
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст 
за спеціальністю 

 
231 Соціальна робота 

 
Варіант 0 

 
1. У якому законі визначені основні положення соціальної політики держави 
щодо дітей-інвалідів? 
А) “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 
Б) “Про благодійництво та благодійні організації” 
В) “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 
Г) “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” 

 
2. Вид девіантної поведінки, при якому геніальність особи виходить за рамки 
нормального сприйняття: 
А) патохарактерологічний вид 
Б) психопатологічний вид 
В) вид, що ґрунтується на суперцінностях 
Г) патопсихологічний вид 

 
3. Додаткові державні гарантії щодо працевлаштування осіб з інвалідністю 
реалізуються через встановлення квоти робочих місць на підприємствах у такому 
відсотку: 
А) 10% 
Б) 8% 
В) 6% 
Г) 4% 

 
4. Професіограма – це: 
А) перелік загальнотрудових умінь, навичок та якостей особистості, необхідних для 

успішного виконання певної професійної діяльності 
Б) перелік професій, які користуються попитом на ринку праці 
В) графічне зображення процесу професійного зростання 
Г) перелік професій, які займала людина протягом своєї трудової діяльності 

 
5. Автором праці “Суспільні науки та соціальна технологія” є: 
А) О.Тоффлер 
Б) Н.Стефанов 
В) К.Поппер 
Г) С.Лем 

  



6. Дайте визначення поняттю «девіантна поведінка»: 
А) загальноприйнята поведінка людей, що співпадає з усіма нормами 
Б) прийнятна поведінка людей тільки у певному колі чи групі 
В) поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, 

внаслідок чого відбувається порушення цих норм 
Г) неприйнятна поведінка у малій групі 

 
7. Модель соціальної роботи, згідно з якою дії та поведінка людини породжуються 
її мисленням, а не впливами міжособистісних відносин або навколишньої 
ситуації, - це: 
А) екологічна модель соціальної роботи 
Б) психодинамічна модель соціальної роботи 
В) системна модель соціальної роботи 
Г) когнітивна модель соціальної роботи 

 
8. Період між появою новації та її впровадженням має назву: 
А) життєвий цикл інновації 
Б) інноваційний процес 
В) інноваційний лаг 
Г) дифузія інновації 

 
9. Коли і ким була прийнята Загальна Декларація прав людини, яка визначила 
право кожного на соціальне забезпечення як від соціальних ризиків (хвороба, 
інвалідність, старість, утрата годувальника, безробіття), так і в усіх інших 
випадках утрати засобів до існування? 
А) Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р. 
Б) ЮНІСЕФ  у 1989 р. 
В) ЮНІСЕФ у 1959 р. 
Г) Генеральною Асамблеєю ООН у 1959 р. 

 
10. Психічне відхилення пов’язане із бродяжництвом у неповнолітніх має назву: 
А) дефіцит вулиці 
Б) вуломанія 
В) дромоманія 
Г) бродяжництвоманія 

 
11. Технологію "сканування проблеми" використовують при роботі за: 
А) біхевіористичною моделлю соціальної роботи 
Б) орієнтованою на завдання моделлю соціальної роботи 
В) гуманістичною моделлю соціальної роботи 
Г) кризовоінтервентною моделлю соціальної роботи 

 
12. Сім'ю як "холон" розглядав у своїй концепції: 
А) Дж.Хейлі 
Б) М.Боуен 
В) С.Мінухін 
Г) К.Вітакер 

  



13. Скільки видів соціальної профілактики виділяють: 
А) 2 
Б) 3 
В) 4 
Г) 5 

 
14. Теорія систем, екологічна, соціально-радикальна теорія, теорія девіацій 
належать до: 
А) комплексно-орієнтованих теорій соціальної роботи 
Б) психолого-орієнтованих теорій соціальної роботи 
В) соціолого-орієнтованих теорій соціальної роботи 
Г) теорій, що пояснюють цілі соціальної роботи 

 
15. Якими шляхами передається ВІЛ/СНІД ? 
А) при статевих стосунках з ВІЛ-інфікованою особою 
Б) через кров 
В) дитині від ВІЛ інфікованої матері 
Г) усі відповіді вірні 

 
16. Вид девіантної поведінки, який має назву “відхилення зі знаком +”  
А) патохарактерологічна особистість 
Б) психопатологічна особистість 
В) геніальна особистість 
Г) патопсихологічний особистість 

 
17. Термін “комплементарність ролей” означає: 
А) взаємодоповнюваність ролей 
Б) необхідність говорити компліменти при виконанні ролі 
В) напруженість між ролями 
Г) взаємовиключність ролей 

 
18. Дайте визначення стану дитини, що тимчасово чи постійно перебуває поза 
сімейним оточенням внаслідок втрати батьків, та потребує захисту й допомоги з 
боку держави 
А) сирота 
Б) бездоглядна дитина 
В) безпритульна дитина 
Г) дитина-вулиці 

 
19. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному 
статусі, здоров'ї, дієздатності - це технологія: 
А) соціальної діагностики 
Б) соціальної корекції 
В) соціальної реабілітації 
Г) соціальної терапії 

  



20. Як називається соціально-економічне явище, за якого частина працездатного 
населення не може знайти роботу? 
А) бідність 
Б) маргіналізація 
В) урбанізація 
Г) безробіття 

 
21. Технології, спрямовані на рішення загальнолюдських проблем, мають назву: 
А) макротехнології 
Б) метатехнології 
В) масові 
Г) глобальні 

 
22. Згідно Закону України “Про охорону дитинства” діти позбавлені 
батьківського піклування це діти, які залишилися без піклування батьків у 
зв’язку з: 
А) позбавленням їх батьківських прав; відібранням у батьків без позбавлення 

батьківських прав 
Б) визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх 

померлими 
В) відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою 

на час слідства 
Г) усі відповіді вірні  

 
23. Суттєві, необхідні, стійкі та повторювані зв'язки, які виявляються при 
взаємодії суб'єкта і об'єкта соціальної роботи, впливають на розвиток конкретних 
соціальних явищ та визначають результативність заходів із соціального захисту 
населення, - це: 
А) види соціальної роботи 
Б) напрямки соціальної роботи 
В) закономірності соціальної роботи 
Г) функції соціальної роботи 

 
24. Теорія стигматизації – це складова частина: 
А) теорії ролей 
Б) соціально-педагогічної моделі 
В) психосоціальної терапії 
Г) зосередженої на завданні моделі соціальної роботи 

 
25. Парадоксальні інтенції в терапевтичній роботі з сім'ями використовував:  
А) Дж.Хейлі 
Б) М.Боуен 
В) С.Мінухін 
Г) К.Вітакер  

 
 
 
 


