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Критерії оцінювання:  

правильність і логічність відповіді на питання, чіткість, повнота та 
розгорнутість відповіді,  глибоке знання основних категорій та зв’язку між 
ними, знання методів, форм, технологій соціальної роботи з різними 
категоріями отримувачів послуг, вільне орієнтування в них та оперування ними 

1.Сутність понять «біженець», «мігрант» та «внутрішньо переміщена особа». 
Основні ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні  
2.Типи міграції, їх характеристика 
3.Соціально-психологічний портрет внутрішньо переміщеної особи 
4.Аналіз потреб внутрішньо переміщених осіб 
5. Особливості отримання юридичного статусу внутрішньо переміщеної особи 
6. Стан забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні 

7. Характеристика принципів здійснення соціальної роботи з мігрантами  

8. Методи та форми соціальної роботи з мігрантами та їх сім’ями 

9. Різновиди соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами 

10.Роль недержавних організацій у надані  соціальної підтримки внутрішньо 
переміщеним особам 

11.Характеристика мультидисциплінарного підходу у допомозі внутрішньо 
переміщеним особам, сім’ям з дітьми 

12.Сутність понять «військовослужбовець», «учасник бойових дій». Вплив 



військового конфлікту на сімей військовослужбовців 
13.Типи сімей військовослужбовців, проблеми з якими стикаються 
військовослужбовці та члени їх сімей. 
14.Види соціальної підтримки військовослужбовців та їх сімей 
15.Властивості соціальної підтримки сімей військовослужбовців 
16.Соціально-правові гарантії військовослужбовцям та членам їх сімей 
17.Принципи та функції соціальної роботи із військовослужбовцями та їх 
сім’ями 
18.Напрямки та форми соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців 
19. Особливості соціально-психологічного супроводу військово-службовців та 
членів їх сімей  в кризових ситуаціях 
20. Напрями роботи соціального працівника з дітьми, батьки яких є учасниками 
бойових дій 
21.Ознаки та симптоми посттравматичного стресового розладу у дітей 
учасників бойових дій, шляхи його подолання 
22.Основні складові соціально-психологічної допомоги дітям учасників бойових 
дій 
23.Особливості соціальної реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей 
24. Міжнародний досвід надання соціальної допомоги військовослужбовцям та 
членам їх сімей 
25.Сучасні глобальні тенденції змін в структурі сім’ї та сімейних відносинах  
26.Сутність сімейно-орієнтованого підходу в соціальній роботі  
27.Ознаки вразливості сім’ї, їх характеристика 
28.Основні принципи соціально-педагогічної роботи із сім’ями 
29.Ознаки сімей,  які перебувають у складних життєвих обставинах 
30.ласифікація сучасних форм соціальної роботи із сім’ями з дітьми ( за 
кількістю учасників, за домінуючим засобом впливу) 
31.Класифікація методів соціальної роботи із сім’ями з дітьми 

32.Шляхи/способи виявлення індикаторів вчинення насильства щодо дитини 

33.Особливості та принципи здійснення опитування батьків або інших родичів 
дитини, яка зазнала насильства. “Цикл насильства”, його фази 

34.Основні етапи та завдання соціально-педагогічної роботи з дитиною-жертвою 
насильства  

35.Зміст поняття “жорстоке поводження з дитиною”,  його види 

36.Особливості, етапи та принципи здійснення опитування дитини, яка зазнала 
насильства 

37.Поняття фізичного насильства над дитиною, його специфіка 



 



 

 

 


