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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: 

1. Сутність соціальної послуги як форми надання соціальної підтримки в 

соціальній роботі. 

2. Розкрийте сутність складних життєвих обставин 

3. Співвідношення понять «соціальне обслуговування», «соціальна 

послуга», «соціальна допомога», «соціальне втручання», «соціальна 

технологія». 

4. Види соціальних послуг. 

5. Отримувачі та надавачі соціальних послуг. 

6. Стратегії та моделі надання соціальних послуг. 

7. Процес надання соціальної послуги. 

8. Оцінка проблем і потреб отримувачів як компонент надання соціальної 

послуги.  

9. Структура і взаємозв’язок проблем, потреб і складних життєвих обставин 

людини.  

10. Індикатори та методи оцінювання проблем і потреб отримувачів послуг.  

11. Процедура оцінки проблем і потреб отримувачів соціальних послуг.  

12. Становлення системи соціальних послуг в Україні.  

13. Чинна нормативна база надання соціальних послуг в Україні.  

14. Інтерпретація понять «соціальна послуга», «складні життєві обставини» у 

вітчизняному законодавстві.   

15. Види соціальних послуг, передбачені законодавством України.  

16. Базові соціальні послуги в Україні. 



17. Процедура надання соціальної послуги згідно укпаїнського 

законодавства.  

18. Ведення випадку отримувача соціальної послуги згідно українського 

законодавства. 

19. Стандарти соціальних послуг в Україні.  

20. Система надання соціальних послуг в Україні 

21. Суб’єкти надання соціальних послуг в Україні.  

22. Надавачі соціальних послуг в Україні. 

23. Уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг в Україні 

24. Отримувачі соціальних послуг в Україні.  

25. Проблеми та тенденції розвитку системи надання соціальних послуг в 

Україні. 

26. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг соціального догляду 

і обслуговування.  

27. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг соціальної 

підтримки (інтеграції, адаптації, супроводу). 

28. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг соціальної 

профілактики. 

29. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуги консультування.  

30. Сучасні інноваційні моделі та методи представництва інтересів і 

посередництва.  

31. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг кризового 

втручання. 

32. Основні етапи впровадження інноваційної послуги.   

33. Адміністрування надання соціальних послуг. 

34. Забезпечення життєздатності соціальної послуги.  

35. Моніторинг та оцінювання надання соціальних послуг. 
 

ІІ. Завдання практичного характеру:  

1. Проведіть експрес-аналіз індикаторів і методів оцінювання проблем та 

потреб дорослих осіб з інвалідністю: виокреміть три проблеми та три 

потреби представників даної групи отримувачів послуг; визначте для кожної 

з них систему індикаторів, на основі яких можна припустити наявність даної 

проблеми або потреби; для кожного із визначених індикаторів оберіть методи 

збору та аналізу даних, котрі доцільно застосувати при аналізі проблем і 

потреб представника даної групи.  Результати аналізу  наведіть у вигляді 

таблиці: 

Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  …  … 



 …  … 

 

2. Проведіть експрес-аналіз індикаторів і методів оцінювання проблем та 

потреб сім’ї, що виховує дитину з інвалідністю: виокреміть три проблеми 

та три потреби представників даної групи отримувачів послуг; визначте для 

кожної з них систему індикаторів, на основі яких можна припустити 

наявність даної проблеми або потреби; для кожного із визначених індикаторів 

оберіть методи збору та аналізу даних, котрі доцільно застосувати при аналізі 

проблем і потреб представника даної групи.  Результати аналізу  наведіть у 

вигляді таблиці: 

Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  … 

 … 

 … 

 … 

 

3. Проведіть експрес-аналіз індикаторів і методів оцінювання проблем та 

потреб молодої людини із числа дітей-сиріт – вихованця інтернатного 

закладу, що розпочинає самостійне життя: виокреміть три проблеми та три 

потреби представників даної групи отримувачів послуг; визначте для кожної 

з них систему індикаторів, на основі яких можна припустити наявність даної 

проблеми або потреби; для кожного із визначених індикаторів оберіть методи 

збору та аналізу даних, котрі доцільно застосувати при аналізі проблем і 

потреб представника даної групи.  Результати аналізу  наведіть у вигляді 

таблиці: 

Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  … 

 … 

 … 

 … 

 

4. Проведіть експрес-аналіз індикаторів і методів оцінювання проблем та 

потреб самотньої людини похилого віку: виокреміть три проблеми та три 

потреби представників даної групи отримувачів послуг; визначте для кожної 

з них систему індикаторів, на основі яких можна припустити наявність даної 

проблеми або потреби; для кожного із визначених індикаторів оберіть методи 

збору та аналізу даних, котрі доцільно застосувати при аналізі проблем і 

потреб представника даної групи.  Результати аналізу  наведіть у вигляді 

таблиці: 



Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  … 

 … 

 … 

 … 

 

5. Проведіть експрес-аналіз індикаторів і методів оцінювання проблем та 

потреб сім’ї внутрішньо переміщених осіб: виокреміть три проблеми та три 

потреби представників даної групи отримувачів послуг; визначте для кожної 

з них систему індикаторів, на основі яких можна припустити наявність даної 

проблеми або потреби; для кожного із визначених індикаторів оберіть методи 

збору та аналізу даних, котрі доцільно застосувати при аналізі проблем і 

потреб представника даної групи.  Результати аналізу  наведіть у вигляді 

таблиці: 

Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  … 

 … 

 … 

 … 

 

6. Проведіть експрес-аналіз індикаторів і методів оцінювання проблем та 

потреб дитини, яка постраждала від домашнього насильства: виокреміть 

три проблеми та три потреби представників даної групи отримувачів послуг; 

визначте для кожної з них систему індикаторів, на основі яких можна 

припустити наявність даної проблеми або потреби; для кожного із 

визначених індикаторів оберіть методи збору та аналізу даних, котрі доцільно 

застосувати при аналізі проблем і потреб представника даної групи.  

Результати аналізу  наведіть у вигляді таблиці: 

Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  … 

 … 

 … 

 … 

 

7. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і 

потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 



життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 

8. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги денного догляду, 

визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і 

потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 

життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 

9. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги догляду вдома, 

визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і 

потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 

життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 

10. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги консультування, 

визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і 

потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 

життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 

11. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги підтриманого 

проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, визначте: основні 

категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і потреби; види та форми 

надання допомоги, передбачені даною послугою; основні результати надання 

даної послуги та її можливий вплив на життєдіяльність отримувачів даної 

послуги, проблеми, що можуть виникнути в процесі надання даної послуги і  

завадити її ефективному впровадженню та шляхи подолання таких проблем. 

12. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і 

потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 

життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 



13. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги профілактики, 

визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і 

потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 

життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 

14. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги соціальної 

адаптації, визначте: основні категорії отримувачів даної послуги, їхні 

проблеми і потреби; види та форми надання допомоги, передбачені даною 

послугою; основні результати надання даної послуги та її можливий вплив на 

життєдіяльність отримувачів даної послуги, проблеми, що можуть виникнути 

в процесі надання даної послуги і  завадити її ефективному впровадженню та 

шляхи подолання таких проблем. 

15. Спираючись на стандарт надання соціальної послуги соціальної 

інтеграції випускників інтернатних закладів, визначте: основні категорії 

отримувачів даної послуги, їхні проблеми і потреби; види та форми надання 

допомоги, передбачені даною послугою; основні результати надання даної 

послуги та її можливий вплив на життєдіяльність отримувачів даної послуги, 

проблеми, що можуть виникнути в процесі надання даної послуги і  завадити 

її ефективному впровадженню та шляхи подолання таких проблем. 

16. Розробіть стратегію впровадження певної інноваційної соціальної 

послуги для осіб похилого віку в умовах територіальної громади: доведіть 

актуальність впровадження певної послуги в громаді взагалі або серед певних 

груп жителів громади (цільових груп послуги); розкрийте суть послуги; 

доведіть відповідність цієї послуги проблемам даної групи отримувачів; 

сформулюйте мету та очікувані результати впровадження послуги; опишіть 

основні етапи впровадження послуги; визначте ресурси, необхідні для 

впровадження послуги, та джерела їх надходження; сформулюйте критерії 

ефективності впровадження послуги, засоби моніторингу і оцінювання її 

впровадження. 

17. Розробіть стратегію впровадження певної інноваційної соціальної 

послуги для дорослих осіб з інвалідністю в умовах територіальної громади: 

доведіть актуальність впровадження певної послуги в громаді взагалі або 

серед певних груп жителів громади (цільових груп послуги); розкрийте суть 

послуги; доведіть відповідність цієї послуги проблемам даної групи 

отримувачів; сформулюйте мету та очікувані результати впровадження 

послуги; опишіть основні етапи впровадження послуги; визначте ресурси, 

необхідні для впровадження послуги, та джерела їх надходження; 

сформулюйте критерії ефективності впровадження послуги, засоби  



 


