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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма іспиту розроблена для вступників, які бажають здобути ступінь 

доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 231 
«Соціальна робота». 

Завдання іспиту спрямовані на визначення у вступників рівня: знань 
матеріалу, наукової термінології, сучасних теорій та методів соціальної роботи; 
вмінь здійснювати самостійний аналіз соціальних проблем у суспільстві, 
громаді чи конкретного клієнта; здатності та готовності застосовувати 
теоретичні знання на практиці.  

Володіння основними засадами соціальної роботи охоплює: 
 сформованість знань про зміст, завдання та принципи соціальної 

роботи як науки та практичної діяльності; 
 застосування теоретичних знань в практичній діяльності; 
 наявність умінь налагоджувати гармонійні стосунки з різними 

категоріями клієнтів на основі поваги до людини як найвищої цінності; 
 наявність наукового світогляду;  
 сформованість емоційно-ціннісного ставлення до себе, інших людей, 

загальнолюдських духовних цінностей.  
Завдання рівноцінні за ступенем складності. 

 
ІІ. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ 

Форма проведення: письмовий іспит. Абітурієнт обирає один із 
запропонованих екзаменаційних білетів, у якому передбачено три питання. 
Відповіді на питання абітурієнти дають у письмовій формі. 

 
ІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ 

1. Соціальна робота як феномен цивілізованого суспільства. 
2. Категорії, принципи і закономірності соціальної роботи. 
3. Основні теорії та моделі соціальної роботи. 
4.  Методологія соціальної роботи. 
5. Міждисциплінарний, інтегративний та комплексний характер соціальної 

роботи. 
6. Зміст і структура поняття «соціальне благополуччя». 
7. Умови та вимоги соціальної безпеки для соціального благополуччя. 
8. Поняття «соціальна проблема». Етапи вирішення соціальних проблем.  
9. Соціальна згуртованість як інтегральна основа практики соціальної роботи 
10. Проблеми соціального розвитку в сучасному суспільстві 
11. Завдання і основні напрями соціальних перетворень. 
12. Соціальна політика як основний фактор розвитку соціальної роботи. 
13. Роль соціальної роботи в умовах модернізації суспільства. 
14. Напрями, рівні та форми соціальної роботи. 
15. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи. 
16. Ресурсне забезпечення соціальної роботи. 
17. Ефективність соціальної роботи: сутність і складові. 
18. Умови, що визначають ефективність соціальної роботи.  
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19. Оцінка ефективності соціальної роботи. 
20. Професіоналізм у соціальній роботі: сутність, фактори формування. 
21. Законодавча основа прав і обов’язків соціального працівника. 
22. Технології соціальної роботи. Типологія технологій соціальної роботи. 
23. Функції технологій соціальної роботи. 
24. Класифікація та характеристика методів соціальної роботи.  
25. Дослідницькі методи в соціальній роботі. 
26. Структура технологічного процесу. Основні етапи технологічного процесу.  
27. Специфіка технологій соціально-педагогічної роботи. 
28. Технології соціальної діагностики.  
29. Технології соціальної адаптації.  
30. Технології соціальної профілактики.  
31. Технології соціальної реабілітації.  
32. Технології соціальної терапії.  
33. Технології соціального захисту. 
34. Технології соціального обслуговування.  
35. Технології соціального консультування.  
36. Технології соціального посередництва. 
37. Технології соціальної експертизи.  
38. Технології соціального прогнозування.  
39. Технології управління в соціальній роботі. 
40. Технології соціальної роботи з індивідом та групою.  
41. Сучасні технології соціальної роботи з сім’єю.  
42. Технології роботи соціального працівника (педагога) в навчально-
виховному закладі.  
43. Технології соціальної роботи з молоддю.  
44. Технології соціальної роботи з дезадаптованими особами.  
45. Технології соціальної роботи у пенітенціарних закладах.  
46. Технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю.  
47. Технології соціальної роботи з дітьми-сиротами.  
48. Інновації у сфері соціальної роботи.  
49. Перспективи розвитку соціальної роботи в Україні.  
50. Проблеми розуміння та розвитку соціальної роботи за кордоном. 
 

IV. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
«Відмінно»  
 

виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно 
володіє матеріалом, оперує науковою термінологією, 
використовує і дає критичну оцінку, здійснює самостійний 
аналіз, знає сучасні теорії та методи соціальної роботи, вміє 
застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних 
завдань. 

«Добре» 
 

виставляється абітурієнту, який дав ґрунтовну відповідь, 
володіє системним знанням матеріалу, однак допускає певні 
неточності в трактуванні окремих проблем, при здійсненні 
самостійного аналізу окремих аспектів соціальної роботи, 
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застосуванні теоретичних знань при вирішенні практичних 
завдань, але може самостійно їх виправити. 

«Задовільно» 
 

виставляється абітурієнту, який в цілому орієнтується в 
проблематиці соціальної роботи, але не може достатньо вміло 
пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, має труднощі у 
здійсненні самостійного аналізу проблем соціальної роботи, не 
достатньо вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні 
практичних завдань. 

«Незадовільно» 
 

виставляється абітурієнту, який не орієнтується в проблематиці 
соціальної роботи, не може пов’язати теоретичні узагальнення з 
практикою, має значні труднощі у здійсненні аналізу проблем 
соціальної роботи, не вміє застосовувати теоретичні знання при 
вирішенні практичних завдань. 
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