
 

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

магістра 
за спеціальністю 

 
231Соціальна робота 

 
Варіант 0 

 

1. З метою ефективного вирішення проблеми клієнта, взаємодія соціального 
працівника з клієнтом має відбуватись за наступною моделлю: 
А) клієнт повністю залежить від соціального працівника 
Б) клієнт незалежний від соціального працівника як і від інших спеціалістів 
В)клієнт співпрацює з соціальним працівником 
Г) клієнт тільки отримує консультацію від соціального працівника  
 
2. Модель соціальної роботи, спрямована на пробудження резервів 
особистості людини, її сил добра, психічного здоров'я і бажання до 
самовдосконалення, – це:  
А) гуманістична модель соціальної роботи 
Б) екологічна модель соціальної роботи 
В) психодинамічна модель соціальної роботи 
Г) системна модель соціальної роботи 
 
3. Який принцип соціальної роботи розкрито у твердженні: “захист гідності й 
громадянських прав особистості, створення умов для вільного і всебічного 
виявлення її здібностей”: 
А) демократизму 
Б) взаємоповаги 
В) альтруїзму 
Г) клієнтоцентризму 
 

4. Соціальний інститут, в якому взаємодія між суб'єктами здійснюється на 
основі офіційно зафіксованих правил, законів, розпоряджень це: 

А) латентний 
Б) формальний 
В) політичний 
Г) функціональний 
 

5. Процес активного пристосування індивіда до умов соціального 
середовища, це: 
А) прийняття певної соціальної ролі 



Б) самореалізація 
В) інтериорізація 
Г) соціальна адаптація 
 
 
6. Які функції виконує освітній інститут: 
А) навчальн-виховну 
Б) репродуктивну 
В) розподільчу 
Г) інертну 
 
7. При винесенні  рішення про інвалідність складається: 
А) індивідуальна програма реабілітації 
Б) бланк обстеження 
В) лист зазначенійособі 
Г) характеристика хворого 
 

8. Теорія особистості, що заперечує наявність загального фактора, який 
детермінує поведінку, називається теорією: 
А) символічного інтеракціонізму 
Б) мультифакторной 
В) соціотехнічних систем 
Г)  індетермінізмом 
 
9. Основоположником психодинамічної теорії особистості є: 
А) К. Юнг 
Б) А. Адлер 
В) 3. Фрейд 
Г) Е. Фромм 
 
10. Теорії особистісних рис намагаються описувати особистість людини на 
підставі: 
А) її фізичної конституції 
 Б) тих моделей, які вона наслідує 
 В) чинників, які контролюють її вчинки 
Г) індивідуальних особливостей суб'єкта 
 
11. Основні підходи до вимірювання індивідуально-психологічних 
особливостей людини 
А) номотетичний 
Б)  феноменологічний 
В)  історичний 
Г)  філософський 
 



12. Психологічні галузі, що вивчають особистість 
А) історія психології 
Б) методологічні основи психології 
В) педагогічна психологія 
Г) персонологія 
 
13. Онтогенетичний розвиток людини, з точки зору вітчизняної психології, 
можна охарактеризувати наступною послідовністю понять: 
А)  індивід, особистість, суб'єкт діяльності, індивідуальність 
 Б) індивід, суб'єкт діяльності, особистість, індивідуальність 
 В) суб'єкт діяльності, індивід, особистість, індивідуальність 
 Г) індивід, суб'єкт діяльності, індивідуальність, особистість 
 
 
14. У Гіппократа був підхід до темпераменту: 
А)  фізіологічний 
Б)  психологічний 
В)  психофізіологічний 
Г)  психофізичний 
 
15. Для інноваційної діяльності характерними є діяльність: 
А) венчурних фірм;  
Б) фірм "спін-офф"; 
В) інвестиційних фондів;  
Г) усі відповіді правильні. 
 
  



16. Структура інноваційної організації являє собою поєднання: 
А) виробничої та інноваційної структур;  
Б) інноваційної та організаційної структур;  
В) виробничої та організаційної структур;  
Г) виробничої, фінансової та комерційної структур.  

 

17. Нововведення – це: 
А) створення нового продукту;  
Б) створення нового підходу у вирішенні соціальних проблем;  
В) введення нових принципів організаційної діяльності . 
Г) усі відповіді правильні; 

 
18. Інновація як соціальна категорія – це: 

А) новий підхід, вирішення проблем, ідея ефективного підходу у прискоренні 
вирішення соціальної проблеми;  

Б) нова ідея, втілена у прискорення вирішення проблеми;  
В) кінцевий результат інноваційної діяльності, реалізованої у вигляді нового або 

вдосконаленого процесу в практичній діяльності;  
Г) ідея, реалізована у вигляді вирішеного соціально-проблемного питання. 

 
19. Вид інновацій це: 
А) сукупність інновацій, що характеризують розвиток інноваційної 

організації; 
Б) сукупність інновацій, згрупованих за фінансовими ознаками; 
В) сукупність інновацій, згрупованих за галузевою ознакою;  
Г) сукупність інновацій, згрупованих за певними ознаками.  
 
20.Чим відрізняється винахід від відкриття?:  
А) цілеспрямованістю пошуку нового;  
Б) непередбачуваністю результатів; 
В) використанням різних підходів; 

Г) чисельністю дослідників 
 


