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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму співбесіди розроблено за програмами освітньо-кваліфікаційного 
рівня «кваліфікований робітник», які бажають здобувати вищу освіту освітньо- 
кваліфікаційного «молодший спеціаліст» спеціальності 231 «Соціальна робота».

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 
ступеня молодший спеціаліст на освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований 
робітник» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Мета співбесіди -  перевірка рівня теоретичної та практичної підготовки 
абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають 
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста та мають право складати вступні випробування у формі 
співбесіди згідно з Правилами прийому до Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2017 році.

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступник повинен знати:
- призначення та функції соціальної роботи в сучасному суспільстві;
- структуру системи соціальної роботи, взаємозв’язок її структурних 

компонентів;
- концептуальні питання наукового та практичного розвитку соціальної 

роботи;
- аспекти світового досвіду та особливості становлення соціальної 

роботи в Україні;
- цінності, принципи, ролі, функції та обов’язки спеціалістів з соціальної 

роботи;
- концептуальні питання становлення та розвитку об’єкта соціальної 

роботи та взаємодії об’єкта -  суб’єкта соціальної роботи;
- кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності соціального 

працівника.

Вступник повинен вміти:
- аналізувати питання реального стану соціального розвитку та 

соціальної роботи;
- виділяти та обґрунтовувати взаємозв’язок соціальної роботи в 

реальному розвитку суспільства, держави;
- використовувати понятійний апарат соціальної роботи;
- розрізняти та застосовувати критерії професійності соціального 

працівника, формувати особисте бачення процесу становлення та 
розвитку спеціаліста з соціальної роботи;

- будувати структурно-логічних схем щодо компонентів соціальної 
роботи;



формувати оціночні характеристики компонентів соціальної роботи та 
характеристики використання спеціальних рис спеціалістів з соціальної 
роботи;

- аргументувати власні рекомендації щодо використання/орієнтування 
методичних джерел соціальної роботи як особливого виду діяльності.

Характеристика спеціальності
Кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Соціальна 

робота» студент отримує після навчання і ґрунтовного оволодіння 
дисциплінами, що передбачені навчальним планом. Ці знання дозволять 
майбутнім випускникам на високому фаховому рівні здійснювати практичну 
професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована 
на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, 
сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, 
підвищення рівня їх благополуччя. Випускники за кваліфікацією «молодший 
спеціаліст із соціальної роботи» працюватимуть у державних і громадських 
закладах, які надають соціальні послуги різним категоріям населення у стані 
ризику, державних органах управління, органах місцевого та регіонального 
самоврядування, вищих навчальних закладах, коледжах та гімназіях. У 
процесі навчання студенти проходять практику в соціальних організаціях, де 
набувають умінь та досвіду практичної соціальної роботи

3. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

Тема 1. Поняття «соціальна робота» та актуальність її розвитку в
Україні

Поняття «соціальна робота», її мета. Завдання соціальної роботи. 
Соціальна робота як наукова галузь, різновид суспільної діяльності, 
соціальний інститут. Міждисциплінарні зв’язки соціальної роботи. Функції 
соціальної роботи. Цілі соціальної роботи.

Тема 2. Зміст та структура соціальної роботи
Структура соціальної роботи. Об’єкт соціальної роботи. Основні 

принципи теорії соціальної роботи. Специфічні принципи практичної 
соціальної роботи. Основні принципи функціонування соціальної роботи в 
канадському суспільстві.

Тема 3. Історичні аспекти виникнення та розвитку соціальної 
роботи в Україні та за кордоном

Соціальна робота в додержавний період існування прадавніх слов’ян. 
Заснування Київської держави і початки соціальної практики. Вплив 
хрещення Русі-України на розвиток благодійності. Короткий огляд розвитку 
соціальної роботи за кордоном.
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Тема 4. Фах «соціальна робота»
Соціальна робота як професія. Рівні та типи практики соціальної роботи. 

Прямі та непрямі соціальні послуги. Функції та ролі соціального працівника. 
Аналітичні та інтерактивні навички соціального працівника.

Тема 5. Цінності та етика соціальної роботи
Поняття «цінностей соціальної роботи».. Особистісно-моральні якості 

соціального працівника. Огляд основних цінностей соціальної роботи. 
Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні 
принципи професії соціального працівника. Проблемні ситуації в соціальній 
роботі.

Тема 6. Теоретичні засади соціальної роботи
Теорії загальної практики соціальної роботи. Моделі практичної 

соціальної роботи.

Тема 7. База знань для загальної практики соціальної роботи
Визначення рівнів знань, які використовуються в соціальній роботі. База 

знань відповідно до рівнів освіти в соціальній роботі.

Тема 8. Форми і методи соціальної роботи
Форми соціальної роботи. Поняття методів соціальної роботи. 

Теоретичні методи соціальної роботи. Практичні методи соціальної роботи.

Тема 9. Загальна практика соціальної роботи
Поняття «загальна практика соціальної роботи». Огляд складових 

загальної практики соціальної роботи. Загальна (генералістична) модель 
прийняття рішення соціальним працівником під час роботи з індивідуальним 
випадком.

Тема 10. Мікрорівень практики соціальної роботи -  індивідуальна
соціальна робота

Соціальна робота з індивідами. Модель соціальної системи індивіда. 
Соціальне функціонування. Сучасні методи індивідуальної соціальної 
роботи. Ресурси соціальної роботи. Сімейна терапія.

Тема 11. Соціальна робота з групою -  мезорівень практики
Визначення і суть соціальної роботи з групою. Категорії груп у практиці 

соціальної роботи. Основні моделі соціальної роботи з групою (терапевтична 
групова робота, соціальна групова робота, самокерована групова робота). 
Групова динаміка. Переваги групової роботи.

Тема 12. Макрорівень практики соціальної роботи: робота з 
громадами та вплив на соціальну політику

Соціальна робота з громадами. Характеристика соціальної політики.
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Реформування соціальної політики в Україні. Соціальний захист як контекст 
практики соціальної роботи. Структура соціального захисту та складові 
соціального забезпечення в Україні. Три основних підходи до розв’язання 
соціальних проблем. Основні моделі соціального забезпечення та соціальної 
підтримки населення в сучасному світі.

Тема 13. Система соціального обслуговування і соціальних служб в
Україні

Специфіка системи соціального обслуговування в Україні. Основні 
тенденції у соціальному обслуговуванні в Україні. Територіальні центри. 
Соціальні служби для молоді. Державна служба зайнятості. Недержавні 
заклади соціальної роботи.

Перелік питань для проведення співбесіди
1. В чому полягає суть поняття «соціальна робота» ?
2. Які завдання соціальної роботи?
3. В чому полягає відмінність соціальної роботи як науки, різновиду 

суспільної діяльності та соціального інституту ?
4. Які функції соціальної роботи ?
5. Які цілі соціальної роботи ?
6. Що є об’єктом соціальної роботи ?
7. Які ви можете назвати основні принципи теорії соціальної роботи ?
8. Які ви знаєте специфічні принципи практичної соціальної роботи ?
9. Що ви можете розказати про соціальну роботу в додержавний період 

існування прадавніх слов’ян ?
10. Який вплив мало хрещення Русі-України на розвиток благодійності ?
11. Дайте короткий огляд розвитку соціальної роботи за кордоном.
12. Які особливості соціальної роботи в західноукраїнському регіоні до 

початку Другої світової війни ?
13. Назвіть і коротко охарактеризуйте рівні та типи практики соціальної 

роботи.
14. В чому відмінність між прямими та непрямими соціальними 

послугами?
15. В чому полягають функції соціального працівника ?
16. Які ролі може виконувати соціальний працівник ?
17. Коротко охарактеризуйте аналітичні та інтерактивні навички 

соціального працівника.
18. Назвіть основні форми та види соціальних послуг.
19. Яка структура сфери надання соціальних послуг ?
20. Як здійснюється фінансування соціальних послуг в Україні ?
21. Хто може бути клієнтами соціальної роботи ?
22. Які сфери практичної соціальної роботи ви можете назвати ?
23. Коротко охарактеризуйте поняття “цінності соціальної роботи”.
24. Якими повинні бути особистісно-моральні якості соціального 

працівника ?



8
25. Якими основними професійними цінностями повинен керуватися 

соціальний працівник у своїй роботі ?
26. Які теорії лежать в основі загальної практики соціальної роботи ?
27. Які моделі практичної соціальної роботи ви можете назвати ?
28. Назвіть та коротко охарактеризуйте рівні знань, які 

використовуються в соціальній роботі.
29. Якою є база знань відповідно до рівнів ревіти в соціальній роботі ?
30. Які існують форми соціальної роботи ?
3 1. В чому сутність поняття «методи соціальної роботи» ?
32. Які ви знаєте теоретичні методи соціальної роботи ?
33. Які ви знаєте практичні методи соціальної роботи ?
34. Поясніть поняття «загальна практика соціальної роботи» .
35. Назвіть та коротко охарактеризуйте складові загальної практики 

соціальної роботи.
36. Коротко охарактеризуйте особливості оціальної роботи з індивідами.
37. Які ресурси може використовувати соціальний працівник?
38. В чому полягають особливості соціальної групової роботи ?
39. Які основні моделі соціальної групової роботи ви можете назвати ?
40. Яка специфіка системи соціального обслуговування в Україні ?

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди.
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням приймальної 

комісії, про що складається відповідний протокол.
Г олова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за 

проведення вступного випробування, попередньо складає необхідні 
екзаменаційні матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії 
оцінювання відповіді вступника.

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм співбесід. 
Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені 
В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).

Співбесіди проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до 
Коледжу Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського у 2017 році.

Розклад проведення співбесід, що проводяться Коледжем 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 ОКР (ступенями) та формами навчання.

На співбесіду вступник з’являється з паспортом.
Співбесіда проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним 

вступником, яких призначає голова предметної екзаменаційної комісії згідно 
з розкладом у день іспиту.

http://www.mdu.edu.ua
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Вступник одержує три екзаменаційні білети, кожен з яких містить по 1 

питанню, перелік яких відповідає програмі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«кваліфікований робітник» на дану спеціальність та визначається Правилами 
прийому до Коледжу Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського у 2017 році. На кожне питання треба дати вичерпну 
відповідь.

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 
відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 
вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 
її проведення.

Співбесіда оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, при цьому кожне 
питання оцінюється в 33 бали. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого 
питання, то вважається, що співбесіду не складено.

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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