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Програма іспиту є нормативним документом для контролю знань 

випускників, які здобули освітньо-професійний ступінь молодшого бакалавра 

або молодшого спеціаліста за спеціальністю 231 «Соціальна робота» і бажають 

продовжити навчання на соціологічному факультеті Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Програма 

складається з питань за дисциплінами «Вступ до соціальної роботи» та 

«Соціологія», а також рекомендованої основної та додаткової літератури. 

 

«Вступ до соціальної роботи». Поняття «соціальна робота», її мета та 

завдання. Соціальна робота як наука, академічна дисципліна та професійна 

діяльність. Системний характер соціальної роботи. Функції соціальної роботи в 

суспільстві. 

Соціальна робота як наука. Об’єкт та предмет соціальної роботи як науки. 

Основні категорії соціальної роботи. Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими 

галузями наукового знання: соціологією, психологією, педагогікою, 

політологією та ін. Педагогічні основи соціальної роботи. Психологічні основи 

соціальної роботи. Соціологічні основи соціальної роботи.  

Соціальна робота як професійна діяльність Суб’єкт та об’єкт соціальної 

роботи як професійної діяльності. Рівні, форми та методи соціальної роботи як 

професійної діяльності. Напрями соціальної роботи як професійної діяльності. 

Соціальна робота та соціальна політика.  

Головні етапи становлення соціальної роботи у світі та в Україні. 

Благодійна діяльність як передумова виникнення та становлення соціальної 

роботи як напряму професійної діяльності. Благодійність та соціальна робота – 

їх спільні та відмінні риси. Благодійність і соціальна робота: їх спільні та 

відмінні риси. Проблеми та тенденції розвитку соціальної роботи на сучасному 

етапі у світі та в Україні.  

Соціальна робота як професія: особистісні якості, професійні знання, 

вміння та цінності соціального працівника. Професійні ролі соціальних 

працівників та їхня класифікація. Етичні принципи та стандарти соціальної 

роботи як професії. Клієнти соціальної роботи: поняття та класифікації. 

Професійне спілкування соціального працівника. Проблема професійного 

вигорання в соціальній роботі.  

 

«Соціологія». Поняття соціології, її об’єкт, предмет та суб’єкт. Дискусії 

щодо предметного поля соціологічної науки. Специфіка соціологічного аналізу 

соціальних явищ та процесів. Взаємозв’язок соціології з іншими науками про 

суспільство та людину. Соціологія і суспільство. Функції соціології. Роль 

соціології у розвитку сучасного українського суспільства. 

Структура соціологічної системи знання. Фундаментальна та прикладна, 

теоретична та емпірична соціологія. Макро- та мікросоціологія. Рівні 

соціологічного знання. Соціологічне (емпіричне) дослідження: типологія, 

програма, методи та етапи здійснення. 



Проблеми періодизації розвитку світової соціологічної думки. 

Протосоціологія: головні персоналії. Історичні, соціокультурні та теоретичні 

передумови виникнення соціології як самостійної науки. Етапи розвитку 

соціології: основні напрямки та їх представники. Соціологія в Україні: історія 

становлення та розвитку. 

Категоріально-понятійний апарат соціології. Поняття «суспільство» в 

соціології. Поняття «культура» в соціології. Поняття соціального інституту в 

соціології. Поняття соціальної стратифікації в соціології. Поняття особистості в 

соціології. Поняття соціальної дії в соціології. Поняття соціальних зв’язків в 

соціології. Поняття соціальних потреб та соціальних інтересів в соціології. 

Поняття соціальної спільноти в соціології. Поняття девіантної поведінки в 

соціології. Обумовленість категоріального апарату соціологічної науки 

методологічною позицією дослідника. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Вступний іспит «Основи соціальної роботи» передбачає виконання 

певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою 

кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень 

освітньої та професійної підготовки. 

Випробування спрямоване на виявлення рівня знання теоретичного 

матеріалу. Відповідаючи на питання з екзамену, абітурієнт повинен показати 

вміння чітко, логічно й грамотно формулювати думки, структурувати 

інформацію. 

Вступний іспит «Основи соціальної роботи» складається в письмовій 

формі та містить два етапи: 

1 етап – письмова відповідь на запитання у відкритій формі, що 

дозволяє перевірити рівень знання теоретичного матеріалу з основ соціальної 

роботи. 

2 етап – письмова відповідь на запитання у відкритій формі, що 

дозволяє перевірити рівень знання теоретичного матеріалу з основ соціології. 

 

Кількість балів за відповідь на кожне питання розподіляється таким 

чином: 

1 питання 2 питання 

39-50 балів 

Відповідь повна, обґрунтована і 

оформлена належним чином 

39-50 балів 

Відповідь повна, обґрунтована і 

оформлена належним чином 

26-38 балів 

Відповідь повна, але допущені 1-3 

незначні помилки в її обґрунтуванні 

та/або її оформленні. 

26-38 балів 

Відповідь повна, але допущені 1-3 

незначні  помилки в її обґрунтуванні 

та/або її оформленні. 

13-25 балів 

Відповідь повна, але допущені 

більше 3-х незначних помилок в її 

обґрунтуванні та/або оформленні. 

Відповідь неповна, допущені 

помилки в її обґрунтуванні та/або 

оформленні. 

13-25 балів 

Відповідь повна, але допущені більше 

3-х незначних помилок в її 

обґрунтуванні та/або оформленні. 

Відповідь неповна, допущені помилки 

в її обґрунтуванні та/або оформленні. 

0-12 балів 

Відповідь повністю або майже 

відсутня. 

0-12 балів 

Відповідь повністю або майже 

відсутня. 

50 балів 50 балів 

 

Оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів).  



Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт за 

результатами фахового екзамену, – 200 балів.  

Мінімальна кількість балів для зарахування - 150. 
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