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Спеціальність «Соціальна робота» 
Освітня програма «Соціальна робота» 

Форма проведення: тестування на платформі: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16999  

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 
Максимальна кількість балів: 40 

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=16999  

Орієнтовний перелік питань: 

І. Теоретичні завдання: 

1. Критерії виокремлення особливих груп отримувачів соціальних послуг. 

2. Соціальна вразливість як причина особливо складних життєвих обставин.  

3. Соціальна дезадаптація як причина особливо складних життєвих обставин. 

4. Соціальне виключення як причина особливо складних життєвих обставин.  

5. Чинники, що заважають особам та групам, які перебувають у вразливому або 

дезадаптованому стані, зазнають соціального виключення і дискримінації, 

подолати складні життєві обставини.  

6. Основні напрями соціальної роботи з особливими групами отримувачів 

послуг.  

7. Проблеми, що виникають в процесі соціальної роботи з особливими групами 

отримувачів послуг, їх причини і наслідки.  

8. Переваги і обмеження традиційних та інноваційних підходів в соціальній 



роботі з даними групами.  

9. Шляхи подолання проблем соціальної роботи з особливими групами 

отримувачів послуг. 

10. Соціальна дезадаптація як причина та як наслідок складних життєвих 

обставин.  

11. Ризикована, девіантна та деструктивна поведінка як прояв соціальної 

дезадаптації.  

12. Чинники та механізми формування соціальної дезадаптації (на прикладі 

однієї із груп отримувачів).  

13. Складні життєві обставини яких пов’язані із соціальною дезадаптацією.  

14. Основні напрями сучасної соціальної роботи з особами та групами, що 

перебувають в стані соціальної дезадптації.  

15. Традиційні та інноваційні підходи до соціальної роботи з  особами та 

групами, що перебувають у стані соціальної дезадаптації.  

16. Проблеми соціальної роботи з особами, які перебувають у стані соціальної 

дезадаптації, та шляхи їх подолання.  

17. Ефективні моделі соціальної роботи з даними категоріями отримувачів 

соціальних послуг. 

18. Соціальне виключення як причина та наслідок складних життєвих обставин.  

19. Соціальні та особистісні чинники соціального виключення (на прикладі однієї 

із груп отримувачів).  

20. Прояви та наслідки соціального виключення.  

21. Категорії отримувачів соціальних послуг, що страждають від соціального 

виключення.  

22. Традиційні та інноваційні підходи до соціальної роботи з  особами та 

групами, що страждають від соціального виключення.  

23. Проблеми соціальної роботи з особами, які перебувають у стані соціальної 

дезадаптації, та шляхи їх подолання.  



24. Ефективні моделі соціальної роботи з даними групами отримувачів 

соціальних послуг. 

25. Соціальна вразливість як предмет соціальної підтримки, соціального 

обслуговування та соціальної профілактики.  

26. Категорії отримувачів соціальних послуг, що перебувають у стані вразливості 

та потребують особливого підходу.  

27. Традиційні та інноваційні моделі соціальної роботи з соціально вразливими 

особами та сім’ями, що відносяться до особливих  категорій отримувачів 

соціальних послуг.  

28. Проблеми застосування інноваційних підходів при роботі з даними групами 

отримувачів послуг та шляхи їх вирішення. 

29. Умови впровадження інноваційних підходів моделей та методів при роботі з 

окремими випадками отримувачів послуг (на прикладі однієї із груп 

отримувачів). 

30. Критерії ефективності впровадження інноваційних підходів моделей та 

методів при роботі з окремими випадками отримувачів послуг(на прикладі 

однієї із груп отримувачів).  
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