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РОБОЧА ПРОГРАМА IСПИТУ
СОЦIАЛЬНА ПОЛIТИКА В YKPAIHI

знань
спецiалънiсть
гzLлузь

вибiркова

23 Соцiальна робота

231 Соцi€ulьна

робота (Соцiальна робота )

спецiа-пьна психологiя

спецiалiзацiя

iнститут, факулътет IНСТиryт людини
вiддiлення

2018

-20|9 навчшIьний piK

Форма опису програми екзамену

Кафедра соцiалъноI педагогiки та соцi
2 кчос

Форма проведенн4 : письмова
Тривалiсть проведення: 1 година 20 хвилин

м

,u por.opHyTicTb вiдповiдi, визначення основних понять, пов'язаних з
В
дiяЪьнiстю соцiалъного працiвника у реалiзацii соцiальноi полiтиКИ YKPaTHi.
Пеоелiк допомiжних MaTeplzlJIlB
Орiентовний перелiк питань:
1. Розкрийте взаемозв'язок сiмейнот та молодiжнот полiтика.
2. Визначте традицiйнi та cylacHi компоненти сiмейнот полiтики.
з. Визначте.r""""п" формування державноТ сiмейноi полiтики в YKpaTHi.
4. Розкрийте принципи державнот сiмейноi полiтики,
5. Проаналiзуйте проблеми реалiзацii державноi сiмейнот полiтики в
Украiнi.
В. Розкрийте напрямки державноi сiмейноi uолiтики в YKpaiHi.
7. Проаналiзуйте моделi сiмейноi полiтики запропоНованi А. Готьс.
8. Проаналiзуйте нормативно-правове забезпечення соцiальноi
молодiжноi полiтики в YKpaiHi.
9. Визначте умови реалiзацiТ державноi молодiжноi полiтикИ в YKpaiHi.
t 0. Проаналiзуйте функцii державноi молодiжноi полiтики.
11. Охарактеризуйiе молодь як цiлъову групу державноi молодiжноi
полiтики.

Визначте мiсце молодiжних та мiжнародних органiзацiй у cTpyKTypi
молодiжноi полiтики.
1З. Визначте засоби реалiзацii молодiжноi полiтики в YKpaTHi.
14. ПроаНалiзуйте фiнансування молодiжноi полiтики в YKpaTHi.
15. Охарактеризуйте органiзацiйно-економiчний механiзм формування та
реалiзацii державноi молодiжноi полiтики.
16.Охарактеризуйте законодавчо-правовиЙ механiзм формуваннЯ та
реалiзаuii державноi молодiжноi полiтики в YKpaiHi.
|7.РозкРийте етапи становлення спецiалiзованих соцiальних служб в
12.

YKpaiHi.

i8. Ро.*рийте сутнiстъ системи роботи спецiалiзованих формувань з
рiзними категорiями сiмей.
19. Вкажiть основний змiст та види послуг, якi надаютЬ спецiалiЗованi
служби, що працюють з вlйсъковослужбовц

20. Охарактеризуйте соцiальнi послуги, якi надаються через мережУ I-{eHTpiB
соцiально_психологiчноi реабiлiтацiТ дiтей та молодi з iнвалiднiстю.
21. Розкрийте особливостi вихованнrI та соцiальноi пiдтримки дiтей, що
живуть з ВIЛ.
22 . Охарактеризуйте ocHoBHi державнi соцiальнi гарантiТ.
23. Охарактеризуйте соцiапьне забезпеченнrI в УкраiЪi: гарантii, поняТТЯ.
24.Визначте поняття <соцiальнi послуги)) та охарактеризуйте ik ВиДИ.
25. Обryунтуйте iнновацiйнi засади дiяльностi державноi сrryжби зайнятостi
в умовах суспiльних трансформацiй.
26. РозкРийте ocHoBHi напрями соцiальноi дiяльностi недержавних

органiзачiй.

27.визначте поняття (державна соцiальна допомога) та охарактеризуйте iх

види.
28. Розкрийте специфiку взаемодii недержавних органiзацiЙ з дерЖаВНИМИ

установами.

29. Здiйснiть порiвняльну характеристику соцiальноI роботи недержаВнИХ
органiзацiй в УкраiЪi та за кордоном, видiлiть спiльнi та вiдмiннi риси.
30. Охарактеризуйте соцiальну роботу недержавних органiзацiй в Украiнi.
з 1. Проаналiзуйте особливостi взаемодiт недержавних органiзачiй iз

засобами масовоi iнформацii.
32. Запропонуйте тематику тренiнгiв для волонтерiв, що працюють в
недержавних органiзацiях, якi займаються наданням соцiальних ПоСлУГ.
33. Розробiтъ прикJIад угоди про спiлъну дiяльнiсть мiж мiською

державною органiзацiсю

та

недержавною органiзацiсю (недеРЖаВНа

органiзацiя за вибором студента).
З4. Розробiть проект заявки недержавноi органiзацiТ на отриманнЯ ГРаНТУ.
вiдмiннi риаи державних та
35. Заповнiть таблицю <<Спiльнi
ите вlдп овlдь.
ооrрунтуите
й> та об
недержавних органlзацlи))
Недержавнi olrq
Державнi органiзацii

та

|

Спiльне
Вiдмiнне
36. Опишiть, якi iз соцiальних пiльг надаються дiтям з багатодiтних сiмей.
37. Складiть власне резюме iз з€вначенням основних особистих та
професiйних досягнень.

в

KoнKypcl на
38. Складiть власний мотивацiйний лист для участi
замiщення BaKaHTHoi посади фахiвця соцiальноi роботи в центрах соцiальних
служб для ciM'T дiтей та молодi.
39. Визначите умови надання соцiальнот допомоги з тимчасовоi втрати
працездатностi.
40. Складiть список власних професiйних та особистих досягнень, для
спiвбесiди при вступi в магiстра
Завiдувач кафедри соцiальноi
педагогiки та соцiальноi роботи

т
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Веретенко Т. г.

