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Пояснювальна записка 

Демократизація українського суспільства, перехід  до ринкових 

відносин зумовлюють складну адаптацію різних категорій населення до умов 

змінного соціуму. Реагуючи на вимоги часу, вищі навчальні заклади України 

покликані сьогодні готувати  висококваліфікованих фахівців з низки нових 

професій, до яких належить і професія соціального працівника. Саме 

спеціалісти з соціальної роботи розгортають практичну діяльність, що 

спрямована на зменшення напруження, подолання соціальних проблем 

людей, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. 

 На етапі реформування сфери надання соціальних послуг населенню та 

соціального захисту вразливих категорій значно підвищуються вимоги до 

фахової підготовки студентів у ЗВО. Через це в системі підготовки майбутніх 

соціальних працівників закладено теоретичні та практичні засади формування 

їх професійної компетентності та відповідних до неї якостей й рис. 

 

Програму Комплексного кваліфікаційного екзамену укладено 

відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми підготовки фахівця з галузі знань: 23 Соціальна робота, 

спеціальності 231 Соціальна робота, схвалена Вченою радою факультету 

педагогічної та соціальної освіти (Протокол №  7 від 29.01.2021 р). 

Державний екзамен є кваліфікаційним і призначений для визначення 

теоретичної і практичної підготовки випускника до виконання професійних 

завдань. Програма і порядок проведення державних екзаменів визначається 

Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії в Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського (затв. Наказом МНУ імені В.О. Сухомлинського від 

16.06.2016 р. № 280). Програма включає перелік питань дисциплін циклу 

професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки, 

передбачених навчальним планом, освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів 

з галузі знань: 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота, 

зокрема: Технології соціальної роботи за рубежем, Правові основи соціальної 

роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів, Технгології соціально-

педагогічної діяльності, Практикум з соціальної роботи, Основи 

консультування, Тренінг у соціальній роботі, Теорія соціальної роботи та ін. 

 

 

 

 

 

 



 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКА  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 23 СОЦІАЛЬНА РОБОТА, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА  

  

Узагальнений об'єкт діяльності бакалавра за галуззю знань: 23 Соціальна 

робота, спеціальністю 231 Соціальна робота: соціальна сфера в цілому; 

спеціалізовані державні і недержавні структури; а також соціальні, вікові, 

статеві, релігійні і етнічні групи, окремі особи, які потребують соціальної 

допомоги і захисту; різні форми життєдіяльності людини у відповідних 

соціокультурних, регіональних і національних умовах.  

Бакалавр з галузі знань: 23 Соціальна робота, спеціальності 231 

Соціальна робота  

– підготовлений і може залучатись до таких видів виробничої діяльності:  

– Соціальна допомога з забезпеченням проживання.  

– Соціальна допомога без забезпечення проживання.  

– Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими  

вадами.  

– Діяльність центрів з нагляду за дорослими, які страждають фізичними 

чи розумовими вадами.  

– Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб.  

– Благодійна діяльність.  

Соціальний працівник призначений для роботи в органах праці та 

соціального захисту населення; у державних службах зайнятості; у 

підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді; в пенсійному 

фонді України; в закладах та установах громадсько-політичних організацій і 

партій; в науково-дослідних установах; керівником будинків-інтернатів; 

директором або завідуючим секретарем страхової фірми; директором центру 

професійної орієнтації молоді; керівником підрозділу у соціальній галузі; в 

навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах 

неповнолітніх, центрах працевлаштування.  

Бакалавр повинен володіти такими знаннями:  

– Основні напрями організації соціальної роботи. 

– Функції соціального працівника як організатора дозвілля молоді.  

– Поняття соціального виховання.  

– Міждисциплінарні зв’язки соціології та соціальної роботи.  

– Загальні відомості про наукове пізнання.  

– Структура соціологічного дослідження.  

– Поняття методології соціологічного дослідження .  

– Соціальна робота (СР) як суспільний феномен.  

– Теоретичні засади СР.  

– СР як цілеспрямована діяльність.  

– Загальні технології СР.  

– Роль виховання у розвитку здібностей дитини.  

– Обґрунтування чинників провідної ролі сім’ї в процесі етнопедагогіки.  



– Характеристика складових формули конфлікту: проблема, конфліктна  

ситуація, учасники, інцендент.  

– Поняття про професійний імідж.  

– Кодекс етики соціального працівника як основи його етичної 

професійної діяльності.  

– Історія документування.  

– Документація із питань соціальної опіки.  

– Особливості формування людини в окремих фазах соціалізації.  

– Загальна характеристика механізмів соціалізації.  

– Людина як об’єкт і жертва соціалізації.  

– Структура соціальних служб молоді в Україні.  

– Вікова динаміка взаємодії дітей та підлітків.  

– Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження.  

– Характеристика методів опитування.  

– Процедури підготовки та проведення фокус групи.  

– Види експерименту соціально-педагогічного дослідження.  

– Методи зведення і обробки результатів експериментальних досліджень.  

– Методика діагностики сімейних стосунків.  

– Патопсихологічні реакції та порушення емоційної сфери у дітей.  

– Методика дослідження акцентуацій особистості.  

– Загальні технології соціальної роботи.  

– Міждисциплінарні технології, методи й методики соціальної роботи; їх  

класифікація.  

– Конкретні технології соціальної роботи.  

– Спілкування, типи спілкування; особливості активної взаємодії зі 

слухачем.  

– Економічні основи СР.  

– Моделі соціальної роботи з інвалідами.  

– Основи соціально-медичної реабілітації інвалідів.  

– Види діяльності сучасної сім’ї.  

– Характеристика молоді як соціально-демографічної групи.  

– Методика роботи з дитячими колективами.  

– Сім’я як інститут виховання.  

– Розвиток соціальної роботи в зарубіжних країнах.  

– Теоретичні основи і передумови психотерапії та психокорекції.  

– Загальна характеристика психотерапевтичної та психокорекційної 

практики.  

– Напрямки державної молодіжної політики в Україні.  

– Концепція державної молодіжної політики в Україні.  

– Характеристика молоді як соціально-демографічної групи. – Специфіка 

молодіжного руху в сучасних умовах. 

– Труднощі переходу молодої сім’ї до нових соціально-економічних 

відносин. 

– Теорія і практика керівництва працівниками соціальними установами  

– Основи управлінської діяльності.  



– Особливості організації праці керівника за критеріями важливості і 

терміновості.  

– Соціологія сім’ї: роль сім’ї в суспільстві.  

– Соціологія виховання і освіти.  

– Державна система опіки дітей-сиріт.  

– Характеристика опіки, піклування.  

–  Соціологічне дослідження: програма та основні етапи проведення.  

– Методи збирання та аналізу соціологічної інформації.  

– Історія розвитку цивілізації.  

– Психологічні основи реабілітації дітей та жінок які потерпіли від 

насилля.  

– Право громадян на соціальне забезпечення.  

– Всесвітні джерела юрисдикції з сімейного права.  

– Історія виникнення законодавчої бази щодо трудового права.  

– Технології профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки.  

– Характеристика різних форм хімічної залежності: наркоманія, 

токсикомані, алкоголізм.  

– Соціально-педагогічна профілактика правопорушень: сутність, зміст, 

основні напрями.  

Бакалавр повинен володіти такими уміннями:  

– Використовуючи інформацію про допустимий рівень індивідуального  

ризику та типові рекомендації щодо адекватних дій у разі виникнення 

знак небезпечної ситуації, зменшувати ризик до допустимих значень.  

– Розуміти складові професійної взаємодії у соціальній роботі.  

– Організовувати свою діяльність відповідно до завдань взаємодії з 

метою кращої соціальної адаптації клієнта чи групи клієнтів.  

– Сприяти поступовим позитивним змінам у соціальній ситуації клієнта.  

– Наснажувати на самостійне вирішення клієнтом своїх проблем.  

– Вміти встановлювати, налагоджувати та розвивати стосунки з 

клієнтами соціальних служб, що ґрунтуються на принципі пошуку та 

підсилення їх сильних сторін.  

– Пропагувати рівність прав та можливостей людей з функціональними  

обмеженнями в соціально-економічному та культурному житті 

суспільства.  

– Сприяти формуванню громадської думки, залучати громаду до різних 

форм самодопомоги та опіки над тими, хто її потребує.  

– Ефективно засвоювати нові знання та технології в галузі соціальної 

роботи відповідно до професійних пріоритетів, адаптуючи їх до реальних 

потреб соціуму та клієнта.  

– Сприяти становленню та розвитку професії соціального працівника в 

Україні.  

– Володіти навичками психогігієни, психопрофілактики, психотерапії з 

метою протистояти деформуючим впливам професійної діяльності.  



– Здійснювати організаційно-адміністративні функції: планувати, 

ефективно організовувати роботу закладів соціальної служби в межах своїх 

повноважень.  

– Застосовувати різноманітні технології оцінювання ефективності 

професійного втручання в соціальній роботі.  

– Здійснювати професійний супровід клієнта в межах своїх професійних 

обов'язків. 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ: 

 

1. Вкажіть соціально-економічні чинники гальмування 

інноваційного процесу в сучасній Україні. 

2. Наведіть класифікацію та типізацію технологій соціальної роботи. 

3. Охарактеризуйте вплив антропогенних та суспільних чинників на 

здоров’я населення та соціально-демографічну ситуацію в країні. 

4. Обґрунтуйте важливість організації діяльності міждисциплінарної 

команди спеціалістів у вирішенні соціальних проблем. 

5. Охарактеризуйте класифікацію клієнтів у соціальній роботі на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства. 

6. Дайте визначення та поясність сутність «психологічно 

орієнтованої теорії соціальної роботи». 

7. Проаналізуйте основні причини початку вживання наркотиків 

підлітками та запропонуйте профілактичні моделі та методи роботи з 

молоддю. 

8. Обґрунтуйте важливість міцного теоретичного фундаменту для 

забезпечення ефективності технологій соціальної роботи. 

9. Охарактеризуйте ймовірні наслідки інституалізації дітей. 

10. Обґрунтуйте модель професійної компетентності сучасного 

соціального працівника  

11. Поясніть, в чому полягає специфіка комунікативної діяльності в 

соціальній роботі. 

12. Охарактеризуйте проблеми розвитку інклюзивної освіти в 

Україні. 

13. Наведіть приклади реалізації профілактичних програм та заходів в 

Україні для вразливих груп населення та доведіть необхідність їх 

впровадження. 

14. Перелічіть та обґрунтуйте необхідність знання соціальним 

працівником теорій соціальної роботи. 

15. Охарактеризуйте вплив соціальних інститутів на соціалізацію 

особистості. 

16. В чому суть реформи деінституалізації в Україні. 

17. Виділіть основні напрямки профілактичної та корекційної роботи 

щодо сімейного насильства над дітьми. 

18. Охарактеризуйте професійні ролі і функції соціального 

працівника. 



19. Вкажіть та обґрунтуйте головну мету соціальної роботи з дітьми 

та молоддю. 

20. Дайте загальну характеристику такому соціальному ризику як 

«тимчасова втрата працездатності». 

21. Охарактеризуйте вплив сім’ї на соціалізації й адаптацію дітей з 

особливими освітніми потребами.   

22. Вкажіть  особливості інклюзивних технологій у роботі з дітьми з 

особливими потребами. 

23. Дайте загальну характеристику технологіям соціальної роботи та 

назвіть самі актуальні, на ваш погляд, у роботі з вразлими категоріями 

клієнтів. Обґрунтуйте свою відповідь. 

24. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття “співзалежність”. 

25. Надайте свої рекомендації щодо впровадження інклюзивного 

підходу у роботі соціального працівника з дітьми з особливими потребами. 

26. Проаналізуйте основні форми та методи профорієнтаційної 

роботи соціального працівника/соціального педагога з підлітками. 

27. Перелічіть основні принципи соціальної роботи та наведіть 

приклади їх використання у ситуаціях професійних колізій. 

28. Дайте визначення поняттю “соціальна профілактика” та 

охарактеризуйте її види. 

29. Розкрийте особливості та специфіку діяльності реабілітаційних 

центрів. 

30. Охарактеризуйте значення і зміст технології супервізії у 

соціальній роботі. 

31. Охарактеризуйте моделі профілактики наркоманії та алкоголізму. 

32. Дайте загальну характеристику діяльності територіальних центрів 

обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян. 

33. Перелічіть та охарактеризуйте методи соціальної діагностики. 

34. В чому сутність та яка необхідність застосування технологіїй 

роботи соціального працівника з молоддю з формування навичок 

усвідомленого батьківства. 

35. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття “група ризику”. 

36. Поясніть, в чому роль та переваги групової форми роботи в 

соціальній роботі. 

37.  Визначте особливості соціальної роботи з клієнтами проблемних 

груп: з особами без визначеного місця проживання, мігрантами, біженцями й 

внутрішньо переміщеними особами. 

38. Розкрийте специфіку технології консультування в практиці 

роботи соціального працівника. 

39. Перелічіть категорії осіб, що мають право на отримання 

державної соціальної допомоги. 

40. Визначте особливості соціальної роботи  з особами, які 

повертаються з місць позбавлення волі. 

41. Розкрийте сутність медіації як соціальної технології 

посередництва у системі надання соціальних послуг. 



42. Перелічіть та охарактеризуйте основні методи соціальної 

діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних 

особливостей та ресурсів клієнтів. 

43. Доведіть ефективність впровадження мобільних бригад  як 

інноваційної технології надання соціальної допомоги жертвам домашнього 

насильства. 

44. Перелічіть основні етапи становлення і розвитку соціальної 

роботи як науки та практичної діяльності, нормативно-правової бази 

соціальної роботи та соціального забезпечення. 

45. Обґрунтуйте необхідність застосування морально-етичних 

принципів у практичній соціальній роботі. 

46. Поясніть вислів  «жебракування як феномен сучасного соціуму» 

та визначте роль  соціальної роботи у вирішенні проблеми жебракування. 

47. Проаналізуйте обмеження та бар’єри, з якими інваліди 

зустрічаються в суспільстві.     

48. Обґрунтуйте можливість та доцільність професійної діяльності 

соціального працівника у закладах середньої освіти. 

49. Охарактеризуйте соціальні проблеми батьків, які мають дітей із 

особливими потребами та шляхи їх вирішення.  

50. Розкрийте сутність соціальної роботи з особами без постійного 

місця проживання. 

51. Наведіть приклади застосування фахівцями у галузі соціальної 

роботи гендерних підходів у вирішенні соціальних проблем сучасного 

українського суспільства. 

52. Охарактеризуйте систему соціальних ризиків за вітчизняним 

законодавством. 

53. 2. Охарактеризуйте теоретичні аспекти питань сімейного 

насильства. Перелічте форми насильства в сім’ї. 

54. Розкрийте особливості роботи з вихованцями інтернатних установ 

з формування їхньої соціальної компетентності. 

55. Охарактеризуйте соціально-економічні потреби молодих сімей та 

перелічите особливості соціальної роботи з ними у невеликих містах 

(селищах). 

56. Охарактеризуйте заходи запобігання торгівлі людьми на 

державному рівні. 

57. Охарактеризуйте соціально-демографічні проблеми сучасності що 

призводять до появи соціально-незахищених категорій населення. 

58. Визначте основні напрямки державної політики в галузі 

задоволення соціальних потреб осіб з категорії груп ризику. 

59. Охарактеризуйте мету і зміст ресоціалізації осіб, які повернулися 

з місць позбавлення волі. 

60. Розкрийте значення категорії «суб’єкт-суб’єктна взаємодія» в 

соціальній роботі. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

  

Комплексного кваліфікаційного екзамену приймається Екзаменаційною 

комісією. Склад комісії затверджується наказом ректора університету. До 

складання Комплексного кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, 

які не мають академічної заборгованості. Студент отримує екзаменаційний 

білет, час для підготовки відповіді відводиться у межах 30 хвилин.  

 

Оцінка Державною екзаменаційною комісією виставляється у відповідно 

до наступних критеріїв: 
 

А  
(відмінно) 

Студент   має   глибокі   міцні   й   системні   знання:   може   

чітко сформулювати дефініції, використовуючи соціально-

педагогічну термінологію, вільно володіє принципами побудови 

соціально-педагогічних знань, знає основні методологічні 

проблеми сучасної соціально-педагогічної науки; вміє 

аналізувати основні теорії та підходи з позиції методології науки, 

логічно та системно викладати матеріал, наводити приклади 

теоретичних та емпіричних досліджень за проблемою, вказуючи 

імена дослідників. У відповіді надано чіткі визначення соціально-

педагогічних понять за різними підходами, виокремлено основні 

напрями дослідження даного питання, наведено призвіща  

дослідників та зазначено їх внесок в розробку даної теми, 

простежується зв’язок даної теми з іншими проблемами, 

наведено узагальнення у формі висновків, показано взаємозв'язок 

теоретичних положень з проблемами соціально-педагогічної 

практики.                                                                  

В  

(добре) 

Студент має міцні ґрунтовні знання, але може припуститися 

неточностей у формулюванні, спостерігаються незначні 

мовленнєві помилки в наведених прикладах. Студент демонструє 

сформовані вміння критично  оцінювати різні методологічні  

позиції,  що  склалися  в сучасній    науці, застосовувати знання    

методології    під   аналізу соціально-педагогічної теорії. У 

відповіді надано чіткі визначення соціально-педагогічних понять 

різних підходів, виокремлено основні напрями дослідження 

даного питання, наведено призвіща  дослідників та зазначено їх 

внесок в розробку даної теми, простежується зв’язок даної теми з 

іншими проблемами, наведено узагальнення у формі висновків. 

Відповідь може мати певні неточності, або студент не пояснює 

певні положення, не визначає взаємозв'язок теоретичних 

положень з проблемами соціально-педагогічної практики.   

С  

(добре) 

Студент знає програмний матеріал повністю, може 

продемонструвати навички узагальнення, систематизації, 

пояснення складних проблемних питань, але не вміє самостійно, 



знаходити зв'язок між методологією, соціально-педагогічною 

теорією та практикою. У відповіді надано чіткі визначення 

соціально-педагогічних понять, виокремлено основні напрями 

дослідження даного питання, наведено прізвища дослідників та 

визначено їх внесок в розробку даної теми, наведено 

узагальнення в формі висновків. Відповідь може мати певні 

неточності, можуть бути відсутніми пояснення певних положень, 

наводитися дані лише про один напрям дослідження даної 

проблеми. У відповіді простежується певна фрагментарність, але 

без порушень логіки викладення матеріалу, наводиться уся 

необхідна інформація, але без детального аналізу, без порівняння 

положень різних напрямів, без визначення методологічних основ 

теоретичного та практичного дослідження проблеми.  

D  
(задовільно) 

Студент знає основні положення за питанням, але його знання 

мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами. 

Замість чіткого термінологічного визначення пояснює   

теоретичний   матеріал   на окремих прикладах, не узагальнюючи 

зміст, не визначаючи основних закономірностей. Студент має   

прогалини   в   теоретичному   курсі   та практичних вміннях. 

Відповідь має фрагментарний характер, але простежується певна 

логіка викладання матеріалу; інформація надається в неповному 

обсязі; не наводиться достатня кількість прикладів теоретичних 

та емпіричних досліджень, не визначаються методологічні 

основи дослідження проблематики. Відповідь не містить 

порівняльного аналізу різних підходів до проблеми, не 

простежується історичний аспект вивчення питання. Відповідь 

містить неточності щодо формулювання соціально-педагогічних 

дефініцій, у визначенні основних теоретичних положень та 

закономірностей, в узагальненні наданої інформації.   

Е  
(задовільно) 

Студент    має    фрагментарні    знання    з    питання; не   володіє 

термінологією, оскільки поняттєвий апарат не сформовано на 

відповідному рівні; не вміє наводити аргументи, послідовно 

доводити свою думку, але орієнтується в загальній проблематиці 

за цим питанням, може навести ілюстративні приклади, 

визначення соціально-педагогічних понять, певні теоретичні 

положення за визначеною проблемою. Відповідь носить 

фрагментарний характер, відсутніми є узагальнення матеріалу в 

формі висновків, визначення необхідних теоретичних положень 

та закономірностей, пояснення їх на прикладах.  У відповіді 

спостерігаються помилки у визначенні основних положень 

теорії, соціально-педагогічних термінів, закономірностей.   

Х 2 
(незадовільно) 

Студент    має    фрагментарні    знання    з    питання; не   володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не сформовано; не 

вміє логічно та послідовно викласти матеріал з визначеної 

проблеми. Мовлення невиразне, обмежене, бідне, словниковий 



запас не дає змогу вербально оформити ідею. Студент надає 

відповідь в неповному обсязі, відсутніми є визначення основних 

понять та викладення основних положень, узагальнень наданої 

інформації та прикладів. Наведена інформація містить суттєві 

помилки, неточності. 

 

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного 

екзамену (державного екзамену) є обов’язковим. Незадовільна оцінка з 

одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної 

оцінки за державний екзамен в цілому. Оцінки державного екзамену 

виставляє кожен член комісії. Підсумкова оцінка комплексного державного 

екзамену (державного екзамену) визначається як середня з позитивних оцінок 

за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою 

державного екзамену).  

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзаменів, а також про присвоєння студентам кваліфікації та 

видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) 

приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової 

кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним.  

 

 

Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену затверджена на 

засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол № 11 

від 10 січня 2020 року).  

 

Зав. кафедри  

соціальної педагогіки та  

соціальної роботи  

д. пед. н., проф.                                               І.П. Рогальська-Яблонська 

 

Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену схвалена Вченою 

радою факультету педагогічної та соціальної освіти (протокол № 7 від 

29 січня 2020 року).  

  

  

Голова Вченої ради  

факультету,  

д.пед.н., проф.                                                   Т.М. Степанова 


