


ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРИКЛАД вступного випробування для вступу на спеціальність
«Соціальна робота» на 5 курс навчання

ВАРІАНТ ****

1. Оберіть  зайве.  На  першому  етапі  продовжувалася  діяльність  створених  за
Катерини ІІ приказів громадської опіки:

а) виховні та навчальні заклади;
б) медичні та благодійні заклади;
в) військові установи;
г) виправні заклади.

2. Хто стояв біля витоків школи наукового управління? 
а) А. Файоль;  
б) М. Фоллетт;  
в) Е. Мейо; 
г) Ф. Тейлор.  

3. Дослідження  вчених якої  школи  базувалися  на  використанні  даних точних
наук? 

а) школи наукового управління; 
б) класичної чи адміністративної школи; 
в) школи науки управління та кількісний підхід; 
г) школи поведінкових наук.  

4. Внутрішні ресурси клієнта соціальної роботи це:
1) . інтелект, освіта, професія, цілеспрямованість, воля, мотивація
2) . сукупність органів, соціальних служб і різних закладів, 
3) . матеріальна та нормативно-правова база соціальних служб

5. Поняття “клієнт” соціальної роботи виникло:
1) . У США
2) . У Німеччині
3) . У Великій Британії

6. Представники якої  наукової  школи  вперше  описали  принцип управління -
єдиноначальність?

а) школи людських відносин; 
б) школи наукового управління; 
в) класичної чи адміністративної школи; 
г) школи науки управління або кількісний підхід.

7. Класифікаційними  ознаками  типології  клієнтів  соціальної  роботи
виступають:

1) . Вік,стать, релігійні вірування
2) . Соціальний статус, стать, вік
3) . Типові  проблеми,  ступінь  добровільності  звернення  до  соціальної  служби,

політичні переконання
4) . Потреби клієнта, вік, стан здоров’я, національність

8. До соціальних служб, що забезпечують соціальну роботу з сім’ями, належать:
1) . Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2) . Фахівці з соціальної роботи
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3) . Центри реінтеграції бездомних громадян
4) . Соціальні центри матері та дитини
5) . Кризові соціально-психологічні центри

9. Які підсистеми можна виділити в системі управління організацією? 
а) формальну і неформальну;
б) структурно-інформаційну,  інформаційно-поведінкову  і  саморозвитку;
в) нормативну і маркетингову; 
г) адміністративну та виробничу.  
г) шпиталі.

10. Хто  з  учених  зробив  найбільший  внесок  у  розвиток  класичної,  або
адміністративної школи управління? 

а) А. Файоль;  
б) М. Фоллетт;  
в) Е. Мейо; 
г) Ф. Тейлор.

11. Молодою сім’єю в Україні вважається:
1) . Подружжя віком від 28 до 35 років
2) . Подружжя, одному з яких не виповнилося 35 років
3) . Подружжя, що мають стаж сімейного життя не більше 3-х років
4) . Подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років 

12. Коли менеджмент виділився в самостійну область знань? 
а) в середині XX ст.; 
б) в XVIII ст.; 
в) в XIX ст.; 
г) на рубежі XIX і XX ст.

13. Хто є суб’єктами соціальної роботи з жінками комерційного сексу в Україні?
1) . Органи внутрішніх справ та органи охорони здоров’я
2) . Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та органи внутрішніх справ
3) . Громадські організації, органи охорони здоров’я та органи внутрішніх справ

14. Що таке менеджмент?
а) головний принцип управління; 
б) теорія і практика управління; 
в) виключно теорія управління; 
г) виключно практика управління.   

15. Якими  нормативно-правовими  актами  регулюється  в  Україні  соціальна
робота з жінками, що зазнали насильства:

1) . Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
2) . ПрозатвердженняПоложення  про  службу  дільничних  інспекторів  міліції

 в системі Міністерства внутрішніх справ України
3) . Прозатвердження  Інструкції  щодо порядку  взаємодії  структурних підрозділів,  і

відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї,
служб усправах дітей,центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних
підрозділів органів внутрішніх справ  з  питань здійснення заходів  з  попередження
насильствавсім'ї

4) . всі відповіді правильні
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16.  Хто  з  даних  представників  був  родоначальником  «школи  людських

відносин»? 
а) Е. Мейо; 
б) М.П.Фоллет; 
в) Р. Оуен; 
г)  А.Маслоу.   
17.  Які  з  перелічених  установ  є  установами  для  надання  соціальних  послуг

особам, звільненим з місць позбавлення волі, та їх тимчасового перебування.
1) . Центри сім’ї, дітей та молоді
2) . Психоневрологічний інтернат
3) . Пенсійний фонд
4) . Центр  реінтеграції  бездомних  громадян,  Центр  соціальної  адаптації  осіб,

звільнених з місць позбавлення волі
18. Які існують види самоконтролю менеджера?
а) формальний і неформальний; 
б) проміжний і кінцевий; 
в) попередній, функціональний; г) адміністративний, виробничий, фінансовий.
19. Що включає в себе система управління в елементарному вигляді? 
а) принципи, методи та функції управління; 
б) сукупність органів управління; 
в) суб'єкт, об'єкт управління та зв'язку; 
г) сукупність об'єктів управління.
20. Що означає професіоналізм менеджера? 
а) управлінську підготовку; 
б) знання технології галузі; 
в) досвід практичної роботи в галузі;
г) роботу на постійній професійній основі.
21.  Про  який  заклад  йдеться  “соціально-медична  установа,  призначена  для

постійного проживання звільнених осіб - громадян похилого віку, інвалідів  I і  II
груп,  які  за  станом  здоров'я  потребують  стороннього  догляду,  побутового  і
медичного обслуговування?

1) . Спеціальнийбудинок-інтернат
2) . Будинокінтернат для громадян похилого віку та інвалідів
3) . Виправна колонія
4) . Психоневрологічний інтернат
22. На чому ґрунтуються адміністративні методи управління? 
а) на штрафних санкціях; 
б) на законодавчих і нормативних актах; 
в) на економічних інтересах об'єктів управління;
г) на впливі на соціально-побутові умови працюючих.
23. Найбільш ефективні методи соціальної роботи з військовослужбовцями є:
1) . консультування, релаксація, казкотерапія,
2) . бесіда, консультування (переважно групове),
3) . соціальна терапія, музикотерапія, консультування,
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4) . індивідуальне  консультування  з  використаних  проективних  методик;методи

релаксації;ігрові техніки особистісного зростання
24.  Дослідження вчених якої школи базувалися на використанні даних точних

наук? 
а) школи наукового управління; 
б) класичної чи адміністративної школи; 
в) школи науки управління та кількісний підхід; 
г) школи поведінкових наук..
25. Агентами третинної профілактики наркотизму можуть виступати:
А)медичніпрацівники
Б) громадиколишніхнаркоманів
В) терапевтичніспівтовариства
Г) усі варіанти правильні
26. Згубна схильність, одна з форм деструктивноїповедінки, яка виражається в

прагненні до відходувідреальності за коштами змінисвогопсихічного стану – це:
1) . девіантна поведінка;
2) . деліквентна поведінка;
3) . адитивна поведінка;
4) . відхилення від психологічної норми.
27. Хто сформулював своєрідне “прагматичне правило”?
1) . Поль Лафарг
2) . Джон Стюарт Мілль
3) . Герберт Спенсер 
4) . П.Візельгрин
28. Системний пiдхiд в теoрiї сoцiальнoї рoбoти – це:
1) . це впoрядкoвана сукупнiсть взаємoдiючих кoмпoнентiв як цiлiсне утвoрення, щo

складається iз частин як кoмплекс взаємoдiючих структурних елементiв, якi в прoцесi
iнтеграцiї утвoрюють цiлiсну загальну систему;

2) . систематизoвана сукупнiсть крoкiв, якi пoтрiбнo здiйснити для викoнання певнoї
задачi, дoсягнення мети;

3) . твердження,  яке  сприймається  як  гoлoвне,  важливе,  суттєве,  неoдмiнне  абo,
принаймнi, бажане;

4) . узагальнене  кoнкретнoнаукoве  вираження  метoдoлoгiї,  принципiв,  пoнять  та
метoдiв системних дoслiджень прoблем сoцiальнoї рoбoти.

29. Який рiвень сoцiальнoї рoбoти в цьoму ряду зайвий?
А) макрoрiвень;
Б) регioнальний рiвень;
В) непрoфесiйний рiвень;
Г) мiкрoрiвень.
30.  Хто  з  даних  представників  був  родоначальником  «школи  людських

відносин»? 
а) Е. Мейо; 
б) М.П.Фоллет; 
в) Р. Оуен; 
г)  А.Маслоу.
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