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Освітня програма: «Соціальна робота» 
Форма проведення: тестування на платформі: 

 https:// https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=25769  
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. Оцінка за іспит виставляється автоматично 
програмою ADTester в електронному курсі на платформі 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=25769  
Орієнтовний перелік питань: 
І. Теоретичні завдання: 
1. Як розпочати впровадження соціальних послуг у громаді?  
2. Перерахувати функції робочої групи із впровадження соціальних послуг.  
3. Як створити в громаді установи і заклади, необхідні для надання соціальних 
послуг? 
4. Що означає визначення потреб населення в соціальних послугах і яка його 
мета?  
5. Хто є суб’єктами визначення потреб населення в соціальних послугах? 
6. Які нормативно-правові акти важливі у проведенні визначення потреб 
населення в соціальних послугах? 
7. Як провести визначення потреб населення громади в соціальних послугах? 
8. Які існують методи опитування.  
9. Що має бути результатом визначення потреб? 
10. Як організувати роботу з планування і бюджетування послуг? 
11. На основі чого можна пріоритизувати соціальні послуги для планування? 
12. Як розрахувати вартість соціальних послуг? 
13. Як укласти цільову програму розвитку соціальних послуг на основі 
результативних показників? 
14. Чому потрібне громадське обговорення проєкту 
цільової програми? 



15. Як ви розумієте поняття інтеграція в соціальній сфері? 
16. Яка мета системи інтегрованих соціальних послуг? 
17. Що таке інтегровані соціальні послуги? 
18. напрями впровадження інтегрованої моделі соціальних послуг? 
19. Типи соціальних послуг відповідно до закону України «Про соціальні 
послуги».  
20. Поняття інтеграція процесів.  
21. Хто такі кейс-менеджери та хто може їм бути.  
22. Що таке Ґендерно орієнтований підхід або Ґендерний мейнстрімінг його 
мета. 
23. Основні завдання комплексного визначення потреб населення в соціальних 
послугах. 
24. Основні етапи комплексного визначення потреб населення в соціальних 
послугах. 
25. Перерахувати суб’єкти, які взаємодіють під час надання соціальних послуг. 
ІІ. Завдання практичного характеру:  
1. Сім'я взяла під опіку 4 дітей родички, яка загинула. Діти багато працюють у 
них в теплицях, троє старших часто не виконують шкільні домашні завдання. 
Молодша дівчинка, якій 5 років, не ходить в садочок.  
• Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім’ї?  
• Хто є жертвою насильства?  
• Які види насильства вчиняються по відношенню до жертви? 
• До яких спеціалістів перенаправляти  жертву та кривдника? 
2. Які дії вчинити фахівцю, якщо йому потрібно налагодити контакт із 
отримувачами послуг, які з різних причин не може, не хоче або не вміє 
співпрацювати з фахівцями соціальної сфери; допомогу ззовні даний 
отримувач соціальної послуги сприймає як загрозу?  
3. Що робити фахівцю, якщо отримувачі послуг уникають контакту через 
наявність минулого негативного досвіду співпраці з державною установою, 
мають страх, що в них заберуть дитину, не бажають змінювати ситуацію, у 
якій перебувають?  
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