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для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності 

«231 Соціальна робота» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Яким Законом України, переважно, регулюється соціальна робота з внутрішньо 

переміщеними особами в Україні: 

 

А) «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» 

Б) «Про громадянство України» 

В) «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Г) усі відповіді правильні 

 

2. На яку соціальну підтримку мають право внутрішньо переміщені особи: 

 

А) матеріальне забезпечення (грошове) 

Б) страхові виплати 

В) соціальні послуги 

Г) усі відповіді правильні 

 

3. До комплексу профілактичних послуг програми зі зменшення шкоди як методу профілактики, 

лікування та догляду у зв’язку з ВІЛ для людей, які вживають ін’єкційні наркотики не входить: 

 

А) програма обміну/видачі шприців ; 

Б) програма видачі грошової компенсації за ін’єкційні речовини; 

В) програма видачі презервативів для людей, які вживають наркотики ін’єкційно, та їхніх сексуальних 

партнерів; 

Г) профілактика, вакцинація, діагностика та лікування вірусних гепатитів. 

 

4. Основний принцип аутріч-роботи з особами без певного місця проживання полягає у:  
 

А) наданні послуг соціальним чи медичним працівником особам без певного місця проживання в 

умовах звичного для клієнта оточення, так би мовити, на його території; 

Б) наданні першочергового житла та необхідних медичних послуг особам без певного місця 

проживання; 

В) спочатку лікуванні залежності у осіб без певного місця проживання, а потім влаштування їх у 

притулок; 

Г) відновленні втрачених документів особам без певного місця проживання. 

 

 

5. Розкриття медичним працівником відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи партнеру 

(партнерам) дозволяється, якщо: 

 

А) людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово 

підтвердженим проханням; 

Б) людина, яка живе з ВІЛ, померла, 

 В) людина, яка живе з ВІЛ, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та 

не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду. 

Г) правильними є усі відповіді 

 

6. Захист прав осіб, що мають ВіЛ-позитивний статус, крім загальних прав і свобод людини і 

громадянина, передбачає: 
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А) відшкодування шкоди, пов'язаної з обмеженням їхніх прав унаслідок розголошення чи розкриття 

інформації про їх позитивний ВІЛ-статус, та безоплатне забезпечення антиретровірусними 

препаратами та лікарськими засобами  

Б) безоплатне санаторно-куротне лікування 

В) планова щорічна відпустка 

Г) пільги на оплату комунальних платежів 

 

7. Тип поведінки (за концепцією К.Томаса й Р. Кілмена) «ухилення» виявляється в:  

а) досягненні необхідного результату, стимулюванні розвитку, сприянні прогресу;  

б) частковому задоволенні інтересів обох сторін конфлікту, взаємному обміні поступками для 

досягнення рішення, яке б влаштувало обох конфліктерів; 

в) ігноруванні людиною конфліктної ситуації; людина вдає, що її не існує не робить жодних кроків 

щодо її розв’язання та змін; 

г) активній участі конфліктерів у розв’язанні конфлікту і відстоюванні своїх інтересів, прагнучи до 

співпраці з опонентом. 

 

8. Виділіть предмет трудового конфлікту: 

а) повноваження, норми поведінки, професійна діяльність; 

б) ріст безробіття, зубожіння населення, низька заробітна плата; 

в) незаконне звільнення робітників, страйки, невиконання норм трудового законодавства. 

г) умови праці, система розподілу ресурсів, виконання домовленостей. 

 

9. Дисфункціональний конфлікт призводить до:  

а) підвищення ефективності діяльності організації;  

б) зниження особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності організації;  

в) пасивного сприйняття чужої точки зору; 

г) всі відповіді вірні. 

 

10. Який з принципів не використовується при проведені процедури медіації: 

а) добровільність; 

б) конфіденційність;  

в) безоціночність; 

г) змагальність. 

 

11. Хто такий медіатор? 

а) посередник між конфліктуючими сторонами; 

б) авторитет, який приймає рішення стосовно вирішення суперечки; 

в) людина, який вирішує/робить висновок, яка зі сторін конфлікту має рацію; 

г) це третя особа, що посідає нейтральну позицію та допомагає сторонам вирішити суперечку. 

 

12. Тип поведінки (за концепцією К.Томаса й Р. Кілмена) «компроміс» виявляється в:  

а) досягненні необхідного результату, стимулюванні розвитку, сприянні прогресу;  

б) частковому задоволенні інтересів обох сторін конфлікту, взаємному обміні поступками для 

досягнення рішення, яке б влаштувало обох конфліктерів; 
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в) ігноруванні людиною конфліктної ситуації; людина вдає, що її не існує не робить жодних кроків 

щодо її розв’язання та змін; 

г) активній участі конфліктерів у розв’язанні конфлікту і відстоюванні своїх інтересів, прагнучи до 

співпраці з опонентом. 

13. Що таке групова дискусія як метод тренінгу? 

А). Осуд поглядів учасників тренінгу. 

Б). Спільне обговорення та аналіз проблемної ситуації, питання або завдання. 

В). Визначення правил тренінгу. 

Г). Зворотній зв’язок. 

 

14. До методів оцінки ефективності тренінгу відносять: 

А) опитування 

Б) тестування 

В) спостереження 

Г) всі відповіді вірні 

 

15.  З яких частин повинен складатися кожен тренінг? 

А) вступна, основна та заключна;  

Б) вступна, теоретична та заключна; 

В) вступна, теоретична, практична, заключна; 

Г) теоретична, практична, заключна. 

 

16. Чим відрізняється тренер від інших учасників? 

А) володіє інформацією щодо означеної теми; 

Б) знає методику проведення тренінгових занять; 

В) вміє працювати з аудиторією і володіє методикою навчання дорослих і дітей; 

Г) усі вірні. 

 

17. Основна частина тренінгу – це ..  

А) отримання зворотного зв`язку 

Б) актуалізація теми поточного тренінгу та виявлення очікувань  

В) кілька тематичних завдань у поєднанні з правами на зняття психологічного напруження  

Г) отримання доброзичливої і продуктивної атмосфери 

 

18.  Завершальна частина тренінгового заняття включає: 

А) підбиття підсумків усього заняття; 

Б) отримання зворотного зв’язку від учасників; 

В) релаксацію і процедури завершення тренінгу; 

Г) усі перелічені вище варіанти відповідей правильні. 

 

19.  Скільки є базових моделей інклюзивної освіти?  

А) 5 

Б)  8  

В)  2 

Г)  6 
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20.  Метою психологічної допомоги батькам є слідування девізу: 

 А)  моя дитина не така як усі, вона гірша;  

Б)   моя дитина не така як усі, вона краща;  

В)  моя дитина не така як усі, вона інша; 

Г)  моя дитина краще за всіх. 

 

21.  Що таке   Курикулум ? 

 А) загальна концепція навчання дітей з особливими потребами, що визначає знання, вміння, 

установки  та  методи їх формування; 

 Б)   загальна концепція навчання дітей з особливими потребами; 

В) загальна концепція навчання дітей з особливими потребами, що визначає знання вміння, 

установки;  

Г) загальна концепція навчання дітей з особливими потребами  та  методи їх формування. 

   

 22.  Основними порадами учителю, що навчає дітей із порушенням слуху є:  

 А) кожні 10 – 15 хвилини робити перерву на 1 – 2 хв. для відпочинку дітей;  

 Б)  не затуляти обличчя руками, не говорити обернувшись спиною до учня; 

 В) створити необхідні передумови для пересування учня; 

 Г) створити необхідні передумови для  спілкування учнів. 

 

 23. До завдань психологічної служби належать 

 А) психологічне консультування учителів, батьків ;  

 Б)  підбір діагностичного інструментарію;  

 В) ведення уроків та улаштування позаурочних заходів із дітьми з особливими потребами;   Г)  аналіз 

навчальних досягнень учнів з особливими потребами.  

 

24.  Хто обґрунтував теорію  компенсації? 

А)   М. Хватцев; 

Б)   Л.Виготський; 

В)  З.Фрейд,  

Г)  А.Адлер  

    

25.  Рішення про призначення допомоги з безробіття оформлюється і видається: 

А наказ, Центр зайнятості; 

Б положення, Кабінет Міністрів України; 

В розпорядчий лист, облдержадміністрація; 

Г доручення, Департамент соціального захисту населення. 

 

26.  Фрикційне безробіття – це: 

А безробіття, викликане особистими факторами та випадковими обставинами; 

Б безробіття, пов’язане з розвитком і впровадженням нових технологій; 

В вимушене безробіття; 

Г безробіття, пов’язане із занепадом в економіці, банкрутством підприємств. 

 

27. Найбільш проблемними та актуальними групами клієнтів соціальної роботи на мікрорівні в 

сільській місцевості можуть вважатися: 

А молодь та люди похилого віку; 
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Б люди середнього віку; 

В діти; 

Г люди пенсійного віку. 

 

28.  Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» виплата допомоги з безробіття 

та матеріальної допомоги припиняється на строк до трьох місяців у разі: 

А навчання у навчальних закладах з підвищення кваліфікації; 

Б перереєстрації безробітного, якого було знято з обліку за невідвідування Центру зайнятості більше 

чотирьох днів без поважних причин; 

В приховування від Державної служби зайнятості відомостей про працевлаштування на тимчасову 

роботу в період одержання допомоги з безробіття; 

Г відмова громадянина від однієї з пропозицій підходящої роботи. 

 

29.  Основними напрямами соціальної  роботи в сільській місцевості є: 

А. виїзні консультації, заходи рекреаційного характеру, соціальний патронаж; 

Б. організація зайнятості сільської молоді, проведення просвітницької соціальної роботи; 

В. проведення благодійних заходів і акцій;  

Г. всі відповіді вірні. 

 

30. Головним органом, що здійснює координацію соціально-педагогічної роботи  в сільській 

місцевості є: 

А. обласний центр соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

Б. регіональний центр соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;  

В. сільський центр соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

Г. міський центр соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. 

 

 


