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Критерii оцiнювання : правильнiсr" 
"iд.rота розгорнутiсть вiдповiдi, визначення основних понять, пов'язаних

дiяльнiстю соцiа_гlьного працiвника у решriзацii соцiальноi полiтики

повнота
з
в УкраiЪi.

Перелiк допомiжних матерiа.гliв
Орiентовний перелiк питань:

1. Розкрийте взаемозвоязок сiмейнот та молодiжноi полiтика.
2. Визначте традицiйнi та cyracHi компоненти сiмейнот полiтики.
з- Визначте чинники форrчrування державноI сiмейноi полiтики в YIgaihi.
4. Розкрийте цринципи державноi сiмейноi полiтики.
5. Проаналiзуйте проблеми реа.гriзацiт державнот сiмейноi полiтики в

УкраiЪi.
6. Розщрийте нацрямки державнот сiмейноi полiтики в Ущршнi.
7. Проанапiзуйте моделi сiмейноi полiтики запропоноваrтi д. Готье.
8. Проаналiзуйте нормативно-правове забезпечення соцiальноТ

молодiжноi полiтики в УrсpаiЪi.
9. Визначте умовИ реагliзацii державноТ молодiжноi полiтики в УкраiЪi.
1 0. Проана.гliзуйте функцiI державноi молодiжноi полiтики.
1 1. Охаршстеризуйте молодь як цiльову гругry держ€lвноi молодiжноi

полiтики.
12. Визначте мiсце молодiжнlD( та мiжнародних орг€}нiзацiй у cTpyKTypi

молодiжноi полiтики.
13. Визначте засоби реалiзацii молодiжноi полiтики в Украiъi.
14. Проана.тliзуйте фiнансування молодiжноi полiтики в УкраiЪi.
15. Охарактеризуйте оргаlriзаrдiйно-економiчний мехаrriзм формування та

реапiзацii державноi молодiжноi полiтики.
16. Охарактеризуйте законодавчо-правовий механiзм формування та

решiзацii державноi молодiжноi полiтики в YKpaTHi.
17. Розкрийте етапи становлення спецiапiзовЕlнlD( соцiапьнrо< служб в

УкраiЪi.
18. Розкрийте cyTHicTb системи

рiзними категорiями сiмей.
роботи спецiалiзованих формувань з

19. Вкажiтъ основний змiст та види посJryг, якi надають спецiалiзованi
слУжýи, що працюють з вiЙськовосrryжбовцями та JлIасниками бойових дiй.



20. Охарактеризуйте соцiа-гrьнi послуги, якi надаютъся через ,.p.rny Ц."rрЪ
соцiально- психологiчнот реабiлiтацiт дiтей та молодi з iнва-гriднiстю.

21. Розкрийте особливостizr. rозкриите осоOливост1 виховання та соцiальноi пiдтримки
IByTb з ВIЛ.
22. Охарактеризуйте ocHoBHi державнi соцiальнi гарантii.

живуть з ВIЛ.

23. Охарактеризуйте соцiальне забезпечення в УкраiЪi: гарантii, понrIття.
24. Визначте поняТтя <<соцiальнi пос.гryги) та охарактеризуйте ik види.
25. Обцрунтуйте iнновацiйнi засади дiяльностi державноi служби зайнятостi

в умовах суспiльних трансформацiй.
26. Розкрийте ocHoBHi напрями соцiалъноi дiяльностi недержавних

органiзацiй.
27.Впзначте поIIяття (державна соцiальна допомогa>) та охарактеризуйте iх

види.
28. Розкрийте специфiку взаемодii недержавних органiзацiй з державними

установами.
29 - Здiйснiть порiвнялъну характеристику соцiальноi роботи недержавних

органiзацiй в YKpaiHi та за кордоном, видiлiтъ спiльнi та вiдмiннi риси.
30. ОхаРактеризУйте соцiальну роботу недержавних органiзацiй в YKpaiHi.
31. Проаналiзуйте особливостi взаемодii недержавних органiзацiй iз

засобами масовоТ iнформацii.
З2. Запропонуйте тематикУ тренiнгiв для волонтерiв, що праIцоють в

недержавнID( органiзацiях, якi займаrоться наданням соцiапьних посJryг.
З3. РОзробiть прикJIад угоди про спiльну дiяльнiсть мiж мiською

державноЮ органiзацiею та недержавною органiзацiею (недержавна
органiзацiя за вибором студента).

З4. РОЗРОбiть проект з€lявки недержавноТ органiзаIliТ на отриманЕя гранту.
35. Заповнiть таблиIцо <<Спiльнi та вiдмiннi риси державних та

недержавних органiзацiй> та обrрунтуйте вiдп овlдь.
,Щержавнi органiзацii Недержавнi органiзацii

Спiльне
Вiдмiнне

36. Опишiть, якi iз соцiальних пiльг надаютъся дiтям з багатодiтних сiмей.
37. Складiть власне резюме iз зазначенЕям основних особистих та

професiйних досягнень.
38. Складiть власний мотивацiйний лист дJIя y"lacTi в KoHKypci на

замiщення вакантноi посади фасiвця соцiальноI роботи в центрах соцiшrьних
служб для ciM'i дiтей та молодi.

39. Визначите умови надання соцiальноi допомоги з тимчасовоi втрати
працездатностi.

40. Складiть список власних професiйних та особистих досягнень, для
спiвбесiди п пi в магi за спgцiа-гtьнiстю <<Соцiаrrьна

дlтеи, що

Завiдувач кафедри соцiалъноi
педагогiки та соцiальноi


