
  



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. 

Програма додаткового вступного випробування з соціальної роботи на 
другий (магістерський) освітній рівень за спеціальністю «Соціальна робота» 
для вступників, які не мають першого (бакалаврського) рівня освіти зі 
спеціальності «Соціальна робота», розроблена відповідно до навчальних 
програм з фахових дисциплін, що вивчаються студентами першого 
(бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності «Соціальна робота»: «Теорія 
соціальної роботи», «Ґенеза соціальної роботи», «Технології соціальної 
роботи». 

У програмі визначені мета, завдання та форма проведення додаткового 
фахового вступного випробування з соціальної роботи на продовження 
навчання за спеціальністю «Соціальна робота», розкриті його структура і 
зміст, визначені критерії оцінювання знань вступника. Програма 
завершується списком основної та додаткової літератури рекомендованої для 
опрацювання при підготовці до додаткового фахового вступного 
випробування. 

Мета додаткового фахового вступного випробування: визначити 
глибину знань зі спеціальності «Соціальна робота», професійні уміння і навички 
в обсязі базової вищої освіти. 

Завданнями додаткового фахового вступного випробування є оцінка: 
− знань основ соціальної роботи;  
− обізнаності щодо сучасних цінностей соціальної роботи та її генези;  
− розуміння призначення та функцій соціальної роботи в сучасному 

суспільстві;  
− знання технологій та методів соціальної роботи;  
− обізнаності щодо діяльності соціального працівника в різних сферах 

соціальної роботи та особливостей соціальної роботи з різними 
категоріями отримувачів соціальних послуг. 

Форма проведення: усно. 
Кількість питань у білеті – 3. 
Тривалість підготовки – 20 хв. 
Оцінювання: склав/не склав. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерії оцінювання знань вступника  
 
 

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 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Сутність соціальної роботи як виду професійної діяльності, соціального 

інституту та науки. Історичний розвиток розуміння сутності соціальної 
роботи. Сучасні визначення соціальної роботи. Співвідношення понять 
«Соціальна робота», «Соціальний захист», «Соціальна допомога», 
«Соціальна підтримка», «Соціальне забезпечення». Сучасні підходи до 
розуміння мети, завдань, функцій, видів та напрями (сфер) соціальної роботи. 
Предмет і завдання соціальної роботи як науки. Провідні категорії соціальної 
роботи. Практика соціальної допомоги та благодійності як підґрунтя 
становлення професійної соціальної роботи. Соціальна допомога, соціальний 
захист та благодійність в історії людства. Передумови зародження 
професійної соціальної роботи в Західній Європі та Північній Америці. 
Основні етапи становлення професійної соціальної роботи зарубіжних 
країнах. Сучасний стан соціальної роботи в світі. Історія та сучасний стан 
професійної соціальної роботи в Україні.  Функції соціальної роботи. 
Принципи соціальної роботи. Соціальна робота в системі наук. Соціальна 
робота як вид професійної діяльності. Зміст понять і категорій соціальної 
роботи. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Суб’єкти 
соціальної роботи. Рівні соціальної роботи. Ресурси та ресурсне забезпечення 
соціальної роботи. Сутність поняття «теорія соціальної роботи». 
Класифікація теорій соціальної роботи. Компоненти соціально-педагогічної 
теорії соціальної роботи. Сучасні теорії соціальної роботи. Об’єкт і суб’єкт 
практичної соціальної роботи. Надавачі та отримувачі (користувачі) 
соціальних послуг та втручань, соціальні працівники (фахівці, волонтери) та 
клієнти й їх оточення як суб’єкти соціальної роботи. Функції і професійні 



ролі соціального працівника. Цінності сучасної соціальної роботи. Етичні 
принципи соціальної роботи 

 
ҐЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

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.  

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. Становлення та розвиток системи 
інтернатних закладів. 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 неурядових організацій у 
розвитку соціальної роботи.  

 
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Сутність технологій соціальної роботи. Базові технології соціальної 
роботи. Роль та місце психологічних методів в технологіях соціальної 
роботи. Роль та місце соціологічних методів в технологіях соціальної роботи.  
Сутність поняття  «організаційні форми соціальної роботи». Соціальна 
діагностика в технологіях соціальної роботи. Технологія соціальної 
експертизи. Технології проектування в соціальній роботі. Технології 
соціальної профілактики та адаптації. Технології соціальної реабілітації та 
терапії. Технології групової роботи. Технології консультування та 
посередництва. Технології зв'язку з громадськістю. Соціально-педагогічні 
технології в соціальній роботі. Технології соціальної роботи з сім'єю. 
Технології соціальної роботи з людьми літнього віку. Технології соціальної 
роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками. Технології соціальної роботи з 
молоддю. Технології соціальної роботи з інвалідами. 
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