


ПРОГРАМА  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З «СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 231 Соціальна робота 

 

Пояснювальна записка 

 

Метою фахового вступного випробування з «Соціальної роботи» є 

визначення готовності вступників до засвоєння освітньо-професійної програми 

«Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Оцінка з фахового випробування є складовою загального конкурсного 

бала вступника. 

Фахове вступне випробування проходить у два етапи: 

1) письмова відповідь на 3 питання екзаменаційного білету; 

2) співбесіда з вступником за питаннями екзаменаційного білету. 

Програма побудована із врахуванням змісту освітніх компонентів 

(«Історія та теорія соціальної роботи», «Основи соціалізації особистості», 

«Технології соціальної роботи») циклу професійної підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна 

робота». 

Під час відповідей на поставленні запитання вступник має оперувати 

основними дефініціями соціальної роботи, засвідчити теоретичні знання з 

визначених освітніх компонентів, продемонструвати спроможність вирішувати 

практичні завдання щодо конкретних проблем клієнтів. 



ТЕМИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПОБУВАННЯ 

 

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Історія соціальної роботи в Україні 

Основні проблеми періодизації історії соціальної роботи. Архаїчний 

період. Родоплемінні й суспільні форми допомоги та взаємодопомоги в слов’ян 

до Х ст. Період князівської й церковно-монастирської підтримки з Х до ХІІІ ст. 

Період церковно-державної допомоги з ХІV ст. до другої половини ХVІІ ст. 

Період державної опіки з другої половини ХVІІ до другої половини ХІХ ст. 

Період суспільної й приватної опіки з кінця ХІХ ст. до початку ХХ ст. Період 

державного забезпечення з 1917 року до 1991 року. Період соціальної роботи з 

початку 90-х років до нашого часу. 

Тема 2. Теоретичні засади соціальної роботи  

Соціальна робота як наука та вид суспільної діяльності. Основні поняття 

та категорії соціальної роботи. Закономірності та принципи соціальної роботи. 

Нормативно-правова база соціальної роботи. 

Тема 3. Соціальний працівник: професійний портрет 

Особистісно-професійні характеристики соціального працівника. Сфери 

діяльності та функції соціального працівника. Етика соціального працівника.  

Тема 4. Зміст й організація соціальної роботи. 

Діяльнісна природа соціальної роботи. Сутність соціальної роботи. Зміст 

соціальної роботи в Україні. Характеристика категорій клієнтів соціальної 

роботи. Система соціального обслуговування та служб соціального захисту в 

Україні. Класифікація методів соціальної роботи.  

Тема 5. Основні напрями соціальної роботи 

Соціальна робота з сім’єю. Соціальна робота з клієнтами різного віку. 

Соціальна робота з представниками проблемних груп (соціальна робота з 

інвалідами; соціальна робота з сиротами, превентивна робота тощо). Соціальна 

робота з жінками. Соціальна робота у школі. 

 

 



ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Тема 1. Соціалізація як провідна категорія соціальної педагогіки та 

соціально-педагогічне явище 

Основні уявлення про соціалізацію. Розвиток поглядів на соціалізацію в 

контексті різних наук про людину й суспільство. Визначення соціалізації як 

складного тривалого процесу взаємодії людини й суспільства. Співвідношення 

понять «соціалізація», «виховання», «розвиток». 

Тема 2. Наукові концепції соціалізації 

Розвиток поняття соціалізації та його змісту в історичному контексті. 

Характеристика наукових концепцій соціалізації особистості. Співвідношення 

біологічних і соціальних концепцій у розгляді проблеми соціалізації. Сучасні 

моделі соціалізації особистості. 

Тема 3. Соціалізація як соціально-педагогічне явище 

Сутність соціалізації людини. Універсальні характеристики процесу 

соціалізації. Зміст і складові процесу соціалізації. Стадії процесу соціалізації. 

Види соціалізації. Механізми соціалізації, їхня характеристика.  

Тема 4. Фактори соціалізації як умова її здійснення 

Сутність і характеристика факторів соціалізації: мегафактори, 

макрофактори, мезофактори, мікрофактори. Взаємовплив і взаємозалежність 

факторів соціалізації. 

Тема 5. Розвиток особистості як основне завдання соціалізації. 

Формування особистості як головна проблема соціалізації. Формування, 

розвиток, соціальний розвиток людини в процесі соціалізації. Порівняльна 

характеристика понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність», 

особливості розвитку людини в соціумі. Біосоціальний характер розвитку 

особистості. Взаємообумовленість природного й суспільного в розвитку 

людини. Структура особистості. Характеристика основних підходів до 

структури особистості. Типи особистості. Фактори розвитку особистості в 

процесі соціалізації. 



 

Тема 6. Соціальна адаптація як складова соціалізації особистості 

Теорії соціальної адаптації. Сутність і характеристики соціальної 

адаптації як необхідної складової соціалізації. Види соціальної адаптації. Етапи 

соціальної адаптації 

Тема 7. Соціалізація як процес опанування культурного досвіду 

суспільства 

Місце культури в сучасному суспільстві. Роль культури в становленні 

громадянської, національної свідомості та в державному процесі. Визначення 

поняття «культура». Опанування культурного досвіду та його вплив на 

соціалізацію. Характеристика основних форм і різновидів культури. 

Характеристика основних елементів культури як системи. Основні види, форми 

й рівні культури. Взаємодія культур. Соціальні функції культури. Культурно-

історичні особливості формування європейського стилю соціалізації молоді. 

Вплив ЗМІ на процес соціалізації людини. Теорії засобів масової інформації. 

Засоби масової інформації та популярна культура. Інтернет. Мультимедіа. 

Освіта й культурне відтворення. Роль освіти в процесі соціалізації. Майбутнє 

освіти.  

Тема 8. Духовний розвиток особистості в процесі соціалізації 

Сутність поняття «духовний розвиток» особистості. Духовність людини: 

різні підходи до її визначення й характеристики. Духовність із позиції 

раціонального й ірраціонального. 

Тема 9. Людина як об’єкт соціалізації 

Людина як суб’єкт соціалізації. Соціалізованість як характеристика 

позитивної соціалізації. Соціалізованість: провідні характеристики. 

Соціалізованість: суб᾽єкт-суб᾽єктний і суб᾽єкт-об᾽єктний підхід. Ознаки 

пристосування й відокремлення людини в суспільстві. Природно-культурні, 

соціально-культурні та соціально-психологічні завдання людини в процесі 

соціалізації. Самоусвідомлення, самовизначення, самореалізація та 

самоствердження особистості. 



 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Соціальні технології: сутність, особливості 

Поняття й особливості соціальної технології. Класифікація соціальних 

технологій. 

Поняття та головні складові змісту технологізації. Компоненти, основні 

процедури соціальних технологій. Етапи, стратегія реалізації соціальних 

технологій. 

Тема 2. Технології соціальної роботи: сутність та специфіка 

Поняття, особливості технологій соціальної роботи. Структура технологій 

соціальної роботи. Критерії ефективності процесу технологізації соціальної 

роботи. Класифікація технологій соціальної роботи. Умови реалізації 

технологій соціальної роботи. 

Тема 3. Методи соціальної роботи: поняття, класифікація 

Методологія соціальної роботи. Підходи до класифікації методів 

соціальної роботи. 

Загальнонаукові методи в соціальній роботі. Загальна характеристика 

спеціальних методів соціальної роботи. Соціально-економічні методи 

соціальної роботи. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи. 

Методи індивідуальної, групової роботи та роботи в громаді. 

Тема 4. Організаційні форми соціальної роботи: поняття, 

класифікація 

Класифікація організаційних форм соціальної роботи. Пакет 

організаційної форми соціальної роботи та його складові. Загальна 

характеристика простих, комплексних, масових форм соціальної роботи.  

Тема 5. Соціальна діагностика: мета, етапи, способи проведення 

Загальна характеристика понять «соціальна діагностика» та «соціальний 

діагноз». 

Принципи соціальної діагностики. Завдання соціальної діагностики. 

Функції соціальної діагностики. Етапи здійснення діагностичних процедур. 

Загальна характеристика понять «критерій» і «показник»; критерії та показники 



в соціальній діагностиці. Кількісні та якісні методи соціальної діагностики. 

Тема 6. Технологія соціальної адаптації 

Характеристика поняття «соціальна адаптація»: теоретичний аспект. 

Структура та види соціальної адаптації. Рівні соціальної адаптації. Стадії, 

форми та механізми соціальної адаптації. Етапи технології соціальної адаптації. 

Тема 7. Технологія соціальної профілактики 

Загальна характеристика поняття «соціальна профілактика», принципи, 

завдання соціальної профілактики. Рівні та види соціальної профілактики. 

Загальна характеристика форм і методів надання послуги соціальної 

профілактики. Технологія комплексної соціальної профілактики (структура 

процесу соціальної профілактики, основні стадії). Показники ефективності 

соціальної профілактики. 

Тема 8. Технології консультування та посередництва 

Загальна характеристика поняття «соціальне консультування»; види 

соціального консультування. Принципи організації та здійснення соціального 

консультування. 

Функції й етапи соціального консультування. Основні форми й методи 

роботи в процесі соціального консультування. Загальна характеристика поняття 

«медіація»; підходи до організації та надання соціальної послуги посередництва 

(медіації).  

Тема 9. Технології соціальної терапії й корекції в практиці соціальної 

роботи 

Загальна характеристика поняття «соціальна терапія», завдання 

соціальної терапії. Методи й підходи до соціальної терапії. Функції соціальної 

терапії. Види соціальної терапії. Основні етапи технології соціальної терапії. 

Поняття соціальної корекції, її напрями та методичні підходи. Психолого-

педагогічні методи корекційного впливу. 

 

 



Тема 10. Технологія соціальної реабілітації 

Загальна характеристика поняття «соціальна реабілітація». Зміст, цілі та 

засоби процесу соціальної реабілітації. Види соціальної реабілітації. Базові 

принципи здійснення процесу соціальної реабілітації. 

Тема 11. Соціальне проєктування та прогнозування в соціальній 

роботі 

Загальна характеристика поняття «соціальне прогнозування»; етапи 

соціального прогнозування (аналітичний, дослідний, програмний, 

організаційний) і їхня характеристика. Загальна характеристика методів 

соціального прогнозування. 

Моделювання як найбільш ефективний метод прогнозування; 

моделювання соціальних відносин і структур. Загальна характеристика поняття 

«соціальне проєктування»; об’єкти соціального проектування.  

Тема 12. Технології соціального контролю та догляду 

Поняття соціального обслуговування, види та форми. Правове 

регулювання надання соціальних послуг. Соціальне обслуговування як 

технологія соціальної роботи. Особливості організації, етапи та моделі 

обслуговування. Загальна характеристика понять «опіка» та «піклування»; 

опіка й піклування як технології соціальної роботи. 

Соціальне інспектування й соціальний патронаж як форма соціального 

піклування. Мета, завдання, принципи та функції соціального патронажу 

неблагополучних родин. 

Процес соціального патронажу, форми й методи. 
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ПИТАННЯ 

до фахового вступного випробування 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 231 «Соціальна робота» 

 

1. Теоретичні засади соціальної роботи.  

2. Соціальний працівник: професійний портрет. 

3. Зміст й організація соціальної роботи. 

4. Основні напрями соціальної роботи. 

5. Розвиток вітчизняної теорії та практики соціальної роботи. 

6. Нормативно-правова база соціальної роботи. 

7. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи.  

8. Система соціального обслуговування. 

9. Базові соціальні послуги. 

10. Система служб соціального захисту в Україні.  

11. Соціальна робота з сім’єю.  

12. Соціальна робота з людьми похилого віку.  

13. Соціальна робота з інвалідами. 

14. Соціальна робота з дітьми-сиротами. 

15.  Соціалізація як провідна категорія соціальної педагогіки та соціально-

педагогічне явище. 

16. Наукові концепції соціалізації.  

17. Соціалізація як соціально-педагогічне явище. 

18. Фактори соціалізації як умова її здійснення. 

19. Розвиток особистості як основне завдання соціалізації. 

20. Соціальна адаптація як складова соціалізації особистості. 

21. Соціалізація як процес опанування культурного досвіду суспільства. 

22. Духовний розвиток особистості в процесі соціалізації. 

23. Соціалізація в родині – специфіка й напрями.  

24. Соціалізація й національне самовизначення: традиції й сучасність. 

25. Людина як об’єкт соціалізації. Людина як суб’єкт соціалізації. 

26. Поняття й особливості соціальної технології. Класифікація соціальних 



технологій. 

27. Головні складові змісту технологізації. 

28. Компоненти, основні процедури соціальних технологій. 

29. Етапи, стратегія реалізації соціальних технологій. 

30. Поняття, особливості технологій соціальної роботи. 

31. Структура технологій соціальної роботи. 

32. Класифікація технологій соціальної роботи. 

33. Умови реалізації технологій соціальної роботи. 

34. Класифікація методів соціальної роботи. 

35. Поняття форми соціальної роботи та її ознаки. 

36. Класифікація організаційних форм соціальної роботи. 

37. Завдання та функції соціальної діагностики. 

38. Характеристика поняття «соціальна адаптація»: теоретичний аспект. 

39. Структура та види соціальної адаптації. 

40. Рівні соціальної адаптації. 

41. Етапи технології соціальної адаптації. 

42. Загальна характеристика поняття «соціальна профілактика», принципи, 

завдання соціальної профілактики. 

43. Рівні та види соціальної профілактики. 

44. Основні стадії технології соціальної профілактики. 

45. Форми й методи надання послуги соціальної профілактики. 

46. Технологія комплексної соціальної профілактики (структура процесу 

соціальної профілактики, основні стадії). 

47. Загальна характеристика поняття «медіація»; підходи до організації та 

надання соціальної послуги посередництва (медіації). 

48. Принципи надання соціальної послуги посередництва (медіації). 

49. Загальна характеристика поняття «соціальне консультування», види 

соціального консультування. 

50. Принципи організації та здійснення соціального консультування. 

51. Функції й етапи соціального консультування. 

52. Основні форми й методи роботи в процесі соціального консультування. 

53. Загальна характеристика поняття «соціальна терапія», завдання 



соціальної терапії. 

54. Методи й підходи до соціальної терапії. 

55. Основні етапи технології соціальної терапії. 

56. Поняття соціальної корекції, її напрями та методичні підходи. 

57. Психолого-педагогічні методи корекційного впливу. 

58. Загальна характеристика поняття «соціальна реабілітація». 

59. Зміст, цілі та засоби процесу соціальної реабілітації. 

60. Види соціальної реабілітації. 

61. Загальна характеристика поняття «соціальне прогнозування». 

62. Етапи соціального прогнозування та їхня характеристика. 

63. Загальна характеристика методів соціального прогнозування 

64. Загальна характеристика поняття «соціальне проєктування». Об’єкти 

соціального проєктування. 

65. Основні форми й методи проєктування. 

66. Загальна характеристика поняття «соціальна експертиза», її цілі та 

завдання. 

67. Суб’єкти й об’єкти експертних оцінок. 

68. Функції соціальної експертизи. 

69. Поняття результату соціальної роботи. Загальна характеристика 

поняття «оптимальність соціальних дій», умови її досягнення. 

70. Правове регулювання надання соціальних послуг. 

71. Соціальне обслуговування як технологія соціальної роботи. 

72. Особливості організації, етапи та моделі обслуговування. 

73. Загальна характеристика понять «опіка» та «піклування». Опіка й 

піклування як технології соціальної роботи. 

74. Соціальне інспектування й соціальний патронаж як форма соціального 

піклування. 

75. Мета, завдання, принципи та функції соціального патронажу 

неблагополучних родин. 

76. Процес соціального патронажу, форми і методи. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ВІД 100 ДО 200 БАЛІВ 

 

 

Бали 

 

Характеристика відповіді 

 

190 – 200 

балів 

Вступник демонструє всебічні, систематизовані та глибокі знання 

з програми соціальної роботи; спроможний доводити правильність 

своєї відповіді переконливою аргументацією. Розкриваючи 

практичний аспект проблеми, демонструє оволодіння методами й 

технологіями соціальної роботи, пропонує свої способи 

розв’язання проблеми. Логічно пов’язані теоретичні аспекти 

питання з обґрунтуванням професійної практичної діяльності 

соціального працівника. Уміння застосовувати знання сформовані 

на продуктивному та творчому рівнях. Відповідь вступника повна, 

логічна, послідовна, не містить помилок.  

 

172 – 189 

балів 

Вступник демонструє всебічні, глибокі знання з програми 

соціальної роботи, демонструє оволодіння методами здійснення 

соціальної роботи. Вільно висловлює власні думки, аргументовано 

відповідає на поставлені запитання. Відповідь вступника повна, 

логічна, послідовна. Вступник може припускатися незначних 

огріхів. 

 

154 – 171 

балів 

 

Вступник демонструє глибокі знання з програми соціальної 

роботи, вправно застосовує їх на практиці; уміє доводити 

правильність своєї відповіді. Відповідь вступника повна, логічна, 

але містить деякі неточності. 

 

136 – 153 

балів 

 

Вступник виявляє загалом добрі знання з програми соціальної 

роботи, оперує основними поняттями, уміє робити висновки. 

Відповідь вступника повна, але недостатньо чітка, містить 

незначні помилки. 



 

118 – 135 

балів 

 

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання та розуміння основних положень, але пояснення не 

лаконічні, не повні. Під час відповіді вступник припускається 

помилок. 

 

100 – 117 

балів 

 

Вступник має прогалини в знаннях програмового матеріалу з 

дисципліни. Відповідь не повна, потребує уточнень і додаткових 

запитань; вступник не вміє самостійно зробити висновки, 

припускається значних помилок під час відповіді.  

Менше 

100 балів 

Не склав 

Вступник володіє теорією на фрагментарному рівні, під час 

виконання завдань припускається принципових помилок.  

Вступник не здатний орієнтуватися в програмовому матеріалі.  

 

 


