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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сучасна підготовка фахівців напряму  1301 «Соціальне забезпечення» 

зі спеціальності: 6.130102 «Соціальна робота», як галузі  науково-

теоретичних досліджень, розробки та впровадження практичних технологій і 

технік у роботі в системі «соціум-людина» та «людина-людина» ґрунтується 

на інтеграції навчальних дисциплін, які спрямовані на забезпечення якості 

професійної підготовки та забезпеченні ефективності професійної діяльності 

у соціальних службах для дітей, сім’ї та молоді. 

Актуальним у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників є 

дотримання співвідношення теоретичного та практичного компонентів, що 

передбачає формування знань, умінь та навичок та проявляється у багатьох 

аспектах професійної діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників вимагає 

сформованості певних особистісних якостей, які забезпечуватимуть 

успішність майбутньої діяльності (професійна компетентність, професійне 

мислення, робота в команді, робота з клієнтами, емпатія, комунікативність, 

аналіз ситуацій та проблем). 

Отримання освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Соціальна 

робота» базується на визначені рівня підготовки випускників із нормативних 

дисциплін циклу професійно-практичної підготовки відповідного 

навчального плану. 

 Чинними навчальними планами підготовки спеціалістів соціальної 

сфери передбачено наступні форми державної атестації: 6.130102 «Соціальна 

робота» ОР «бакалавр»  – комплексний кваліфікаційний екзамен. 

Питання до державних екзаменів відповідають змісту робочих 

навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно 

з ухвалою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  (Протокол  

№ 4 від 18 квітня 2018 р.) 

Випускники спеціальності «Соціальна робота» повинні мати 

теоретичні знання та практичні навички з нормативних дисциплін циклу 

професійно-практичної підготовки відповідно освітніх характеристик 

фахівців освітнього рівня «бакалавр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

комплексного кваліфікаційного екзамену  

 

для спеціальності «Соціальна робота», 

 освітнього рівня «бакалавр» 

 

Теорія соціальної роботи 

Сутність поняття «соціальна робота». Предмет, принципи та завдання 

соціальної роботи. Сутність поняття «теорія соціальної роботи».  Призначення 

теорії соціальної роботи. Класифікація теорій соціальної роботи. Класифікація 

об’єктів соціальної роботи. Основні напрями соціальної роботи. Функції 

соціальної роботи. Характеристика методів індивідуальної соціальної роботи. 

Характеристика методів групової соціальної роботи. Характеристика методів 

роботи в громаді. Основні напрямки роботи соціальних працівників з молоддю. 

Зміст надання соціальної допомоги та соціальних послуг у соціальних службах.  

Зміст надання соціальної допомоги та неурядовими організаціями.  
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Технології соціальної роботи 

Визначте основні форми взаємодії соціального працівника зі ЗМI. 

Дайте визначення поняттю «організаційні форми соціальної роботи». 

Визначте ознаки, за якими можна класифікувати організаційні форми 

соціальної роботи. Розкрийте зміст технологій соціальної профілактики. 

Розкрийте зміст технологій соціальної терапії. Наведіть приклади 

організаційних форм роботи профілактичного спрямування. Розробіть 

тематику профілактичних бесід для різних категорій клієнтів. Розробіть 

тематику диспутів соціального спрямування. Розробіть структуру і зміст 

одного диспуту на соціальну тему. Розробіть зміст та опишіть методику 

проведення однієї масової, комплексної вуличної форми соціальної роботи.  

Розробіть зміст та опишіть методику проведення одного заняття 

профілактичної спрямованості. Розробіть тематику профілактичних бесід. 

Розкрийте зміст однієї бесіди.  Розробіть перелік організаційних форм роботи 

для реабілітаційного центру. Розробіть зміст вуличної ігротеки. Наведіть 

приклади кількох ігор. 
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Історія соціальної роботи 

Охарактеризуйте сільську громаду як осередок соціального захисту 

нужденних. Традиції соціальної підтримки нужденних за часів козацтва. 

Етапи розвитку соціальної роботи в Україні. Започаткування підготовки 



соціальних робітників в Україні. Ґенеза центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді.  
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Соціальна політика в Україні 

Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції. Правова та 

інституційна база соціальної політики. Принципи реалізації соціальної 

політики. Класифікація держав загального добробуту. Система соціальної 

політики в Україні. Молодіжна політика як складова соціальної політики в 

Україні. Сутність, особливості та основні напрямки державної молодіжної    

політики в Україні. 
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