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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступного випробування освітньо-наукової програми «Соціальне 

партнерство в системі соціальних інститутів» зі спеціальності 231 «Соціальна 

робота» розроблена відповідно до вимог МОН України, Закону України «Про 

вищу освіту», постанови КМ України «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)», правил прийому до аспірантури ВНУ 

імені Лесі Українки. 

Метою програми  є викладення основних вимог щодо проведення 

вступного випробування на третій рівень вищої освіти в Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, надання вступникам вичерпної 

інформації стосовно обсягу навчального матеріалу, який виноситься на іспит, 

критеріїв його оцінювання та форми проведення.  

Метою вступного іспиту є з’ясування рівня знань та вмінь, наявних 

сформованих компетентностей, необхідних вступникам для опанування ними 

освітньо-професійної програми «Соціальне партнерство в системі соціальних 

інститутів» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та роботи над 

дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 

231 Соціальна робота. 

Завданнями вступного іспиту є: виявлення рівня теоретичної та 

практичної підготовки вступників з фахових дисциплін; виявлення рівня їх 

аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію; оцінка 

спроможності вступників до послідовного, логічного та аргументованого 

викладення навчального матеріалу та власних думок; готовності до засвоєння 

нових методів і заглибленої професійної підготовки у галузі соціальної роботи; 

визначення здатності застосовувати набуті знання в дослідницькій діяльності. 

Програма вступного іспиту на здобуття освітньо-наукового рівня  включає 

питання трьох навчальних дисциплін циклу фундаментальної, професійної та 

практичної підготовки – „Теорія та історія соціальної роботи”, „Технологій 

соціальної роботи” та „Теоретичні засади соціального партнерства”. Зміст 

програми базується на основних положеннях навчальних робочих програм 

зазначених навчальних дисциплін, які вивчались аспірантами у передбачених 

навчальними планами семестрах, та доповнений сучасними науковими соціально-

педагогічними дослідженнями. 

Вступний іспит проводиться в усній формі за екзаменаційними білетами. 

У процесі відповіді на запропоновані питання необхідно продемонструвати 

володіння понятійним апаратом; знання основних теоретичних підходів, законів, 

протиріч; вміння виявити їх роль у пізнанні предмету дослідження. 

Кожний екзаменаційний білет містить 3 теоретичні питання: по 1 

питанню з кожного блоку дисциплін, що включається до складу вступного 

іспиту. 

До комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову 

програму «Соціальне партнерство в системі соціальних інститутів» за 

спеціальністю 231 Соціальна робота третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти допускаються особи, які здобули освітній ступінь «магістр», освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст». 



 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Сутність поняття “соціальна робота”. 

 Особливості впровадження поняття “соціальна робота” в соціально – 

гуманітарний понятійний простір. Поняття “соціальна робота” як відображення 

потреб практичної соціальної роботи. Варіативність поняття “соціальна робота” 

як практична діяльність; як наука; як навчальна дисципліна. Взаємозумовленість і 

взаємозв’язок поняття “соціальна робота” та поняття “соціальне”, “соціалізація” 

та “соціальна справедливість”.  

2. Соціальна робота як суспільне явище 

Сутність соціальної роботи. Місце соціальної роботи в сучасному 

суспільстві. Сутність соціальної роботи як фахової дисципліни. Соціальна робота 

як наука. Соціальна робота як навчальна дисципліна. 

3. Виникнення та становлення соціальної роботи як науки. 

Соціальна робота, як система соціальних знань: дослідницький, 

діагностичний і продуктивний аспекти. Фундаментальна та прикладна складові 

соціальної роботи як науки. Об’єкт та предмет  наукових досліджень соціальної 

роботи. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи. 

4. Соціальна  робота у структурі соціально-гуманітарних наук 

Філософія соціальної роботи. Філософія і соціальна робота. Філософське 

осмислення практики соціальної роботи. Мета цінності та ідеали соціальної 

роботи. Права людини і громадянське суспільство. Загальна характеристика 

взаємозв’язків соціальної роботи з іншими соціально–гуманітарними 

дисциплінами. Соціологія і соціальна робота. Взаємозв’язки соціальної роботи з 

психологією. Педагогіка і соціальна робота. Соціальна робота і історія. Соціальна 

політика і соціальна робота. 

5. Концептуально – категоріальний апарат науки “соціальна робота”: 

соціальна сфера, простір, структура, відносини, практика, зв’язки, механізми, 

діяльність, проблеми. Характеристика та зміст основних категорій науки 

“соціальна робота”. 

6. Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і 

теорій допомоги. 

Діалектика взаємодії тенденцій сучасної світової науки “соціальна робота” з 

особливостями її становлення та розвитку в Україні. Філософія допомоги як 

базова, концептуальна ідея в становленні вітчизняних теорій соціальної роботи. 

Доктрина допомоги, організаційні форми, суб’єкти допомоги, об’єкти 

допомоги як парадигмальні характеристики. Еволюція вітчизняної парадигми 

соціальної роботи. Історичні форми вітчизняної парадигми соціальної роботи та їх 

парадигматичні характеристики. 

7. Типологізація теорій соціальної роботи як форма наукового 

дослідження. 

Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи. 

Типологізація за критеріями історичної послідовності виникнення. Типологізація 

за критерієм методологічної опори на теорії інших наук: медицини, філософії, 

психології, соціології, педагогіки. 



Гуманістична теорія соціальної роботи – допомога через самопізнання та 

усвідомлення клієнтом своєї значущості та впливу навколишнього світу. 

Психодинамічна теорія соціальної роботи: її сутність, переваги та 

обмеження. Екзистенціальна теорія соціальної роботи – опора на уявлення клієнта 

про навколишній світ і власний соціальний статус. 

Соціальна адаптація людини як процес взаємодії з навколишнім 

середовищем з освоєння нової соціальної ситуації. Допомога клієнту в адаптації 

до складної для нього соціальної ситуації як базова ідея адаптивно–соціальної 

теорії соціальної роботи. Соціалізація клієнта як накопичення соціального досвіду 

в процесі успішної адаптації до важких життєвих ситуацій за допомогою 

соціальних працівників. 

8. Соціальна робота як прикладна діяльність 

Проблеми методології соціальної роботи. Процес соціальної роботи. Методи 

і технології соціальної роботи. Стратегії втручання у соціальній роботі. Рівні 

соціальної роботи. Вимоги до соціального працівника. 

Ідеальний образ соціального працівника. Фахові вимоги до соціального 

працівника. Особистісні вимоги до соціального працівника. Взаємозв’язок між 

професійними і духовно–моральними якостями соціального працівника. 

9. Становлення і розвиток системи підготовки соціальних педагогів та 

соціальних працівників в Україні 

Професії “соціальний педагог”, “соціальний працівник” у практиці 

вітчизняної соціальної роботи. Діяльність української Асоціації соціальних 

педагогів і соціальних працівників: зміст, форми і методи діяльності. Етичний 

кодекс соціального працівника  в Україні. 

10. Волонтерська діяльність в Україні і за кордоном 

Основні тенденції розвитку волонтерського руху в Україні і за кордоном. 

Мотивація діяльності волонтерських загонів ЦССМ в Україні. Досвід і 

перспективи розвитку волонтерського руху в Україні і за кордоном. 

11. Відносини між клієнтом і соціальним працівником 

Особливості статусу клієнта соціальної роботи. Орієнтація на потреби і 

ресурси клієнтів. Соціальне виключення і дискримінація клієнтів. Явище набутої 

безпорадності і госпіталізму. Права клієнтів і принципи активізації. Значення 

етики для соціальної роботи. Фахові цінності і принципи в соціальній роботі. 

Професійні межі у соціальній роботі. Міжнародні етичні стандарти у соціальній 

роботі. Етичні стандарти соціальної роботи в Україні. Особливості спілкування 

соціальних робітників і клієнтів. Структура професійного спілкування у 

соціальній роботі. Комунікативний аспект спілкування у соціальній роботі. 

Взаємодія у процесі спілкування у соціальній роботі. Між особистісне розуміння. 

Деформації (викривлення) у спілкуванні. Сутність конфлікту і діяльність, 

спрямована на подолання конфліктних ситуацій. 

12. Організація соціальної допомоги до ХУІІІ ст. 

Соціальна допомога   іудейських і перших християнських общин. Общинний 

характер життєдіяльності давніх слов’ян. Форми допомоги у давніх слов’ян. 

Становлення теорії і практики суспільної допомоги. Християнське бачення 

суспільної допомоги в літературі і звичаях давньоруської держави. “Теорія 

милосердя” в розумінні давньоруських літописців. 



Соціальна допомога Західної Європи. Національно–самобутні форми 

суспільної допомоги українського народу. Розвиток державництва та громадської 

і приватної форм  допомоги в Російської імперії. 

13. Система соціальної роботи в Україні з ХІХ століття до сьогодні 

Становлення і розвиток теорії  суспільного і приватного призріння у 

російській державі. Благодійні товариства і громадські організації як осередки 

соціальної допомоги. Генеза системи державної соціальної політики в Україні і 

Росії ХІХ століття. 

Роль органів самоуправління у поширені меж соціальної допомоги. 

Соціальна робота як професійна діяльність на початку ХХ століття. Сутність 

процесу професіоналізації соціальної роботи. Лідери соціальної роботи за 

рубежем. Елементи вітчизняної професіоналізації соціальної роботи. 

Вплив психологічних теорій на соціальну роботу ХХ століття. Сутність 

діагностичного підходу до професійної соціальної роботи. Сутність 

функціонального підходу до професійної соціальної роботи. 

Індивідуальна соціальна робота: методи і технології. Індивідуальна соціальна 

робота у контексті  концепцій діагностичної та функціональної шкіл. Груповий і 

общинний методи соціальної роботи. 

Основні напрями соціальної роботи довоєнного періоду. Соціальна робота 

періоду  Великої Вітчизняної війни. Характеристика системи соціального 

забезпечення 50–90-х рр. 

14. Становлення і розвиток недержавної сфери  соціальної роботи в 

Україні 

Характеристика категорії і законодавчої бази діяльності недержавних 

організацій соціальної сфери. Шляхи інтеграції діяльності недержавних 

організацій з органами місцевого самоврядування. Соціальна діяльність груп 

самодопомоги. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

1. Історико-методологічний ракурс дослідження партнерства 

Сутність та природа партнерства як гуманістичного підґрунтя життя 

людини. Етапи розвитку партнерства: зародження партнерства, диференціації 

партнерської взаємодії в різних сферах суспільного життя та активізація 

військових і державнополітичних альянсів, формування ідеологічних засади 

партнерської взаємодії та втілення лімітованого партнерства буржуа, 

розповсюдження партнерського характеру на взаємодію всіх учасників 

суспільного життя, формалізації партнерства в суспільно-трудових відносинах, 

наукового відкриття, обґрунтування та переосмислення партнерства в сучасних 

суспільних відносинах. 

Аналіз та типологія партнерської взаємодії. Трипартизм, біпартизму та їх 

змішані моделі як основні організаційні конструкції в сфері регулювання 

суспільно-трудових відносин. 

2. Теоретичні основи та сутність понять соціального партнерства. 

Соціальне партнерство у соціальній роботі та його значення для 

ефективного надання соціальних послуг. Сутність категорій «соціальне 

партнерство» у сфері соціально-трудових відносин. Мета, зміст, суб’єкт, об’єкт, 

предмет та механізми розбудови соціального партнерства. 



Базові принципи соціального партнерства у сфері соціально-трудових 

відносин. Двопартизм та трипартизм. Міжнародна організація праці. 

Практичне значення соціального партнерства та визначення стратегічної 

ролі у його розбудові з боку держави, бізнесу, соціальних інститутів та третього 

сектору. 

3. Правова соціальна держава та система соціальних інститутів 

Соціальна держава та існуючі моделі сучасної соціальної держави. 

Конституція України як теоретичний фундамент розбудови правової соціальної 

держави. Соціальна правова держава. 

Держава як соціальний партнер, посередник та гарант виконання правових 

умов у соціально-трудових відносинах. Співробітництво між владою та 

суспільством, різними соціальними інститутами. 

 Соціальний діалог у роботі  соціальних закладів: особливості роботи 

соціального працівника. 

Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи 

Правове регулювання соціальної роботи. Фахове регулювання соціальної 

роботи за кордоном. Нормативна база соціальної роботи в Україні. Система 

соціальних служб в Україні. Сутність соціального обслуговування і соціальної 

служби. Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в 

Україні. Державні соціальні служби в Україні. Роль недержавних організацій у 

соціальному обслуговуванні. Організаційні аспекти соціальної роботи. 

Особливості управління соціальною роботою. Формування команди у соціальній 

службі. Професійна підтримка (супервізія) у соціальній роботі. Забезпечення 

якості соціальних послуг. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Соціальні технології як суспільне явище 

Технологізація соціальних процесів. Сутність поняття соціальних технологій. 

Класифікація соціальних технологій. Типи соціальних технологій. Основні види 

соціальних технологій. Кваліфікаційні ознаки соціальних технологій. Соціальні 

технології у соціальній роботі. 

2. Визначення технологій соціальної роботи 

Основне завдання технологій соціальної роботи. Основні функції технологій 

соціальної роботи. Головні складові змісту технологізації соціальної роботи. 

Технологічні компоненти технологізації соціальної роботи. Загальні технології 

соціальної роботи Особливості застосування загальних технологій у соціальній 

роботі. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи. 

3. Структурно–логічна схема технологій соціальної роботи. 

Типова технологія соціальної роботи як певний алгоритм діяльності. Основні 

складові типової технології. Основні етапи типової технології: підготовчий етап, 

етап безпосередньої реалізації методів втручання, підсумковий етап. Підготовчий 

етап як етап вивчення ситуації, встановлення контакту, знайомства, діагностики, 

планування. Етап реалізації як етап безпосереднього надання соціальних послуг, 

цикли етапу “заходи–оцінка–коригування”. Підсумковий етап як етап оцінки, 

подовження, припинення, стабілізації, згортання соціальної роботи. Соціальний 

супровід як особлива технологія соціальної роботи. 



4. Технології соціальної роботи з молодими, неповними, багатодітними, 

малозабезпеченими, асоціальними, соціально неспроможними сім’ями. 

Особливості технології соціальної роботи з прийомними сім’ями та дитячими 

будинками сімейного типу. Технології соціальної роботи з молодими, неповними, 

багатодітними, малозабезпеченими, асоціальними, соціально неспроможними 

сім’ями, внутрішньопереміщеними сім’ями, сім’ями, які зазнали насильства, 

загиблих в АТО. 

5. Технології соціальної роботи з дезадаптивними дітьми та молоддю. 

Соціальна робота з дітьми вулиці. 

Соціальна робота з неповнолітніми, які мають проблеми з законом. Сучасні 

аспекти соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, яка повертається з місць 

позбавлення волі. Негативні явища у молодіжному середовищі. 

6. Технології формування здорового способу життя у дитячому та 

молодіжному середовищі. 

Технології створення та функціонування студентських соціальних служб для 

молоді. Технологізація волонтерського руху. Технології соціальної роботи з 

військовослужбовцями. Технологія соціальної роботи з неповнолітніми та 

молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі. Соціальна робота з дітьми 

та молоддю, батьки яких працюють за кордоном 

7. Особливості соціальної роботи у закладах загальної середньої освіти. 

Технології соціальної роботи у школах–інтернатах різного типу. Соціальна 

робота у притулках для неповнолітніх, реабілітаційних закладах. Соціальна 

робота з неповнолітніми та молоддю, які перебувають у місцях позбавлення волі 

8. Соціальне становище та психофізичні особливості людей похилого 

віку. 

Особливості соціальної роботи з людиною похилого віку, яка проживає в 

сім’ї. Громадська опіка і соціальне обслуговування одиноких людей похилого 

віку. Проблема бездомності людей похилого віку та шляхи її подолання. 

Соціальна робота у закладах соціального захисту 

9. Перспективи розвитку системи надання соціальних послуг. 

Система надання соціальних послуг. Державна соціальна служба. Технології 

надання соціальних послуг. Взаємодія з сільською громадою з метою вирішення 

соціальних проблем окремих прошарків населення: школою, медичними 

закладами, закладами культури, керівниками підприємств. 

10. Співробітництво з органами місцевого самоврядування та 

державними органами, що опікуються проблемами дітей та молоді. 

Впровадження молодіжних програм у громаді. Роль суспільних фондів і 

доброчинних організацій. Соціальна робота в неурядових організаціях. Досвід 

співпраці органів місцевого самоврядування та державних органів Італії, 

Португалії, Іспанії, Греції, Ірландії, Данії тощо. Досвід Великобританії у 

запровадженні системи фостерної опіки дітей, які позбавлені батьківського 

піклування. Досвід Канади у формуванні здорового способу життя. 

11. Міжнародні правові акти та роль міжнародних організацій у розробці 

і здійсненні інтеграційної політики у сфері соціальної роботи, соціальної 

освіти 



Створення міжнародних правових актів глобального характеру: “Загальна 

декларація прав людини” (1948), “Конвенція про права дитини” (1989), 

“Міжнародна конвенція щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації” (1965), 

“Міжнародні пакти з прав людини” (1966), “Декларація соціального прогресу та 

розвитку” (1969), “Конвенція щодо ліквідації всіх форм дискримінації жінок” 

(1979), “Принципи медичної етики” (1982), “Конвенція проти тортур та інших 

видів жорстокого поводження” (1984), “Міжнародна конвенція про захист прав 

працівників мігрантів та членів їх сімей” (1990). 

Міжнародні організації, що займаються розробкою та інтеграційною 

політикою у соціальній сфері: Рада Європи, Європейська спілка, Організація 

економічного співробітництва і розвитку, Організація безпеки і співробітництва в 

Європі, Організація об’єднаних націй та її агенції (програма розвитку ООН, 

ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ), Всесвітній банк та інші. 

Неурядові організації, що займаються розробкою та інтеграційною 

політикою у сфері соціальної роботи і соціальної  освіти: Міжнародна амністія, 

католицька служба допомоги, міжнародний комітет спасіння, Лікарі без кордонів, 

Рятуйте Дітей, Червоний Хрест. 

Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної 

роботи (1992), Християнський дитячий фонд (1997), Досвід міжнародний проектів 

з соціальної роботи і соціальної освіти в Україні. 

Загальна характеристика соціальних статей міжнародних правових актів. 

Діяльність неурядових організацій у сфері соціальної роботи та соціальної освіти 

за кордоном. Роль громадських і благодійних організацій в системах соціального 

захисту населення зарубіжних країн 

12. Концептуально–організаційні моделі соціальної роботи і соціальної 

освіти за кордоном. 

Моделі соціальної роботи: державний патерналізм (Німеччина), соціальна 

інтеграція, компенсація і лібералізм (Англія), солідаризм (Нідерланди) тощо. 

Національні особливості організації соціальної робота: скандинавська 

модель, залишкова модель (Велика Британія), корпоративістська модель, 

рудиментарна модель (Португалія, Іспанія, Греція, Ірландія). 

Загальна характеристика зарубіжних моделей підготовки фахівців соціальної 

роботи. Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців соціальної роботи у 

розвинутих країнах: академізація; зростання ролі наукових досліджень; 

диверсифікованість напрямків, рівнів, структури навчання; кооперація; 

секуляризація та зростання ролі держави в управлінні і фінансуванні шкіл; 

уніфікація навчальних планів; посилення уваги до проблем прав людини та прав 

національних меншин; застосування нових технологій. 

Концептуальні засади розвитку соціальної освіти в Україні у контексті 

міжнародного досвіду. 

13. Технології соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів за 

кордоном 

Соціальна допомога дітям за кордоном. Система соціальної підтримки 

дитини. Організаційна структура соціальної допомоги дітям. Дитячі соціальні 

служби. Лікувально–профілактичні денні установи для дітей. Соціальна робота з 



безпритульними дітьми і дітьми, котрі втекли з доку. Соціальна робота з дітьми–

інвалідами. Заступницька опіка. 

Соціальна робота з жінками, які постраждали від насильства. Будинки–

притулки для жінок, які постраждали від насильства. Консультативні служби для 

чоловіків, які усвідомлюють, що стали причиною насильства. Практика роботи 

амбулаторних консультацій для жінок. 

Соціальна робота з інвалідами за кордоном. Типи соціальних послуг для 

інвалідів: житло і обслуговування вдома; спеціалізоване житло; транспортні 

послуги; послуги перекладача; персональна допомога тим, хто бажає вчитися, 

працювати (консультація, кваліфікована порада тощо); адаптаційна підготовка 

(що допомагає інваліду пристосуватися до стану, котрий виник в результаті 

каліцтва чи хвороби); перебування у денних центрах; пансіонатах; будинках 

сімейного типу; лікарнях. 

Соціальне обслуговування літніх людей за кордоном. Процес 

деінституціоналізації. Соціально–побутове обслуговування літніх громадян за 

місцем проживання, вдома. Типи соціальних послуг: транспортні послуги; 

телефон із постійним підключенням до сигнально–чергової системи; перебування 

у денних центрах; пансіонатах; будинках сімейного типу; будинках тимчасового 

перебування; лікарнях; будинках–інтернатах. Робота з родиною літніх людей.  

Технології соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів в зарубіжних 

країнах. Соціальна робота з національними меншинами в ЄС. Соціальна робота у 

сфері охорони здоров’я у Франції. Технології соціальної роботи з молоддю у 

Німеччині. Соціальна робота з ВІЛ–інфікованими та інвалідами в країнах ЄС. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ 

Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі 

виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й дослідно-

експериментальної діяльності в галузі соціальної роботи, ступеня й глибини 

бачення ним нагальних соціальних проблем і шляхів їх вирішення. 

Критерії оцінювання: 

− знання першоджерел і вміння використовувати їх зміст й основні ідеї при 

аналізі педагогічних проблем; 

− оволодіння змістом педагогічних принципів та категорій, вміння 

оперувати ними при викладенні теоретичного матеріалу; 

− уміння демонструвати та аргументувати свої погляди; 

− здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній 

галузі (спеціалізації). 

Оцінювання відбувається за результати сумарної оцінки за кожне із питань 

екзаменаційного білету. Вступний іспит до аспірантури має усну форму 

проведення. 

Максимальна оцінка – 100 балів. 

Критерії оцінювання знань вступників:  

90-100 (відмінно) – глибоке розуміння суті поставлених запитань (як з 

теоретичної, так і практичної точки зору); вступник виявив вміння аналізувати 

літературу зі спеціальності, логічно та послідовно викладати теоретичний 

матеріал, робити висновки, здатність підтримати проблемну дискусію, 



професійну ерудиція в передбачуваній сфері наукового дослідження, 

поінформованість щодо найбільш важливих соціальних проблем, які 

висловлювалися в минулому та є предметом наукових дискусій сьогодні, 

володіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної соціальної роботи.  У 

процесі виконання практичних завдань вступник виявив здатність формулювати 

конкретну мету, відповідну суті визначеної проблеми, творчій підхід до розробки 

та втілення плану її досягнення, вдале володіння необхідними формами і 

методами роботи, а також спроможність до всебічної оцінки результату власної 

діяльності;  

80-89 (дуже добре) – добре знання базових елементів дисциплін; грамотне 

розкриття сутності поставлених запитань; добре володіння фаховою 

термінологією, проте не виявлено та не обґрунтовано сучасні проблеми в 

розвитку соціальної роботи як науки, не наведено власне бачення шляхів їх 

вирішення. В процесі розв’язання практичного завдання студент продемонстрував 

здатність використовувати стандартні способи вирішення визначеної проблеми, 

володіння основними формами і методами роботи;  

70-79 (добре) – володіння окремими питаннями дисциплін; вільне 

оперування понятійним апаратом з окремими неточностями; в окремих випадках 

порушення внутрішніх логічних зв’язків; використання під час підготовки до 

іспиту виключно матеріалів підручників; добре орієнтування у поставлених 

запитаннях, проте не можливість обґрунтувати свою точку зору науковими та 

нормативними джерелами. В процесі розв’язання практичного завдання студент 

продемонстрував здатність використовувати стандартні способи вирішення 

визначеної проблеми;   

60-69 (задовільно) – задовільне знання ключових питань дисциплін; у 

цілому правильна, проте недостатня аргументація власної позиції під час 

відповіді; недостатня обізнаність у сучасних теоретичних положеннях, порушення 

логічної послідовності під час відповіді на додаткові та уточнюючі запитання; 

неспроможність вільно оперувати матеріалом, осмислювати його та пов’язувати із 

суміжними питаннями (проблемами). В процесі розв’язання практичного 

завдання студент продемонстрував здатність до вирішення окремих складових 

визначеної проблеми, володіння певними методами роботи і часткову 

спроможність до оцінки результату власної діяльності;  

59 і менше (незадовільно) – незнання ключових питань дисциплін; 

наявність грубих помилок у відповідях на основні та додаткові питання; 

нездатність логічно викладати матеріал; незначне володіння понятійним 

апаратом; нездатність відповідати на уточнюючі запитання; невміння вирішувати 

практичні завдання.   
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