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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

231 Соціальна робота (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) 

розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 231 Соціальна 

робота. Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня 

теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового 

списку з абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном за спеціальністю 231 Соціальна робота. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст – Теорія 

та технології соціальної роботи; Соціальна робота з різними групами 

клієнтів. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Дисципліна  

«Теорія соціальної роботи» 

Вступник повинен знати: 

 основні категорії та поняття, пов'язані із соціальною роботою; 

 закономірності, функції, принципи соціальної роботи; 

 класифікації теорій і методів, суб'єктів та об'єктів соціальної роботи; 

 професійні вимоги до знань, умінь, навичок соціального працівника, 

його особистісних якостей, функціонально-рольовий репертуар тощо; 

 професійні деструкції. 

Вступник повинен вміти: 

 підбирати теоретичні моделі, методи соціальної роботи для клієнтів; 

 використовувати основні категорії та поняття у професійному 

спілкуванні; 

 оцінити загрозу та/або наявність професійних деструкцій, 

запропонувати методи їх профілактики та /або подолання; 

 розглядати практику соціальної роботи у нерозривному зв'язку з 

теорією. 

 

Дисципліна  

«Технології  соціальної роботи» 

Вступник повинен знати: 

 основні особливості і функції соціальних технологій, умови 

ефективності їх реалізації; 



 процедуру реалізації різноманітних технологій соціальної роботи;  

 особливості використання технологій при роботі з конкретними 

групами населення; 

Вступник повинен вміти: 

 здійснювати процедуру діагностики проблем клієнта; 

 аналізувати ситуацію та обґрунтовувати необхідність застосування тієї 

або іншої технології в практиці соціальної роботи; 

 творчо застосовувати на практиці типову технологію соціальної 

роботи; 

 робити аналіз ефективності запровадження тієї чи іншої технології, 

інновації, проекту. 

 

Дисципліна  

«Соціальна робота з різними групами клієнтів» 

Вступник повинен знати: 

 причини, які зумовлюють процеси виключення з суспільства певних 

груп людей; 

 сучасні теорії щодо проблем виключення;  

 психологічні та соціально-педагогічні особливості цих груп клієнтів; 

 методи та форми профілактично-корекційної, лікувально-оздоровчої та 

реабілітаційної роботи із різними категоріями клієнтів; 

Вступник повинен вміти: 

 використовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі з 

різними групами; 

 розуміти проблеми різних груп клієнтів, які зумовлені їх виключенням 

з суспільства; 

 вибирати ефективні методи втручання в роботі з різними категоріями 

клієнтів;   

 проводити певні форми індивідуальної роботи;  

 визначати способи інтеграції щодо особливих груп клієнтів та 

оцінювати їх ефективність. 
 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Програма навчальної дисципліни  

«Теорія соціальної роботи» 

Тема 1. Загальнотеоретичні засади соціальної роботи 

Поняття «теорія» та «теорія соціальної роботи». Види, принципи, 

закономірності, методи соціальної роботи. Процес та рівні соціальної роботи. 

Модель соціального працівника.  

Тема 2. Соціологоорієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи 

Теорія систем. Екологічна модель. Теорія ролей. Теорії соціальних змін і 

девіацій. Соціально-радикальна модель. 

Тема 3. Психологоорієнтовані та комплексні моделі соціальної 

роботи 



Психодинамічна, біхевіористська, когнітивна, екзистенційна, 

гуманістична моделі соціальної роботи. Сімейна терапія. Кризовоінтервентна 

модель соціальної роботи. Орієнтована на завдання модель соціальної 

роботи.  
Тема 4. Комплексні моделі соціальної роботи. 

Комплексні моделі соціальної роботи. Модель кризового втручання. 

Зосереджена на завданні модель. Теорія кризового втручання та орієнтована на завдання 

модель: принципи та застосування у практиці соціальної роботи. Поняття кризи. Види 

криз. Принципи дій соціального працівника у кризових ситуаціях. Техніки психологічної 

допомоги під час кризового втручання. Зосереджена на завданні модель соціальної 

роботи. Технологія діяльності: сканування проблеми, дослідження подробиць, визначення 

пріоритетів, узгодження мети і часових меж. Позитиви і негативи моделі.  

Тема 5. Сімейна терапія. Психосоціальна терапія. Сімейна терапія В.Сатір як 

засновниця сімейної терапії в соціальній роботі. Напрямки сімейної терапії. 

Технологічний цикл сімейної терапії. Техніки сімейної терапії. Психосоціальна терапія. 

М. Річмонд як засновниця психосоціальної терапії. Сутність соціальної роботи з 

випадком. Феміністська теорія. Недоліки та переваги використання теорій  у практиці 

соціальної роботи. 

Тема 6. Загальна характеристика методів соціальної роботи. Розкрийте поняття 

методу в науці і практиці. Актуальні методи соціальної роботи. Командна соціальна 

робота. Моделі командної роботи. Стратегії і етапи командної роботи. Волонтерська 

соціальна робота. Форми і методи організації діяльності волонтерів.   

. 

Тема7.  Соціальна робота в сферах соціального обслуговування Соціальна робота в 

систем і охорони здоров'я, культури та освіти. Соціальна робота в резидентних 

установах..Соціальна робота у сфері зайнятості населення.  

Тема 8. Сучасні напрями розвитку соціальної роботи Соціальна робота і третій сектор. 

Сучасні напрями розвитку соціальної роботи.  

Програма навчальної дисципліни  

«Технології соціальної роботи» 

 

Тема 1. Загальнотеоретичні засади соціальних технологій 

Зміст понять «технологія», «технологія соціальної роботи».  

Класифікація соціальних технологій  та технологій соціальної роботи. Типова 

технологія соціальної роботи. 

Тема 2. Загальні технології соціальної роботи 

Технології соціальної діагностики та експертизи. Соціальні корекція, 

терапія, реабілітація, профілактика. Технології соціальних інновацій та 

проектування.  

 
Тема 3.Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи Технології 

проектування в соціальній роботі Соціальне проектування як конструювання соціальної 

дійсності. Технології соціального передбачення Технології соціальної профілактики та 

адаптації Сутність соціальної профілактики. . Технології соціальної реабілітації та терапії 

Технології реабілітації. Технології терапії. Загальна характеристика технології 

реабілітації.    

http://pidruchniki.com.ua/12800528/sotsiologiya/sotsialna_robota_sistemi_ohoroni_zdorovya#938
http://pidruchniki.com.ua/12800528/sotsiologiya/sotsialna_robota_sistemi_ohoroni_zdorovya#938
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Тема 4.ТехнологіїгруповоїроботиСутністьгруповоїроботи.  Технології консультування 

та посередництва Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи. Конкретні 

технології соціальної роботи Технології зв’язку з громадськістю Соціальне програмування 

як технології. Загальна характеристика соціального програмування. Соціальне 

програмування в системі соціального керування і технології соціальної роботи. Концепція 

програмно-цільового керування і соціального програмування Технології та їх 

взаємозалежність Технологія соціального діагнозу Соціологічні технології в соціальній 

роботі Взаємозв’язок соціології та соціальної роботи. Соціально-педагогічні технології в 

соціальній роботі Психологічні технології в соціальній роботі 

Тема 5. Технології соціальної роботи з клієнтами. Технологія методики соціальної 

роботи..Технології соціального захисту населення Технології соціальної роботи з сім’єю 

Технології соціальної роботи з жінками..  

Тема 6.Технології соціальної роботи з проблемними групами  Люди літнього та 

старого віку як соціальна спільність Технології соціальної роботи з дезадаптованими 

дітьми та підлітками. Технології соціальної роботи з молоддю. Технології соціальної 

роботи з інвалідами Технології соціальної роботи в пенітенціарній системі . Технологія 

соціальної роботи із жертвами сімейного насилля Технології соціально - психологічної 

роботи з клієнтами, які схильні до суїциду. Загальний погляд проблеми депресій та 

суїцидів. Роль ранньої діагностики депресій в Технології соціальної роботи з мігрантами 

 

Програма навчальної дисципліни  

«Соціальна робота з різними групами клієнтів» 

Тема 1. Загальні питання соціального захисту та соціальної роботи в 

Україні 

Поняття соціального захисту (Ст. 46 Конституції України). Сутність 

поняття соціальної роботи. Розробка теоретичних основ соціальної роботи 

(М.Річмонд). Завдання, об’єкт, принципи, методи соціальної роботи. 

Різновиди допомоги, що надаються соціальними працівниками.  Поняття 

соціального супроводу, організація допомоги на дому (Закон України “Про 

соціальні послуги ”).  

Тема 2. Особливості статусу клієнта соціальної роботи 

Використання гуманістичного підходу ставлення до клієнта 

(К.Роджерс). Поняття «скрутне становище». Моделі взаємодії соціального 

працівника з клієнтом. Відмінності понять: «клієнт», «пацієнт», 

«потерпілий». Класифікації клієнтів в соціальній роботі. Соціальні ролі 

особистості.  

Тема 3. Соціальні ризики як фактор малозабезпеченості населення 

Загальна Декларація прав людини щодо визначення права кожного на 

соціальне забезпечення від соціальних ризиків (хвороби, інвалідності, 

старості, втрати годувальника, безробіття). Загальна характеристика 

соціальних ризиків за вітчизняним законодавством: “безробіття”, “мало 

забезпеченість”, “втрата годувальника”,“втрата працездатності тимчасова чи 

постійна ”. Принципи соціальної допомоги. Умови надання матеріального 



забезпечення на випадок безробіття. Державні гарантії щодо 

працевлаштування осіб з інвалідністю. Закон України “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” 

Соціальний захист малозабезпеченого населення. Молодь – як вразлива 

категорія населення. Закон України“Про сприяння соціальному 

встановленню та розвитку молоді в Україні”. 

Тема 4. Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими 

можливостями. Соціальна робота з сім’ями, що мають дітей з 

особливими потребами 

Поняття “інвалідність. Наукові концепції соціалізації й інвалідизації 

(Т.Парсонс модель «Роль хворого»).Ідеологія “Стандартних правил 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів” прийняті Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН. Діяльність Медико-соціальної експертної 

комісії. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” Закон України 

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Індивідуальна 

програма реабілітації дитини-інваліда. Поняття “інклюзія” 

Тема 5. Система надання соціальної допомоги людям поважного 

віку та самотнім 

Вікова класифікація всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Геронтологія – наука про біологічні, соціальні та психологічні аспекти 

старіння людини. Особливості роботи будинків-інтернатів для людей 

поважного віку. Загальна характеристика діяльності територіальних центрів 

обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян та 

діяльності відділень соціальної допомоги вдома. Сутність поняття  

«ейджизм».   

Тема 6. Соціальна робота з дітьми, що залишились без 

батьківського піклування. Соціальна робота з дітьми вулиці 

Конвенція про права дитини (1989 р.) Закон України “Про охорону 

дитинства”. Статті сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей. 

Підходи до класифікації дітей вулиці. Сутність аутріч-методу. Соціальні 

проблеми багатодітних сімей. Соціально-профілактична робота в освітніх 

закладах.  

Тема 7. Соціальна робота з групами клієнтів, якізазнали насилля в 

сім’ї 

Теоретичні аспекти питань сімейного насильства. Форми насильства в 

сім’ї: фізичне, психологічне, сексуальне, економічне, медичне. Потенційні 

жертви сімейного насильства. Особистість насильника.  

Тема 8. Соціальна робота з групами ризику 

Категорії населення, що належать до груп ризику та “груп асоціальної 

поведінки”. Сутність поняття «девіантна поведінка», види девіантної 

поведінки, «девіантна поведінка зі знаком+», суїцид – як вид девіантної 

поведінки. Делінквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Види адиктивни 

залежностей (алкоголізм, наркотизм). Поняття алкогольної спіазалежності 

членів сім’ї. Моделі профілактики алкоголізму та наркоманії у дітей і 

підлітків.  



Організація роботи з людьми без визначеного місця проживання. 

Сутність поняття «бездомний». Типове Положення «Про центр реінтеграції 

бездомних осіб».   

Соціальна робота з засудженими. Соціальний супровід та профілактична 

робота з засудженими, отримання освіти особами які перебувають в місцях 

позбавлення волі.  

Тема 9. Соціальна робота із спеціальними групами клієнтів 

Організація роботи з особами що живуть з ВІЛ. ВІЛ/СНІД як соціальна 

проблема. Шляхи передачі ВІЛ. Сутність антиретровірусної терапії, мета 

антиретровірусної терапії. 

Організація роботи з жертвами „торгівлі людьми”. Закон України «Про 

протидію торгівлі людьми». Сутність поняття «торгівля людьми», різновиди 

торгівлі людьми.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру 

цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  



Вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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