
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання за ступенем магістр зі спеціальності 

231 Cоціальна робота 
 

Варіант 0. 
 
 1. Чи відповідають наведені визначення означеним видам девіантної 

поведінки; 
а) Девіантна поведінка характеризується як асоціальні проступки дітей і підлітків, 

які повторюються і формуються у певний стереотип дій, що порушують правові 
норми, але не тягнуть за собою кримінальної відповідальності 
б) Дисморфоманія - це поведінка дитини, в основі якої  пристрасть, нездоланний 

потяг до крадіжки без наміру збагачення 
в) Драмоманія характеризується втечами дитини з дому чи школи, поїздками в інші 

райони міста чи населені пункти, прагненням до подорожування, бродяжництва. 
г) ) Психопатологічний тип девіантної поведінки характеризується зловживанням 

однією або кількома психоактивними речовинами без ознак індивідуальної психічної 
або фізичної залежності у поєднанні з іншими порушеннями поведінки. 

 
2. Що таке соціальний статус родини? 
а) характеристика  індивідуальних особливостей членів родини: соціально-

демографічні, фізіологічні, психологічні, патологічні звички дорослих членів сім'ї 
б) характеристика рівня фізичного, психічного, мовленнєвого розвитку членів 

родини у відповідності з інтересами, здібностями. 
в) інтегрований показник положення родини у системі соціальних зв’язків і 

відносин. 
г) основний критерій розвитку родини 

 
3. Яку освіту можуть отримувати засудженні перебуваючи в місцях 

позбавлення волі, згідно із законодавством? 
а) загальноосвітню, професійно-технічну, вищу; 
б) професійно-технічну; 
в) загальноосвітню; 
г) загальноосвітню та професійно-технічну 
 
4. З якою метою створюються будинки-інтернати для людей похилого 

віку? 
а) для надання медичної допомоги; 
б) для надання послуг, спрямованих на підтримання їхньої життєдіяльності 

і соціальної активності; 
в) для надання психологічної допомоги; 
г) для постійного проживання людей похилого віку, які потребують 

стороннього догляду, побутового і медичного обслуговувуння. 
 
5. Найпопулярнішою та найефективнішою програмою профілактики в 

освітніх закладах є: 



а) формування життєвих навичок; 
б) навчання здоровому способу життя; 
в) інформування про негативні наслідки; 
г) програма досягнення соціально-психологічної компетентності. 
 
6. Згідно Закону України “Про соціальні послуги” Соціальний 

супровід – це:  
а) постійний нагляд за особою чи групою осіб, надання відповідної 

допомоги в потрібний момент через певний період часу; 
б) вид соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальної опіки, 

допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з 
метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 
статусу;  

в) вид соціального обслуговування, який передбачає надання комплексу 
соціальних послуг, спрямованих на подолання життєвих труднощів, 
збереження, підвищення соціального статусу; 

г) система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне 
забезпечення населення від соціальних ризиків. 

 
7. Психічне відхилення пов’язане із бродяжництвом у неповнолітніх 

має назву: 
а) дефіцит вулиці; 
б) вуломанія; 
в) дромоманія; 
г) бродяжництвоманія. 

 
8. Демографічна політика якої країни здійснює політику 

стимулювання росту населення 
а) Мексика; 
б) Франція; 
в) Нігерія; 
г) Ізраіль. 

 
 
 
9. Основоположником гуманістичного підходу ставлення до клієнта є : 
а) З.Фрейд; 
б) К.Роджерс; 
в) Х.Перлман; 
г) Г.Міллер. 

10. Родоначальником моделі кризового втручання є: 
а) М. Боуен; 
б) б) Н.Робертс; 
в) Н. Аккерман; 
г) Дж. Каплан. 
 



11. “Ефектом доміно” в теорії систем називають процес: 
a) реверберації; 
б) синергії; 
в) біфуркації; 
г) ентропії. 
 
12. Мінімальна кількість поколінь, яку слід зображувати у генограмі: 
a) 2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) всі відомі покоління. 
 
13. Вища форма організації наукового знання, що дає цілісне уявлення про 
закономірності та істотні зв'язки певної галузі описуваної дійсності, — це: 
а) концепція; 
б) аксіома; 
в) технологія; 
г) теорія. 
 
14. Оберіть сутність біхевіористської моделі соціальної роботи: 
а) поведінка людини визначається впливом зовнішнього середовища, яке 
контролює її за допомогою різного роду стимулів; 
б) поведінка людини визначається її провідними інстинктами; 
в) поведінка людини визначається її мисленням; 
г) поведінка людини залежить від наявності (втрати) сенсу життя. 
 
15. Соціально-радикальна модель соціальної роботи — це модель: 
а) зміст якої полягає у використанні активних методів адаптації і соціалізації 
клієнта задля досягнення ним особистісних змін; 
б) яка ґрунтується на ідеї, що задовільне життя людини залежить від систем, які 
її оточують; 
в) що спирається на марксизм, фемінізм, заперечує психологічні мотиви 
виникнення проблем клієнта; 
г) яка пояснює проблеми людини через проблеми з виконанням її ролей.  
 
16. “Матір'ю” сімейної терапії вважають: 
а) Е. Шайн; 
б) Л. Епштейн; 
в) В. Сатір; 
г) Е. Гартман. 
 
17. Термін “комплементарність” ролей означає: 
а) взаємодоповнюваність ролей; 
б) необхідність говорити компліменти при виконанні ролі; 
в) напруженість між ролями; 
г) взаємовиключність ролей. 
 



18. 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. 
 
19. Сукупність прийомів, методів і впливів, що застосовуються для 
якнайефективнішого рішення проблем – це: 
а) технологія; 
б) алгоритм; 
в) операція; 

г) процедура 
20. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 

злочину виповнилося: 
а) 14 років; 
б) 16 років; 
в) 18 років; 
г) 20 років. 

 
21. Спеціальні навчально-виховні заклади закритого типу для неповнолітніх 

правопорушників бувають: 
а) виховно-трудові колонії загального режиму; 
б) трудові колонії посиленого режиму; 
в) виправно-трудові колонії загального режиму; 
г) виправно-трудові колонії посиленого режиму. 
 
22. Які біологічні причини вживання наркотиків? 
а) психологічна налаштлованість дитини на  проституцію; 
б) ураження головного мозку плоду, які можуть виникнути під час вагітності жінки, 

якщо їй  вводили речовини з психоактивною дією;  
в) відсутність    стійких,    позитивно    зорієнтованих    соціальних інтересів; 
г) прагнення самоутвердитися 
 
23. Які генетичні причини дитячої проституції виділяють науковці? 
а) психологічна налаштлованість дитини на  проституцію; 
б) відсутність знань про контрацепцію, венеричні захворювання; 
в) певний морфоконституційний тип людини (переважання розмірів обличчя над 

розмірами голови, що свідчить про малу масу мозку; фізичні вади - неправильні форми 
у розвитку черепа, аномалії вух, зубів, кінцівок, асиметрія обличчя тощо); 
г) відставання в розумовому і моральному розвитку; 

 
24. Які фактори стримують розвиток проституції на мікрорівні: 
а) контроль    над    порнографічною літературою     та     відеозаписами;      
б)  запровадження     кримінальної відповідальності за сутенерство та звідництво;  
в) реалізація    програми    статевого    виховання школярів через  інститут сім'ї;   
г) посилення покарання за заняття проституцією. 



 
25. Чи відповідають наведені визначення означеним видам девіантної 

поведінки; 
а) Адиктивна поведінка характеризується інфантильним егоцентризмом, надмірним 

прагненням до самоствердження з грубою опозицією до оточуючих, повним 
ігноруванням моральних норм та цінностей,    схильністю    до    імпульсивної    агресії 
б) Драмоманія поведінка підлітків характеризується інфантильним егоцентризмом, 

надмірним прагненням до самоствердження з грубою опозицією до оточуючих, 
повним ігноруванням моральних норм та цінностей,    схильністю    до    імпульсивної    
агресії 
в) Делінквентна поведінка характеризується як асоціальні проступки дітей і 

підлітків, які повторюються і формуються у певний стереотип дій, що порушують 
правові норми, але не тягнуть за собою кримінальної відповідальності 
г) Дисморфоманія - це поведінка дитини, в основі якої  пристрасть, нездоланний 

потяг до крадіжки без наміру збагачення 
 

 


