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ВСТУП
Програма вступного фахового випробування за освітньо-професійною
програмою «Соціальна реабілітація» спеціальності 231 «Соціальна робота»
галузі знань 23 «Соціальна робота» складена у відповідності з навчальними
планами підготовки студентів напряму 0102 «Фізичне виховання і здоров’я
людини» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 6.010203 «Здоров’я
людини», включає в себе проблемне поле фундаментальних дисциплін
підготовки магістрів соціальної роботи.
До складу пакета програми фахового випробування входять такі
структурні елементи: зміст розділів, список базової та допоміжної
літератури, вимоги до рівня підготовки абітурієнтів, порядок проведення та
критерії оцінювання, а також приклад тестових завдань. Інструкцію щодо
оформлення відповідей на екзаменаційні питання подано безпосередньо у
бланку тестових завданнях.
Дана програма вступного випробування інтегрує зміст таких
навчальних дисциплін: «Теорія соціальної роботи», «Соціальна психологія»,
«Психологія особистості» та «Технології соціальної роботи», «Фізична
реабілітація».
Вступне випробування проводяться в письмовій формі. Час виконання
– 3 години.
До вступного випробування допускаються особи, які мають диплом
бакалавра спеціальності соціальна робота; здоров’я людини; фізіотерапія,
ерготерапія; фізичне виховання або змістовно близької іншої спеціальності.
1. МЕТА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Мета фахового випробування – створення рівних можливостей для
вступу в університет на навчання за освітньо-професійною програмою
«Соціальна реабілітація» спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань
23 «Соціальна робота» за освітнім ступенем магістр випускникам з освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр на основі перевірки їхніх теоретичних
знань та практичних навичок у галузі соціальної роботи.
Студент повинен знати:
- об'єктивні тенденції суспільного розвитку і стану вразливих категорій
населення;
- про взаємозв'язок соціальної роботи з педагогікою, психологією,
соціологією, економікою, правом і т.п.;
- особливості становлення і розвитку особистості та впливу на цей
процес різних соціальних груп;
- характеристики особистості в процесі соціалізації та її включення у
структуру групових відносин;
- основні закономірності функціонування та механізми розвитку малих
груп;
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- соціально-психологічні характеристики великих груп та умови їх
утворення;
- причини появи певних соціальних патологій і шляхи їх подолання;
- роль цінностей та норм у житті клієнта та соціального працівника;
- закономірності функціонування різноманітних соціальних структур,
які пов’язані з наданням допомоги вразливим групам населення;
- основні технології і методи надання допомоги клієнтам;
- межі професійної компетентності соціального працівника, межі
втручання у ситуацію клієнта та етичні принципи роботи;
- права та обов’язки як соціального працівника, так і клієнта;
- професійне вигорання і шляхи його подолання;
- основні методи збору інформації (методи соціологічних досліджень).
Студент має вміти:
- практично підходити до теоретичного матеріалу та оперувати
професійними термінами;
- аналізувати і оцінювати соціально-психологічні феномени: соціальну
перцепцію, наслідування, навіювання, переконання, соціальну фасилітацію,
згуртованість та конфліктність тощо;
- аналізувати особистість людини, її соціально-психологічні
характеристики, міжособистісні взаємини;
- аналізувати спільну діяльність та спілкування особистості, включеної
в групу.
- враховувати соціально-психологічні особливості прояву масовидних
явищ;
- аналізувати проблеми клієнтів і визначати подальший план роботи з
ними;
- правильно обирати методи і технологій надання допомоги клієнтам
відповідно до їх проблем і потреб;
- вибудовувати професійну дистанцію при роботі з клієнтом;
- вирішувати етичні дилеми, пов’язані з професійною діяльністю;
- втілювати отримані знання в інноваційні технології, перетворюючи
нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи гнучкість у застосуванні
технологій та методів соціальної роботи, а також соціологічних методів
дослідження;
- користуватися сучасними інформаційними технологіями при
вирішенні питань взаємодій з різними структурами, які надають допомогу
клієнтам.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
Програма вступного випробування охоплює коло питань, які в
сукупності характеризують вимоги до компетенцій особи, яка бажає
навчатися у ЧНТУ з метою одержання освітнього ступеню «магістр»
освітньо-професійної програми «Соціальна реабілітація» спеціальності 231
«Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота»
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Розділ 1. Теорія соціальної роботи
Предмет і задачі курсу «Теорія соціальної роботи». Виникнення
соціальної роботи як професії. Заснування і розвиток шкіл підготовки
соціальних працівників.
Діагностична та функціональна школи соціальної роботи.
Індивідуальний метод соціальної роботи. Груповий та общинний методи
соціальної роботи. Інноваційні методи соціальної роботи. Теоретичні моделі
соціальної роботи.
Основні передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні.
Генеза соціальної роботи у вітчизняній теорії та практиці. Основні наукові
підходи до вивчення соціальної роботи. Сучасні теорії соціальної роботи.
Людина як об’єкт-суб’єкт соціальної роботи. Адаптація як базовий
процес соціальної роботи. Психолого-орієнтовані теорії соціальної роботи.
Соціолого-орієнтовані теорії соціальної роботи. Комплексно-орієнтовані
теорії соціальної роботи.
Методи та форми соціальної роботи.
Розділ 2. Соціальна психологія
Соціальна психологія у системі наукового пізнання. Становлення і
розвиток соціальної психології. Методологія і методи соціальної психології.
Соціальна психологія спілкування. Спілкування як взаємодія.
Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як сприймання людьми
один одного. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.
Психологія спільної діяльності. Феноменологія, підходи і моделі опису
мотивації. Міжособистісні відносини.
Соціальна психологія особистості. Соціалізація особистості. Особистість
у структурі групових відносин. Проблема групи в соціальній психології.
Психологія великих соціальних груп. Психологія малої групи.
Особливості прикладного дослідження в соціальній психології.
Психологія конфлікту.
Розділ 3. Психологія особистості
Персонологія в контексті психологічної науки: досягнення, проблеми,
розвиток. Особистість у вимірі радянської та української психології.
Особистісна організація пізнавальних процесів.
Емоційний світ особистості. Мотивація особистості та її спрямованість.
Психологічний захист особистості. Психологія поведінки особистості.
Цілеспрямована і залежна поведінка особистості. Психічне здоров’я та
психічна стійкість особистості.
Самоуправління та саморегулювання особистості.
Кризи особистості в сучасному світі. Розвиток і формування
особистості. Розвиток конкурентноспроможної особистості.
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Розділ 4. Технології соціальної роботи
Загальні та специфічні технології в соціальній роботі. Технологія
соціальної адаптації. Технологія соціальної реабілітації. Технологія
соціальної терапії. Технологія соціальної профілактики. Організація
профілактичної роботи. Технологія соціального супроводу та інспектування.
Соціальна діагностика: цілі, етапи, принципи та види. Соціальна
експертиза: моделі та методи проведення. Технологія прогнозування.
Технологія моделювання. Соціальне проектування: розробка та оцінка
проекту. Методи соціального посередництва й консультування. Технологія
моніторингу та оцінки ефективності.
Теоретичні засади роботи з клієнтами соціальних служб. Технології
соціальної роботи з сім’єю. Технологія роботи з групами клієнтів, які зазнали
насилля в сім’ї. Технології соціальної роботи з дітьми, які залишилися без
батьківського піклування та дітьми вулиці. Технологія соціальної роботи з
молоддю. Соціальний захист жінок та технології роботи з ними. Технології
соціальної роботи з людьми з особливими потребами.
Психологічні технології в соціальній роботі. Соціально-педагогічні
технології в соціальній роботі. Соціологічні технології в соціальній роботі.
Технології соціального захисту населення.
Розділ 5. Фізична реабілітація
Предмет і задачі курсу «Фізична реабілітація». Становлення і розвиток
фізичної реабілітації. Принципи фізичної реабілітації. Види реабілітації.
Фізична реабілітація. Психологічна реабілітація. Соціальна реабілітація.
Об’єкти та суб’єкти реабілітації. Мережа закладів, що надають послуги з
фізичної реабілітації.
Соціальна реабілітація як технологія соціальної роботи. Реабілітація
людей з особливими потребами. Фізична реабілітація дітей з різними видами
патологій. Фізична реабілітація учасників АТО та їх сімей, осіб, які
постраждали внаслідок збройних конфліктів. Оцінка ефективності фізичної
реабілітації.
Поняття «абілітація» та її сутність. Методи та прийоми фізичної
реабілітації. Реабілітаційний тренінг та його основні компоненти.
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ
Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра
абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за вказаним напрямом (диплом
бакалавра за напрямом 6.130102 «Соціальна робота») та компетенції в галузі
соціально-гуманітарних наук, демонструвати базові компетенції науковопошукової діяльності (мати наукові публікації, бути учасниками наукових та
науково-практичних заходів – конференцій, семінарів, круглих столів тощо).
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою, а також
володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення
професійних та наукових комунікацій у міжнародному просторі.
Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування охоплюють фахові предмети, які передбачені
навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за
напрямом підготовки «Соціальна робота» та складаються із тестових завдань
з таких дисциплін: «Теорія соціальної роботи», «Соціальна психологія»,
«Психологія особистості», «Технології соціальної роботи», «Фізична
реабілітація». Вступні випробування проводяться у вигляді письмового
екзамену.
4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Завдання вступного фахового випробування для здобуття освітньокваліфікаційного рівня «магістр» («спеціаліст») на основі освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» включає 32 завдання з дисциплін «Теорія
соціальної роботи», «Психологія особистості», «Соціальна психологія»,
«Технології соціальної роботи», «Фізична реабілітація» спрямованих на
виявлення рівня розвитку професійних компетенцій бакалавра соціальної
роботи:
- 20 закритих тестових завдань: «Оберіть правильну відповідь» або
«Викресліть неправильну відповідь», «Визначте два хибних твердження»,
«Вкажіть, чи правильно стверджувати таке» оцінюються по 2 бали за
правильну відповідь. Максимальна кількість балів за правильні відповіді –
40;
- 10 тестових завдань відкритого характеру: «Дайте відповідь», «Про
який особистісний прояв йдеться мова?», «Продовжіть думку», «Вкажіть,
які явища групової психіки або соціальної поведінки описано» оцінюється по 4
балів кожне. Максимальна кількість балів за правильні відповіді – 40;
- 2 відкритих запитання «Обґрунтуйте свою думку» за програмою
фахових вступних випробувань, спрямованих на виявлення рівня опанування
бакалавром знань програмного матеріалу, уміння аналізувати та оцінювати
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сучасні явища й підходи в сфері соціальної роботи, послуговуючись
теоретичними знаннями та використовуючи професійну термінологію (по 10
балів кожне). Максимальна кількість балів за правильні відповіді – 20.
У цілому екзаменаційна робота оцінюється за 100- бальною шкалою
за формулою: 40 балів за закриті тестові завдання + 40 балів за відкриті
тестові завдання + 20 балів за правильні відповіді на відкриті запитання.
Наприклад, 40 + 40 + 20 = 100 балів.
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Екзаменаційні питання спрямовані на виявлення фахових, творчих
можливостей майбутніх магістрів, їх здатності вирішувати професійні
завдання, використовуючи набуті теоретичні знання та практичні вміння.
Диференціація оцінок на вступному екзамені здійснюється згідно таких
критеріїв:
•
Відмінно (91-100 балів) оцінюється робота, в якій абітурієнт дав
правильні відповіді не менш ніж на 91 бал зі 100 можливих, тобто
продемонстрував системні знання програмного матеріалу, відобразив чітке
розуміння змісту основних понять соціальної роботи, психологічних процесів
та закономірностей прояву психіки людини, концепцій, теорій та технологій
соціальної роботи, проявив уміння логічно та диференційовано мислити,
довів свою ознайомленість з літературою, що рекомендована програмою.
•
Добре (75-90 балів) оцінюється робота, в якій абітурієнт дав
правильні відповіді не менш ніж на 75 балів, відповідно продемонстрував
окремі несуттєві «пробіли» в засвоєнні програмного змісту фахових
дисциплін, в роботі мають місце випадки помилкового розуміння деяких
категорій, соціально-психологічних процесів, психологічних теорій та
технологій соціальної роботи. У цілому абітурієнт добре володіє
термінологією та орієнтується в програмній літературі.
•
Задовільно (60-74 бали) оцінюється робота, в якій абітурієнт дав
правильні відповіді не менш ніж на 60 балів, тобто продемонстрував
неглибоке, несистемне знання програмного матеріалу, нечітке розуміння
змісту основних понять теорії соціальної роботи, соціально-психологічних
процесів та явищ, концепцій, технологій соціальної роботи; відсутність, в
окремих випадках, логічного мислення та поверхневе знання літератури, що
рекомендована програмою.
•
Незадовільно (0-59 балів ) оцінюється робота, в якій абітурієнт
дав правильні відповіді менш ніж на 60 балів, тобто проявив відсутність
фундаментальних знань у сфері фахових дисциплін, продемонстрував
неспроможність логічно та диференційовано мислити, нерозуміння понять
теорії соціальної роботи, соціально-психологічних процесів та явищ,
концепцій, технологій соціальної роботи, допустив грубі помилки
принципового характеру.
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ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
2018 p.
(за освітньо-професійною програмою «Соціальна реабілітація» спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота»)
Оберіть правильну відповідь:
1. Функція соціальної роботи, сутність якої полягає в аналізі існуючих актуальних і
потенційних соціальних проблем, встановленні їх причин, – це :
а) аналітико-прогностична;
б) діагностична;
в) системно-моделююча;
г) інструментально-практична.
2. Соціальна реабілітація, –це:
а) суспільно корисна діяльність, спрямована на відновлення втраченого
здоров'я людини;
б) індивідуальна робота з клієнтом по відновленню його соціального
статусу;
в) система форм, методів і засобів відновлення індивідом втрачених
або ненабутих у процесі соціалізації функцій і ролей соціального
функціонування.
3. Стратегія, коли людина орієнтується на власні резерви, готова відповідати за
свої дії і рішення, – це…
а) активна;
б) пасивна;
в) змішана;
г) творча.
4. Етап технології соціальної роботи, пов'язаний з формулюванням цільової
установки, визначенням предмета технологізації, – це…
а) теоретичний етап;
б) методичний;
в) процедурний;
г) діяльнісний.
5. Усвідомлення особистістю своїх можливостей та обмежень, соціальних
ролей, розуміння прав та обов'язків, уміння здійснювати самообслуговування,
це –
а) соціалізація;
б) абілітація;
в) реабілітація.
6. Вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві,
образотворчій та творчій діяльності:
а) соціотерапія;
б) арттерапія;
в) трудотерапія;

г) дискусійна терапія.
7. Технологія, що використовується в соціальній роботі з метою орієнтації
окремих громадян, сімей, соціальних груп шляхом порад, вказівок, забезпечення
їх необхідною інформацією:
а) консультування;
б) патронаж;
в) соціальна підтримка;
д) соціальний захист.
8. Стійкий спрощений образ певного явища або людини, яким користуються як
відомим „скороченням” при взаємодії називається:
а) прайминг;
б) імпрітинг;
в) ісайт;
г) егоцентризм;
д) стереотип.
9. Свідома адаптація своєї поведінки до норм, що здаються можливо
прийнятними є:
а) ефектом очікуваної оцінки;
б) ефектом експериментатора;
в) ефектом ореолу;
г) ефектом випробовуваного;
д) ефектом первинності.
10. Відновлення, включення у процес життєдіяльності осіб, які пережили стрес
під час аварій, катастроф, стихійних лих, – це:
а) соціальна адаптація;
б) соціальна реабілітація;
в) соціальна стратифікація.
Вкажіть, чи правильно стверджувати таке?
11. Соціальна психологія вивчає як люди думають один про одного, як вони
впливають один на одного і як ставляться один до одного.
12. Спілкування – це взаємний обмін інформацією між людьми, налагодження
спільної діяльності і встановлення взаєморозуміння.
Викресліть неправильну відповідь
13. Які ознаки не характерні для технологій соціальної роботи?
а) динамічність;
б) перервність;
в) циклічність;
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г) дискретність.
14. Що не відноситься до компонентів технологічного процесу у соціальній
роботі?
а) алгоритм;
б) операції;
в) трансформація;
г) інструментарій.
15. Яка з вимог не є властивою для методів соціальної діагностики?
а) валідність;
б) надійність;
в) багатозначність;
г) точність.
16. До теорій міжособистісної взаємодії відносять:
а) теорію обміну;
б) символічний інтеракціонізм;
в) біхевіоральну теорію;
г) психоаналітичну теорію;
д) управління враженнями.
Визначте два хибні твердження
17. До подвійної спрямованості заходів соціального захисту відносять:
а) активну;
б) соціальну;
в) пасивну;
г) професійну спрямованість.
18. До чинників, що впливають на ефективність впровадження соціальних
технологій, відносять:
а) спадкові;
б) об’єктивні;
в) соціальні;
г) суб’єктивні.
19. Основні підходи до визначення та класифікації соціальних технологій
ґрунтуються на:
а) суб’єктному підході;
б) діяльнісному підході;
в) поведінковому підході;
г) управлінському підході;
д) системному підході;
е) нормативному підході.
20. До механізмів групової динаміки, що забезпечують розвиток групи
відносять:
а) конформність;
в) сумісність і спрацьованість;

б) нормативний вплив меншості;
г) внутрішньогруповий конфлікт;
д) ідіосинкразійний кредит лідера.
Про який особистісний прояв йдеться мова?
21. Відчуття причетності до духовної культури суспільства, усвідомлення
можливості долучатися до її багатств, просування в розумінні сутності й
призначення людини, досить повне усвідомлення сенсу життя – все це складає
… …особистості.
22. Зосередженість індивіда тільки на власних інтересах та переживаннях і, як
наслідок, нездатність розуміти іншу людину як відмінну особистість – це
явище…
23. Усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по
спілкуванню називається ...
Продовжіть думку:
24. У психології ґрунтовно досліджено кризи дитинства. Зазвичай
виокремлюють такі…
25. Цілісний, хоч і не позбавлений внутрішніх суперечностей образ власного
“Я”, формування якого відбувається поетапно аж до самосвідомості
називається...
26. Місце особистості в суспільстві, яке визначає її спосіб життя і приналежність до
певних соціальних, професійних та інших груп, фіксується у понятті …
Вкажіть, які явища групової психіки або соціальної поведінки особистості
описано?
27. Покращення результатів чи продуктивності діяльності індивіда в
присутності інших людей – це явище ...
28. Почуття, які роблять міжособистісні відносини напруженими, конфліктними
називаються ...і
29. Пояснювальне поняття для визначення суб’єктивних орієнтацій індивіда як
члена групи (суспільства) на ті чи інші цінності – це …
Дайте відповідь:
30. Визначте та охарактеризуйте професійні функції соціального працівника.
Обґрунтуйте свою думку:
31. В чому полягає сутність поняття «інвалідність»? Які терміни
використовуються у соціальній роботі для позначення даної категорії клієнтів у
сучасних умовах українського суспільства.?
32. Розкрийте зміст поняття «інклюзія». Визначте основні напрямки
інклюзивної освіти в Україні.
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