
 

 



 



ВСТУП 

 

Соціальна робота – це важлива та затребувана сучасна професія, що має 

великий попит та пропонує системний підхід до вирішення складних 

соціальних, психологічних та педагогічних  проблем сучасності.  

Програма призначена для абітурієнтів, які складають вступний іспит на 

прискорену форму навчання  зі спеціальності 231 Соціальна робота першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Вступний іспит з основ соціальної роботи 

є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів  для 

навчання за спеціальністю 231 Соціальна робота, отримання в подальшому 

ступеня бакалавра  соціальної роботи.  

Метою зазначеного іспиту є перевірка відповідності теоретичних знань 

та практичних  умінь абітурієнтів з соціальної роботи  програмним вимогам 

першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також оцінка 

ступеня підготовленості до навчання у закладах вищої освіти.   

На іспит виносяться такі теоретичні питання з основ соціальної роботи: 

- ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА  

- ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

- ЗАГАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВА ПЕДАГОГІКА 

 

 

1. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 

Основна мета вивчення дисципліни «Основи професійної діяльності 

соціального працівника» - ознайомлення студентів з базовими теоретичними 

та методологічними основами професійної діяльності соціального працівника 

в умовах сучасності, адаптація до навчального процесу, до майбутньої 

професії, розкриття професійної значущості соціальної роботи, ознайомлення 

студентів з необхідними знаннями в області соціальної роботи. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Основи професійної 

діяльності соціального працівника»: 

- дати студентам базові знання методологічних засад соціальної роботи 

для її подальшого вивчення як наукової теорії, суспільного феномена, 

соціальної діяльності та навчальної дисципліни; 

- познайомити студентів з основами соціальної підтримки населення в 

Україні, сучасних програм соціального забезпечення населення і напрямків 

соціальної політики; 

- дати студентам знання про різні соціальні проблеми, що виникають у 

клієнта соціальної роботи, і способи їх вирішення; 



- ознайомити студентів з основами професійної і непрофесійної 

соціальної роботи, знаннями, цінностями, навичками і вміннями, необхідними 

для реалізації практики соціальної роботи; 

- показати можливість застосування теорії соціальної роботи в різних 

сферах практики; 

- сприяти усвідомленню студентами важливості вирішення соціальних 

проблем на мікро - і макрорівнях в сфері соціальної роботи. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати про: 

• призначення та функції соціальної роботи в сучасному суспільстві;  

• структуру системи соціальної роботи, взаємозв’язок її структурних 

компонентів;  

• концептуальні питання наукового та практичного розвитку соціальної 

роботи;  

• аспекти світового досвіду та особливості становлення соціальної роботи 

в Україні;  

• цінності, принципи, ролі, функції та обов'язки спеціалістів з соціальної 

роботи;  

• концептуальні питання становлення та розвитку об'єкта соціальної 

роботи та взаємодії об'єкта — суб'єкта соціальної роботи;  

• кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності соціального 

працівника. 

 

Перелік тем для вивчення: 

 

Тема 1. Соціальна робота: історія становлення та сучасний стан  в 

Україні та  світі 

Історичні передумови становлення соціальної роботи. Внесок М. Річмонд 

у розвиток теорії та практики соціальної роботи. Праці «Дружній візит до 

бідняків: керівництво для тих, хто працює в благодійних організаціях» (1899),  

«Соціальні діагнози» (1917) і «Що таке соціальна індивідуальна робота?» 

(1922). Становлення соціальної роботи в Україні як професійної діяльності та 

навчальної дисципліни. 

Актуальність соціальної роботи в сучасному суспільстві. Соціально-

економічні проблеми і соціальна робота.  Девіація і маргіналізація населення 

в умовах трансформаційної кризи. Соціальна робота як механізм реалізації 

державної соціальної політики. Соціальна робота як спосіб зняття соціальної 

напруженості. Соціальна робота як наукова діяльність.  

Тема 2. Соціальна робота як професія  

Групи професій за Є. Клімовим та  приналежність соціальної роботи до 

категорії «людина-людина». Поняття професії соціального працівника. 

Структура соціальної роботи.  Професійні ролі соціального працівника: 

фасилітатор, соціальний адвокат, аналітик, брокер соціальних послуг та ін.   



 

Тема 3. Соціальна робота як соціокультурний феномен  

Роль соціальної роботи у суспільстві. Генезис соціальної допомоги. 

Культурно-історичні типи соціальної підтримки. Цивілізаційне значення 

соціальної роботи.   Функції соціальної роботи як професійної діяльності: 

превентивна, комунікативна, діагностична та ін. Принципи соціальної роботи:   

інтеграції, гуманності, поєднання допомоги із самодопомогою, створення 

рівних можливостей тощо. 

Тема 4. Соціальна робота як механізм реалізації соціальної політики 

держави  

Концепція соціальної держави в сучасному світі. Основні принципи 

соціальної держави. Моделі соціальної політики. Соціальна держава, 

соціальна політика, соціальні гарантії, державний патерналізм, державний 

релятивізм.  Поняття про соціальну політику.  Завдання соціальної політики.  

Тема 5. Предмет, завдання, цілі деонтології соціальної роботи. Місце 

і роль цінностей в соціальній роботі  

Місце і роль системи цінностей в структурі соціальної роботи. Людина як 

вища цінність і мета діяльності в сучасній професійній соціальній роботі. 

Цінність людини і суспільства як основа соціальної роботи. Роль системи 

цінностей у формуванні професійної культури фахівця в галузі соціальної 

роботи.  

Тема 6. Професійні цінності соціальної роботи, їх сутність, типологія  

Поняття системи цінностей сучасної професійної соціальної роботи. 

Типологія цінностей в соціальній роботі. Рівні цінностей. Ієрархія цінностей в 

сучасній професійній соціальній роботі. Цінність людини і суспільства. 

Загальнолюдські етичні цінності (свобода, захищеність, справедливість, 

праця, колективізм, рівність та ін.), їх особливий характер в соціальній роботі 

та специфіка реалізації.   
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2. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є механізми виникнення та 

функціонування психічного відображення, структура психіки людини, 

становлення особистості, основних видів діяльності, закономірності перебігу 

окремих психічних явищ та їх взаємозв’язок. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна психологія» є 

створення цілісної системи наукових уявлень про психічні явища, зокрема 

загальні закономірності, механізми становлення, функціонування та розвитку 

психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень 

особистості, формування вмінь застосовувати знання з психології в 

життєдіяльності, становлення особистісних та комунікативних компетенцій 

для ефективної професійної діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- понятійний апарат психології;  

- напрями і основні здобутки розвитку вітчизняної психологічної науки; 

-психологічні характеристики та закономірності функціонування 

психічних пізнавальних процесів властивостей, станів і утворень особистості; 

- концепції та фактори формування особистості; 

- психологічні теорії діяльності та спілкування, їх основні компоненти; 

- світовий і міждисциплінарний контекст розвитку психологічної науки. 



вміти: 

- застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного 

навчання і практичної діяльності;  

- усвідомлювати власну психічну сферу; 

- використовувати засоби регуляції емоційних станів; 

- визначати психологічну структуру, темперамент та здібності 

особистості; 

- аналізувати різноманітні види діяльності; 

- застосовувати набуті психологічні знання на практиці. 

 

Перелік тем для вивчення: 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи психології 

Становлення психології як науки, її предмет, об’єкт, завдання, галузі. 

Структура психіки, її функції. Я –концепція та її складові. Формування та 

функції самооцінки в розвитку особистості. Види самооцінки в розвитку 

особистості. Нервова система, мозок, психіка. Вікова періодизація розвитку 

людини. Концепція психоаналізу З.Фрейда, психосоціального розвитку 

Е.Еріксона, інтелектуального розвитку Ж.Піаже. 

 

Тема 2. Когнітивна підструктура особистості 

Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні процеси, їх індивідуальні 

особливості, методи діагностики рівня розвитку, методи підвищення 

ефективності. Основні підходи до визначення уваги. Функції, якості уваги. 

Особливості розвитку уваги, шляхи формування. Види уваги. Уявлення про 

увагу в класичній та сучасній фізіології: підвищення мозкової активності як 

основа зосередженності уваги. Загальна характеристика пам’яті. Процеси 

пам’яті: запам’ятовування та фактори, що його зумовлюють; відтворення; 

зберігання - забування. Види пам’яті. Загальна характеристика мислення. 

Характеристика мислення як процесу розв’язання задач. Види мислення. 

Поняття «мова» та «мовлення». Функції мовлення. Мовлення та мислення. 

Види і прийоми уяви. Розвиток уяви. Поняття про творчість. Творчість як 

розв’язування творчих задач. Інтелект, творчі здібності та креативність. 

 

Тема 3. Основи психології особистості 

Предмет та основі завдання сучасної психології особистості. Визначення 

та співвідношення ключових понять: людина, суб’єкт, індивід, 

індивідуальність, особа, особистість. Розвиток   особистості.  Соціалізація та 

адаптація як процеси.   Поняття про особистісну норму. Особистість і агресія. 

Відхилення у розвитку особистості. Психологічна структура особистості. 

Психологічні теорії особистості. Типове та індивідуальне в структурі 

особистості. Спрямованість особистості: поняття, сутність, зміст, види.   



Поняття про темперамент (Гіпократ). Темперамент як біологічний фундамент 

особистості (типи вищої нервової діяльності за І.П. Павловим та темперамент). 

Види та типи темпераменту. Характер як цілісне утворення, як каркас 

особистості. Природа характеру. Акцентуації характеру та їх характеристика. 

Психічні утворення особистості, їх структура. Види психічних утворень: 

знання, уміння, навички, звички. Феномени навичок «як перенесення», 

«інтерференція», «деавтоматизація». 

 

Тема 4. Емоційно-вольова сфера особистості в її життєдіяльності 

Емоції, почуття, стани. Механізми їх виникнення, форми переживання, 

вираження. Психологічна загальна характеристика емоцій і почуттів (сум, 

гнів, інтерес, радість. здивування, презирство), їх суб’єктивне переживання, 

фізіологічні прояви, мімічне вираження та патерни поведінки. Функції емоцій 

(інформаційна, оцінювання, регуляції, керування) та їх роль в житті людини. 

Види почуттів і їх характеристика. Види станів (афект, стрес, фрустрація, 

настрій та ін.), характеристика. Види та наслідки стресів, їх профілактика. 

Депривація.   Воля як психологічне явище. Основні поняття та вчення про 

волю, її природа та функції. Довільні і вольові дії. Структура вольового акту: 

етапи вольової дії. Форми довільного управління поведінкою: 

самодетермінація, самоініціація, самоконтроль, самомобілізація. Вольові 

якості особистості: склад та структура.   

 

Тема 5. Психологія діяльності та спілкування 

Особистість як суб’єкт діяльності. Діяльність та її структура. Мета й 

мотиви діяльності. Поняття «тип» діяльності. Показники провідної діяльності 

для психічного та особистісного розвитку людини. Міжособистісні стосунки 

в групі.  Мотивація. Концепція «ієрархія мотивів» або «піраміда потреб» А. 

Маслоу. 

 Психологічна структура спілкування: комунікація, перцепція, інтеракція, 

їх характеристика.   Психологічні особливості прийомів підтримки контакту 

та встановлення зворотного зв’язку, прийомів завершення контакту. 

Психологічна характеристика основних комунікативних невербальних вмінь. 

Основні положення відносно розуміння візуальної поведінки співбесідника.  

Розуміння основних жестів та поз під час спілкування. 
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3. ЗАГАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВА ПЕДАГОГІКА 

Дисципліна «Загальна та галузева педагогіка» входить до числа 

дисциплін професійно-орієнтованого циклу для спеціальності «Соціальна 

робота». Педагогіка в професійно-педагогічній і соціальній роботі виступає в 

ролі стержня − діяльнісного компонента психолого-педагогічної роботи, тому 

що питання формування знань про суспільство, стосунки в освітніх і виховних 

групах, розвитку особистості, питання навчання і виховання різних вікових 

груп вирішуються в основному педагогічними методами і засобами. У зв'язку 

з цим педагогічні основи роботи повинні включати елементи педагогічної 

теорії про принципи, зміст, методи, шляхи і засоби навчання і виховання. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна та галузева 

педагогіка» є отримання фундаментальних знань в наступних областях: 

загальні основи педагогіки, історія педагогіки, теорія навчання, теорія 

виховання, професійна педагогіка, андрагогіка, педагогічні дослідження. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Загальна та галузева 

педагогіка» полягає в тому, дати студентам знання про етапи розвитку, 

становлення, новітні досягнення педагогіки, про різноманітність форм, 

методів і напрямів сучасної педагогічної діяльності, методах і методиці 

педагогічних досліджень; уміння користуватися методами педагогічних 

досліджень для вивчення педагогічної дійсності, враховувати особливості 

педагогічних дій на різні вікові групи, застосовувати принципи і правила 

навчання і виховання.  



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

− предмет, завдання, основні категорії, етапи розвитку 

педагогіки; 

− методи педагогічних досліджень; 

− загальні закономірності розвитку особистості; 

− особливості виховання навчання різних вікових груп; 

− напрями професійно-педагогічної діяльності; 

− суть, цілі, системи навчання; 

− закономірності, принципи і правила навчання і 

виховання; 

− методи і форми навчання; 

− цілі і завдання, суть і зміст процесу виховання; 

− форми, методи, види і технології виховання; 

− суть соціально-орієнтованого виховного процесу; 

− проблеми громадського (соціального) виховання,  

вміти:  

− на основі фундаментального знання педагогіки 

виробляти самостійний стиль педагогічного мислення; 

− засвоїти специфіку педагогічного освоєння дійсності;   

− застосовувати методи і форми педагогічної роботи і 

педагогічних досліджень;  

− застосовувати отримані знання для вирішення 

насущних педагогічних проблем.  

 

Перелік тем для вивчення: 

Тема 1. Педагогіка як наука, її предмет, основні категорії і 

методологічні основи 

Предмет і основні категорії загальної педагогіки. Розвиток педагогіки як 

науки. Я.А. Коменський та його унікальна педагогічна праця «Велика 

дидактика» (1632 р.). Класно-урочна система навчання (Я.А. Коменський). 

Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками: 

психологічні науки, педагогічні науки, соціологія, політологія, математика, 

генетика, медицина, гігієна. Поняття «розвиток», «виховання», «соціалізація», 

«освіта», «навчання». Поняття про дидактику.  

 

Тема 2. Основи організації педагогічного процесу 

Поняття про педагогічний процес, його основні характеристики. 

Визначальна роль діяльності і спілкування в педагогічному процесі. 

Специфіка процесів навчання і виховання, що входять в педагогічний   процес. 

Характеристика основних етапів педагогічного процесу.  

 

Тема 3. Сутність і зміст освіти 

Предмет дидактики. Суть змісту освіти, його історичний характер і 



основні характеристики. Характеристика освіти в Україні. Основні типи 

учбових закладів, їх характеристика. Нормативна і учбово-матеріальна база 

освіти. Основні тенденції розвитку сучасної освіти 

 

Тема 4. Процес навчання 

Методологічні основи процесу навчання. Єдність освітньої, виховної і 

розвиваючої функцій процесу навчання. Структура процесу навчання. 

Призначення і структура діяльності викладача в учбовому процесі. Діяльність 

учнів в процесі навчання. 

 

Тема 5. Учень як суб’єкт діяльності 

Поняття про особу, її розвиток і формування. Проблема вікових і 

індивідуальних особливостей  розвитку і  виховання особи в педагогіці. Вікова 

періодизація. Особливості розвитку і виховання людини на різних  вікових  

етапах. Дошкільник. Молодший школяр. Підліток. Перший період юності. 

Другий період юності.  Вікова періодизація зрілості. Індивідуальні 

особливості розвитку і виховання особи і їх облік  в процесі виховання. 

 

Тема 6. Активізація пізнавальної діяльності учнів 

Активізація пізнавальної діяльності учнів. Рівні пізнавальної активності 

учнів. Принципи активізації пізнавальної діяльності учнів. Чинники, 

спонукачі учнів до активності. Способи, методи і прийоми активізації 

пізнавальної діяльності учнів 

 

Тема 7. Особливості навчально-виховного процесу  

Проблема вікових і індивідуальних особливостей  розвитку і  виховання 

особи в педагогіці. Вікова періодизація.  

 

Тема 8. Методи навчання 

Поняття про методи навчання і їх класифікація. Методи організації і 

здійснення учбово-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання учбової 

діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю в навчанні Вибір 

оптимального поєднання методів навчання. 

 

Тема 9. Форми організації навчальної роботи  

Поняття про форми організації навчання, їх функції і класифікації. 

Розвиток  організаційних  форм  учбової  роботи. Урочні і позаурочні форми 

організації навчання. Технологія концентрованого навчання. 

 

Тема 10. Засоби навчання  

Засоби навчання як категорія дидактики. Характеристика сучасних 

засобів навчання. Прийоми та загальні принципи використовування  засобів 

навчання. Учбово-виробничі засоби навчання. 

 

Тема 11. Сутність і зміст виховання 



Суть і зміст виховання. Виховання як процес формування особистості. 

Загальні парадигми виховання. Завдання виховання на різних етапах 

формування особистості. Виховна система: поняття та сутність. 

 

Тема 12. Педагогічна діяльність. Педагогічне мистецтво і 

майстерність 

Поняття педагогічної  діяльності, її основні функції  і  компоненти. Суть  

і  основні  компоненти педагогічної майстерності. Педагогічна  майстерність  

як система. Педагогічні завдання, їх характеристика і способи рішення 
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