


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма розроблена для вступних фахових випробувань на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 

7.13010201, 8.13010201 «Соціальна робота». 

Мета фахового випробування полягає у перевірці професійних компетенцій, 

отриманих вступниками в процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр». 

Головні завдання фахового вступного випробування полягають у тому, щоб 

вступники продемонстрували такі компетенції: 

- здатність до осмислення різноманітних теоретичних інтерпретацій понять 

про особистість і теорії соціальної роботи 

- уміння встановлювати та підтримувати професійні стосунки з клієнтами  

- здатність до розуміння соціальної структури і стратифікації суспільства, 

процесів її становлення та змін; осмислення соціальної мобільності та її впливу на 

соціальну структуру і динаміку суспільства та кожної особистості; 

- уміння визначати та аналізувати проблеми, потреби, специфічні особливості 

та ресурси індивіда, групи, громади 

- здатність аналізувати і здійснювати відбір новітніх форм і методів роботи в 

конкретних практичних ситуаціях 

- здатність добирати методи відповідно до завдань та умов втручання 

- здатність оперувати соціальними технологіями у практичній діяльності 

- уміння оцінювати результати професійної діяльності та коригувати 

здійснюване втручання 

- здатність до управління професійною діяльністю Здатність управляти 

соціальними установами 

- здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального 

добробуту 

- здатність дотримуватись норм професійної етики в процесі втручання 

Фахове вступне випробування включає чотири модулі дисциплін: 

Модуль 1. «Теорія та історія соціальної роботи» 

Модуль 2 «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» 

Модуль 3 «Технології соціальної роботи та прикладні методики соціальної 

роботи» 

Модуль 4 «Менеджмент в соціальній роботі». 

Модулі характеризують загальнотеоретичні знання зі спеціальності, а також 

дозволяють оцінити практичні знання та вміння бакалаврів, що вступають на 

здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 

«Соціальна робота». 
 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

1.1. Модуль 1. «Теорія та історія соціальної роботи» 

Тема 1.Становлення соціальної роботи як науки та навчальної дисципліни. 



 
Сутність поняття «соціальна робота» як відображення потреб практичної 

соціальної роботи у сучасному суспільстві. Поняття "теорія соціальної роботи" та 

"соціальна робота як наука". Становлення соціальної роботи як науки: 

фундаментальна та прикладна складові. Соціальна робота як навчальна 

дисципліна. 

Тема 2. Соціальна робота як професійно-практична діяльність. 

Філософське осмислення практики соціальної роботи. Сутність змісту 

соціальної роботи як професійної практичної діяльності та її ключові аспекти. 

Стратегії соціальної підтримки особистості. Принципи, процес, функції та 

складові як основа практичної діяльності в соціальній роботі. 

Тема 3.Методологія, процес та методи соціальної роботи. 

Послідовність втручання соціального працівника в ситуацію клієнта. Підходи 

до визначення процесу соціальної роботи у зарубіжній літературі. Соціологічні, 

організаційно-розпорядницькі, психологічні та актуальні методи соціальної 

роботи. Технології та форми соціальної роботи. Відмінності між різними рівнями 

(формами) соціальної роботи. Стратегії втручання (інтервенції) у соціальній 

роботі. 

Тема 4.Правові засади соціальної роботи. 

Нормативно-правові акти, що регулюють соціальну роботу в Україні. 

Коментарі деяких статей Конституції України,Загальної декларації прав людини 

та інших нормативно-правових документів. Правове регулювання соціальної 

роботи за кордоном. Ліцензування та регулювання щодо надання соціальних 

послуг. Форми участі громадян у житті територіальної громади, передбачені 

українським законодавством. Органи самоорганізації населення. 

Тема 5.Кваліфікаційна характеристика соціального працівника. 

Завдання та структура особистісного потенціалу соціального працівника. 

Професійно-обумовлені особистісні якості соціального працівника. 

Концептуальні основи особистості соціального працівника як суб’єкта діяльності. 

Професійні та особистісні вимоги до соціального працівника. Взаємозв’язок між 

професійними та духовно-моральними якостями соціального працівника. 

Професійні ролі соціального працівника та їхня класифікація. Практичні, 

посередницькі та адміністративні ролі соціальних працівників. Ролі, пов’язані з 

аналізом соціальної політики та розвитком соціальних систем. 

Тема 6.Особливості відносин між соціальними працівниками та клієнтами 

соціальної роботи. 

Особливості статусу клієнта соціальної роботи. Орієнтація на потреби та 

ресурси клієнтів. Соціальне виключення і дискримінація клієнтів. Явища набутої 

безпорадності та госпіталізму. Права клієнтів і принцип активізації. 

Тема 7.Спілкування соціальних працівників і клієнтів соціальної роботи. 

Структура та особливості професійного спілкування у соціальній роботі. 

Комунікативний аспект спілкування у соціальній роботі. Характеристика моделей 

комунікації. Етапи спілкування безпроблемної взаємодії. Механізми соціальної 



 
перцепції як способи порозуміння та оцінки іншої людини. Рівні емпатійного 

спілкування. Взаємодія та міжособистісне розуміння у процесі професійного 

спілкування. Деформації у спілкуванні. Подолання конфліктних ситуацій. 

Тема 8.Індивідуальна соціальна робота з клієнтом. 

Індивідуальна робота як метод соціальної роботи. Ведення випадку як 

традиційний метод соціальної роботи. Первинне оцінювання становища клієнта. 

Індивідуальне консультування як стратегія втручання в соціальній роботі. 

Представництво інтересів клієнта і направлення до соціальних служб. Ведення 

професійних записів. 

Тема 9.Групова соціальна робота. 

Групова робота як метод соціальної роботи. Особливості групової роботи з 

різними групами клієнтів. Груповий процес, різновиди груп і терапевтичні ефекти 

групи. Підготовка та проведення групової роботи. Робота груп самодопомоги. 

Тема 10.Соціальна робота в громаді. 

Соціальна робота в громаді як метод соціальної роботи. Визначення громади. 

Методи та моделі роботи з громадою. Робота щодо розвитку громади. Організація 

догляду в громаді. 

Тема 11. Застосування теорій у практичній соціальній роботі 

Взаємозв’язок теорії та практики соціальної роботи. Еволюція теорій та 

моделей соціальної роботи. Класифікації теорій та моделей соціальної роботи. 

Тема 12. Психодинамічна модель соціальної роботи 

Сутність психо-динамічної моделі соціальної роботи. Аспекти розгляду 

психоаналізу. Особливості сучасного психоаналізу. Специфіка використання 

психодинамічного підходу під час роботи з різними групами клієнтів. 

Тема 13. Когнітивно-біхевіористська модель соціальної роботи 

Особливості когнітивно-біхевіористської моделі соціальної роботи. Основні 

терапевтичні підходи біхевіористської теорії. Техніки соціального моделювання 

та біхевіористської оцінки проблем клієнта. Особливості когнітивної психології 

та концепцій. 

Тема 14. Гуманістично-екзистенційна модель соціальної роботи 

Сутність гуманістично-екзистенційної моделі соціальної роботи. Умови для 

росту та реінтеграції клієнта за Роджерсом. Прагнення до самоактуалізації 

(Маслоу). Концепція гештальт-терапії (Перлз). Основні цілі психологічного 

консультування (Мей). Фундатори екзистенційної психотерапії. 

Тема 15. Системна модель соціальної роботи 

Особливості системної моделі соціальної роботи. Базисні системи соціальної 

роботи. Застосування теорії систем у соціальній роботі. 

Тема 16. Соціально-екологічна модель соціальної роботи 

Сутність соціально-екологічної моделі соціальної роботи. Основні концепції 

екологічного підходу. Характеристика методів та моделей екологічного підходу. 

Тема 17. Соціально-радикальна модель соціальної роботи 



 
Особливості соціально-радикальної моделі соціальної роботи. Марксистські 

підходи до соціальної роботи. Складові радикальної практики соціальної роботи. 

Сучасні радикальні підходи до соціальної роботи. 

Тема 18. Теорія ролей та стигматизації 

Сутність теорії ролей у соціальній роботі. Класифікація та набір ролей. 

Міжрольові та рольові конфлікти. Стратегії зменшення рольових конфліктів. 

Соціальні очікування, стигматизація та дискримінація. 

Тема 19. Теорія кризового втручання 

Особливості теорії кризового втручання для практики соціальної роботи. 

Характеристика положень, на яких базується теоретична основа кризового 

втручання. Доцільність застосування та характеристика кризового втручання. 

Кризове консультування та інтенсивний догляд (опіка). 

Тема 20. Модель соціальної роботи, зосереджена на завданні 

Сутність моделі соціальної роботи, зосередженої на завданні. Характеристика 

основних стадій моделі, зосередженої на завданні. Практика застосування моделі, 

зосередженої на завданні. 

Тема 21. Модель сімейної терапії  

Особливості моделі сімейної терапії. Концепції розвитку сімейної терапії. 

Сучасні напрями сімейної терапії. Критерії оцінювання сімейної ситуації. Техніки 

створення нової терапевтичної реальності. 

Тема 22. Модель психосоціальної терапії 

Сутність моделі психосоціальної терапії. Модель психосоціальної терапії як 

модифікація балансу сил щодо поведінки або спогадів. Практика застосування 

моделі психосоціальної терапії. 

Тема 23. Соціально-педагогічна модель соціальної роботи 

Особливості соціально-педагогічної моделі соціальної роботи. Соціалізація як 

базова категорія соціально-педагогічної моделі соціальної роботи. Практика 

здійснення соціального виховання. Технології та методи соціально-педагогічної 

моделі соціальної роботи. 

Тема 24. Передумови виникнення соціальної роботи в Україні 

Основні підходи щодо визначення відліку історії соціальної роботи. Історична 

ретроспектива розвитку фахової соціальної роботи за кордоном. Особливості 

історії соціальної роботи як професійної діяльності в Україні. 

Запитання для підготовки з модулю «Теорія соціальної роботи» 

1. У чому сутність теорії ролей у соціальній роботі? 

2. Поясність, що таке міжрольові та рольові конфлікти. 

3. Поясність, що таке соціальні очікування, стигматизація та дискримінація. 

4. Охарактеризуйте особливості теорії кризового втручання для практики 

соціальної роботи. 

5. Охарактеризуйте особливості системної моделі соціальної роботи. 

6. У чому сутність соціально-екологічної моделі соціальної роботи? 

7. Назвіть основні концепції екологічного підходу. 



 
8. Охарактеризуйте особливості соціально-радикальної моделі соціальної 

роботи. 

9. Розкажіть про практику застосування моделі психосоціальної терапії. 

10. Охарактеризуйте особливості соціально-педагогічної моделі соціальної 

роботи. 

11. Розкажіть про соціалізацію як базову категорію соціально-педагогічної 

моделі соціальної роботи. 

12. У чому сутність моделі соціальної роботи, зосередженої на завданні? 

13. Охарактеризуйте особливості моделі сімейної терапії. 

14. У чому сутність моделі психосоціальної терапії? 

15. У чому сутність взаємозв’язку теорії та практики соціальної роботи. 

16. Розкажіть про класифікації теорій та моделей соціальної роботи. 

17. У чому сутність психо-динамічної моделі соціальної роботи? 

18. Охарактеризуйте особливості когнітивно-біхевіористської моделі соціальної 

роботи. 

19. У чому сутність гуманістично-екзистенційної моделі соціальної роботи? 

20. Поясність, еволюцію суспільної допомоги та соціальної роботи. 

21. Поясність, що таке об’єкти та суб’єкти соціальної роботи. 

22. Назвіть функції, структуру та рівні соціальної роботи. 

23. Поясність, закономірності та принципи соціальної роботи. 

24. У чому сутність змісту соціальної роботи як професійної практичної 

діяльності? 

25. Охарактеризуйте становлення соціальної роботи як науки: фундаментальна 

та прикладна складові. 

26. У чому сутність соціальної роботи як навчальної дисципліни? 

27. Охарактеризуйте знання, вміння та цінності соціального працівника. 

28. Розкажіть про характеристику взаємозв’язків соціальної роботи з іншими 

соціально-гуманітарними дисциплінами. 

29. У чому сутність стратегії втручання (інтервенції) у соціальній роботі? 

30. Поясність, значення етики для соціальної роботи. 

31. Охарактеризуйте професійні цінності та принципи в соціальній роботі. 

32. У чому сутність професійно-обумовлених особистісних якостей соціального 

працівника? 

33. Охарактеризуйте концептуальні основи особистості соціального працівника 

як суб’єкта діяльності. 

34. У чому сутність професійних та особистісних вимог до соціального 

працівника? 

35. Розкажіть про професійні ролі соціального працівника та їхню 

класифікацію. 

36. Охарактеризуйте практичні, посередницькі та адміністративні ролі 

соціальних працівників. 

37. Поясність, що таке особливості статусу клієнта соціальної роботи. 



 
38. У чому сутність орієнтації на потреби та ресурси клієнтів? 

39. Поясність, що таке соціальне виключення і дискримінація клієнтів. 

40. Розкажіть про структуру професійного спілкування у професійній роботі. 

41. Назвіть шляхи подолання конфліктних ситуацій. 

42. Охарактеризуйте особливості професійного спілкування у соціальній 

роботі. 

43. Розкажіть про характеристику моделей комунікації. 

44. Охарактеризуйте механізми соціальної перцепції як способи порозуміння та 

оцінки іншої людини. 

45. Поясність, що таке рівні емпатійного спілкування. 

46. У чому сутність специфіки управління соціальною роботою? 

47. Охарактеризуйте основні елементи менеджменту у соціальній роботі. 

48. Назвіть організаційні аспекти сучасної професійної соціальної роботи. 

49. У чому сутність професійної підтримки (супервізії) у соціальній роботі? 

50. Розвиток практики і навчання менеджменту соціальної роботи. 

51. Поясніть сутність індивідуальної роботи як метод соціальної роботи. 

52. Розкажіть про представництво інтересів клієнта і направлення до 

соціальних служб. 

53. Охарактеризуйте особливості групової роботи з різними групами клієнтів. 

54. Охарактеризуйте соціальну роботу в громаді як метод соціальної роботи. 

55. Поясність основні напрями соціальної роботи на селі. 

56. Поясність, що таке профілактична медико-соціальна робота. 

57. Охарактеризуйте особливості соціально-педагогічної роботи в системі 

вищої освіти. 

58. Охарактеризуйте методологічну основу соціальної роботи у сфері культури. 

59. Назвіть функції соціальної служби на підприємстві. 

60. Назвіть основні інститути сучасного громадянського суспільства. 
 

1.2. Модуль 2. «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» 

Тема 1. Клієнти соціальної роботи: сутність поняття та підходи до 

класифікації. 

Особливості статусу клієнта соціальної роботи (етимологія та еволюція поняття 

«клієнт» соціальної роботи). Основні критерії типологізації клієнтів в сучасній 

науці та практиці соціальної роботи та її результат – основні типи (категорії та 

цільові групи) клієнтів. Орієнтація на потреби клієнтів. Орієнтація на ресурси 

клієнтів та соціальних служб. 

Тема 2.Становлення в Україні соціальної роботи з різними категоріями та 

групами клієнтів 

Зародження допомоги і підтримки нужденних у найдавніший період 

слов’янської історії. Розуміння й усвідомлення необхідності допомоги уразливим 

категоріям населення. Християнська концепція допомоги: суб’єкти та об’єкти 

соціальної підтримки. Основні категорії нужденних в епоху церковної 



 
благодійності . Розширення кола нужденних за часів українського козацтва. 

Боротьба з професійним жебрацтвом (Друга половина XVII-XVIII ст.)  «Клієнти» 

Приказів за часів царювання Петра І. Нові категорії клієнтів, що з’являються в 

умовах . Державної фінансової підтримки закладів опіки (на кінець XIX ст.)  

Основні категорії клієнтів соціальної підтримки за часів громадянської та першої 

світової війн. Системність в роботі з клієнтами у період після ВВВ. Сучасний 

український досвід соціальної допомоги нужденним (клієнто центричний підхід) 

Тема 3. Соціальна робота з різними категоріями сімей, що потребують 

допомоги. 

Сім’я як клієнт соціальної роботи. Соціальна робота з неблагополучними 

сім’ями. Неповна сім’я як клієнт соціальної роботи. Багатодітна сім’я як клієнт 

соціальної роботи. Соціальна робота з малозабезпеченими сім’ями. 

Тема 4. Соціальна робота з молоддю та молодою сім’єю 

Молодь України як об’єкт соціальної роботи: соціальний та демографічний 

портрет. Законодавче забезпечення соціальної роботи з молоддю в Україні. 

Організація соціальної роботи з молоддю в Україні. Соціальна підтримка та 

реінтеграція молоді, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Сімейні 

орієнтації сучасної молоді. Становище молодих сімей в Україні. Нормативно-

правове забезпечення молодіжної  сімейної політики в Україні 

Тема 5.Соціальна робота з різними категоріями та групами дітей 

Діти України в демографічному та соціально-економічному вимірі.Діти, що 

перебувають у складних життєвих обставинах (Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування Діти, які перебувають у конфлікті із законом. Діти-

інваліди. Інші категорії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах). 

Дії держави у сфері соціально-правової захищеності дітей. 

Тема 6.Соціальна робота з жінками, що зазнали насильства 

Характеристика насильства як суспільно-негативного явища. Законодавче 

забезпечення соціального захисту жінок від насильства Організація соціальної 

роботи з жінками, що зазнали насильства та профілактика насильницької 

поведінки по відношенню до жінок. Досвід соціальної роботи з жінками-

жертвами насильства в зарубіжних країнах та Україні. 

Тема 7.Соціальна робота з жінками комерційного сексу 

Жінки комерційного сексу: визначення поняття, загальна характеристика. 

Причини існування секс-бізнесу в Україні.Організація та зміст соціальної роботи 

з ЖСБ. Світовий досвід організації соціальної роботи з ЖСБ. 

Тема 8. Соціальна робота з жінками – жертвами торгівлі людьми 

«Торгівля людьми»: зміст та визначення поняття. Причини торгівлі людьми. 

Прояви та різновиди торгівлі людьми. Законодавство у сфері  протидії торгівлі 

людьми. Стратегія та напрямки протидії торгівлі людьми. Організація соціальної 

роботи з жінками – жертвами-торгівлі людьми. 

Тема 9. Соціальна робота з вагітними жінками «групи ризику» 



 
Актуальність соціальної роботи з вагітними жінками, віднесених до «груп 

ризику». Віл-позитивна вагітна жінка як об’єкт соціальної роботи. Нарко- та 

алкозалежна вагітна жінка як об’єкт соціальної роботи. Вагітна жінка з 

неблагополучного сімейного оточення та бездомна вагітна жінка як об’єкт 

соціальної роботи. Соціальна робота з вагітними дівчатками-підлітками. 

Тема 10. Соціальна робота з особами з алкогольною залежністю 

Алкоголізм та проблеми здоров’я нації. Організація соціальної роботи з з 

особами, схильними до вживання алкоголю та алкозалежними особами. 

Зарубіжний досвід щодо боротьби з алкоголізмом. 

Тема 11. Соціальна робота з наркозалежними особами 

Сутність наркозалежності. Основні стадії соціальної роботи з наркозалежними 

особами. Сутність мультидисциплінарного підходу в соціальній роботі з 

наркозалежними особами.  

Тема 12. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 

людьми 

Сучасна епідеміологічна ситуація навколо ВІЛ/СНІДУ на Миколаївщині. 

Законодавство України  в сфері протидії ВІЛ/СНІДУ. Організація діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування з запобігання та боротьби 

проти ВІЛ/СНІДУ. Соціальна робота громадських організацій з віл-інфікованими 

та хворими на снід особами в Україні та миколаївській області. 

Тема 13. Соціальна робота з інфікованими та хворими на туберкульоз 

особами 

Захворювання на туберкульоз як медико-соціальна проблема. Державна 

політика України в галузі протидії захворюванню на туберкульоз. Організація 

роботи з протидії захворюванню на туберкульоз в Україні. Зарубіжний досвід 

роботи з профілактики та лікування туберкульозу. 

Тема 14. Соціальна робота з людьми, схильними до суїциду 

Зміст та визначення понять «суїцид», «самогубство», «самовбивство». Типи та 

ознаки суїцидальної поведінки.Суїцид в Україні та світі: загальна характеристика. 

Фактори впливу на суїцидальну поведінку в дорослому віціі. Підлітковий суїцид: 

причини, ознаки суїцидальної поведінки. Основні напрямки та форми соціальної 

роботи з людьми суїцидальних нахилів: Профілактика та попередження скоєння 

самогубств; Реабілітація осіб, що здійснили спробу самогубства. 

Тема 15. Соціальна робота з бездомними громадянами 

Бездомність як соціальне явище: сутність поняття, причини та наслідки. 

Теоретичні засади та принципи роботи. Законодавче забезпечення соціального 

захисту бездомних громадян. Організація надання допомоги бездомним 

громадянам в Україні. 

Тема 16. Соціальна робота з засудженими в місцях позбавлення та 

обмеження волі 

Пенітенціарна система України. Види покарань. Законодавче забезпечення 

соціального захисту осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі. 



 
Організація та зміст соціально-педагогічної роботи з засудженими у виправних 

колоніях. Зарубіжний досвід соціальної роботи з засудженими у місцях виконання 

покарань 

Тема 17. Соціальна робота з особами, що повернулися з місць позбавлення 

волі 

Система соціальної адаптації людей, які звільнилися з місць позбавлення волі в 

Україні. Законодавче забезпечення соціальної роботи з особами, що повернулись 

з місць позбавлення волі.  Організація та зміст соціально-педагогічної та 

соціально-психологічної роботи з особами, що повернулися з місць позбавлення 

волі. Зарубіжний досвід соціальної роботи з особами, що повернулися з місць 

позбавлення волі 

Тема 18. Соціальна робота з мігрантами 

Міграційні процеси та їх соціально-економічні наслідки для України. Види 

міграції населення та типологія мігрантів. Законодавче забезпечення соціальної 

роботи з мігрантами в Україні. Суб’єкти соціальної роботи з мігрантами. 

Мігранти як об’єкт соціальної роботи: потреби та проблеми мігрантів. Організація 

соціальної роботи з різними категоріями мігрантів в Україні: трудові мігранти 

(легальні та нелегальні), біженці (легальні та нелегальні), особи, переміщені в 

середині країни. Соціальна робота з мігрантами на Миколаївщині 

Тема 19.Соціальна робота з різними категоріями людей похилого віку 

Соціально-демографічна ситуація в Україні та Миколаївському регіоні зокрема 

в контексті проблеми старіння нації.Проблеми людей похилого віку. Регіональна 

організаційно- інституціональна структура соціального захисту літніх людей  на 

Миколаївщині  (Органи влади та недержавний сектор) 

Основні завдання та напрямки соціальної роботи з літніми людьми: соціальне 

забезпечення; - соціальна допомога, створення необхідних матеріальних і 

фінансових умов для підтримання нормальної життєдіяльності;-догляд і соціальна 

допомога в стаціонарних установах Міністерства соціальної політики України; 

соціальна робота з людьми похилого віку в територіальних центрах і відділеннях 

денного перебування. 

Тема 20Соціальна робота з людьми з фізичними обмеженнями 

Обмеженість людей, як соціально-педагогічна проблема.  Законодавче 

забезпечення соціальної роботи з людьми  з фізичними  обмеженими 

можливостями. Основні напрямки соціальної роботи з людьми з обмеженими  

фізичними  можливостями та їхніми сім’ями. Недержавні організації та установи 

інвалідів (НДО) в системі соціальної роботи. Соціальний захист людей з 

особливими потребами на Миколаївщині. 

Тема 21Соціальна робота з людьми з психічними розладами 

Психічні розлади як медико-соціальна проблема. Види, причини та наслідки 

для особи та суспільства. Законодавче забезпечення соціальної роботи з особами з 

порушеннями психіки. Основні напрями мультидисциплінарної соціальної роботи 

з особами з психічними розладами. 



 
Тема 22.Соціальна робота з людьми, що мають інтелектуальну 

недостатність 

Становище людей з інтелектуальною недостатністю в Україні. Законодавче 

забезпечення соціальної роботи з особами з інтелектуальною недостатністю. 

Принципи соціальної роботи з людьми, що мають інтелектуальну недостатність. 

Методи і методики роботи.  Організація надання допомоги. 

Тема 23.Соціальна робота з військовослужбовцями 

Військовослужбовці як клієнти соціальної роботи. Законодавче забезпечення 

соціальної роботи з військовослужбовцями в Україні.  Організація соціальної 

роботи з військовослужбовцями, та їх сім’ями. Соціальна робота з 

військовослужбовцями та членами їх сімей на Миколаївщині 

Тема 24.Соціальна робота з допризовною та призовною молоддю 

Допризовна та призовна молодь: визначення понять. Сутність соц.роботи з 

допризовною та призовною молоддю. Правове регулуювання соціальної роботи з 

молоддю, щодо підготовки до проходження військової  служби. Організація, 

проведення та  керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичним 

вихованням молоді . Основи організації допризовної підготовки молоді. Основи 

організації військово-патріотичного  виховання молоді.  

Тема 26. Соціальна робота в системі паліативної та хоспісної допомоги 

Паліативна та хоспісна допомога як об’єкт соціальної роботи. Законодавче та 

нормативно-правове забезпечення  функціонування системи паліативної та 

хоспісної допомоги в Україні. Організація соціальної роботи в галузі паліативної 

та хоспісної допомоги:світовий досвід та українська практика. Стан організації 

паліативної та хоспісної медицини на Миколаївщині 

Запитання для підготовки з модулю 2 «Соціальна робота з різними 

категоріями клієнтів 

1. Клієнти соціальної роботи: сутність поняття та підходи до класифікації. 

2. Основні критерії типологізації клієнтів в сучасній науці та практиці 

соціальної роботи 

3. Становлення в Україні соціальної роботи з різними категоріями та групами 

клієнтів 

4. Соціальна робота як умова вдосконалення стосунків держави та різних груп 

населення. 

5. Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими групами клієнтів у різних 

країнах світу 

6. Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими групами клієнтів у США 

7. Сучасні теорії та практика запобігання стигматизації спеціальних груп 

клієнтів.  

8. Роль субкультурних відмінностей різних груп клієнтів. Причини конфліктної 

поведінки спеціальних груп клієнтів. 

9. .Система соціальної роботи з сім’ями різних категорій в Україні 

10. Соціальна робота з неблагополучними сім’ями. 



 
11. Соціальна робота з молоддю  

12. Соціальна робота з молодою сім’єю 

12.Соціальна робота з різними категоріями та групами дітей  

13.Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування 

14.Соціальна робота з дітьми, що перебуваютьу конфлікті із законом 

15.Соціальна робота з дітьми –інвалідами та їх сім’ями 

16. Соціальна робота з жінками, що зазнали насильства 

17. Соціальна робота з жінками комерційного сексу 

18. Соціальна робота з жінками – жертвами торгівлі людьми 

19. Соціальна робота з вагітними жінками «групи ризику» 

20. Соціальна робота з особами з алкогольною залежністю 

21. Соціальна робота з наркозалежними особами 

22. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД людьми 

23. Соціальна робота з інфікованими та хворими на туберкульоз особами 

24. Соціальна робота з людьми, схильними до суїциду  

25. Соціальна робота з бездомними громадянами  

26. Соціальна робота з засудженими в місцях позбавлення та обмеження волі 

27. Соціальна робота з особами, що повернулися з місць позбавлення волі 

28. Соціальна робота з мігрантами ( біженцями) 

29. Соціальна робота з мігрантами (переселенцями та переміщеними особами) 

30. Соціальна робота з різними категоріями людей похилого віку  

31. Соціальна робота з підопічними в стаціонарних геріатричних  установах та 

психоневрологічних інтернатах 

32. Соціальна робота з людьми з фізичними обмеженнями 

33. Соціальна робота з людьми з психічними розладами 

34. Соціальна робота з людьми, що мають інтелектуальну недостатність 

35. Соціальна робота з військовослужбовцями, що перебувають на військовій 

службі 

36. Соціальна робота з допризовною молоддю 

37. Соціальна робота із студентами 

38. Соціальна робота з незайнятим населенням 

39. Соціальна робота на підприємстві 

40. Соціальна робота в системі хоспісної та паліативної допомоги 
 

1.3. Модуль 3. «Технології соціальної роботи та прикладні методики 

соціальної роботи» 

Тема1. Роль соціальної технологізації в оптимізації соціальної сфери 

Соціальна технологізація  як процес оптимізації сучасної соціальної дійсності. 

Сутність соціальних технологій. Впровадження соціальних технологій. 

Багатоманітність та класифікація соціальних технологій. 

Тема 2. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних технологій 



 
Сутність технології соціальної роботи. Класифікація технологій в соціальній 

роботі. Функції технологій соціальної роботи.  

Тема 3. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи 

Сутність і характеристика соціальної діагностики. Принципи соціальної 

діагностики. Діагностичні методи в соціальній роботі. Етапи та особливості 

технологій діагностики. 

Тема 4. Технологія соціальної експертизи 

Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі соціальної експертизи. 

Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи.  

Тема 5. Технології проектування в соціальній роботі 

Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності. Етапи 

соціального проектування. Стратегії проектної діяльності. Методи і методики 

соціального проектування. 

Тема 6. Технології соціального передбачення 

Технології прогнозування. Технології моделювання. 

Тема 7. Технології соціальної профілактики та адаптації 

Сутність соціальної профілактики. Технології профілактики. Сутність 

соціальної адаптації, дезадаптації та переадаптації. Технології адаптації. 

Тема 8. Технології соціальної реабілітації та терапії 

Технології реабілітації. Технології терапії. 

Тема 9. Технології групової роботи 

Сутність групової роботи. Організація і етапи групової роботи. Методи і 

прийоми групової роботи. Організація груп взаємодопомоги. 

Тема 10. Технології консультування та посередництва 

Сутність технології консультування. Вимоги до соціального працівника як 

консультанта. Типи і види консультування. Консультування окремих категорій 

клієнтів. 

Технологія посередництва. 

Тема 11. Технології зв'язку з громадськістю 

Сутність технології паблік рилейшнз (ПР). Технології зв'язку з громадськістю в 

практиці соціальної роботи. 

Тема 12. Соціологічні технології в соціальній роботі 

Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи. Технологія моніторингу системи 

соціального обслуговування. Ознаки соціологічного мислення соціальних 

працівників. 

Тема 13.Соціально-педагогічні технології в соціальній роботі 

Соціально-педагогічна компетентність спеціаліста з соціальної роботи. 

Соціально-педагогічна технологія. Педагогічні методи і технології в соціальній 

роботі. 

Тема 15. Психологічні технології в соціальній роботі 

Сутність і значення психології в соціальній практиці. Характеристика і специфіка 

застосування психологічних методів у соціальній роботі. 



 
Тема 16. Технологія соціального захисту населення  

Сутність категорії “соціальний захист”. Методи і технології соціального захисту 

(підтримки) населення в сучасних умовах. Технології соціального захисту та 

підтримки безробітних. 

Тема 17. Виникнення і розвиток методології соціальної роботи 

Зародження методології соціальної роботи. Розвиток індивідуального, 

групового та общинного методів соціальної роботи. Зміни в існуючих і 

виникнення нових методів соціальної роботи. Еволюція методів соціальної роботи 

за кордоном. 

Тема 18. Сучасні методи соціальної роботи 

Специфіка методології соціальної роботи. Методи і технології соціальної 

роботи. Спеціальні методи соціальної роботи..  

Тема 19.Прикладні методики індивідуального та групового 

консультування  

Індивідуальне консультування клієнтів з проблемами в спілкуванні. 

Індивідуальне консультування клієнтів в стані стресу з приводи втрати роботи. 

Індивідуальне консультування клієнтів з фобіями. Індивідуальне консультування, 

спрямоване на профілактику депресивного стану та суїцидальних намірів. 

Специфіка групової психотерапії. 

Тема 20. Прикладні методики гуманістичної психологіїК. Роджерса. 

Психотехніки трансперсональної психотерапії та концепції С. Грофа 

Основні поняття. Загальна оцінка концепції. Психотехніка в концепції К. 

Роджерса.Психологічні та природничо-наукові джерела уявлень про людину в 

транс персональній психології. Структура людської психіки. Психотехніки у 

транс персональній психотерапії. 

Тема 21. Використання методик тілесної терапії з корекційною метою 

Тілесна терапія. Основні школи тілесно-орієнтованої психотерапії.  Релаксація. 

Робота з диханням та пози тіла. 

Тема 22. Особливості символдрами (кататимно-імагінативної психотерапії) 

та її прикладні методикиОсновні положення психотерапії кататимного 

переживання образів. Методика і техніка проведення. Стандартні мотиви 

основного ступеня символдрами. Режисерські принципи основного ступеня. 

Показання та протипоказання для застосування методів основного ступеня 

символдрами. Стандартні мотиви і психотерапевтичні техніки середнього 

ступеня. 

Тема 23. Комбінація арт-терапії з іншими формами терапії творчістю. 

Історичний аспект арт-терапії. Сутність поняття “арт-терапія”. Види арт-

терапії: Лялькотерапія. Казкотерапія. Пісочна терапія. Кольоротерапія. 

Сміхотерапія. Кінезотерапія. 

Тема 24. Використання методик ігрової терапії при роботі з дітьми 

Основні напрями ігрової терапії.Функції ігрової терапії та 

ігротерапевта.Побудова ігрового заняття. 



 
Тема 25. Використання методик зображувальної терапії, музики, танцю, 

психогімнастики при роботі з дітьми та дорослими 

Терапія мистецтвом.Використання музики в лікувальних цілях.Танцювальна 

терапія.Психогімнастика. 

Тема 26. Індивідуальна психологія А. Адлера та основні психотехніки. 

Основні поняття адлеріанської концепції. Принципи індивідуальної психології. 

Прагнення до мети. Схема апперцепції. Почуття неповноцінності і почуття 

спільності. Психотехніка в аналітичній психотерапії А. Адлера. 

Тема27. Використання методик психодрами та гештальт-терапії з 

корекцїйною метою 

Історія виникнення психодрами як психотерапевтичного методу. Сутність 

методу психодрами. Компоненти психодрами. Техніки психодрами. Основні 

поняття та положення гештальт-терапії. Вправи, які використовуються в 

гештальт-терапії. Психотехніка у гештальт-терапії. 

Запитання для підготовки з модулю 3. «Технології соціальної роботи та 

прикладні методики соціальної роботи» 

1. Соціальна технологізація  як процес оптимізації сучасної соціальної 

дійсності. 

2. Сутність соціальних технологій. 

3. Впровадження соціальних технологій. 

4. Багатоманітність та класифікація соціальних технологій. 

5. Сутність та класифікація технологій в соціальній роботі. 

6. Функції технологій соціальної роботи. 

7. Методи  та технології соціальної роботи. 

8. Організаційні форми соціальної роботи. 

9. Сутність, характеристика та принципи соціальної діагностики. 

10. Діагностичні методи в соціальній роботі. 

11. Етапи та особливості технологій діагностики. 

12. Поняття та організаційні моделі соціальної експертизи. 

13. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи. 

14. Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності. 

15. Етапи соціального проектування. 

16. Стратегії проектної діяльності. 

17. Основні етапи життєвого циклу проекту. 

18. Методи і методики соціального проектування. 

19. Технології прогнозування. 

20. Технології моделювання. 

21. Сутність соціальної профілактики. Технології профілактики. 

22. Сутність соціальної адаптації, дезадаптації та переадаптації. 

23. Технології адаптації. 

24. Технології реабілітації. 

25. Технології терапії. 



 
26. Специфіка методології соціальної роботи. 

27. Класифікації методів соціальної роботи. 

28. Спеціальні методи соціальної роботи. 

29. Індивідуальне консультування клієнтів з проблемами в спілкуванні та 

втрати роботи. 

30. Індивідуальне консультування клієнтів в депресивному стані та з 

суїцидальними намірами. 

31. Індивідуальне консультування клієнтів з фобіями. 

32. Основні поняття теорії К. Роджерса та основні методики. 

33. Роль психотехнік у трансперсональній психотерапії.  

34. Сутність дихальної терапії та основні методики. 

35. Основні положення та характеристика психотерапії кататимного 

переживання образів. 

36. Мета, принципи, зміст лялькотерапії та казкотерапії та їх основні методики. 

37. Характеристика пісочної терапії як виду прикладної методики. 

38. Характеристика кольоротерапії як вид арт-терапії та основні методики. 

39. Основна мета та завдання сміхотерапії та основні методики. 

40. Основні функції (завдання) ігротерапії та основні методики. 

41. Суть корекційних можливостей зображувального мистецтва. 

42. Напрямки лікувальної дії та етапи проведення музикотерапії. 

43. Танець як метод терапії. 

44. Терапевтична роль психогімнастики та основні методики. 

45. Групова робота.Організація і етапи групової роботи 

46. Методи і прийоми групової роботи. 

47. Організація груп взаємодопомоги. 

48. Сутність технології консультування. 

49. Типи і види консультування. Вимоги до соціального працівника як 

консультанта. 

50. Консультування окремих категорій клієнтів. 

51. Технологія посередництва. 

52. Сутність технології паблік рилейшнз (ПР). 

53. Технології зв'язку з громадськістю в практиці соціальної роботи. 

54. Технологія моніторингу системи соціального обслуговування. 

55. Соціально-педагогічна технологія.Педагогічні методи і технології в 

соціальній роботі. 

56. Технологія та правила проведення тренінгу. 

57. Методи і технології соціального захисту (підтримки) населення в сучасних 

умовах 

58. Основні складові технології моніторингу системи соціального 

обслуговування. 

59. Технології соціального захисту та підтримки безробітних 

60. Основна мета та завдання психодрами та основні методики 



 
 

1.4. Модуль 4. «Менеджмент в соціальній роботі 

Тема 1. Історія управлінської думки та становлення менеджменту 

соціальної роботи 

Історичні передумови становлення і розвитку менеджменту соціальної роботи. 

Сучасний підхід до сутності і структури менеджменту соціальної роботи. 

Типологія менеджменту соціальної роботи  

Тема 2. Менеджмент соціальної роботи як система наукових знань і 

управлінська практика 

Принципи менеджменту соціальної роботи. Функції менеджменту соціальної 

роботи. Методи менеджменту соціальної роботи 

Тема 3. Об'єкти, суб'єкти та сфери менеджменту соціальної роботи  

Поняття об'єкту та суб'єкту менеджменту соціальної роботи. Стратегічне 

управління у політичній сфері суспільства. Стратегічне управління економічною 

сферою суспільства. Стратегічне управління культурною сферою суспільства. 

Управління процесом формування гармонійної сім'ї 

Тема 4. Соціальна сфера як об’єкт управлінського впливу 

Поняття соціальної сфери. Основні структурні елементи соціальної сфери. 

Напрямки діяльності та функції органів соціальної сфери  

Тема 5. Організація в соціальній роботі 

Поняття організації та її функції у соціальній сфері. Інноваційні технології в 

організаційному управлінні. Соціальна служба як об’єкт менеджменту соціальної 

роботи. Характеристика соціальних служб України. 

Тема 6. Менеджмент соціальної роботи і соціальна політика  

Соціальна політика держави: сутність, основні принципи, функції та моделі. 

Менеджмент соціальної роботи як механізм реалізації соціальної 

політики.Типологія соціальних змін. Основні форми соціальних процесів  

Тема 7. Управління персоналом у менеджменті соціальної роботи 

Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи. Особливості кадрового 

менеджменту у соціальній роботі. Системний підхід до розвитку персоналу в 

соціальній сфері. Сучасний етап розвитку кадрового менеджменту у соціальних 

службах. Управлінські технології в системі менеджменту соціальної роботи 

Тема 8. Мотивація, стимулювання та оцінювання персоналу соціальних 

служб 

Мотивація та стимули: поняття та види. Управління мотивацією персоналу 

зайнятого в соціальних службах. Інноваційні методи мотивації працівників. 

Західний досвід мотивації та можливості його застосування в  управлінні 

соціальною роботою  

Тема 9. Контроль у менеджменті соціальної роботи 

Контроль як функція управління. Соціальна робота як об’єкт контроля і 

регулюваня. Види контролю в соціальній роботі  



 
Тема 10. Оцінювання ефективності діяльності працівників соціальних 

служб 

Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи. Система 

оцінювання персоналу соціальних служб.Методи оцінювання персоналу 

соціальних служб. Атестація соціальних працівників. Професіограма та 

психограма соціального працівника  

Тема 11. Ефективність менеджменту соціальної роботи 

Ефективність менеджменту соціальної роботи. Шляхи удосконалення 

менеджменту соціальної роботи. Самоменеджмент як модель саморозвитку 

менеджерів соціальної роботи  

Запитання для підготовки з модулю 4  «Менеджмент в соціальній роботі» 

1. Історичні передумови становлення і розвитку менеджменту соціальної 

роботи 

2. Назвіть та охарактеоризуйте принципи менеджменту соціальної роботи  

3. Назвіть та охарактеоризуйте принципи менеджменту за А. Файолем 

4. Соціальна політика держави: сутність, основні принципи та функції 

5. Назвіть та охарактеоризуйте функції менеджменту соціальної роботи  

6. Поняття організації та її функції у соціальній сфері 

7. Використання положень школи людських відносин у сучасній практиці 

менеджменту соціальної роботи 

8. Хотторнські експерименти та їх значення для менеджменту соціальної 

роботи 

9. Самоменеджмент як модель саморозвитку менеджерів соціальної роботи  

10. Інноваційні технології в організаційному управлінні 

11. Сучасний підхід до сутності і структури менеджменту соціальної 

12. Соціальна служба як об’єкт менеджменту соціальної роботи  

13. Менеджмент соціальної роботи як механізм реалізації соціальної політики  

14. Системний підхід до розвитку персоналу в соціальній сфері 

15. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи 

16. Мотивація та стимули: поняття та види  

17. Визначте спільне та відмінне між поняттями «менеджмент» та «управління» 

18.  Інноваційні методи мотивації працівників  

19. Методи мотивації працівників у соціальних службах України 

20. Розкрийте типологія соціальних змін та охарактеризуйте її складові 

21. Типологія менеджменту соціальної роботи 

22. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи  

23. Особливості кадрового менеджменту у соціальній роботі  

24. Системний підхід до розвитку персоналу в соціальній сфері  

25.  Назвіть та охарактеризуйте методи менеджменту соціальної роботи  

26. Сучасний етап розвитку кадрового менеджменту у соціальних службах  

27. Управлінські технології в системі менеджменту соціальної роботи  

28. Охарактеризуйте якості та вміння керівника, який досягає успіху 



 
29. Управління мотивацією персоналу зайнятого в соціальних службах  

30.  Зазначте види контролю в соціальній роботі та охарактеризуйте їх 

31. Західний досвід мотивації та можливості його застосування в управлінні 

соціальною роботою 

32. Роль корпоративної культури в системі мотивації праці 

33. Контроль як функція управління  

34.  Атестація соціальних працівників 

35. Соціальна робота як об’єкт контролю і регулювання  
 

ІІ.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Вступні випробування охоплюють чотири фахові дисципліни, які передбачено 

навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1301 

«Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» та 

складаються із відкритих запитань з таких дисциплін: «Теорія соціальної роботи», 

«Історія соціальної роботи», «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів», 

«Менеджмент соціальної роботи». 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. 
 

ІІІ.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

При перевірці тестових запитань кожне з них оцінюється максимальною 

оцінкою у 25 балів.  

Сума балів 
Оцінка 

EСTS 

Оцінки за національною шкалою 

екзамен 

90-100  А відмінно 

82-89  В 
добре 

75-81  С 

67-74  D 
задовільно 

60-66  E 

35-59  FX 
незадовільно 

1-34 F 
 

Таким чином, правильно відповівши на 4тестових питання одного білету 

абітурієнт може отримати максимальну оцінку у 100 балів.  

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100  

«Відмінно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

навчальний матеріал відтворюється в повному обсязі, 

відповідь правильна, обґрунтована, логічна, містить 

аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані 

висновки. Студент показує при цьому глибоке 

оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити 

власне ставлення до альтернативних міркувань з 

конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та 



 
аргументовано викладати матеріал.  

75 – 89  

«Добре» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюється значна частина навчального матеріалу. 

Студент виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальних дисциплін, певною мірою може 

аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки. 

Студент питання висвітлює повно, висвітлення їх 

завершене висновками, виявлене уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. У 

відповідях допущені несуттєві помилки, може мати 

місце недостатня аргументованість при викладенні 

матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до 

фактів. 

60 – 74 

«Задовільно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюються основні положення навчального 

матеріалу на рівні запам'ятовування без достатнього 

розуміння; студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, 

навчальної літератури, намагається аналізувати факти й 

події, робити висновки. Але дає неповні відповіді на 

запитання, припускається грубих помилок при 

висвітленні теоретичного матеріалу.  

1 – 59 

«Незадовільно» 

Оцінюється завдання, що не виконане, або містить 

відповіді на рівні елементарного відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів, фрагментів навчального 

матеріалу. Студент виявив неспроможність висвітлити 

питання чи питання висвітлені неправильно, 

безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння 

основної суті питань, висновки, узагальнення. У 

відповідях припущені суттєві помилки. 
 

Оцінка за результатами тестування включається до загального вступного 

рейтингу абітурієнта. 
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