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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію магістра
з соціальної роботи, які вступають на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
або «спеціаліста», здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю / напрямом
підготовки в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» або іншого Вузу
України.
Спрямованість співбесіди визначає інтегративний характер її змісту, розроблений
на основі базових знань, теоретичних і практичних аспектів соціальної роботи.
Мета співбесіди – з’ясувати, наскільки вступник ознайомлений з основами
спеціальності «Соціальна робота», особливостями її змісту, а також виявлення мотивації
та можливостей для оволодіння спеціальністю.
Завданням співбесіди є визначення:
 рівня знання основних теоретичних знань з соціальної роботи;
 вміння логічно мислити;
 вміння використовувати набуті знання для аналізу соціальних явищ і процесів
при розв’язуванні конкретних практичних задач з соціальної роботи.
Основні вимоги до знань та вмінь вступника:
Вступник має продемонструвати знання:
- розвиток соціальної роботи як професії;
- складові професії: базові цінності, знання, вміння, навички;
- етичні засади соціальної роботи;
- ролі та функції соціального працівника;
- теорії та знання в соціальній роботі;
- особливості практичної соціальної роботи.
Вступник має продемонструвати уміння:
- визначати професійні цінності та їх застосування на практиці;
- давати критичну оцінку існуючим соціальним проблемам та пропонувати
відповіді на них;
- розуміти етичні принципами та користуватися ними;
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- проаналізувати та обґрунтувати професійне втручання спеціаліста з соціальної
роботи;
- обґрунтувати власну думку з питань соціальної роботи.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ
Деонтологічні питання соціальної роботи
Місце і роль системи цінностей в структурі соціальної роботи. Питання сутності та
змісту професійного обов'язку соціального працівника, а також аспекти його обов'язку
перед суспільством, державою, професією, клієнтом і його близькими, перед самим
собою. Основні поняття і категорії деонтології соціальної роботи.
Особливості етичного кодексу соціальної роботи. Етичні принципи в
соціальній роботі
Місце і роль етико-ціннісного регулювання у професійній соціальній роботі, його
цілі і завдання. Професійно-етичний кодекс: поняття, сутність, цілі та завдання, функції.
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України (2005 р.). Допомога клієнту
соціальної служби в визначенні пріоритетів розв'язуваних проблем, відповідальність за їх
вирішення. Принцип конфіденційності. Інформування клієнта соціальним працівником.
Професійна етика соціального працівника.
Поняття «соціальна робота» та актуальність її розвитку в Україні
Актуальність соціальної роботи в сучасному суспільстві. Соціально-економічні
проблеми і соціальна робота. Соціальна робота як механізм реалізації державної
соціальної політики. Соціальна робота як спосіб зняття соціальної напруженості.
Сутність поняття «клієнт» у соціальній роботі. Класифікація об'єктів соціальної роботи.
Система соціальної роботи
Поняття

суб'єктів

соціальної

роботи.

Рівні

суб'єктів

соціальної

роботи.

Закономірності та принципи соціальної роботи. Держава як головний суб'єкт соціальної
роботи. Органи виконавчої влади. Фахівець з соціальної роботи як суб'єкт соціальної
роботи. Громадські та благодійні організацій як суб'єкти соціальної роботи. Загальні і
специфічні принципи соціальної роботи.
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Психологія в соціальній роботі
Гуманістичний підхід до розуміння людини. Психотерапевтичні аспекти соціальної
роботи. Методи психолого-педагогічного впливу. Методи формування свідомості.
Авторитарна

педагогіка.

Гуманістична

психологія.

Гуманістична

терапія.

Гештальттерапия. Емотивно-раціональна терапія. Соціально-психологічні установки.
Когнітивні й емоційні зв'язки. Методи переконання. Методи зміни поведінки. Методи
стимулювання діяльності та поведінки індивіда. Вибір психолого-педагогічного впливу.
Соціологічні методи соціальної роботи
Соціолого-орієнтовані теорії соціальної роботи. Методологія соціологічного
дослідження проблем соціальної роботи. Соціологічні методи соціальної роботи.
Теоретична соціологія та соціальна робота. Об'єкт, предмет і специфіка теоретичної
соціології та соціальної роботи. Соціологія як методологія соціальної роботи. Соціальна
робота як прикладна наука. Соціологічні методи в соціальній роботі. Конкретні методи
емпіричних

соціологічних

досліджень.

Метод

особистих

документів.

Метод

спостереження. Метод опитування. Метод прогнозування.
Педагогічні основи соціальної роботи
Роль педагогіки у соціальній роботі. Педагогічний зміст соціальної роботи.
Педагогічні методи вирішення завдань соціальної роботи. Методи виховання. Методи,
що оцінюють і стимулюють діяльність особистості. Методи, які спонукають і формують
певну діяльність, свідомість особистості. Метод заохочення. Метод осуду. Метод
переконання. Метод самовиховання.
Ведення випадку в соціальній роботі
Процес ведення випадку. Первинне оцінювання і складання плану догляду.
Реалізація плану втручання і оцінювання його результатів. Ведення професійних записів.
Індивідуальне консультування в соціальній роботі
Специфіка консультування в соціальній роботі. Консультативний процес і
консультативна взаємодія. Соціально-психологічне консультування у соціальній роботі.
Телефонне консультування в соціальній роботі.
Представництво інтересів клієнта в соціальній роботі
Особливості

представництва

інтересів
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клієнта.

Різновиди

і

стратегії

представництва інтересів. Процес індивідуального представництва інтересів клієнта.
Безпосереднє професійне представництво.
Соціальне обслуговування як напрям соціальної роботи
Соціальна робота та соціальне обслуговування населення. Сутність, мета, завдання
соціального обслуговування. Система соціальних послуг в Україні: принципи, форми,
види. Заклади соціального обслуговування населення: різновиди та функції.
Ефективність соціальної взаємодії соціального працівника та клієнта
Сутність та особливості соціальної взаємодії соціального працівника та клієнта.
Основні підходи до професійної взаємодії соціального працівника та клієнта.
Відновлення соціального функціонування як основне завдання соціального працівника.
Соціальний супровід: поняття, різновиди, сутність. Професійні ризики в соціальній
роботі.
Організація групової соціальної роботи
Різновиди груп у соціальній роботі. Групові процеси і явища. Терапевтичні ефекти
групи і групової соціальної роботи. Планування і підготовка групової роботи.
Переговори і узгодження діяльності. Проведення групових занять і зустрічей.
Завершення і оцінювання групової соціальної роботи
Уявлення про громаду і соціальну роботу в ній
Сутність і типологія громад. Структура громади. Ключові характеристики роботи в
громаді. Методи і моделі роботи в громаді. Особливості розвитку громади. Процес
розвитку громади. Робота з групами і коаліціями в громаді. Залучення учасників громади
до процесу прийняття рішень. Значення догляду в громаді. Принципи догляду в громаді.
Організація догляду в громаді. Проведення масових акцій та інформаційних кампаній у
громаді.
Технологізація соціальної роботи
Суть соціальних технологій. Класифікація соціальних технологій. Специфіка і
класифікація технологій в соціальній роботі.
Суть і основні характеристики технологічного процесу. Зовнішні і внутрішні
чинники, що впливають на соціальні процеси. Визначення технологічного процесу і його
специфіка в соціальній сфері. Структура і зміст технологічного процесу в соціальній
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роботі. Етапи технологічного процесу.
Типологія технологій соціальної роботи
Об’єктивні передумови різноманіття соціальних технологій і технологій соціальної
роботи. Рівні і типи технологій соціальної роботи.
Принципи і підстави класифікації технологій соціальної роботи. Характеристика
основних типів соціальних технологій. Структурна модель типів технологій і технологій
соціальної роботи.
3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ
1. В чому полягає суть поняття

«соціальна робота»? Які завдання соціальної

роботи?
2. Питання сутності та змісту професійного обов'язку соціального працівника.
3. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України.
4. Допомога клієнту соціальної служби в визначенні пріоритетів розв'язуваних
проблем, відповідальність за їх вирішення.
5. Актуальність соціальної роботи в сучасному суспільстві.
6. Соціальна робота як механізм реалізації державної соціальної політики.
7. Сутність поняття «клієнт» у соціальній роботі.
8. Класифікація об'єктів соціальної роботи.
9. Поняття суб'єктів соціальної роботи. Рівні суб'єктів соціальної роботи.
10. Закономірності та принципи соціальної роботи.
11. Загальні і специфічні принципи соціальної роботи.
12. Гуманістичний підхід до розуміння людини.
13. Психотерапевтичні аспекти соціальної роботи.
14. Методи психолого-педагогічного впливу.
15. Соціолого-орієнтовані теорії соціальної роботи.
16. Соціологічні методи в соціальній роботі.
17. Роль педагогіки у соціальній роботі. Педагогічний зміст соціальної роботи.
18. Педагогічні методи вирішення завдань соціальної роботи.
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19. Процес ведення випадку. Первинне оцінювання і складання плану догляду.
20. Специфіка консультування в соціальній роботі. Консультативний процес і
консультативна взаємодія.
21. Соціально-психологічне консультування у соціальній роботі. Телефонне
консультування в соціальній роботі.
22.

Особливості

представництва

інтересів

клієнта.

Різновиди

і

стратегії

представництва інтересів.
23. Соціальна робота та соціальне обслуговування населення. Сутність, мета,
завдання соціального обслуговування.
24. Система соціальних послуг в Україні: принципи, форми, види. Заклади
соціального обслуговування населення: різновиди та функції.
25. Сутність та особливості соціальної взаємодії соціального працівника та клієнта.
Основні підходи до професійної взаємодії соціального працівника та клієнта.
26. Соціальний супровід: поняття, різновиди, сутність.
27. Професійні ризики в соціальній роботі.
28. Різновиди груп у соціальній роботі. Терапевтичні ефекти групи і групової
соціальної роботи.
29. Сутність і типологія громад. Методи і моделі роботи в громаді.
30. Залучення учасників громади до процесу прийняття рішень. Проведення
масових акцій та інформаційних кампаній у громаді.
31. Суть соціальних технологій. Класифікація соціальних технологій.
32. Специфіка і класифікація технологій в соціальній роботі.
33. Структура і зміст технологічного процесу в соціальній роботі. Етапи
технологічного процесу.
34. Об’єктивні передумови різноманіття соціальних технологій і технологій
соціальної роботи. Рівні і типи технологій соціальної роботи.
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