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ВСТУП 

Метою програми додаткового вступного випробування при вступі на 

навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231 «Соціальна 

робота» є викладення основних вимог щодо проведення додаткового 

вступного випробування в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», надання 

вступникам вичерпної інформації стосовно обсягу навчального матеріалу, що 

виноситься на Додаткове вступне випробування, критеріїв його оцінювання 

та процедури проведення. 

Метою Додаткового вступного випробування є з’ясування рівня 

знань та вмінь, необхідних вступникам для опанування ними освітньо-

професійних програм підготовки магістра за спеціальністю 231 «Соціальна 

робота». Програма складена з урахуванням питань, які вивчаються в межах 

наступних дисциплін: «Теорія соціальної роботи», «Менеджмент соціальної 

роботи», «Етика соціальної роботи». 

Завданнями Додаткового вступного випробування є: оцінювання 

теоретичної підготовки та виявлення базового рівня знань з основних 

дисциплін програми підготовки за спеціальністю 231 «Соціальна робота» 

вступників, які вступають на базі диплома бакалавра з інших напрямів 

підготовки (або інших спеціальностей); виявлення рівня їх аналітичних 

здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію; оцінювання 

спроможності вступників до послідовного, логічного та аргументованого 

викладення навчального матеріалу та власних думок; визначення здатності 

застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

Дана Програма складається зі Вступу, Основного викладу, в якому 

викладено повний перелік навчального матеріалу, що виноситься на 

Додаткове вступне випробування, рекомендованої літератури та Прикінцевих 

положень, в яких, зокрема, описано критерії оцінювання відповідей 

вступників та наведено приклад типового екзаменаційного завдання. 

Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі за 

екзаменаційними завданнями. Кожне екзаменаційне завдання містить 3 

екзаменаційних питання: з дисциплін, що включені до цієї програми. 

Загальна тривалість часу, відведеного вступникам для виконання 

екзаменаційного завдання, складає 90 хвилин. Додаткове вступне 

випробування складають лише ті вступники на спеціальність 231 

«Соціальна робота», які вступають на базі диплома бакалавра з інших 

напрямів підготовки, або інших спеціальностей, крім 231 «Соціальна 

робота». 

 



ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

На додаткове випробування виноситься навчальний матеріал з наступних 

дисциплін: «Соціальна педагогіка», «Соціальна психологія», «Етика 

соціальної роботи». 

Перелік запитань з дисципліни  

«Соціальна педагогіка» 

1. Обґрунтуйте зв’язок соціальної педагогіки з соціальною роботою. 

2. Охарактеризуйте процес соціалізації як соціально-педагогічний 

феномен.  

3. Доведіть, що соціальне середовища є необхідною умовою соціалізації 

особистості.  

4.  Розкрийте зміст поняття «соціальна адаптація» та охарактеризуйте її 

різновиди.  

5. Обґрунтуйте  взаємозв’язок соціалізації та соціальної адаптації.  

6.  Розкрийте  зміст та види соціальної профілактики.  

7.  Розкрийте сутність соціальної реабілітації.  

8.  Охарактеризуйте  соціальні інститути в системі соціального 

виховання.  

9.  Розкрийте сутність  соціально-педагогічної діяльності.  

10.  Охарактеризуйте структуру соціально-педагогічної діяльності.  

11.  Дайте характеристику принципів соціально-педагогічної діяльності, 

наведіть їх класифікацію.  

12. Зробити класифікацію методів соціально-педагогічної діяльності .  

13. Провести порівняльний аналіз соціально-педагогічної діяльності 

фахівців та роботи волонтерів.  

14. Охарактеризуйте  волонтерство в Україні.  

15. Визначте напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю.  

16. Розкрийте типологію форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю.  

17. Визначте поняття «інвалідність». Розкрийте зміст та напрямки 

реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.  

18. Провести порівняльний аналіз моделей соціальної підтримки осіб з 

обмеженнями життєдіяльності.  

19. Визначити сутність девіантної поведінки. Надайте основні 

характеристики девіантної поведінки.  

20. Проаналізуйте напрями соціально-педагогічної діяльності неурядових 

організацій. 

Перелік запитань з дисципліни  

«Соціальна психологія» 

1. Розкрийте соціально-психологічні особливості соціалізації підлітків. 

2. Розкрийте соціально-психологічні особливості соціалізації студентської 



молоді. 

3. Розкрийте специфіку експерименту в соціальній психології. 

4. Охарактеризуйте особливості соціально-психологічного дослідження 

суспільних і міжособистісних відносин. 

5. Обґрунтуйте єдність спілкування і діяльності. 

6. Розкрийте специфіку соціально-психологічного підходу до дослідження 

спілкування.  

7. Визначте місце взаємодії в структурі спілкування. Охарактеризуйте типи 

взаємодій: кооперація і конкуренція.  

8. Розкрийте зміст вчення  про соціальну і між особову перцепцію.  

9. Охарактеризуйте перцептивну сторону спілкування. 

10. Визначити поняття «спільність» і поняття «група». Дати класифікацію 

груп, досліджуваних соціальною психологією. 

11. Дати загальну характеристика і назвати види великих соціальних груп. 

Розкрити особливості психології великих соціальних груп. 

12. Охарактеризувати соціальні рухи як специфічний феномен масового 

поводження.  

13. Визначити поняття, дати класифікацію і розкрити структуру  малих 

груп. Соціально-психологічні характеристики малих груп. 

14. Розкрийте специфіку соціально-психологічного дослідження 

особистості.  

15. Визначити поняття соціальна установка. Розкрити структуру соціальної 

установки.  

16. Охарактеризувати психологічні особливості етнічних груп: 

національний характер, національні традиції, стереотипи тощо. 

17. Пояснити внутрішню структуру контактної групи (команди): “дерево 

цілей” як визначник стосунків між членами групи і чинник формуючий 

її як цілісність. 

18. Зробити класифікацію і стратифікацію контактних груп за соціальними 

інституціями і статусом. 

19.  Охарактеризувати мотив як усвідомлену спонуку до діяльності щодо 

задоволення потреб. 

20. Охарактеризувати мотивовану потребу як чинник детермінуючий актив-

ність людини. 

 

Перелік запитань з дисципліни  

«Етика соціальної роботи» 

1. Розкрийте особливості професійної етики соціального працівника. 

2. Визначте причини етичної регламентації соціальної роботи. 

3. Розкрийте фундаментальні положення професійної етики  соціального 

працівника. 

4. Охарактеризуйте принципи етики соціальної роботи.  

5. Розкрийте функції етики соціальної роботи. Наведіть приклади. 



6. Розкрийте зміст “Декларації принципів толерантності”. Доведіть 

необхідність дотримання принципів толерантності у діяльності 

соціального працівника.  

7. Розкрийте зміст поняття «моральна норма». Визначте місце моральних 

норм  в  нормативній регуляції соціальної роботи.  

8. Охарактеризуйте моральну свідомість соціального працівника.  

9. Визначте критерії моральності у соціальній роботі.  

10. Охарактеризуйте моральну поведінку соціального працівника. 

11. Визначити поняття деонтологія соціальної роботи.  

12. Розкрийте принципи деонтології соціальної роботи.  

13. Обґрунтуйте зв'язок професійного обов’язку та професійної етики 

соціального працівника. 

14. Визначте шляхи особистісного усвідомлення обов’язку соціального 

працівника.  

15. Визначте поняття відповідальності. Охарактеризуйте  типи 

відповідальності соціального працівника. 

16. Охарактеризуйте професійно-етичні вимоги до професіограми 

соціального працівника 

17. Охарактеризуйте професійно-особистісні якості соціального 

працівника. 

18. Розкрийте зміст солідарності як інтегральної характеристики 

особистісних якостей соціального працівника. 

19. Розкрийте зміст людяності як інтегральної характеристики 

особистісних якостей соціального працівника. 

20. Визначте типи відповідальності в діяльності соціального працівника. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

При складанні додаткового випробування використання будь-яких 

електронних пристроїв та допоміжного матеріалу (підручники, 

першоджерела, конспекти тощо) забороняється. Оцінювання відповіді 

вступника здійснюється за системою ЕCTS за стобальною шкалою. 

Максимальний бал за відповідь на кожне з відкритих питань складає 100 

балів.  

Загальна оцінка вступника розраховується за формулою: ЕЗАГ =( ЕСПед. 

+ ЕСП+ ЕЕСР)/ 3 , де: ЕЗАГ – загальна оцінка вступника; ЕСПед.  – бали, 

отримані вступником за відкрите запитання з дисципліни «Соціальна 

педагогіка», максимальний бал – 100; ЕСП – бали, отримані вступником за 

відкрите запитання з дисципліни «Соціальна психологія», максимальний бал 

– 100; ЕЕСР – бали, отримані вступником за відкрите запитання з дисципліни 

«Етика соціальної роботи», максимальний бал – 100. Таким чином, 



максимальна загальна оцінка вступника ЕЗАГ : ЕЗАГ = (100 + 100 + 100)/3 = 100 

балів.  

Критерії оцінювання відповіді вступника на відкриті запитання 

враховують повноту та правильність відповіді, здатність вступника 

узагальнювати отримані знання; наводити приклади, які б ілюстрували 

теоретичний матеріал; аналізувати, інтерпретувати та оцінювати факти, події, 

процеси суспільного життя; чітко, послідовно та обґрунтовано аргументувати 

власну відповідь.  

Критерії оцінювання:  

95-100 балів – вступник демонструє вичерпне знання навчального 

матеріалу, високий рівень умінь та навичок, включаючи правильне 

використання термінології, детальне роз’яснення понять, теорій та підходів, 

наведення прикладів у необхідних випадках, вміння послідовно та 

обґрунтовано аргументувати власну відповідь, логічно структурувати 

матеріал. У відповіді повно відображена власна аргументована позиція щодо 

викладених теорій, концепцій або підходів, наведені приклади вирізняються 

сучасністю та оригінальністю. У відповіді подано не менше 90% потрібної 

інформації).  

85-94 бали – вступник демонструє повні та міцні знання навчального 

матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, вміння 

обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, проте допускає несуттєві 

неточності у викладенні матеріалу. У відповіді відображена власна позиція 

щодо окремих положень викладених теорій, концепцій або підходів, наведені 

приклади вирізняються сучасністю. У відповіді наявно не менше 80% 

потрібної інформації).  

75-84 бали – вступник демонструє достатньо повні знання навчального 

матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, вміння в 

більшості випадків вірно та обґрунтовано приймати рішення в різних 

ситуаціях, проте допускає певні неточності при відповіді, має певні труднощі 

в трансформації знань в нових умовах. Наводить стандартні приклади, власна 

позиція щодо викладеного матеріалу відображена слабко. Відповідь містить 

не менше 70% потрібної інформації).  

65-74 бали – вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але 

допускає істотні неточності, які не є перешкодою для подальшого навчання; 

вміє вірно використовувати наявні знання переважно для вирішення 

стандартних задач. Наводить стандартні приклади, власна позиція щодо 

викладеного матеріалу не відображена, приведено не менше 60% потрібної 

інформації).  

60-64 бали – вступник поверхнево засвоїв основний теоретичний 

матеріал, допускає суттєві неточності, які, проте, не є перешкодою для 

подальшого навчання; вміє вірно використовувати наявні знання лише для 

вирішення стандартних задач. У відповіді відсутні приклади, але 

приведеноне менше 50% потрібної інформації).  



Менш ніж 60  балів – неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 50% потрібної інформації), або 

відповідь відсутня.  

Залежно від отриманих балів вступнику, згідно з критеріями ECTS, 

виставляється оцінка: 

 

Сума набраних балів Оцінка 

95 … 100 зараховано 

85 … 94 зараховано 

75 … 84 зараховано 

65 … 74 зараховано 

60 … 64 зараховано 

Менше 60 незараховано 

 

 

Приклад типового завдання для додаткового випробування для вступу на 

освітньо-професійну програму підготовки магістра за спеціальністю 231 

«Соціальна робота» 

1. Розкрийте зміст поняття «соціальна адаптація» та охарактеризуйте 

різновиди соціальної відповідальності..  

2. Розкрийте специфіку соціально-психологічного дослідження 

особистості.  

3. Визначте поняття відповідальності. Охарактеризуйте  типи 

відповідальності соціального працівника. 
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