


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до Правил прийому до Київського університету імені Бориса 

Грінченка абітурієнти при вступі на навчання за другим (магістерським) 

рівнем  на основі базової вищої освіти проходять вступне випробування. 

Мета: визначити глибину знань з обраної спеціальності, професійні 

уміння і навички в обсязі базової вищої освіти. 

Дисципліни: теорія соціальної роботи, ґенеза соціальної роботи, 

технології соціальної роботи, соціальна політика в Україні. 

Форма проведення – усно. 

Кількість питань у білеті – 3. 

Тривалість підготовки – 20 хв. 

Оцінювання: склав/не склав. 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Оцінка Критерії 

 

 

Склав 

Ставиться вступнику, який виявив знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 

передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; при виконанні завдань 

припускається помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

 

Не склав 

Ставиться вступнику, який допускає принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, не може продовжити 

навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 



ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Сутність поняття «соціальна робота». Взаємозв’язок соціальної 

політики і соціальної роботи. Предмет та завдання соціальної роботи. 

Змістова характеристика соціальної роботи. Закономірності, функції 

соціальної роботи. Принципи соціальної роботи. Соціальна робота в системі 

наук. Соціальна робота як вид професійної діяльності. Зміст соціальної 

роботи як навчальної дисципліни. Поняття тезаурусу соціальної роботи. 

Групи понять і категорій соціальної роботи. Запозичені поняття та категорії 

соціальної роботи. Зміст загальних понять і категорій соціальної роботи. 

Характеристика специфічних понять і категорій соціальної роботи. 

Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Суб’єкти соціальної 

роботи. Структура соціальної роботи. Класифікація суб'єктів соціальної 

роботи. Рівні соціальної роботи. Ресурси та ресурсне забезпечення соціальної 

роботи. Сутність поняття «теорія соціальної роботи». Класифікація теорій 

соціальної роботи. Психологічні теорії соціальної роботи. Соціологічні теорії 

соціальної роботи. Комплексні теорії соціальної роботи. Взаємозв’язок теорії 

і практики соціальної роботи. Психодинамічна теорія соціальної роботи. 

Біхевіористсько-когнітивна теорія соціальної роботи. Гуманістично-

екзистенційна теорія соціальної роботи. Системна теорія соціальної роботи. 

Екологічна теорія соціальної роботи. Використання у соціальній роботі теорії 

ролей. Соціально-радикальна теорія соціальної роботи. Кризове втручання. 

Методи кризового втручання. Зосереджена на завданні теорія соціальної 

роботи. Сімейна терапія. Напрями сімейної терапії. Психосоціальна терапія. 

Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи. Компоненти соціально-

педагогічної теорії соціальної роботи. 

ҐЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виховання та соціальна підтримка дітей у стародавніх слов’ян. Вплив 

Хрещення Русі на характер, форми допомоги та підтримки різних категорій 

населення. Основні форми княжої благодійності. Церковно-монастирська 

система благодійності. Традиції соціальної підтримки нужденних за часів 

козацтва. Виникнення приватної благодійності. Соціальна діяльність братств.  

Початок утвердження державно-адміністративних підходів до суспільної та 

приватної опіки. Сільська громада як осередок соціального захисту 

нужденних. Форми соціальної підтримки вразливих верств населення у 

сільській громаді. Утвердження державно-адміністративних підходів до 

суспільної та приватної опіки. Створення системи громадської опіки, 

приказів громадської опіки. Започаткування адресної допомоги нужденним. 

Соціальна підтримка дітей в освітній діяльності земств. Педагогічна 

спрямованість діяльності земських установ у сфері громадської опіки. 

Започаткування соціальної підтримки дітей та підлітків, схильних до 

правопорушень у діяльності земств. Характеристика соціальної роботи в 

установах соціальної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Роль дитячих майданчиків, дитячих колоній у вирішенні проблеми дитячої 

безпритульності. Соціальна компонента у діяльності С. Шацького, А. 

Макаренко. Становлення та розвиток системи інтернатних закладів. 



Діяльність тимчасового науково-дослідного колективу «Школа-мікрорайон». 

Етапи розвитку соціальної роботи в Україні.  Започаткування підготовки 

соціальних робітників в Україні. Соціокультурні та економічні чинники 

розвитку соціальної  роботи в Україні. Ґенеза центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. Роль дитячих та неурядових організацій у розвитку 

соціальної роботи.  

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Сутність технологій соціальної терапії. Базові технології соціальної 

роботи. Основні форми взаємодії соціального працівника зі ЗМI. Роль та 

місце психологічних методів в технологіях соціальної роботи. Роль та місце 

соціологічних методів в технологіях соціальної роботи.  Технологія 

організації роботи бригади вуличних соціальних працівників. Сутність 

поняття  «організаційні форми соціальної роботи».  Ознаки, за якими можна 

класифікувати організаційні форми соціальної роботи. Роль та місце 

діагностики в технологіях соціальної роботи. Переваги форм вуличної 

соціальної роботи.  Специфіка диспуту та дискусії. Зміст технологій 

соціальної паспортизації. Наведіть приклади соціальних паспортів. Переваги 

групових форм роботи у вирішенні проблем соціальної роботи. Визначте 

умови ефективного застосування гри та ігрових технік в соціальній роботі. 

Розкрийте зміст технологій соціальної профілактики. Наведіть приклади 

організаційних форм роботи профілактичного спрямування. Зміст основних 

стратегій профілактичної роботи. Розробіть зміст та структуру роботи 

семінару для волонтерів. Розробіть тематику профілактичних бесід для 

різних категорій клієнтів. Розробіть тематику диспутів соціального 

спрямування. Розробіть структуру і зміст одного диспуту на соціальну тему.  

Розробіть зміст та опишіть методику проведення однієї масової, комплексної 

вуличної форми соціальної роботи. Розробіть зміст та опишіть методику 

проведення одного заняття профілактичної спрямованості. Розробіть 

тематику профілактичних бесід. Розкрийте зміст однієї бесіди. Розробіть 

перелік організаційних форм роботи для реабілітаційного центру. Розробіть 

зміст вуличної ігротеки. Наведіть приклади кількох ігор. 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції. Правова та 

інституційна база соціальної політики. Фінансування та умови реалізації 

соціальної політики. Принципи реалізації соціальної політики. Сучасні 

проблеми соціального захисту в розвинених країнах світу і шляхи їх 

розв’язання. Основні поняття та види соціального страхування. Класифікація 

держав загального добробуту. Моделі держави загального добробуту. 

Держава загального добробуту в Україні. Система соціальної політики в 

Україні. Нормативно-правове регулювання соціальної політики в Україні. 

Взаємодія соціальної роботи та молодіжної політики в Україні. Діяльність 

суб’єктів молодіжної політики. Реалізація соціальної політики ООН в 

Україні. Соціальна політика СОТ щодо України. Міжнародна організація 

праці та її вплив на соціальну політику в Україні. Молодіжна політика як 

складова соціальної політики в Україні. Основні функції державної 



молодіжної політики. Сутність, особливості та основні напрямки державної 

молодіжної    політики в Україні. 
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