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1. Загальні положення 

Програма вступного випробування (тестування) для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» та попередньо здобутого рівня вищої освіти розроблено на основі 

типової програми курсу «Вступ до соціальної роботи» (автори Жуков В.І., 

Тименко В.М.) / «СОЦІАЛЬНА РОБОТА: навчально-методичний комплекс» 

за ред. Андрущенка В.П., Карпенко О.Г., Толстоухової С.В.. – К.: Вид-во 

НПУ ім. М.Драгоманова, 2006. - С. 77-84) та затвердженого стандарту вищої 

освіти.   

Організація та проведення фахового вступного випробування  

(тестування) відбувається у порядку визначеному у Положенні про 

приймальну комісію Херсонського державного університету. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання за 

рівнем вищої освіти «бакалавр». 

Форма вступного випробування: тестування. 

Тривалість вступного випробування  – на виконання відведено 60 

хвилин / 1 абітурієнт (-ка).  

Результат вступного випробування (тестування) оцінюється за 

шкалою від 0 до 200 балів. 

Під час проведення вступного випробування (тестування) не 

допускається користування електронними приладами, підручниками, 

навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено 

рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час 

додаткового вступного випробування (співбесіди) сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 

вступника член фахової атестаційної комісії вказує причину відсторонення та 

час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка 

менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та 



Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на 

навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.  

Вступники, які не з’явились на вступне випробування (тестування) без 

поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у випробуванні не 

допускаються.  

 



2. Зміст програми  

 
Тема 1. Соціальна робота як наука. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві 

Сутність соціальної роботи. Головна мотивація. Фундаментальні принципи. 

Соціальна робота як соціальний інститут. Напрями соціальної роботи. Сфера компетенції 

соціальної роботи у різних країнах. 

Соціальна робота як система знань. Основні теорії вивчення сучасної соціальної 

роботи.. Підходи до визначення наукового статусу соціальної роботи.. Предмет соціальної 

роботи як науки. Метод дослідження в дії. Наукові дослідження в соціальній роботі. 

Мета й завдання соціальної роботи як навчальної дисципліни. Знання, вміння і 

цінності соціального працівника. Сукупні вимоги до професійних знань і умінь соціальних 

працівників. Навчальні програми з соціальної роботи. 

Місце соціальної роботи в структурі соціально-гуманітарних наук. Наукові 

дисципліни, пов’язані з соціальною роботою: політологія, педагогіка, економіка, 

соціальна педагогіка, культурологія, юриспруденція,  медицина, соціологія. Соціологія і 

соціальна робота.. Взаємозв’язок соціальної роботи із психологією. Педагогіка і соціальна 

робота. Соціальна робота та історія. Соціальна політика і соціальна робота. 

 

Тема 2. Соціальна робота як фахова діяльність 

Погляди на сутність й зміст соціальної роботи як фахової діяльності. Практична 

соціальна робота. Зміст й мета соціальної роботи. Завдання та об’єкт. Суб’єкти соціальної 

роботи. Функції соціальної роботи. Ролі соціальних працівників. Сфера діяльності 

соціальних працівників. 

Передісторія виникнення фахової соціальної роботи. Проблеми періодизації історії 

соціальної роботи. Моделі становлення соціальної роботи. Погляди щодо суті й 

призначення соціальної роботи. Етапи професіоналізації соціальної роботи. 

Еволюція фахової соціальної роботи. Етапи історії соціальної роботи. Соціальна 

робота в античних державах. Ідеологія перших християнських общин. Суспільна допомога 

й благодійність у Київській Русі. Суспільна допомога Середньовіччя. Соціальна робота в 

епоху Просвітництва. Соціальна допомога в ХІХ ст. 

Історія фахової соціальної роботи в Україні. Соціальна робота у Великобританії, 

США, Німеччині. Становлення соціальної роботи в Російській імперії та сучасній Україні.  

 

Тема 3. Філософія соціальної роботи 

Зв'язок соціальної роботи з філософією. Філософські принципи соціальної роботи. 

Основні концепти філософії соціальної роботи: гуманізм,позитивізм, утопізм, 

професіоналізм. Філософська концепція реконструкції суспільства. 

Метацінності та ідеали соціальної роботи. Система філософських  цінностей 

соціальної роботи. Цінності-цілі. Цінності-засоби. Цінність людського життя. Мир як 

цінність. Принцип рівності та недискримінації. Справедливість як непересічна цінність 

соціальної роботи. Солідарність, соціальна відповідальність, соціальна справедливість. 

Права людини і громадянське суспільство. Поняття громадянського суспільства. 

Правова свідомість та правова культура – складові громадянського суспільства. Ідея прав 

людини як чинник соціальної роботи. Права людини: першого,другого і третього 

поколінь. 

 

Тема 4. Методологія соціальної роботи 

Компоненти методології соціальної роботи. Найактуальніші методологічні 

проблеми соціальної роботи. Становлення методології соціальної роботи. 

Процес соціальної роботи. Поняття процесу соціальної роботи. Підходи до 

тлумачення процесу соціальної роботи: раціональний або лінійний, покроковий або 

аналітичний,практичний. Фази процесу соціальної роботи. 



 

Тема 5. Методи і технології соціальної роботи 

Поняття «метод». Сутність методів соціальної роботи. Класифікації методів у 

соціальній роботі. «Соціальні технології». Загальні та спеціальні технології соціальної 

роботи. 

Стратегії втручання у соціальній роботі. Пряме втручання. Комбіноване або 

проміжне втручання. Втручання,спрямоване на зміну системи. 

Рівні соціальної роботи. Мікрорівень, мезорівень та макрорівень у соціальній 

роботі. Індивідуальна соціальна робота. Групова соціальна робота. Соціальна робота в 

громаді. Відмінності між рівнями соціальної роботи. 

 

Тема 6. Фахові вимоги до соціального працівника 

Складові ідеального образу соціального працівника. Сучасний соціальний 

працівник як фахівець. Фахові знання та вміння. Критерії компетентності соціальних 

працівників. Професійне становлення соціального працівника. Принципи професійного 

виховання соціального працівника. Контексти реалізації діяльності соціального 

працівника. Показники професіоналізму соціального працівника. 

Особистісні вимоги до соціального працівника. Групи особистісних якостей 

соціального працівника. Гуманність соціальної роботи та альтруїзм. Система цінностей 

фахівця з соціальної роботи.. Взаємозв’язок між професійними і духовно-моральними 

якостями соціального працівника. Характеристика справжнього фахівця соціальної 

роботи. 

 

Тема 7. Клієнти в соціальній роботі 

Особливості статусу клієнта соціальної роботи. Потенційні клієнти соціальної 

роботи у різних країнах світу. Закон України «Про соціальні послуги». Стадії подолання 

складних життєвих обставин. 

Потреби клієнтів і ресурси їх задоволення. Поняття «потреба». Типологія потреб 

індивідів. Піраміда потреб людини за А. Маслоу. Групи потреб. Поняття «ресурсу» у 

соціальній роботі. Концепція мобілізації ресурсів. Потреби людини й ресурси для їх 

задоволення. 

Соціальне виключення, дискримінація та стигматизація клієнтів соціальної роботи. 

Соціальне виключення особистості. Основні сфери виключення індивідів. Форми і методи 

роботи з соціально виключеними клієнтами. Дискримінація, стереотипізація та 

стигматизація як соціальні явища. 

Явища  «набутої безпорадності» та госпіталізму. «Набута безпорадність». Явище 

госпіталізму. Чинники виникнення явищ «набутої безпорадності» та госпіталізму.  

Принцип активізації в соціальній роботі. Право на отримання якісних соціальних 

послуг. Закон України « Про соціальні послуги». Принцип активізації (імпаурменту). 

Основні принципи імпаурменту. Передумови підвищення рівня життя клієнтів соціальних 

служб. Антидискримінаційна практика соціальної роботи. 

 

Тема 8. Професійний обов’язок та професійна відповідальність соціального 

працівника  

Роль етики у розвитку суспільства. Основні етичні концепції. Основні категорії 

професійної етики: етичні стосунки, етична свідомість, етичні дії та професійний 

обов'язок. Деонтологія як розділ етики. Визначення професійної деонтології.  

Питання етики у соціальній роботі. Визначення етики, моралі, моральності. Мета й 

завдання етики соціальної роботи. Функції етики соціальної роботи. Принципи етики 

соціальної роботи. «Золоте правило» етичної системи. 

Відповідальність та обов’язок соціального працівника перед суспільством та 

державою. Відповідальність та обов’язок соціального працівника перед професією. 



Відповідальність та обов’язок соціального працівника перед професійною групою 

(колегами). Професійний обов’язок соціального працівника по відношенню до клієнта. 

Обов’язок соціального працівника перед самим собою. 

Професійні межі соціальної роботи. Моделі прийняття рішень. «Професійне 

вигорання». Використання стратегій релаксації. Профілактика стресу соціальних 

працівників. Прийняття рішень у ситуації морального вибору. 

 

Тема 9. Моральні норми в соціальній роботі 

Моральна норма як структурний компонент моралі. Структура моральних норм 

соціальної роботи. Моральні знання. Моральні переконання. Моральна потреба. Роль 

професійної моралі у формуванні особистості соціального працівника. Чесність. 

Совісність. Об'єктивність. Справедливість Тактовність. Уважність і спостережливість. 

Терпимість. Витримка і самовладання. Доброта. Любов до людей. Самокритичність. 

Адекватність самооцінки. Терпіння. Комунікабельність. Оптимізм. Сила волі. Емпатія.  

Нормативно-правове поле етики соціальної роботи. Етичний кодекс – основа 

професійної діяльності. Конституція України та інші нормативно-правові документи. 

Професійно-етичний кодекс членів Української Асоціації соціальних працівників як 

система професійних дій. Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників. 

Професійно-етичні кодекси соціальних працівників різних країн світу (Великої Британії, 

Швеції, Сполучених Штатів Америки, Канади, Росії). Етичний кодекс спеціалістів із 

соціальної роботи України: зміст та структура. 

 

Тема 10. Особливості етичної культури, етичної комунікації та етикету соціального 

працівника 

Вимоги до поведінки професіонала з огляду на етикет. Принципи етикету 

соціального працівника. Мистецтво проведення бесід, телефонних розмов, переговорів. 

Етикет ділової переписки. Норми поведінки в сім’ї клієнта, на його роботі, в громадських 

об’єднаннях, громадах, церкві тощо. Шляхи і засоби формування морально-етичної 

культури соціальних працівників.  

Основи етичної комунікації в професійній діяльності соціального працівника. 

Основи спілкування соціального працівника як невід’ємна риса професійної 

компетентності. Основні форми і стилі етичного спілкування. Слухання як провідна якість 

соціального працівника. Особливості етичного спілкування з різними категоріями 

клієнтів. 

Особливості етичної культури та її зв’язок з професійним іміджем соціального 

працівника. Етична культура та її складова. Поняття іміджу соціального працівника. 

Складові зовнішньої та внутрішньої привабливості соціального працівника як складова 

іміджу. Мистецтво подобатись і мистецтво впливу на оточуючих як елемент іміджу у 

соціальній роботі. 

 

Тема 11. Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи. Фахове регулювання 

соціальної роботи за кордоном 

Механізми правового регулювання фахової діяльності фахівців соціальної роботи. 

Професійне регулювання. Ліцензування як різновид правового регулювання.  Контрактна 

система відносин між державними й недержавними організаціями. 

Нормативна база соціальної роботи в Україні. Становлення українського 

законодавства. Законодавство України, дотичне до надання соціальних послуг. Українське 

законодавство, що опосередковано впливає на розвиток соціальної роботи. 

Державні програми як документальне забезпечення соціальної політики і 

соціальної роботи. Положення,затверджені указами Президента України та постановами 

Кабінету Міністрів. Державні соціальні стандарти 

 



Тема 12. Мережа відомств України, причетних до соціальної сфери 

Сутність соціального обслуговування і соціальної служби. Організаційні рівні 

діяльності соціальних інституцій. 

Державні соціальні служби в Україні. Система соціальних служб сучасної України. 

Державні заклади, що здійснюють роботу з людьми похилого віку, дорослими особами з 

функціональними обмеженнями, психічно хворими. Державні центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді. Центри по роботі з жінками,бездомними особами та з 

людьми,котрі звільнилися з місць позбавлення волі. 

Недержавні організації у соціальній сфері. Внесок недержавних організацій у 

соціальне обслуговування. Формування системи недержавних соціальних служб в Україні. 

Співпраця державних соціальних служб із «третім сектором» в Україні. 

 

Тема 13.  Особливості управління соціальною роботою 

Менеджмент соціальної роботи. Загальні теорії управління. Засади управління. 

Специфіка управління соціальною роботою. Новий менеджеріалізм. Децентралізація 

соціальних послуг. Формування команди у соціальній службі. 

Супервізія в соціальній роботі. Метод супервізії у соціальній роботі. Функції 

супервізора. Різновиди супервізії. Зміст супервізії. Групова супервізія. Взаємомосупервізія 

або інтравізія. 

Забезпечення якості соціальних послуг. Якість соціальних послуг як 

характеристика послуги. Забезпечення якості соціальних послуг. Стандарти соціальної 

роботи. Моніторинг надання соціальних послуг. Оцінювання соціальних послуг. 
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4. Критерії оцінювання вступного випробування (тестування) 

  

Тест містить 50 однорівневих завдань, що передбачають вибір однієї 

правильної відповіді із запропонованих. Загальна кількість балів тесту – 200.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

тестових 

балів 

Оцінка Кількість 

тестових 

балів 

Оцінка 

1 4 26 104 

2 8 27 108 

3 12 28 112 

4 16 29 116 

5 20 30 120 

6 24 31 124 

7 28 32 128 

8 32 33 132 

9 36 34 136 

10 40 35 140 

11 44 36 144 

12 48 37 148 

13 52 38 152 

14 56 39 156 

15 60 40 160 

16 64 41 164 

17 68 42 168 

18 72 43 172 

19 76 44 176 

20 80 45 180 

21 84 46 184 

22 88 47 188 

23 92 48 192 

24 96 49 196 

25 100 50 200 



Результати тестування оцінюються:  

«рекомендований до зарахування за результатами тестування» 

«не рекомендований до зарахування за результатами тестування». 

рекомендований до 

зарахування за 

результатами 

тестування 

100-200 балів 

не рекомендований 

до зарахування за 

результатами 

тестування 

 

0-99 балів 

 

У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена 

комісії залишає аудиторію з висновком «не рекомендований до зарахування 

за результатами тестування». 
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