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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на спеціальність 232 “Соціальне забезпечення” на 

основі здобутого освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є 

нормативним документом Луцького національного технічного університету, 

який розроблено кафедрою  соціального забезпечення та гуманітарних наук. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України. 

Вступні випробування проводяться у формі тестування за основними 

дисциплінами навчального плану підготовки на базі здобутого освітньо - 

кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста – “Соціальна політика”, “Історія 

та теорія соціальної роботи”, “Соціологія”. 

Метою фахового випробування є оцінка рівня навчальних досягнень 

вступників з спеціальності, з метою конкурсного відбору для навчання в 

університеті. 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 232 “Соціальне 

забезпечення” повинні: 

знати - напрями реалізації соціальної політики в Україні, сучасні 

уявлення про принципи організації соціального забезпечення та механізми 

практичної роботи з об’єктами соціального забезпечення, принципи і складові 

соціального захисту та соціального забезпечення, види соціальних протиріч та 

проблеми врегулювання соціальних конфліктів; 

вміти - застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та 

оцінки стану об’єктів соціального забезпечення, володіти методологією аналізу 

та прогнозування соціальної політики, визначати умови соціально-економічної 

підтримки різних категорій населення. 

 

 

 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА”  

  

Тема 1. Соціальні і гуманітарні права людини та функції держави 

щодо їх забезпечення 

Зміст та структура соціальних і гуманітарних прав людини. Міжнародні 

стандарти соціальних і гуманітарних прав людини. Соціальні і гуманітарні 

права в європейській правовій системі. Держава як гарант забезпечення 

соціальних і гуманітарних прав людини.  

Тема 2. Європейська соціальна політика і моделі соціального 

партнерства 
Інституціонально-політичний устрій Європейського Союзу та 

особливості соціальної інтеграції. Основні напрями європейської соціальної 

політики і соціальний прогрес. Європейські моделі соціального партнерства. 

Ринок праці в Європі: основні проблеми, тенденції та перспективи зайнятості. 

Європейська політика в галузі освіти та професійної підготовки. Основні 

напрями європейської соціальної політики щодо поліпшення умов життя і 

роботи громадян. Гендерна політика в Європі. Європейська політика протидії 

соціальному виключенню громадян. Основні напрями Євроінтеграції у сфері 

безпеки і охорони здоров’я. Етностратегії в Європі та політика 

мультикультуризму.   

Тема 3. Управління соціальною політикою та її нормативно-правове 

забезпечення  
Структура органів державної влади, які формують засади, напрями 

розвитку та реалізації завдань соціальної політики. Повноваження органів 

законодавчої влади в реалізації соціальної політики. Структура і повноваження 

загальнодержавних органів виконавчої влади. Міністерство соціальної політики 

України як суб’єкт реалізації соціально-політичних завдань. Регіональний та 

місцевий рівні реалізації соціальної політики, їх структура та основні 

повноваження. Соціальні нормативи як вихідні засади формування соціальної 

політики. Структура, класифікація та характеристики соціальних нормативів. 

Державні соціальні стандарти – основа нормативно-правового забезпечення 

соціальної політики. 

Тема 4. Державна політика у сфері праці 

Ринок праці як об’єкт соціальної політики. Сутність та структура 

трудового потенціалу. Ринок праці та зайнятість у соціально-екологічній 

системі. Соціально-трудові відносини як об’єкт соціальної політики. 

Міжнародні стандарти соціальної політики у сфері праці. Пріоритетні напрями 

державної політики у сфері зайнятості та праці.  

Тема 5. Державне регулювання трудової міграції  

Підходи, моделі та напрями політики щодо трудової міграції: 

міжнародний досвід. Зовнішня трудова міграція населення України та політика 

щодо її регулювання. 

Тема 6. Державна політика у сфері регулювання доходів населення 



Сутність та структура доходів населення. Державна політика у сфері 

регулювання доходів населення. Оплата праці в системі державної політики 

регулювання доходів населення. Фіскальна система державного регулювання 

доходів населення. Напрями вдосконалення державної політики у сфері 

регулювання доходів населення. 

Тема 7. Державна політика у сфері соціального захисту населення 

України 

Сутність соціального захисту населення в сучасних умовах. Компоненти 

системи соціального захисту та їх взаємодія. Об’єкти та суб’єкти системи 

соціального захисту. Вітчизняна модель державного управління у сфері захисту 

населення. 

Тема 8. Політика у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

Сутність соціального страхування. Соціальне страхування на випадок 

безробіття. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням. Пенсійне страхування. Медичне 

страхування. Основні пріоритети системи соціального страхування в Україні. 

Тема 9. Державна політика у сфері пенсійного забезпечення в Україні 

Криза солідарної пенсійної системи. Сутність пенсійної реформи. Світові 

тенденції реформування системи пенсійного забезпечення. Сучасний стан 

реформування вітчизняної пенсійної системи. 

Тема 10. Напрями та механізми модернізації державної політики у 

сфері соціального захисту щодо окремих верств населення в Україні 
Економічно активне населення в системі соціальної безпеки. Пенсіонери 

як об’єкт державної соціальної політики. Особливості соціальної політики 

щодо осіб із функціональними обмеженнями. Діти в системі пріоритетів 

соціальної політики. Базові чинники соціального захисту молоді. Особливості 

соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Соціальний захист 

сучасників АТО. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”  

  

Тема 1. Сутність поняття «соціальна робота» 
Соціальна робота як наука та навчальна дисципліна. Об’єкт та предмет 

наукових досліджень соціальної роботи. Соціальна робота як система 

соціальних знань: дослідницький, діагностичний і продуктивний аспекти. 

Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи. Історичні етапи 

становленні і розвитку соціальної роботи.  

Тема 2. Соціальна допомога як цивілізаційний феномен. Організація 

соціальної допомоги у стародавньому світі 
Релігійні, морально-етичні традиції та правові норми минулого як основа 

цивілізаційного феномена соціальної допомоги. Архаїчний період в історії 

соціальної роботи. Елементи соціальної допомоги у давніх Вавилоні, Єгипті, 

Індії та Китаї. Соціальна допомога у давніх Греції і Римі. Система допомоги в 

давніх іудейських та перших християнських громадах. Милосердя та допомога 

бідним і нужденним в Біблійних текстах. Ідея благодійності та милосердя в 

ісламі. 

Тема 3. Практика соціальної допомоги у давніх слов’ян 

дохристиянського періоду та в Київській Русі 
Основні форми  допомоги  у  давніх слов’ян: культові форми допомоги та 

підтримки; общинно-родові форми допомоги в межах сім’ї, роду, поселення; 

господарські форми допомоги та взаємодопомоги. Вплив хрещення Русі на 

модель соціального захисту населення. Соціальний захист за князів 

Володимира Великого Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.  

Тема 4. Розвиток соціальної допомоги  у Європі 
Християнська церква – головний суб’єкт соціальної допомоги в епоху 

Середньовіччя. Основні тенденції в галузі соціальної роботи в Західній і 

Центральній Європі ХVI – ХVIІІ ст. Становлення і розвиток професійної 

соціальної роботи за кордоном (кінець ХІХ – 20–40 рр. ХХ ст.). Зародження 

соціального страхування і «карцерна» система державної і суспільної опіки в 

Західній Європі та США. Виникнення соціальної роботи як фахової діяльності. 

Становлення  системи соціального  захисту  та  соціальних служб у 



США. Основні технологічні моделі соціальної політики та соціальної 

підтримки населення у сучасному світі (Великобританія, Франція, Німеччина, 

Швеція, Данія, Китай, Японія). 

Тема 5. Становлення і розвиток вітчизняної системи соціальної 

допомоги  

Церковна, державна, світська соціальна допомога у ХІV першій половині 

XVII століття. Розвиток ідей благодійності в період Козацької республіки, 

зародження української державності. Формування державної системи захисту 

(кін XVI - XVII ст.). Генеза системи державної соціальної політики ловоєнного 

періоду та періоду Другої Світової війни. Характеристика системи соціального 

захисту у ІІ пол. ХХ ст. Становлення і розвиток системи підготовки соціальних 

педагогів та соціальних працівників у сучасній Україні. Волонтерська 

діяльність в Україні. 

Тема 6. Види та напрями соціальної роботи. Становлення наукових 

основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі) 
Види соціальної роботи – соціальне обслуговування, соціальний супровід, 

соціальна профілактика, соціальна реабілітація. Основні напрями соціальної 

роботи. Методи і технології соціальної роботи. Сучасні теорії соціальної 

роботи. Людина в соціальній роботі: системний підхід. Адаптивно – 

соціалізаційна теорія соціальної роботи. Сутність діагностичного та 

функціонального  підходів до професійної соціальної роботи. 

Тема 7. Особливості індивідуальної та групової соціальної роботи 
Індивідуальна соціальна робота: методи і технології. Індивідуальна 

соціальна робота у контексті концепцій діагностичної та функціональної шкіл. 

Груповий і общинний методи соціальної роботи. Робота в громаді як метод 

соціальної роботи. Історія розвитку громадської соціальної роботи. Загальні 

принципи і підходи до індивідуальної соціальної роботі Терапевтичний ефект 

групи у груповій соціальній роботі. 

Тема 8. Відносини між клієнтом і соціальним працівником. Цінності 

та етичні принципи соціальної роботи 
Особливості статусу клієнта соціальної роботи. Фахові цінності і 

принципи в соціальній роботі. Значення етики для соціальної роботи. Вимоги 

до соціального працівника. Значення етики для соціальної роботи. Етична 

природа ціннісних орієнтацій соціального працівника. Особливості спілкування 

соціальних робітників і клієнтів. Професійні межі у соціальній роботі. 

Професійні ризики та «феномен вигорання» у соціальній роботі. 

Тема 9. Технології соціальної роботи з окремими категоріями 

клієнтів за кордоном та в Україні: порівняльна характеристика 
Соціальна робота з дітьми, молоддю та сім’ями: особливості зарубіжної 

та вітчизняної практики.  Соціальне обслуговування літніх людей. Соціальна 

робота з інвалідами. Соціальна робота з жінками, які зазнали 

насильства. Соціальна робота в пенітенціарній системі. Соціальна робота з 

особами, що мають різні види залежності (алкогольна, наркотична, ігрова 

тощо). Соціальна робота мігрантами та біженцями. 

  



  

Список літератури: 

1. Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Т. В. Семигіна [та ін.]. –  К. : Акадевидав, 2005. 

–  304 с. 

2. Головатий М. Соціальна політика і соціальна робота : термінол.-

понятійн. словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. –  К. : МАУП, 2005. –  

560 с. 

3. Капська А. Соціальна робота : навчальний посібник / А. Капська. –  К. 

: Центр навчальної літератури, 2005. –  328 с. 

4. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посібник / 

М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. –  К.: МАУП, 2003. –  168 с. 

5. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник. / 

М. П Лукашевич., Т. В. Семигіна. –  К. : Каравела, 2009. –  368 с. 

6. Мигович І. Соціальна робота (вступ до спеціальності) / І. Мигович. –  

Ужгород : Патент, 1997. –  190 с. 

7. Основи соціальної роботи / Н. Б. Бондаренко [та ін.]. –  К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2004. –  178 с. 

8. Семигіна Т. В. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. –    К. : 

Академвидав, 2005. –  328 с. 

9. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / І. М. Грига [та ін.]. –  К. : Академвидав, 2005. –  328с. 

10. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : теорія і практика : навч. посібник / Л. 

Т. Тюптя, І. Б. Іванова. –  К. : Знання, 2008. –  574 с. 

11. Соціальна робота в Україні : перші кроки / Ш. Рамон. [та ін.]. –  К. : 

Видавничий дім «КМ Асаdemia», 2000. –  236 с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “СОЦІОЛОГІЯ”  

 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. 

Визначення соціології, її предмет та об’єкт. Підходи до структури 

соціології. Загальнонаукові методи та конкретно-наукові методи. Функції 

соціології. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і 

політичних проблем модернізації українського суспільства.  

Тема 2. Історія соціології. Становлення та основні етапи історичного 

розвитку. 

Теоретичні та соціальні передумови виникнення соціології.  Розвиток 

соціальних знань у Стародавньому світі. Особливості розвитку соціологічного 

знання XVII ст.. Теорія природного права та суспільного договору як 

відображення суспільних змін. Українська соціологія: історія та сучасність. 

Основна проблематика сучасної вітчизняної соціології. 



Тема 3. Соціологічна теорія суспільства. 

Поняття суспільства. Соціальна структура. Соціально-класова структура 

суспільства, стратифікаційна теорія суспільства. Історичні типи соціальної 

стратифікації. Соціальні групи та їх види. Соціальна мобільність: визначення, 

поняття, умови, причини. Соціальна мобільність в Україні. 

Загальносоціологічні концепції суспільного розвитку. Функціоналістський та 

конфліктологічний підходи до суспільного розвитку.  Циклічна теорія розвитку 

суспільства. Глобалізація в сучасному світі. Суспільні рухи. 

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків  

Визначення особистості в соціології. Ключові поняття і категорії 

соціології особистості: людина, індивід, індивідуальність, особистість. Рольова 

теорія особистості. Поняття “соціальний статус” та “соціальна роль”. Проблема 

соціалізації, соціальної адаптації та інтеріоризації. Ресоціалізація особистості в 

перехідних суспільствах. Особистість в добу глобальних трансформацій. 

Тема 5.  Девіантна поведінка та соціальний контроль 
Поняття девіації. Проблеми оцінки девіації. Загальна характеристика 

основних соціологічних теорій девіації: теорія аномії (Е.Дюркгейм), 

культурного перенесення (Г.Тард), конфлікту (марксизм), стигматизації (Е. 

Лемерт, Г.Бекер, К.Еріксон). Типологія девіацій за Р.Мертоном (інновація, 

ритуалізм, ретретизм, бунт). Поняття соціального контролю 

Тема 6. Етносоціологія 

Предмет етносоціології, причини його виникнення. Поняття етносу. 

Теорія етногенезу Л. Гумільова. Рівні етнічної ієрархії. Етнічні процеси: 

консолідація, асиміляція, інтеграція. Історичні форми етносу: рід, плем’я, 

народність, нація. Поняття “етноцентризм”, “націоналізм” та “шовінізм”. 

Український етнос: історія, сучасність.  

Тема 7. Соціологія сім’ї та шлюбу 

Визначення сім’ї та шлюбу. Виникнення  сім’ї, життєвий цикл та її 

історичні етапи. Історичні форми шлюбів. Типологія  сім’ї. Функції сім’ї. 

Сучасні проблеми української  сім’ї та заходи демографічної політики. 

Тема 8. Соціологія масових комунікацій 

Поняття “масова комунікація” та “масова інформація”. Соціальна 

природа та історична обумовленість масових комунікацій. Статус мас-медіа. 

Парадигми вивчення масової комунікації. Постмодерністські перспективи 

масової комунікації.  

Тема 9. Економічна соціологія як наука 

Предмет, завдання та функції економічної соціології. Процес становлення 

економічної соціології у світовій та вітчизняній науці. Поняття “діяльність”. 

Інтерес як мотивація діяльності людини. Аналіз економічної сфери в 

концепціях М.Вебера і Е.Дюркгейма. Постіндустріальні характеристики 

економічної сфери. Економіка в добу глобальних трансформацій. Стан 

розвитку економіки України та його вплив на свідомість і поведінку громадян 

України. Зміни ціннісних орієнтацій населення країни у період незалежності та 

їхні тенденції. Ставлення населення до глобалізації та євроінтеграції. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії.  

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ.  

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей.  

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).  

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється наступним чином:  



Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).  

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

 Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

 Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).  

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.  

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

 Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.  

  

 

 

Голова фахової атестаційної комісії        __________             Піменова О.О. 

 


