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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

 

Програма атестаційного екзамену «Теорія і методика соціально-

психологічної реабілітації» укладено відповідно до освітньої програми Соціальна 

робота (Соціально-психологічна реабілітація) підготовки фахівця зі спеціальності: 

231 «Соціальна робота», схвалена Вченою радою факультету соціальної та 

психологічної освіти (протокол №4 від 22 жовтня 2020 року). 

Програма включає перелік питань блоку вибіркових дисциплін освітньої 

програми Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація): Соціальна 

терапія проблем індивіда та групи, Основи соціально-психологічної реабілітації, 

Психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивної освіти, Соціально-

педагогічна робота в умовах пенітенціарної системи, Соціальне проектування, 

Технології соціально-реабілітаційної роботи в інклюзивному середовищі. 



ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКА  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: СОЦІАЛЬНА РОБОТА (СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ)  
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  «МАГІСТР» 

 

Магістр повинен оволодіти: 

 

Загальними компетентностями: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність розробляти і управляти проектами. 

3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

9. Навички міжособистісної взаємодії. 

10. Здатність працювати в команді.  

 

Фаховими компетентностями 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / або практики. 

2. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік. 

3. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно 

взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах. 

4. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися 

до нових ситуацій професійної діяльності. 

5. Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

6. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

7. Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних 

досліджень. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ І ОБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Фахівець призначений для професійної діяльності на таких посадах  

- начальник управління; 

- керуючий справами; 

- начальник відділу у складі управління; 

- головний спеціаліст; 

- провідний фахівець; 

- виконуючий директор; 

- заступник виконавчого директора; 

- начальник відділу; 

- керуючий відділенням; 

- начальник відділу; 

- начальник відділу з організації служб соціальної допомоги; 

- начальник відділу (сектору) стаціонарних установ соціального обслуговування; 

- начальник відділу субсидій; 

- начальник відділу (сектору) трудового та бутового влаштування інвалідів; 

- начальник загального відділу; 

- головний фахівець з субсидій; 

- головний фахівець з організації служб соціальної допомоги; 

- директор територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян; 

- начальник відділення соціальної допомоги вдома; 

- директор будинку-інтернату (інтернату, пансіонату); 

- працівник державних структур та органів місцевого самоврядування; 

- працівник державних та громадських соціальних організацій; 

- працівник науково-дослідницьких центрів;  

- фахівець з соціально-психологічної реабілітації  



ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

1. Інклюзивна освіта у контексті соціальної політики країни: сутність, 

завдання та принципи. 

2. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП) у контексті соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами. 

3. Особливості організації освітнього процесу для дітей з ООП. 

4. Соціально-педагогічний патронаж в умовах закладу освіти. 

5. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як технологія соціально-

психологічної реабілітації осіб з інвалідністю. 

6. Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання 

соціальних та реабілітаційних послуг. 

7. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими 

освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії. 

8. Соціальна послуга «Супроводу під час інклюзивного навчання»: зміст та 

сутність. 

9. Соціальна послуга «Фізичного супроводу осіб з інвалідністю»: зміст та 

сутність. 

10. Пенітенціарна педагогіка як галузь педагогічної науки та її основні категорії 

11. Колектив співробітників пенітенціарного закладу 

12. Особливості процесу виховання неповнолітніх засуджених. 

13. Зміст виховної роботи в процесі ресоціалізації засуджених 

14. Профілактика правопорушень неповнолітніх як напрям соціальної роботи 

15. Організація виховної роботи з різними категоріями засуджених 

16. Історія розвитку допомоги засудженим 

17. Особливості роботи з засудженими жінками 

18. Виховання засуджених у трудовій, навчальній та громадській діяльності 

19. Репресивний та філантропічний етапи розвитку соціально-педагогічної 

допомоги в історії вітчизняних та зарубіжних пенітенціарних систем (від 

найдавніших часів до кінця ХІХ століття). 

20. Дайте стислу характеристику  поняттю соціальна терапія.  

21. Схарактеризуйте функції соціальної терапії. 

22. Виділіть і схарактеризуйте методи соціальної терапії (музикотерапія, 

бібліотерапія, сміхотерапія та ін.).  

23. Визначте технології соціально-педагогічної терапії. 

24. Назвіть особливості застосування індивідуальної та групової терапії. 

25. Виділіть і схарактеризуйте види соціальної терапії. 



26. Проаналізуйте групову соціальну терапію. 

27. Соціальна терапія  та її вплив на соціалізацію клієнта соціальної роботи. 

28. Дайте стислу характеристику явища девіації й осіб девіантної поведінки. 

29. Якими є різновиди девіантної поведінки. 

30. Поняття і сутність соціального проектування. Підходи до проектування.  

31. Соціальне проектування як метод наукового пізнання, перетворення 

дійсності та соціального управління.  

32. Предмет і об'єкт діяльності в соціальному проектуванні. Етапи соціального 

проектування.  

33. Умови організації та ефективності соціального проектування. Ознаки 

соціального проекту.  

34. Класифікація типів проектів. 

35. Поняття та сутність технології розробки та реалізації соціального проекту.  

36. Концепція проекту та обґрунтування його актуальності.  

37. Мета проекту, вимоги до її формулювання. Визначення завдань проекту.  

38. Поняття моніторингу. Функції моніторингу.  

39. Проектне управління. Етапи управління проектом. 

40. Охарактеризуйте зміст поняття та завдання соціально-психологічної 

реабілітації. 

41. Назвіть та охарактеризуйте етапи індивідуальної комплексної програми 

реабілітації. 

42. Розкрийте основні аспекти діяльності Центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей. 

43. Розкрийте зміст комплексного підходу до соціально-психологічної 

реабілітації людей з інвалідністю.  

44. Назвіть та охарактеризуйте пріоритетні завдання соціально-психологічної 

реабілітації людини з інвалідністю.  

45. Назвіть та охарактеризуйте принципи реабілітації осіб засуджених до 

позбавлення волі.  

46. Назвіть та охарактеризуйте етапи соціально-психологічної реабілітації осіб, 

які повернулися з місць позбавлення волі. 

47. Охарактеризуйте нормативно-правове поле організації роботи Центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей. 

48. Охарактеризуйте фактори ризику та фактори захисту, які визначають 

поширеність дитячої праці. 

49. Охарактеризуйте основні принципи роботи з гострими кризовими станами. 

50. Дайте визначення поняттю «діти з інвалідністю». Назвіть категорії дітей з 

інвалідністю.  

51. Дайте визначення поняттю «дислексія». Які симптоми дислексії та причини 



виникнення? 

52. Розкрийте суть соціально-реабілітаційної програми Делакато-Лефрой для 

роботи з дітьми з дислексією. 

53. Якими є вторинні емоційні проблеми у дітей, які є наслідком дислексії? 

54. Назвіть загальні рекомендації щодо соціально-реабілітаційної роботи з 

дітьми з логоневрозом. 

55. Назвіть основні симптоми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. 

56. Охарактеризуйте технологію соціально-реабілітаційної програми для 

роботи зі СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності ) у напрямку 

транзакційного аналізу. 

57. Назвіть три ознаки аутизму за Лорною Уінг (основа загальносвітової 

діагностики аутизму). 

58. Які особливості необхідно враховувати при постановці діагнозу «аутизм»? 

59. Назвіть основні форми корекції при аутизмі. 

60. Опишіть суть терапевтичної методики для роботи з аутизмом «Тераплей». 



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО  ЕКЗАМЕНУ  

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

 

1. У школі організувалася група, що складається з хлопців підліткового віку (з 

паралельних класів). Час поза школою вони проводять разом. Наймолодшому в 

цій групі – 14 років. Ще недавно він добре вчився і був активною дитиною. Тепер 

він пізно повертається додому, часто від нього пахне алкоголем. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте методи й форми роботи з  подолання проблемної ситуації. 

 

2. Чоловік, який за крадіжку 2 роки відбув покарання в місцях позбавлення 

волі вийшов на свободу. Після ув’язнення він повернувся у звичне для себе 

середовище. Серед друзів є люди, які системно порушують закон. 

Проаналізуйте ризики. 

Запропонуйте методи профілактичної роботи з попередження рецидиву. 

 

3. У сім’ї, де чоловік зловживає алкоголем, дружина неодноразово намагалася 

змінити місце проживання в надії, що він кине пити. Зрозумівши, що це марно, 

перестала звертати увагу на нескінченне пияцтво. Стала жити і терпіти заради 

дітей. 

Визначте ключову проблему. 

Запропонуйте методи й форми роботи з подолання проблемної ситуації. 

 

4. Під час шкільної перерви група підлітків неодноразово була помічена в 

шкільному туалеті з сигаретою. На зауваження вчителів не реагують. Батьки не 

змогли вплинути на дітей позитивно і змінити ситуацію. 

Визначте, які фахівці мають долучитися до вирішення проблеми. 

Запропонуйте форми й методи вирішення проблемної ситуації. 

 

5. Олег навчається у восьмому класі. Учень він досить слабкий, але старається. 

Характер у нього м’який, доброзичливий. З батьком у Олега відносини напружені. 

Батько дуже незадоволений трійками, які Олег отримує в школі, тому сварить 

сина, називає його тугодумом, слиньком. Мати заступається за Олега, але йому 

важливіша реакція батька. 

Визначте, що повинен зробити соціальний працівник, психолог на першому етапі 

роботи з сім’єю? 

Запропонуйте заходи, які необхідно провести соціальному працівникові з сім’єю. 

 

6. Підлогу в класі діти мили по черзі. Один Олег знаходив причину і міг 

ухилитися від миття підлоги. Коли стало помітно, що це ретельно продумана дія, 

класний керівник вирішила вжити заходів: присоромити тим, що інші – такі ж 

діти, проте миють підлогу; пригрозити двійкою з поведінки; викликати батьків. 

Охарактеризуйте чи ефективними є обрані класним керівником методи. 

Запропонуйте вихід із проблемної ситуації. 



 

7. Бездітна сім’я взяла на виховання 5 дітей сиріт. Було створено дитячий 

будинок сімейного типу. Спочатку все було добре, але через кілька місяців двоє 

братів перестали йти на контакт з батьками-вихователями й почали провокувати 

конфліктні ситуації. 

Проаналізуйте ситуацію й визначте можливі причини такої поведінки. 

Запропонуйте методи та форми роботи з подолання проблемної ситуації. 

 

8. У школі з’явилося давно забуте захоплення – стрільба з рогаток. Стріляли з 

усього, що бачили: по вікнах, перехожим, стовпах, ліхтарях. Рогатками виявилася 

озброєна ціла армія хлопчаків. 

Визначте, хто має бути залучений до вирішення проблеми. 

Запропонуйте методи виходу з проблемної ситуації. 

 

9. Неповна сім’я, синові 15 років, останнім часом зіпсувалися відносини з 

матір’ю. Син приходить додому пізно в нетверезому вигляді, до порад матері не 

прислухається. Його друзі та дівчина нічого не мають проти випивок. Мати 

налаштована проти друзів і дівчини, через що відносини з сином ще більше 

погіршилися. 

Визначте, що повинен зробити соціальний працівник на першому етапі роботи з 

сім’єю. 

Запропонуйте методи соціальної роботи з сім’єю. 

 

10. У п’ятий клас перевівся новий хлопчик. Він виявився з бідної сім’ї й нічим 

особливо не вирізнявся. Група хлопців з цього класу почали морально 

пригнічувати його, насміхатися та цькувати, зовсім не даючи проходу. 

Визначте, з ким і які фахівці мають працювати. 

Запропонуйте методи соціальної роботи, які сприятимуть виходу з проблемної 

ситуації. 

 

11. Одинока мати працює на кількох роботах щоб прокормити своїх двох 

неповнолітніх дітей. Грошей не вистачає, дітей бачить тільки вночі. Мати 

відчуває, що не справляться із ситуацією. 

Визначте головну проблему над якою потрібно працювати. 

Запропонуйте форми й методи соціальної роботи з подолання кризової ситуації. 

 

12. Дитина з інвалідністю розпочала навчання в інклюзивному класі 

загальноосвітньої школи. Однак в силу своєї невпевненості їй важко встановити 

контакт з дітьми, вона соромиться першою розпочати розмову з однокласниками, 

тому зазвичай сидить на самоті. 

Визначте, на подолання якої проблеми має бути зорієнтована робота фахівця. 

Запропонуйте методи й форми роботи, які сприятимуть встановленню контакту 

дитини з класом. 

 



13.  Чоловік протягом останніх 10 років працював за кордоном. Цього року він 

вирішив повернутися в рідну країни, де у нього є дружина та двоє дітей. Однак 

роботу він собі так і не знайшов. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте методи, які може використати соціальний працівник у своїй роботі 

з таким клієнтом. 

 

14. Дівчина 14 років проживала разом з матір’ю, однак 2 роки тому мати 

вийшла заміж і у доньки з’явився вітчим. Усі роки, що вони спільно проживають 

дівчинка від вітчима зазнає морального та психологічного тиску. Вона часто чує, 

що не достатньо гарна, погано навчається, а останнього разу запропонував їй 

переїхати до бабусі. Дівчинка почала тікати з дому. 

Охарактеризуйте зміст проблеми. 

Запропонуйте методи соціальної роботи з подолання проблеми. 

 

15. Жінка переїхала з Білорусі до України з метою постійного проживання. Для 

того щоб мати можливість працевлаштуватися й облаштуватися в країні вона 

звернулася до соціального працівника. 

Визначте, з якими проблемами може зіткнутися така група клієнтів.  

Запропонуйте форми і методи роботи, які може використовувати соціальний 

працівник. 

 

16. Сім’я, яка має дитину з ДЦП переїхала до нового міста. Оскільки батьки 

планують працювати, вони звернулися до соціального працівника із проханням 

про допомогу. 

Визначте проблемне поле клієнта. 

Запропонуйте варіанти допомоги такій сім’ї. 

 

17. Соціальний працівник, який тільки влаштувався на роботу, проаналізував 

мікрорайон і встановив, що спостерігається тенденція до збільшення ВІЛ 

інфікованих. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте методи й форми роботи з подолання проблеми. 

 

18. На обліку у соціальної служби перебуває родина, де обоє батьків у 

минулому зловживали алкогольними напоями. Одного дня від сусідів надійшов 

дзвінок, про те, що батьки знову пиячать.  

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте варіанти дій соціального працівника. 

 

19. В одному із мікрорайонів міста знаходиться поселення людей ромської 

національності. Періодично виникає міжетнічний конфлікт. Люди не хочуть щоб 

там жили роми лише в силу існуючих стереотипів. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте варіанти дій соціального працівника. 



 

20. У багатоповерховому будинку проживає жінка 65 років. Пенсіонерка 

любить копирсатися на смітнику і заносити до квартири різний непотріб. До 

соціальної служби звернулися сусіди  з скаргами на сусідку і вимогами 

влаштувати її до притулку. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте варіанти дій соціального працівника. 

 

21. Чоловік і дружина після 10 років спільного шлюбу вирішили розлучитися. 

Хлопчик залишився проживати з матір’ю. Однак батько постійно звертається до 

соціальної служби з скаргами на невиконання матір’ю батьківських обов’язків. 

Перевірки порушень не підтвердили. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте варіанти дій соціального працівника. 

 

22. Дівчина у 16 років народила хлопчика й набула статусу матері-одиначки. 

Мати не підтримує доньку й відмовляться допомагати. Дівчина звернулася до 

соціального працівника за допомогою. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте варіанти дій соціального працівника. 

 

23. Хлопчик навчається у 7 класі. Вчителі постійно скаржаться на неуспішність, 

конфліктні ситуації. Матері не вдається самостійно дібрати ефективні методи 

впливу на сина. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте педагогічні методи вирішення ситуації. 

 

24. Дівчина після закінчення університету не може влаштуватися на постійну 

роботу. Як тільки починає працювати, зустрічається з труднощами і одразу 

звільняється. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте психологічні методи вирішення ситуації. 

 

25. В одній з сільських шкіл повторюються випадки вагітності неповнолітніх 

учениць. Керівництво школи перебуває у пошуку методів попередження подібних 

ситуацій. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте методи профілактики, які будуть актуальні у такій ситуації. 

 

26. До соціального працівника звернулася жінка, яка раніше займалася 

проституцією. Вона знайшла собі роботу, створила сім’ю і висловила бажання 

допомогти повернутися до нормального життя іншим дівчатам. 

Запропонуйте методи роботи, які соціальний працівник може застосувати з такою 

групою клієнтів. 

Визначте, які спільні заходи з жінкою можна організувати, з якою метою. 



 

27. Маша щойно дізналася, що її мама і тато збираються розлучитися. Вони 

сказали їй, що деякий час вона буде жити у тітки Каті, поки все владнається. 

Маша плаче, розповідаючи вам про це.  

Ви можете висловити співчуття Маші? 

Запропонуйте методи, які можна використовувати у подальшій роботі з 

дівчинкою. 

 

28. Жителі однієї з багатоповерхівок звернулися до соціальної служби зі 

скаргою на осіб без постійного місця проживання. Вони облаштували під 

будинком собі житло, знесли туди багато непотрібних речей. Жителі просять 

прийняти міри й відселити непроханих сусідів. 

Запропонуйте вихід із ситуації. 

Запропонуйте методи профілактики подібних ситуацій. 

 

29. Сім’я, яка складається з батька й матері та п’яти неповнолітніх дітей 

проживають у власному будинку в селі. Обоє батьків не працюють, однак мають 

господарство за яким старанно доглядають. Коштів вистачає лише на 

найнеобхідніші речі. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте економічні методи  вирішення проблеми.  

 

30. В одній з шкіл міста спостерігаються часті скарги на вживання 

неповнолітніми алкогольних напоїв за межами школи. Соціальний працівник 

вирішив втрутитися в ситуацію. 

Визначте проблемне поле. 

Запропонуйте методи й форми роботи, які в цій ситуації може використати 

соціальний працівник.  



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

 

Атестаційний екзамен приймається Екзаменаційною комісією. Склад комісії 

затверджується наказом ректора університету. До складання атестаційного 

екзамену допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості. 

Студент отримує екзаменаційний білет, час для підготовки відповіді відводиться у 

межах 30 хвилин. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

 

Оцінювання студента здійснюється за стобальною шкалою відповідно до 

вимог ЄКТС: відмінно (А), добре (ВС), задовільно (DE), незадовільно (FX). 

 


