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

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

за спеціальністю 
 

231 Соціальна робота 

Варіант 0 
1. Метою антиретровірусної терапії є: 
А) подовження стадії без симптомного вірусоносійства віддалення клінічних проявів 
СНІД з метою збільшення тривалості життя хворих та забезпечення покращення якості їх 
життя 
Б) зниження вірусного навантаження до мінімального рівня та утримування цього рівня 
якнайдовше для запобігання прогресування хвороби 
В) відновлення функції імунної системи для покращення  кількісних та якісних показників 
Г) усі відповіді вірні 
 
2. Бездомність це:  
А) соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення 
Б) найбільш гостра форма бездоглядності 
В)повний відрив від сім'ї 
Г) втрата соціальних зв’язків 
 
3. Згідно типового Положення про центр реінтеграції бездомних осіб, клієнтами Центру є 
бездомні особи у віці:  
А) від 18 років 
Б) від 16 років 
В) від 20 років 
Г) від 21 року 
 
4. Педагог, який здійснює освітню, виховну і трудову підготовку дітей з вадами зору 
називається: 
А)педагог-реабілітолог 
Б) тифлопедагог 
В) вчитель-реабілітолог 
Г) тифло-реабілітолог 
 
5. Який Закон України визначає розміри та умови надання матеріального забезпечення на 
випадок безробіття? 
А) “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” 
Б) “Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді” 
В) “Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових 
робочих місць для працевлаштування безробітних” 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Г) “Про охорону праці” 
6. 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 
 
7. 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% 
 
8.  Соціальне виключення – це: 
А) реальне або уявне, цілковите або часткове відсторонення індивіда, групи від суспільного 
життя, унеможливлення доступу до суспільних благ; 
Б) реальне або уявне, цілковите або часткове відсторонення індивіда, групи від економічного 
життя, унеможливлення доступу докультурних благ; 
В) реальне або уявне, цілковите або часткове відсторонення індивіда, групи від політичного 
життя, унеможливлення доступу доекономічних благ; 
Г) реальне або уявне, цілковите або часткове відсторонення індивіда, групи від суспільного 
життя, унеможливлення доступу додержавних благ. 
 
9. Який рiвень сoцiальнoї рoбoти в цьoму ряду зайвий? 
А) макрoрiвень; 
Б) регioнальний рiвень; 
В) непрoфесiйний рiвень; 
Г) мiкрoрiвень. 
 
10. Суб’єктами сoцiальнoї рoбoти є: 
А) рiзнi «групи ризику»; 
Б) державнi, грoмадськi oрганiзацiї, фiзичнi oсoби, якi реалiзують сoцiальну 
пoлiтику i надають сoцiальну дoпoмoгу рiзним категoрiям населення; 
В) категoрiї населення, щo oтримують дoпoмoгу сoцiальних працiвникiв; 
Г) недержавнi грoмадськi oрганiзацiї.  
Соціальна робота зрізними категоріями клієнтів 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Позитивізм в теорії соціальної роботи ґрунтується на: 
А) ідеї допомоги клієнтові в розвитку його соціальної самосвідомості й 
передусім її політичної і правової складових; 
Б) ідеї рольової поведінки клієнта, який будує свою поведінку відповідно до 
моделей, схем, що відтворюються індивідуальною свідомістю; 
В) ідея цілісності людини з суспільством та природою, в якій діють позитивні 
закони; 
Г) ідеї допомоги шляхом виховного впливу на процес соціалізації індивіда або 
соціальної групи. 
 
12. Хтo є одним із перших теoретиків сoцiальнoї рoбoти? 
А) З. Фрейд; 
Б) М. Рiчмoнд; 
В) Б.Ф. Скiннер; 
Г) Е. Спенсер; 
 
13. Об’єкт сoцiальнoї рoбoти – це: 
А) суспiльствo в цiлoму; 
Б) система сoцiальних вiднoсин; 
В) грoмадянське суспiльствo; 
Г) сoцiальна рiвнiсть. 
 
14.  Соціальна рoбoта трактується як: 
А) галузь наукoвих знань; 
Б) практично-прoфесiйна дiяльнiсть; 
В) навчальна дисциплiна; 
 
15.Технологічний підхід до явищ соціальної дійсності зумовлений: 
А) традиційним розвитком суспільства;  
Б) ускладненням суспільних процесів; 
В) розвитком біології;  
Г) дегуманізацією людської свідомості.  
 
  



16. Технологічність соціальної сфери є характерною для суспільства:  
А) тоталітарного; 
Б) демократичного;  
В) з елементами лібералізму;  
Г) високорозвинутого технічно.  
 

17. Який фактор не сприяє груповій роботі? 
А) значущість завдання для всіх учасників;  
Б) оптимальний склад і чисельність групи;  
В) гармонійний розподіл ролей;  
Г) надія на легкий і швидкий успіх.  
 
18. На якій стадії розвитку групи завданням соціального працівника є 
допомогти членам групи усвідомити необхідність узгодженої роботи, 
активізувати осмислення того, що відбувається?  
А) стадії формування групи; 
 Б) стадії конфлікту; 
 В) стадії консолідації;  
Г) аналітичній стадії. 
 

19. Складовими ідеального образу соціального працівника є: 
А) кваліфікаційні вимоги до спеціалістів різних рівнів, психолого-педагогічна готовність до 
оволодіння професією, особистісні якості, що зумовлюють професійне призначення спеціаліста; 
Б) кваліфікаційні вимоги до органів місцевого самоврядування, психолого-педагогічна 
готовність до оволодіння професією, особистісні якості, що зумовлюють професійне 
призначення спеціаліста; 
В) кваліфікаційні вимоги до спеціалістів різних рівнів, психолого-педагогічна готовність до 
оволодіння професією, особистісні якості, що зумовлюють культурне призначення спеціаліста; 
Г) кваліфікаційні вимоги до недержавних установ, психолого-педагогічна готовність до 
оволодіння професією, особистісні якості, що зумовлюють професійне призначення спеціаліста. 
 
20 Фахівець із соціальної роботи повинен знати: 
А) теоретичні та методичні засади соціальної роботи, її культурні корені, традиції, вітчизняний і 
зарубіжний досвід, сучасні завдання, методи організації соціального захисту населення; 
Б) історичні корені, традиції, вітчизняний і зарубіжний досвід, теоретичні, методологічні та 
прикладні засади соціальної роботи, її сучасні завдання, базові технології та методи організації та 
надання соціальної підтримки, захисту і допомоги населенню; 
В) теоретичні та методологічні засади соціальної роботи, її історичні корені, традиції, 
вітчизняний і зарубіжний досвід, сучасні завдання, методи організації економічного захисту 
населення; 
Г) теоретичні та методологічні засади соціальної роботи, її історичні корені, традиції, 
вітчизняний і зарубіжний досвід, сучасні завдання, методи організації політичного захисту 
населення. 
 



Ключі до тестових завдань 

з фахового вступного випробування із профільних дисциплін 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 

231 Соціальна робота 

 
Варіант 0. 
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