
ПРОГРАМА 

фахового випробування при вступі на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

231 Соціальна робота 

(освітньо-професійна програма Соціальна робота) 

 
Пояснювальна записка 

 

Метою фахового випробування є оцінка рівня навчальних досягнень вступників з 

спеціальності, з метою конкурсного відбору для навчання в університеті. 

Завдання складені таким чином, щоб комплексно оцінити знання та вміння 

вступників. Зокрема, вступники повинні знати: 

‒ історичний розвиток соціальної роботи як практичної діяльності, наукової дисципліни 

та галузі знання; 

‒ поняття: апатія, архетип, асоціалізація, атракція, соціалізація, інтеріоризація, емпатія, 

фостерні взаємовідносини, прибрана опіка гомеостаз, валідність, велика група, верифікація, 

міжособова взаємодія, вторинна група, міжособистісний конфлікт, мотив, мотивація, 

мотивування, первинна група, роль соціального працівника, десоціалізація, діада, 

квазігрупа, каузальна атрибуція, конформізм, людина, індивід, індивідуальність, 

особистість, позиція особистості, потреба, проблема, примушування, протиборство, 

професійне втручання, профілактика, стрес, дипресія, ресоціалізація, респондент, 

референтна група соціальна фасилітація, соціоматриця, стереотипізація, ідентифікація, 

сублімація, фрустрація, шкала; 

‒ методи соціальної роботи: анкетування, біографічний метод, наснаження, сягання, 

спостереження, експеримент, референтометрія, соціометрія, аналіз документів, фокусоване 

опитування, тестування. 

 

Вступники повинні вміти: 

‒ визначати закономірності розвитку соціальної роботи; 

‒ встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між психічними станами та поведінковими 

реакціями клієнта; 

‒ аналізувати поведінку клієнта та робити обгрунтовані висновки;  

‒ розрізняти ключові відмінності теорій соціальної роботи;  

‒ використовувати набуті знання для розв’язання проблем клієнта;  

‒ застосовувати теорії соціальної роботи на практиці. 
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Зміст програми 

№ 

п/п 
Назва розділу, теми Зміст 

1.  

Поняття “соціальна 

робота”. 

Актуальність 

розвитку соціальної 

роботи в Україні 

Поняття “соціальна робота”, її мета. Завдання 

соціальної роботи. Соціальна робота як наукова галузь, 

різновид суспільної діяльності, соціальний інститут. 

Міждисциплінарні зв’язки соціальної роботи. Функції 

соціальної роботи. Цілі соціальної роботи. 

2.  
Зміст та структура 

соціальної роботи 

Структура соціальної роботи. Об’єкт соціальної 

роботи. Основні принципи теорії соціальної роботи. 

Специфічні принципи практичної соціальної роботи. 

Основні принципи функціонування соціальної роботи в 

канадському суспільстві.  

3.  

Історичні аспекти 

виникнення та 

розвитку соціальної 

роботи в Україні та 

за кордоном 

Соціальна робота в додержавний період існування 

прадавніх слов’ян. Заснування Київської держави і 

початки соціальної політики. Вплив хрещення Руси-

України на розвиток благодійності. Короткий огляд 

розвитку соціальної роботи за кордоном. 

4.  
Фах “Cоціальна 

робота” 

Соціальна робота як професія. Рівні та типи практики 

соціальної роботи. Прямі та непрямі соціальні послуги. 

Функції та ролі соціального працівника. Аналітичні та 

інтерактивні навички соціального працівника. 

5.  

Характеристика 

соціальної роботи як 

професійної 

діяльності 

Виникнення та становлення соціальної роботи як 

науки. Соціальна робота як система наукових знань: 

дослідницький, діагностичний і продуктивний аспекти. 

Фундаментальна та прикладна складові соціальної 

роботи як науки. Об'єкт і предмет наукових досліджень 

соціальної роботи. Проблемне поле наукових 

досліджень із соціальної роботи. Місце та роль науки 

"соціальна робота" серед соціально-гуманітарних наук. 

Закономірності та принципи теоретичної соціальної 

роботи. 

6.  
Соціальні послуги та 

їх споживачі 

Соціальні послуги: основні форми та види. Структура 

сфери надання соціальних послуг. Фінансування 

соціальних послуг в Україні. Клієнти соціальної 

роботи. Сфери практичної соціальної роботи  

7.  
Цінності та етика 

соціальної роботи 

Поняття “цінностей соціальної роботи”. Особистісно-

моральні якості соціального працівника. Огляд 

основних цінностей соціальної роботи. Міжнародна 

Декларація етичних принципів соціальної роботи. 

Етичні принципи професії соціального працівника. 

Проблемні ситуації в соціальній роботі. 

8.  
Теоретичні засади 

соціальної роботи 

Теорії загальної практики соціальної роботи. Моделі 

практичної соціальної роботи. 
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9.  

База знань для 

загальної практики 

соціальної роботи 

Визначення рівнів знань, які використовуються в 

соціальній роботі. База знань відповідно до рівнів 

освіти в соціальній роботі. 

10.  
Форми і методи 

соціальної роботи 

Форми соціальної роботи. Поняття методів соціальної 

роботи. Теоретичні методи соціальної роботи. 

Практичні методи соціальної роботи. 

11.  
Загальна практика 

соціальної роботи 

Поняття «загальна практика соціальної роботи». Огляд 

складових загальної практики соціальної роботи. 

Загальна (генералістична) модель прийняття рішення 

соціальним працівником під час роботи з 

індивідуальним випадком. 

12.  

Мікрорівень 

практики соціальної 

роботи - 

індивідуальна 

соціальна робота 

Соціальна робота з індивідами. Модель соціальної 

системи індивіда. Соціальне функціонування. Сучасні 

методи індивідуальної соціальної роботи. Ресурси 

соціальної роботи. Сімейна терапія.  Методи сімейної 

терапії в Канаді.  

13.  

Соціальна робота з 

групою - мезорівень 

практики 

Визначення і суть соціальної роботи з групою. 

Категорії груп у практиці соціальної роботи Канади. 

Основні моделі соціальної роботи з групою 

(терапевтична групова робота, соціальна групова 

робота, самокерована групова робота). Групова 

динаміка. Переваги групової роботи 

14.  

Макрорівень 

практики соціальної 

роботи: робота з 

громадами та вплив 

на соціальну 

політику 

Соціальна робота з громадами в Канаді. 

Характеристика соціальної політики. Реформування 

соціальної політики в Україні. Соціальний захист як 

контекст практики соціальної роботи. Структура 

соціального захисту та складові соціального 

забезпечення в Україні. Три основних підходи до 

розв’язання соціальних проблем. Основні моделі 

соціального забезпечення та соціальної підтримки 

населення в сучасному світі. 

15.  

Система соціального 

обслуговування і 

соціальних служб в 

Україні 

Специфіка системи соціального обслуговування в 

Україні. Основні тенденції у соціальному 

обслуговуванні в Україні. Територіальні центри. 

Соціальні служби для молоді. Державна служба 

зайнятості. Недержавні заклади соціальної роботи. 

16.  
Основи соціальної 

геронтології 

Основні теорії старіння. Зміни  вищих психічних 

функцій в процесі старіння та вікові зміни у людей 

похилого віку. Особливості  пам’яті людей похилого 

віку. 

17.  

Формування 

стереотипів до 

людей похилого віку 

в суспільстві 

Соціальні фактори, які визначають статус людини 

похилого віку в суспільстві. Поняття  «професійне 

старіння».  Рівень  працездатності пенсіонерів в 

Україні. Визначення сутності та змісту поняття «якість 
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життя». Віковий підхід до якості життя людей 

похилого віку. Концепція якості життя. Виміри та 

оцінка якості життя. 

18.  

Соціальна робота з 

дітьми, які 

залишилися без 

батьківського 

піклування 

Теоретичне обгрунтування проблеми сирітства. 

Поняття і значення проблеми сирітства. Витоки 

сирітства і його прояви. Сирітство та бездоглядність як 

соціальні явища. 

19.  
Суспільство як 

соціальна система 

Умови суспільства. Ознаки  суспільства. Елементи 

суспільства. Основні підсистеми суспільства. Класичні 

типологій суспільств. Історична типологія. 

Технократична типологія. Типологія «золотого 

міліарду». Соціальна структура суспільства 

20.  

Соціальна 

стратифікація та її 

складові 

Сучасні концепції стратифікації. Неомарксистський 

напрям. Неовеберіанський напрям. 

Постмодерністський напрям. 

21.  

Соціальна 

мобільність у 

сучасному 

суспільстві 

Види соціальної  мобільності. Типологія соціальної 

мобільності. Сучасні тенденції соціальної мобільності. 

Суть  соціальної структури суспільства та її основні 

підструктури. Зміст  соціальної стратифікації та її типи. 

Зміст  суб’єктивних та об’єктивних критеріїв 

стратифікації. 

22.  
Сім’я як об’єкт 

соціальної роботи 

Сім’я як соціальна група. Сім’я як соціальний інститут. 

Типологія сімей. Функції сім ї. Загальні проблеми 

сучасних сімей 

23.  

Основні напрями 

соціальної роботи з 

сім’єю 

Сімейна терапія. Сімейна психопрофілактика. 

«Сімейна угода». Надання соціальної допомоги сім ї. 

Сімейне консультування. Сімейне посередництво у 

розв’язанні сімейних конфліктів. Соціально-

педагогічна робота з сім’єю. Соціальне обслуговування 

сім ї. Соціально-реабілітаційна робота з сім’єю. 

Соціально-профілактична робота з сім’єю. Соціальний 

супровід сім ї. Соціальне інспектування. 

24.  

Соціальна робота з 

дітьми девіантної 

поведінки та їх 

сім’ями 

Сутність і причини девіантної поведінки дітей. Роль 

сім ї у запобіганні та подоланні девіантної поведінки 

дітей. Повернення дитини в сім ю як засіб ліквідації 

девіантної поведінки дітей. Робота соціального 

працівника з неповнолітніми, які скоїли злочин. 

Співпраця з сім’єю. Правове виховання молоді: 

сутність, завдання, зміст, методи. 

25.  

Соціальна робота з 

сім’ями хворих на 

алкоголізм і 

наркоманію 

Проблеми сім ї з хворими на алкоголізм і наркоманію. 

Особливості соціальної роботи з дорослими членами 

такої сім’ї. Специфіка роботи з дітьми з сімей, де є 

хворі на алкоголізм і наркоманію. Етапи соціальної 
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реабілітації таких сімей та їх членів. Контрактна 

модель соціально-педагогічної роботи з сім’єю : «за» та 

«проти». Методи і форми роботи. 

26.  

Робота соціального 

працівника з сім’єю, 

де є насильство щодо 

членів родини 

Теорії насильства в сім ї. Форми насильства. Види, 

форми, наслідки насильства. Установи, що працюють із 

сім’ями щодо запобігання та усунення насильства в сім 

ї. Етапи роботи з дорослими членами сім ї, до яких 

було застосовано насильство. Особливості роботи з 

дітьми, які пережили насильство. Профілактика 

насильства в сім ї. Реабілітація жертв насильства в сім 

ї. Соціальний супровід сімей, де є насильство. 

27.  

Соціальна робота з 

різними категоріями 

сімей 

Особливості роботи з бездітними, багатодітними, 

малодітними сім’ями. Молода сім’я як об’єкт 

соціальної роботи. Форми та методи соціальної роботи 

з неповними, первинними, вторинними сім’ями. 

Специфіка роботи з позашлюбними та 

вторинношлюбними родинами. Міжнаціональна сім я. 

Дистантна сім’я. Вторинний шлюб. Різнорідна сім я. 

Складна сім’я. Методика роботи з опікунськими 

сім’ями. Особливості соціальної роботи з сім’ями, де є 

засуджені батьки, старші брати. 

28.  

Методологічні 

засади демографічної 

статистики 

Предмет статистики населення Основні категорії 

статистики населення. Демографічна подія. 

Демографічний процесс. 

29.  

Менеджмент 

соціальної роботи як 

різновид соціального 

управління 

Предмет, об’єкт та завдання менеджменту соціальної 

роботи. Місце в системі наукових досліджень сучасних 

соціально-управлінських процесів, взаємозв’язок з 

іншими науками та навчальними дисциплінами. 

30.  

Концептуальна 

еволюція 

менеджменту 

соціальної роботи 

Історія розвитку менеджменту. Етапи розвитку 

менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні.  

Розвиток управлінської науки в Україні протягом 

радянського і пострадянського часу 

31.  

Типологія 

менеджменту 

соціальної роботи 

Різновиди соціального менеджменту. Традиційний. 

Соціально-поведінковий (біхевіористичний). 

Ситуативний. Командний. Ринковий. Науковий. 

Системний. Моделі та методи взаємозв’язку об’єктів і 

суб’єктів менеджменту.  

32.  

Система 

менеджменту 

соціальної роботи 

Складові процесу менеджменту соціальної роботи. 

Закони, закономірності та принципи менеджменту 

соціальної роботи. Методи менеджменту соціальної 

роботи. Функції менеджменту соціальної роботи. Місія 

та мета менеджменту соціальної роботи. Інституційні 

рівні менеджменту соціальної роботи 
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32. Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред В.Н. Иванов. -Москва; 

Белгород, 1995. 
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16. История социологии в Западной Европе и США / Под ред. Г. В. Осипова. – М.: Наука, 

1993. – 424 с. 
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