. Різновиди адаптації.  Сутність соціальної адаптації.  Взаємозв’язок процесів
соціальної адаптації й соціалізації особистості. Об’єктивний і суб’єктивний аспекти соціальної
адаптації. 

Умови  ефективності  соціальної  адаптації  особистості.  Механізми  соціальної  адаптації.
Система адаптації  або  типологія  адаптивних явищ.  Причини розвитку процесу  дезадаптації.
Рівнева структура соціальної адаптації. Варіативність процесу адаптації.

Тема 4. Технологія соціальної реабілітації.
Процес  реабілітації  -  поняття  й  сутність.  Соціальна  реабілітація  як  система  методів

відновлення  соціального  функціонування  індивіда.  Об’єкти  соціальної  реабілітації  -  діти-
сироти, діти з вадами розвитку, особи девіантної поведінки, учасники й жертви війни й інші
категорії.Види  соціальної  реабілітації:  медична,  психолого-педагогічна,  соціально-побутова,
професійно-трудова.  Рівні  соціальної  реабілітації:  медико-соціальний,  професійно-трудовий,
соціально-психологічний,  соціально-рольовий,  соціально-побутовий,  соціально-правовий.
Методи соціальної реабілітації. 

Тема 5. Технологія соціальної терапії 
Соціальна терапія - основа практики соціальної роботи. Обумовленість методів і  прийомів

соціальної  терапії  цілям  і  завданням  допомоги.  Взаємозв’язок  соціальної  терапії  й
психотерапевтичних підходів. 



Соціально-психологічна й соціально-педагогічна корекція. Напрямки корекційного впливу -
відновлення, компенсація, стимулювання й виправлення. Умови вибору форм корекційного й
терапевтичного впливу. Методи корекції. 

Тема 6. Технологія соціальної профілактики.
Процес соціальної профілактики - суть і зміст. Структура процесу соціальної профілактики.

Класифікація методів соціальної профілактики. Технологічна схема соціальної профілактики та
її використання стосовно конкретної соціальної проблеми. Принципи соціальної профілактики.
Інформаційно-просвітительський  підхід  у  соціально-профілактичній  роботі.  Соціологічний
підхід  у  соціально-профілактичній  роботі.  Медико-психологічний  підхід  у  профілактиці
девіантного поводження. Зміст і методи профілактичної інтервенції.

Соціальний нагляд, його сутність і види. Офіційний нагляд і його різновиди - конституційний,
прокурорський,  адміністративний  і  посткримінальний.  Неофіційний  контроль.  Правомірність
уживання термінів  «контроль « й  «нагляд « у теорії соціальних технологій. Об’єкти контролю й
нагляду. Функції соціального нагляду. 

Методика  соціального  нагляду. Організаційні  аспекти  соціального  нагляду. Технологічний
зв’язок процесів соціального контролю й нагляду із соціальною профілактикою. 

Тема 7. Організація профілактичної роботи
Методи  безпосередньої  профілактичної  інтервенції.  Профілактична  бесіда  як  основний

інструмент профілактики небажаних явищ і кризових ситуацій у життєдіяльності особистості.
Порівняльний аналіз лекції, бесіди, консультації, диспуту, дискусії, театралізованої дискусії, гри,
конкурсу, тренінгу як методів профілактичної інтервенції; визначення переваг, недоліків, умов
використання методів; методика підготовки та проведення лекції, бесіди, дискусії, рольової гри,
тренінгу, тренінгу-семінару.

Методи  опосередкованої  профілактичної  інтервенції.  Науково-популярна  та  науково-
методична література як засіб соціальної профілактики. Соціальна реклама як метод соціальної
профілактики: структура, зміст, механізми впливу реклами. Форми реалізації реклами: текстова
реклама,  буклет,  плакат  (флайерс,  постер),  транспарант,  аудіо  і  відеореклама,  фольклор;
методика  розробки  і  впровадження  соціальної  реклами.  ЗМІ  як  інструмент  соціальної
профілактики: механізми впливу ЗМІ; тематичні статті, рубрики, програми, науково-популярні і
публіцистичні фільми, ігри, конкурси і вікторини, реклама у ЗМІ. 

Тема 8. Технологія соціального супроводу та інспектування.
Соціальний  супровід  –  визначення  згідно  законодавства.  Об єкти  соціального  супроводу.ʼ

Принципи соціального супроводу. Види соціальних послуг, що надаються в рамках соціального
супроводу. Технологічний цикл супроводу.

Ведення випадку. Моделі ведення випадку.
Соціальний патронаж як складова соціального супровіду. Етапи соціального патронажу.
Соціальне інспектування. Види соціального інспектування.
Тема 9. Реалізація опіки й піклування як технологічний процес.
Визначення  понять   «опікунство  «,   «опіка  «  й   «піклування  «.  Дієздатність  як  фактор

визначення опікунства. Сутність опіки над особистістю й майном. Соціальна опіка й піклування,
сутність і функції.  Правовий механізм і морально-етичні основи опіки й піклування.  Органи
опіки й піклування, їхня діяльність. 

Об’єкти опіки й піклування.  Ситуації  призначення й припинення опікунства.  Особливості
обмеженого піклування,  його форми й правова основа.  Усиновлення як форма встановлення
опіки. 

Тема 10. Соціальна діагностика: цілі,  етапи принципи проведення та характеристика
основних її видів

Соціальна  діагностика  -  її  проблеми  й  принципи.  Сутнісні  характеристики  соціальної
діагностики. Постановка соціального діагнозу. Загальна схема процесу діагностики. Попереднє
ознайомлення  з  об’єктом.  Проведення  загальної  діагностики.  Проведення  приватної
(спеціальної) діагностики. 



Практичні  етапи  діагностування.  Принципи  соціального  діагностування.  Система  методів
технології  соціальної  діагностики.  Аналітичний  і  синтетичний  методи  діагностики.
Статистичний, структурний, ситуаційний, факторний аналіз, метод моделювання й інші методи
діагностичного дослідження. Психологічна діагностика - теорія, принципи, методи.

Тема 11. Соціальна експертиза: моделі та методи проведення
Поняття  експертизи.  Соціальна  експертиза  як  база  наукового  обґрунтування  здійснення

соціальної дії. Загальні й специфічні риси експертизи. Функції соціальної експертизи. Об’єкти й
суб’єкти  соціальної  експертизи.  Роль  компетенції  й  компетентності  в  соціальній  експертизі.
Порядок замовлення соціальної експертизи. 

Правила  відбору  експертів.  Прийоми,  форми й  методи  проведення  соціальної  експертизи.
Організаційні моделі соціальної експертизи. 

Методи  роботи  з  експертами  -  очна  форма  (консультація,  ситуаційний  аналіз),  заочна
(доповідна записка, формалізований анкетне опитування, метод  «Дельфи «, метод експертних
оцінок,  організаційно-діяльнісна  гра,   «мозкова  атака  «,  метод  сценаріїв).  Формування
експертного висновку, експертного спостереження й проектної розробки. 

Тема 12. Технологія прогнозування 
Соціальне  прогнозування як  дослідження  про ймовірні  перспективи розвитку соціального

об’єкта  (соціального  явища,  процесу, соціального  стану  особистості).  Завдання  соціального
прогнозування.  Типи  соціальних  прогнозів.  Етапність.  Професійне  прогнозне  дослідження.
Методи соціального прогнозування. Можливості прогнозування.

Тема 13. Технологія моделювання
Моделювання  як  дослідження  об’єктів  пізнання  на  їх  моделях.  Взаємозв’язок  і

взаємозалежність моделювання і прогнозування. Основні завдання моделювання. Цілі, зміст і
функції  моделювання  в  соціальній  роботі.  Використання  різних  типів  моделей  у  процесі
моделювання  складних  соціальних  проблем.  Принципи  розробки  та  вимоги  до  моделей  у
соціальному  моделюванні.  Технологічні  проблеми  моделювання  в  соціальній  роботі.
Використання моделювання у вирішенні соціальних проблем. 

Моделювання як процес. Основні стадії процесу моделювання. Типи функціонування моделі,
їх зміст, цілі та способи оптимального співвідношення в соціальних процесах. 

Тема 14. Соціальне проектування як технологія.
Соціальне  проектування  як  діяльність.  Предмет  соціального  проектування.  Сутність

соціального  проектування  як  конструювання  бажаних  станів  майбутнього.  Механізми  і
інструменти соціального проектування. 

Сучасні  концепції  соціально-проектної  діяльності.  Світовий  і  вітчизняний  досвід
застосування  соціального  проектування  в  соціальній  роботі.  Проблема  шляхів  оптимізації
соціального проектування. 

Цілі,  завдання  та  особливості  колективної  роботи  над  соціальним  проектом.  Створення
команди соціального проекту. Використання методів проектування для активізації інноваційного
потенціалу групи і формування команди соціального проекту. 

Тема 15. Розробка та оцінка проекту
Життєвий цикл проекту як проміжок часу між моментом появи проекту і  моментом його

ліквідації.  Основні  етапи  (стадії)  розробки  та  здійснення  соціального  проекту.  Технологія
підготовки соціального проекту як тексту. Характеристика структур текстового опису проектів
різних  типів.  Концептуалізація  як  специфічний  вид  інтелектуальної  творчої  діяльності.
Взаємозв’язок задуму проекту з результатами аналізу соціальних потреб соціуму. Ідея проекту
як усвідомлення цінностей-цілей. Проблема розробки концепції проекту як визначення кінцевих
цілей  проекту  і  виявлення  оптимальних  шляхів  їх  досягнення.  Актуальність  проекту  як
виявлення  значимості  соціальної  проблеми  (проблемної  ситуації)  для  об’єктів  чи  суб’єктів
соціальної роботи. Цілі соціального проекту. Вимоги до цілей при підготовці проектів різних
рівнів.  Зміст  соціального  проекту  як  опис  передбачуваної  діяльності.  Види  обґрунтувань
соціального  проекту.  Очікувані  наслідки  здійснення  соціальних  проектів:  прямі  і  непрямі,
позитивні і негативні. 



Поняття про життєздатність соціального проекту. Задача оцінки життєздатності проекту як
встановлення  ступеня  ризику  у  вирішенні  соціальних  проблем.  Використання  соціальної
діагностики та прогнозування для вирішення поставлених завдань. 

Проблема планування соціального проекту. Планування як встановлення переліку та порядку
заходів щодо реалізації проекту. Планування соціального проекту. Остаточна форма проекту як
тексту. Презентація проекту.

Тема  16.  Технології  соціального  посередництва  й  консультування  й  методи  їхнього
здійснення.

Консультування як технологічний спосіб вирішення соціальних завдань.  Зміст і  принципи
консультування. Консультування як процес: етапи консультування.

Типи  консультування  в  практиці  соціальної  роботи.  Функції  консультування  в  соціальній
роботі. Форми консультування. Види консультування. Професійно-важливі якості консультанта.
Основні принципи проведення консультації. 

Технологія консультування й технологія посередницької діяльності соціального працівника.
Посередництво  як  функція  соціальної  роботи.  Методика  посередницької  діяльності.Види  й
форми  посередництва.  Технологія  надання  посередницьких  послуг  соціальним  працівником.
Особливості посередництва при роботі з різними категоріями громадян. 

Тема 17. Технологія моніторингу та оцінки ефективності
Поняття ефективності соціальної роботи й специфіка її прояву в соціальній сфері. Критерій

ефективності  соціальної  роботи,  його  сутність,  кількісна  і  якісні  характеристики.  Поняття
результату соціальної роботи. Гносеологічний і аксіологічний аспекти критеріїв ефективності.
Система  нормативних  критеріїв  ефективності.  Проблеми  нормативних  критеріїв  соціальної
роботи на контактному й офіційному рівнях.

Методи оцінки ефективності. Метод  «завдання-результати «. Метод  «завдання – результати –
витрати  «.  Параметричний  метод.  Метод  факторів  ефективності  /  неефективності.  Метод
виявлення  ступені  задоволення  потреб  клієнтів.  Соціологічні  методи.  Статистичний  аналіз.
Порівняльний аналіз. Соціально-демографічний аналіз.

Поняття критеріїв ефективності фахівця із соціальної роботи. Оптимальність дій соціального
працівника,  чинники  її  досягнення.  Результативність  діяльності  соціального  працівника  та
критерії  її  визначення.  Співвідношення  кількісних  та  якісних  критеріїв  оцінки  діяльності
соціального  працівника.  Методика  оцінки  рівня  професіоналізму  соціального  працівника.
Критерії  компетентності  соціального  працівника.  Взаємозв’язок  компетентності  фахівця  з
ефективністю соціального обслуговування клієнтів. 

Шляхи підвищення ефективності соціальної роботи.
Тема 18. Теоретичні засади роботи з клієнтами соціальних служб
Поняття   «клієнт  соціальної  роботи  «:  основні  підходи  до  визначення  та  суперечності.

Історичні  аспекти  становлення  роботи  зі  спеціальними  групами  клієнтів.  Сучасні  тенденції
соціальної роботи з особливими групами клієнтів у різних країнах світу. Соціальна політика
щодо спеціальних груп клієнтів. 

Ведення  випадку  в  соціальній  роботі.  Моделі  ведення  випадку. Первинне  оцінювання  та
складання плану догляду. План втручання та його складові: основна проблема клієнта, спільне
формулювання  проблеми,  планування,  мета  та  завдання  втручання.  Розвиток  контрактного
підходу в стосунках з клієнтом.

Тема 19. Технології соціальної роботи с сім’єю
Завдання соціальної  роботи з  сім’єю.  Типологія  видів  сімей,  що потребують допомоги та

підтримки  соціального  працівника.  Технології  діагностики  сімейних  стосунків.  Соціальна
паспортизація сім’ї.

Методика створення генограми сім’ї. Технології сімейного консультування. Специфіка роботи
соціального працівника з молодою сім’єю, зі студентською сім’єю, із кризовими сім’ями тощо.

Методика організації роботи сімейного клубу, сімейної консультації. 
Проблема відповідального батьківства. Основні проблеми і ролі в дисфункціональних сім’ях. 
Тема 20. Технологія роботи з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї



Діти та жінки як особлива категорія клієнтів у соціальній роботі, проблеми насильства над
жінками.  Основні  проблеми  насильства.  Соціально-правовий  захист  дітей  і  жінок  від
домашнього  насильства.  Державна  політика  щодо  покращення  становища  жінок  і  дітей  в
Україні.

Поняття віктимності та чинники, що визначають віктимну поведінку. Проблема домашнього
насильства  в  Україні.  Види  домашнього  насильства.  Сучасні  законодавчі  основи  подолання
домашнього  насильства.  Психологічна  складова  роботи  з  жертвами  домашнього  насильства
(форми та види психологічної допомоги).

Профілактика  насилля  та  теорії  подолання  наслідків  насилля.  Практика  роботи  центрів  з
жінками, які зазнали насильства. Розвиток спектру реабілітаційних програм у кризових центрах
соціальної допомоги, притулках-захистках для жінок і дітей-жертв насильства.

Тема  21.Технології  соціальної  роботи  з  дітьми,  що  залишилися  без  батьківського
піклування та дітьми вулиці

Бездоглядність дітей як соціальне явище. Макросоціальні,  мікросоціальні  та  індивідуальні
чинники бездоглядності дітей. Типи сімей. яких можна віднести до групи ризику бездоглядності
дітей.  Безпритульність  та  бездоглядність.  Типологія  бездоглядних  дітей.  Особливості
бездоглядності дітей в сучасних умовах. 

Моделі  соціальної  роботи  з  бездоглядними  дітьми.  Соціальна  підтримка,  спеціальна
профілактика, соціальна, педагогічна та психологічна реабілітація. Форми організації соціальної
та  педагогічної  роботи  з  бездоглядними  дітьми.  Особливості  вуличної  соціальної  роботи,
соціально-педагогічної та соціальної роботи в умовах притулку для тимчасового перебування
притулку для неповнолітніх. Технології та методи соціальної реабілітації бездоглядних дітей. 

Тема 22. Технологія соціальної роботи з молоддю
Молодь  як  особлива  соціально-демографічна  група.  Об’єктивні  та  суб’єктивні  умови,  що

роблять вплив на соціальний розвиток молоді.  Структура та завдання соціальної служби для
молоді. Система соціального захисту молоді. Державне забезпечення та підтримка молоді.

Тема 23. Соціальний захист жінок та соціальна робота з ними
Специфіка соціальних проблем жінок. Жінки - соціально-демографічної категорії. Гендерний

аспект  аналізу  соціальних  проблем.  Основні  форми  соціальної  роботи  з  жінками.  Адресна
соціальна допомога. Соціально трудова реабілітація.

Тема 24. Технології соціальної роботи з особами, які мають обмеження життєдіяльності
Поняття  «інвалідність « та його види. Соціальні заклади й стаціонарні установи по роботі з

інвалідами.  Напрямки роботи з  людьми,  які  мають  фізичні  чи  психологічні  вади.  Реалізація
соціальних  заходів  на  різноманітних  рівнях.  Побутове  обслуговування  малозабезпечених
громадян та осіб з обмеженими можливостями як складова соціального обслуговування.

Класифікації клієнтів з обмеженими можливостями. Теоретико-технологічні основи процесу
соціального супроводу клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального працівника
в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення особистості
дітей з обмеженими можливостями. Технології соціального супроводу та патронажу в роботі з
цією  групою  клієнтів.  Реалізація  соціально-психологічних  програм  соціалізації  дітей  з
обмеженими можливостями форми та методи роботи соціального працівника в цих програмах.

Тема 25. Організація соціальної роботи на підприємстві
Особливості  економічної  сфери  життєдіяльності.  Основні  проблеми,  що  існують  в

економічній  сфері  життєдіяльності.  Залежність  економічних  показників  і  якості  соціальної
роботи. Досвід соціальної роботи в економічній сфері життєдіяльності.

Виробництво  як  система  життєдіяльності  людини.  Сутність  і  зміст  проблем  людини  на
виробництві.  Технології  виробничого  навчання,  стимулювання  праці,  трудового  змагання,
наставництва,  соціального  планування.  Технології  соціальної  допомоги,  соціального
обслуговування,  соціального  забезпечення,  соціального  страхування.  Технологічний
інструментарій соціальної роботи на виробництві та його особливості. Правове поле технологій
соціальної роботи в сфері виробництва. Спеціаліст соціальної роботи на підприємстві: досвід,
проблеми, шляхи вирішення.



Психологічні  та  соціальні  характеристики  підприємницької  діяльності.  Особливості
соціальної  роботи  в  сфері  підприємницькою  діяльності.  Соціальна  робота  як  напрям
підприємницькою діяльності.

Тема 26. Технологія соціальної роботи в системі охорони здоров’я
Дослідницька, практична і прогностична робота соціального працівника в установах охорони

здоров’я.  Теоретичні  та  практичні  завдання,  які  реалізуються  у  сфері  охорони  здоров’я.
Функціональні  обов’язки  фахівця  з  соціальної  роботи  в  охороні  здоров’я.  Об’єкти  медико-
соціальної роботи.

Напрямки медико-соціальної  роботи  -  профілактичне  і  патогенетичне.  Основні  механізми,
форми і методи медико-соціальної допомоги населенню.

Медико-соціальна робота в різних сферах охорони здоров’я - наркології, онкології, педіатрії, в
області планування сім’ї і т.д. з різними категоріями населення.

Тема 27. Технологія соціальної роботи в сільській місцевості 
Система соціальних служб і соціальних установ за місцем проживання їх завдання та функції.

Технологія соціального діагнозу та його роль у створенні та реалізації соціальних програм, по
вирішенню  найбільш  гострих  проблем  територіальних  утворень.  Технології  соціального
обслуговування, соціального консультування, посередницької діяльності,  профілактики, опіки,
піклування,  реабілітації  та  соціальної  адаптації  в  діяльності  органів  самоврядування  та
соціальних служб. Культурно-масова, спортивна робота за місцем проживання і роль фахівців
соціальної роботи в їх організації. Технології зв’язків з громадськістю, реклами, їх особливості
та основні завдання.

Тема 28. Технології соціальної роботи в культурно-дозвіллєвій сфері
Переваги роботи літнього тимчасового оздоровчого табору у вирішенні проблем соціальної

роботи. Сутність і специфіка роботи тимчасових дитячих та юнацьких організацій в сучасних
умовах. Сутність і специфіка роботи соціального працівника як організатора діяльності дитячих
та  юнацьких  колективів  в  умовах  літнього  табору.  Методичне  навантаження  педагога.
Професійні  обов’язки  педагога-організатора.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  дитини.
Врахування в роботі специфіки, традицій роботи школи, умов району, міста.

Таборова зміна як надзвичайно концентрований за змістом та виховною ефективністю період
діяльності дитячого чи юнацького тимчасового колективу. Етапи таборової зміни: підготовчий,
організаційний, основний, підсумковий. Види, форми колективного планування роботи дитячого
колективу  в  умовах  табору.  Основні  принципи  самоврядування  в  діяльності  дитячих  та
юнацьких колективів в умовах літнього табору. Органи самоврядування. Система доручень в
умовах тимчасового літнього оздоровчого табору. Зміст найбільш поширених доручень. Поняття
тематичного  “дня-свята”.  Методика  проведення  найтиповіших  табірних  днів.  Спортивно-
оздоровча робота в умовах табору. Проведення днів спорту чи малих олімпійських ігор в умовах
літнього табору. Спортивне свято як різновид дитячого театралізованого свята.

Організація народознавчої та пошуково-краєзнавчої роботи в умовах літнього табору.
Характеристика та класифікація ігор, які доцільно використовувати в роботі табору.
Останні  дні  табірної  зміни  (карнавал,  ярмарок,  свято  прощання  тощо).  Проведення

підсумкових  фестивалів,  творчих  оглядів,  концертів.  Прощання  з  вихованцями.  Підсумкова
бесіда з батьками. Проведення педагогічної наради чи підсумкової конференції.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Вступне випробування спрямоване на виявлення теоретичних знань,  творчих можливостей
майбутніх  фахівців,  їх  здатності  вирішувати  професійні  ситуації,  використовуючи  набуті
теоретичні знання та практичні вміння. 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 відновідь 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 63,6 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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