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Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма «Соціальна робота» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення:  1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; 

теоретико-практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутість відповіді, 

визначення основних понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, 

уміння використовувати теоретичні знання під час практичних завдань; практичне 

завдання – технологічна та методична грамотність, точність виконання 

практичного завдання. 

Орієнтовний перелік питань: 

І. Теоретичні завдання: 

Соціальна геронтологія 

1. Історія розвитку геронтології як науки. 

2. Етапи історії розвитку соціальної геронтології. 

3. Процес соціального «прозріння». 

4. Соціальна геронтологія на сучасному етапі свого становлення. 

5. Старіння населення як соціально-демографічний процес. 

6. Соціально-демографічні проблеми сучасної України. 

7. Причини соціально-демографічної кризи сучасної Україні. 

8. Демографічна політика держави. 

9. Наслідки старіння населення. 

10. Особливості сучасної демографічної ситуації в світі та в Україні. 

11. Старіння населення і його соціальні наслідки в Україні. 

12. Соціально-психологічні проблеми літніх людей в сучасному суспільстві. 

13. Локалізація людей похилого віку в історичному часі. 

14. Ефективність діяльності людей похилого віку у сфері праці. 

15. Соціальні орієнтації і функції сім'ї по відношенню до літніх. 

16. Старечі нездужання і стареча немічність. Способи їх полегшення. 

17. Спосіб життя і його значення для процесів старіння. 

18. Відхід із життя. 

19. Вікові зміни фізичних параметрів організму людей літнього та похилого віку. 

20. Особливості вікових змін психіки у похилому віці. 

21. Соціальні проблеми літніх людей. 

22. Визначення сутності та змісту понять «умови» та «якість життя». 

23. Віковий підхід до якості життя людей похилого віку. 



 

 

24. Концепція якості життя. 

25. Виміри та оцінка якості життя. 

26. Визначення соціалізації і фактори соціальної адаптації особистості в пізньому 

віці. 

27. Ціннісні орієнтації у людей похилого віку. 

28. Кризи похилого віку. 

29. Проблеми втрат та відчуття самотності серед людей похилого віку. 

30. Підвищення рівня соціально-психологічної адаптації людей похилого віку. 

31. Деонтологія в соціальній роботі з літніми і старими людьми. 

32. Проблема психологічної і вікової сумісності соціальних працівників і клієнтів 

геронтологічного віку. 

33. Психологічна підготовка фахівців – соціальних геронтологів для подолання 

геронтофобії. 

34. Етичні підходи до вирішення можливих конфліктів між соціальними 

працівниками і їх клієнтами літнього та старечого віку. 

35. Критерії підбору кадрів для навчання та роботи за фахом «соціальний 

геронтолог». 

 

Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом 

1. Тенденції правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.  

2. Груповий характер злочинності та правопорушень неповнолітніх. 

3. Неповнолітні в місцях позбавлення волі: кількісний та якісний аналіз.  

4. Державна політика щодо соціально-правового захисту дітей, зокрема, 

попередження правопорушень, бездоглядності серед них. 

5. Поняття «проступок», «правопорушення» та «злочин». 

6. Кримінальна поведінка: критерії та види. 

7. Причини здійснення правопорушень та злочинів неповнолітніми.  

8. Мотивація неповнолітніх правопорушників.  

9. Чинники, що впливають на здійснення правопорушень та злочинів у 

середовищі дітей та підлітків. 

10. Соціальний та психологічний портрет дитини, яка має делінквентну 

поведінку, на різних вікових етапах розвитку. 

11. Рання діагностика.  

12. Рання профілактика (у сім’ї, дошкільній установі, школі).  

13. Поняття соціально-педагогічної профілактики правопорушень. 

14. Мета, завдання та види профілактики. 

15. Принципи соціально-педагогічної профілактики правопорушень. 

16. Аналіз ефективності методів профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх. 

17. Основні міжнародні нормативно-правові документи, прийняті з метою 

захисту неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом.   

18. Вітчизняні нормативно-правові документи, спрямовані на попередження 

правопорушень серед неповнолітніх. 

19. Закон України «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей», Кримінальний кодекс України, Кодекс України про 



 

 

адміністративні правопорушення. 

20. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та 

план заходів щодо її реалізації. 

21. Поняття та принципи ювенальної юстиції. 

22. Історія становлення ювенальної юстиції у світі.  

23. Ювенальний суд як центральний орган ювенальної юстиції. 

24. Особливості та принципи роботи ювенального суду. 

25. Сутність та засади відновного правосуддя. 

26. Розвиток системи відновного правосуддя у світі. 

27. Сімейні групові наради та сімейні конференції як методи відновного 

правосуддя. 

28. Спеціальні заклади для дітей відповідно до Закону України  “Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”. 

29. Основні принципи діяльності спеціальних закладів. 

30. Особливості здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх у 

даних установах. 

31. Система роботи з профілактики делінквентної поведінки та правопорушень 

служб у справах дітей, притулках для дітей, центрах соціально-психологічної 

реабілітації дітей. 

32. Система роботи з профілактики делінквентної поведінки та правопорушень 

та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

33. Система соціально-педагогічної профілактики делінквентної поведінки у 

загальноосвітніх школах, у закладах професійно-технічної освіти. 

34. Особливості роботи з правопорушниками у школах та ПТНЗ соціальної 

реабілітації.  

35. Індивідуальні та групові форми профілактики, інтерактивні методи у 

профілактичній роботі, вибудовування партнерської взаємодії у громаді. 

36. Неповнолітні у пенітенціарній системи.  

37. Специфіка відбування покарання неповнолітніх у виховних колоніях та 

слідчих ізоляторах. 

38. Соціально-педагогічна та психологічна робота з неповнолітніми у 

пенітенціарній системі. 

39. Служба пробації. Закон України про пробацію. 

40. Структура та організація діяльності служби пробації. 

41. Досудова доповідь. 

42. Здійснення нагляду. 

43. Пробаційні програми. 

44. Нормативно-правова база ресоціалізації неповнолітніх, засудженими до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

45. Система установ, залучених до процесу соціальної реабілітації та 

ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до альтернативних покарань. 

46. Соціально-педагогічна робота   з неповнолітніми, засудженими до покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі. 

47. Особливості підлітка, що повернувся з місць позбавлення волі. 

48. Специфічні проблеми неповнолітнього, що повернувся з місць позбавлення 



 

 

волі. 

49. Складання індивідуальної діагностичної карти неповнолітнього, що 

повернувся з місць позбавлення волі. 

50. Соціальна реабілітація та соціальний супровід неповнолітнього, що 

повернувся з місць позбавлення волі. 

 

Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними 

особами. 

1. Розкрийте сутність понять «біженець», «мігрант» та «внутрішньо переміщена 

особа». 

2. Охарактеризуйте типи міграції. 

3. Визначте проблеми з якими стикаються біженців у нових умовах 

перебування. 

4. Складіть соціально-психологічний портрет внутрішньо переміщеної особи. 

5. Визначте потреби внутрішньо переміщених осіб. 

6. Визначте особливості отримання юридичного статусу внутрішньо 

переміщеної особи. 

7. Розкрийте основні ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

8. Визначте актуальні соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб. 

9. Визначте стан забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в 

Україні. 

10. Розкрийте принципи здійснення соціальної роботи з мігрантами. 

11. Визначте перспективні напрямки поліпшення ефективності соціальної роботи 

з мігрантами. 

12. Розкрийте функції соціальних працівників у роботі з внутрішньо 

переміщеними особами. 

13. Визначте напрямки практичної соціальної роботи з внутрішньо 

переміщеними особами. 

14. Охарактеризуйте методи та форми соціальної роботи з мігрантами та їх 

сім’ями. 

15. Охарактеризуйте види соціальної роботи з внутрішньо переміщеними 

особами. 

16. Розкрийте форми соціальної роботи із внутрішньо переміщеними особами. 

17. Розкрийте роль недержавних організацій у надані  соціальної підтримки 

внутрішньо переміщеним особам. 

18. Охарактеризуйте мультидисциплінарний підхід у допомозі внутрішньо 

переміщеним особам, сім’ям з дітьми.  

19. Охарактеризуйте етапи надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

20. Визначте напрямки економічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб до 

приймаючих громад. 

 

Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують 

ризиковану поведінку. 

1. Шляхи передачі ВІЛ та умови, що їх визначають 

2. Передача ВІЛ від матері до дитини 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44832&displayformat=dictionary
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https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=53995&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44842&displayformat=dictionary
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3. Приклади захисту прав ВІЛ-інфікованої дитини та її сім’ї 

4. Фактори ризику, які підвищують частоту передачі ВІЛ від матері до дитини 

5. Особливості формування прихильності до АРВ-терапії у дітей 

6. Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають проблеми в поведінці 

7. Процес розкриття ВІЛ-позитивного статусу 

8. Організаційні аспекти роботи групи в контексті розкриття ВІЛ-позитивного 

статусу 

9. Роль мультидисциплінарної команди в процесі розкриття позитивного ВІЛ-

статусу дитині 

10. Робота з батьками в контексті розкриття ВІЛ-позитивного статусу дитині 

11. Причини виникнення критичних ситуацій у житті сім’ї якої торкнулась 

проблема ВІЛ-інфекції. 

12. Соціально-педагогічні методи оцінки кризових ситуацій у роботі з ВІЛ-

інфікованими. 

13. Вплив стигматизації та дискримінації на якість життя сім’ї якої торкнулась 

проблема ВІЛ-інфекції. 

14. Соціальний захист ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей 

15. Нормативно-правові засади соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та 

їхніх сімей в Україні. 

16. Соціальні виплати (допомоги чи пільги) передбачені для сімей/дітей, яких 

торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу 

17. Уразливість сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу. 

18. Потреби та труднощі сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу. 

19. Потреби осіб, які практикують ризиковану поведінку. 

20. Типи сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу. 

21. Переваги та недоліки соціальної підтримки, яку надають недержавні 

організації ВІЛ-інфікованим дітям в Україні. 

22. Особливості функціонування мережі недержавних центрів денного 

перебування для ВІЛ-інфікованих дітей. 

23. Особливості проведення оцінки потреб сімей, яких торкнулось 

проблема ВІЛ/СНІДу. 

24. Планування роботи з сім’ями, яких торкнулось проблема ВІЛ/СНІДу. 

25. Правила роботи з особами, які практикують ризиковану поведінку. 

26. Актуальні проблеми виховання та розвитку ВІЛ-інфікованих дітей. 

27. Вплив соціальних інститутів на процес соціалізації ВІЛ-інфікованих дітей та 

їхніх сімей. 

28. Основи консультування ЛЖВ. 

29. Роль соціального супроводу сімей яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції. 

30. Соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з сім’ями в Україні яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції. 

31. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед уразливих груп населення. 

32. Використання гендерних підходів у наданні послуг людям, які живуть 

з ВІЛ/СНДом. 

33. Складові ефективної профілактичної програми. 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44093&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44019&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44019&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=50750&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44881&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44140&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44093&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44093&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44113&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27371&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44059&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44080&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44021&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=44013&displayformat=dictionary


 

 

ІІ. Завдання практичного характеру: 

1. Представте характеристику особливостей вікової структури населення 

«літнього віку» та «похилого віку» у таблиці. 

№ 

з/п 

Основні показники 

характеристики вікової структури 

населення 

Особи 

похилого віку 

Особи літнього 

(старечого) віку 

    

    
 

2. Складіть таблицю «Історичний розвиток геронтології  як науки». 

Історичний 

період 

Наукові підходи до 

вивчення старості 

(основні положення) 

Представники 

наукових шкіл 

Основні наукові 

праці 

 

3. Скласти карту професійних якостей соціального працівника, що працює з 

людьми похилого віку. 

Індивідуальні якості  

Професійні якості   

Ризики психоемоційного 

вигорання 

 

Ризики професійної 

деформації 

 

 

4. Проаналізуйте причини соціально-демографічної кризи сучасної Україні. 

5. Визначте основні етапи демографічної політики в Україні. 

6. Оцініть (висловити свою згоду / незгоду) з пропонованим набором з 14 

найбільш поширених уявлень щодо поведінки, обов'язків і можливостей літніх, 

характеру їх стосунків у сім'ї, з особами інших вікових груп. 

№ Запропоновані стереотипи Згодний Незгодний 

1 
Стара людина не може вчитися, йому не 

потрібно підвищувати свою кваліфікацію, освіту 
  

2 
Люди похилого віку зобов'язані займатися 

онуками 
  

3 У літньої людини страждає пам'ять, увагу   

4 
Старі люди не в змозі виконувати складну 

роботу, нести відповідальність 
  

5 Стара людина - хвора людина   

6 
Стара людина, що живе з родичами, повинен 

взяти на себе обов'язки по будинку 
  

7 

Старому багато не потрібно, у нього знижені 

запити і потреби, в т.ч. в матеріальному 

достатку 

  

8 Громадська робота для літньої людини важка   

9 
У літньої людини знижується вимогливість до 

харчування 
  



 

 

10 
Люди похилого віку не можуть зрозуміти 

молодь 
  

11 

Пенсіонер вже не авторитет у родині, повинен 

переходити на другі ролі, у всьому слухатися 

своїх рідних 

  

12 
Всі люди похилого віку - консерватори, не 

сприймають нічого нового, ніяких змін у житті 
  

13 
Старий людина повинна обов'язково піти на 

пенсію 
  

14 
Старий не акуратний, неохайний, не піклується 

про свій зовнішній вигляд 
  

 

7. Проаналізуйте данні таблиці. У чому основні гендерні розбіжності 

сприйняття проблем особами похилого віку. 

№  Проблеми людей похилого віку  
Кількість дзвінків, у %  

чоловіки  жінки  

1  Самотність  43,4  30,5  

2  Пошук сенсу життя  18,9  8,5  

3  
Переживання з приводу травми (смерть 

близьких родичів, чоловіка, знайомих)  
12,3  8,5  

4  
Проблеми соціальної адаптації (скорочення на 

роботі, низький матеріальний рівень та інші)  
12,3  6,1  

5  Проблеми в сім'ях дорослих дітей  -  21,9  

6  
Подружні проблеми (конфлікти, непорозуміння, 

предразводной стан)  
9  15,8  

7  Релігійні питання  4,1  8,5  
 

8. Заповніть таблицю «Гендерні особливості передумов вчинення 

правопорушень неповнолітніми» 

Ключові гендерні особливості передумов вчинення правопорушень 

представниками різної статі 

Хлопці Дівчата 

    
 

9. Заповніть таблицю «Види пробації» 

  Досудова 

пробація 

Наглядова 

пробація 

Пенітенціарна 

пробація 

Сутність       

Основні завдання       

На кого спрямована (клієнт)       

Ключові партнери (суб’єкти 

взаємодії з пробацією) 

      

 

10.  Вирішити ситуаційну задачу. 

Дві сестри лежать на своїх ліжках у кімнаті, в якій обидві живуть, і сваряться 

http://ua-referat.com/нічого_нового
http://ua-referat.com/Жінки
http://ua-referat.com/Травми
http://ua-referat.com/Родичі
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Конфлікт


 

 

через те, закрити чи підняти штори. Одна встає і закриває їх; інша встає та 

відкриває їх - конфлікт здається не вирішуваним. Заходить їх молодших брат і 

запитує, що відбувається. Одна сестра говорить, що яскраве сонячне світло 

заважає їй, так як вона намагається здрімнути. Інша сестра говорить, що вона 

намагається читати книгу зі свого домашнього завдання, і їй потрібне світло з 

вікна. Почувши це, молодший брат підходить і …. Обидві сестри задоволені. Що 

зробив брат?  

11.  Вирішити ситуаційну задачу. 

Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці 

до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак 

зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка 

забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не 

було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, 

посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не 

впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом 

побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами 

шкільного ґанку. 

Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора 

забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без 

піджака в школу не можна! 

Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на 

батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні 

повинні ходити до школи тільки в шкільній формі! 

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона 

пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної 

адміністрації... 

Використовуючи цей сценарій, опишіть, як мама Насті та директор школи 

можуть вчинити далі (підхід з позиції сили). 

 

12. Вирішити ситуаційну задачу. 

Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці 

до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак 

зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка 

забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не 

було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, 

посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не 

впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом 

побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами 

шкільного ґанку. 

Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора 

забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без 

піджака в школу не можна! 

Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на 

батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні 



 

 

повинні ходити до школи тільки в шкільній формі! 

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона 

пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної 

адміністрації... 

Використовуючи цей сценарій, опишіть, як мама Насті та директор школи 

можуть вчинити далі (підхід з позиції права). 

 

13.  Вирішити ситуаційну задачу. 

Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці 

до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак 

зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка 

забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не 

було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, 

посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не 

впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом 

побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами 

шкільного ґанку. 

Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора 

забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без 

піджака в школу не можна! 

Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на 

батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні 

повинні ходити до школи тільки в шкільній формі! 

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона 

пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної 

адміністрації... 

Використовуючи цей сценарій, опишіть, як мама Насті та директор школи 

можуть вчинити далі (підхід з урахуванням інтересів сторін). 

 

14.  Вирішити ситуаційну задачу. 

Олександр і Денис – хороші друзі, які проживають поряд один з одним. Їх 

будинки знаходяться в декількох кварталах від школи. Олександр зазвичай їздить 

до школи на велосипеді. Таким чином він може довше спати і все ж встигати в 

школи вчасно. Декілька місяців тому він зламав ногу, і його батькові довелося 

відвозити його до школи на машині. На цей час він позичив свого велосипеда 

Денису, щоб той міг їздити на ньому в школу. Тепер, коли нога Олександра 

зрослася, він хоче повернути свій велосипед, але Денис не віддає його. Він 

говорить, що, коли він ходить до школи пішки, інші дражнять його. Якщо ж він 

їде на велосипеді, вони не роблять цього. 

 Позиція Інтерес/Потреба 

Олександр   

Денис   

Можливі рішення «виграш – виграш». 
 
 



 

 

 


