
1. Засновником теорії біхевіоризму, на якій ґрунтується соціальна робота є: 
а) Скіннер; 
б) Піаже; 
в) Фрейд; 
г) Конт. 

 
2. Основною проблематикою в теорії Піаже була: 

а) групова динаміка; 
б) соціалізація дитини; 
в) профорієнтація старшокласника; 
г) профорієнтація літньої людини. 

 
3. Процес відновлення основних соціальних функцій особистості, соціальної групи, їх 

соціальних ролей як суб’єктів основних сфер життя суспільства – це: 
а) соціальна політика; 
б) соціальна підтримка; 
в) соціальна реабілітація; 
г) соціальна робота. 

 
4. Умови, способи і засоби, які забезпечують безперешкодну реалізацію і всесторонню 

охорону конституційно-гарантованих прав та свобод громадян називається: 
а) соціальна допомога; 
б) соціальний договір; 
в) соціальні гарантії; 
г) соціальні стандарти. 

 
5. Об’єктом соціальної роботи є: 

а) діяльність соціального працівника; 
б) індивіди, сім’ї і групи, що знаходяться у складній життєвій ситуації; 
в) соціальний працівник; 
г) соціальна політика. 

 
6. Соціальна ситуація клієнта, під якою розуміють конкретний стан проблеми конкретного 

клієнта виступає: 
а) предметом соціальної роботи; 
б) змістом соціальної роботи; 
в) суб’єктом соціальної роботи; 
г) об’єктом соціальної роботи. 

 
7. Як називається спеціаліст в галузі соціальної роботи: 

а) соціальний працівник; 
б) соціальний управлінець; 
в) волонтер; 
г) практичний психолог. 

 
8. Об’єктом дослідження Річмонда були: 

а) категорії соціальної роботи; 
б) рівні соціальної роботи; 
в) методи соціальної роботи; 
г) закони соціальної роботи. 

9. Основним принципом концепції організованого управління і розвитку є: 
а) пристосування і конформізм; 
б) кооперація і співробітництво; 
в) суперництво і конкуренція; 



г) пристосування і конкуренція. 
 

10. Вивченням малої групи як соціального феномена, її внутрішньо-групових відносин 

займалися: 
а) Андерсон; 
б) Капська; 
в) Левін; 
г) Річмонд. 

 
11. Соціальна політика – це: 

а) система обов'язків держави перед своїми громадянами стосовно задоволення їхніх 

соціальних потреб; 
б) система управлінських, організаційних, регулятивних, саморегулятивних заходів, 

дій, принципів і засад, спрямованих на забезпечення оптимального рівня та якості 

життя населення, соціального захисту їх і соціальної безпеки в суспільстві; 
в) сукупність державних заходів щодо забезпечення достойного матеріального і 

соціального становища членів суспільства; 
г) державна допомога людей, що проживають за межею бідності. 

 
12.  Вік активної трудової діяльності в Україні (працездатний вік): 

а) чоловіки 16-55, жінки 16-54; 
б) чоловіки 18-59, жінки 18-54; 
в) чоловіки 16-59, жінки 16-54; 
г) чоловіки 22-60, жінки 20-55. 

 
13. Суб’єктом правової політики є: 

а) громадяни України; 
б) державна влада; 
в) фізичні особи; 
г) юридичні особи. 

 
14. Головні елементи обсягу прожиткового мінімуму: 

а) соціальні та фізіологічні; 
б) державні та соціальні; 
в) соціальні та біологічні; 
г) державні та біологічні. 

 
15. Прожитковий мінімум встановлюється: 

а) Кабінетом Міністрів України; 
б) Президентом України; 
в) Верховною Радою України; 
г) місцевими органами влади. 

 
16. Завдання соціальної політики полягає у: 

а) забезпеченні політичного функціонування суспільства;  
б) досягненні належного рівня життєдіяльності людей; 
в) забезпеченні економічного розвитку держави; 
г) забезпеченні культурного розвитку регіонів.  

 
17. Яка з моделей соціальної політики держави характеризується високими обсягами ВВП, 

що перерозподіляється через державний бюджет (близько 50%), створенням розвиненої 

системи соціального захисту на основі залучення коштів держави та підприємців: 
а) японська; 
б) німецька; 



в) американська; 
г) українська. 

 
18. Виділіть форму соціальної допомоги: 

а) надання грошової допомоги і пільг законопослушним громадянам; 
б) надання натуральної допомоги забезпеченим громадянам (забезпечення безплатними 

обідами, одягом і паливом, пільгами щодо оплати транспорту, житла тощо); 
в) обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у 

будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, 

інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, відділеннями соціальної допомоги 

вдома; 
г) надання грошової допомоги і пільг одиноким працездатним громадянам. 

 
19. Філософія соціальної роботи це: 

а) норми професійної діяльності; 
б) ідеологія професійної діяльності; 
в) вимоги професійної діяльності; 
г) цінності професійної діяльності. 

 
20. Цінності та ідеали складають: 

а) завдання філософії соціальної роботи; 
б) вимоги філософії соціальної роботи; 
в) норми філософії соціальної роботи; 
г) основу філософії соціальної роботи. 
 

21. В основі якої моделі філософії соціальної роботи говориться про рівні права: 
а) утопізм; 
б) гуманізм; 
в) позитивізм; 
г) професіоналізм. 

 
22. Представниками якої моделі у філософії були О.Конт і Г.Спенсер: 

а) гуманізму; 
б) професіоналізму; 
в) позитивізму; 
г) утопізму. 

 
23. Який аспект політології соціальної роботи розглядає проблему  соціальної рівності, 

формує соціальну солідарність на основі формування цілей, включає в себе підтримку 

слабких і бідних, соціальна підтримка через державу: 
а) аспект аналізу ідейно політичних течій в історії і  сучасності; 
б) політико-історичний порівняльний аспект; 
в) масово-політичний аспект; 
г) політико-соціологічний і практично соціальний аспекти. 

 
 
 
 
24. Досягнення збалансованості у соціальній сфері, знання соціальної деформації і своєчасне 

розв’язання соціальних конфліктів є: 
а) предметом соціальної політики; 
б) модель соціальної політики; 
в) складовою соціальної політики; 
г) змістом соціальної політики. 



 
25. В чому полягає смисл соціального соціуму: 

а) у забезпеченні сприятливих умов для розвитку особистості; 
б) у наданні матеріальної допомоги; 
в) у правильній оцінці світу і місця в ній людини; 
г) у психологічній підтримці. 

 
26. Головною проблемою формування соціальної політики на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства є: 
а) невизначеність завдань; 
б) переоцінка матеріального чинника; 
в) недостатній досвід роботи в цій галузі; 
г) недостатнє наукове обґрунтування. 

 
27. Практично організаційний компонент соціальної політики це: 

а) результат аналізу й осмислення потреб; 
б) формулювання головних завдань і напрямків у соціальній роботі; 
в) реалізація концептуальних положень і стратегічних завдань; 
г) вироблення концепцій соціальної політики. 

 
28. Що зближує соціальну роботу з соціологією: 

а) об’єкти і предмети; 
б) методи; 
в) технології; 
г) функції і засоби. 

 
29. Наука про те, що думають люди одне про одного і як ставляться одне до одного: 

а) соціологія; 
б) психологія; 
в) соціальна психологія; 
г) педагогічна психологія. 

 
30. Психологія соціального впливу, спілкування, сім’ї, управління – це галузі науки: 

а) педагогіки; 
б) соціальної психології; 
в) соціології; 
г) загальної психології. 

 
31. Процес взаємодії людини з іншою людиною, що здійснюється з допомогою засобів 

вербального і невербального впливу:  
а) навіювання; 
б) спілкування; 
в) переконання; 
г) спостереження. 

 
 
 
 
32. Функції психології у соціальній роботі: 

а) теоретична, методологічна, пояснювальна; 
б) практична; 
в) теоретична; 
г) безпосередня і спеціальна. 

 



33. Найчастіше соціальний працівник виступає в ролі: 
а) філософа; 
б) психолога; 
в) політика; 
г) педагога. 

 
34. Яка наука виконує пояснювальні і прогностичні функції в соціальній роботі: 

а) педагогіка; 
б) філософія; 
в) психологія; 
г) соціологія. 

 
35. Яке найважливіше вміння у соціально-педагогічній роботі: 

а) узагальнювати; 
б) вміння знайти підхід до кожної людини; 
в) аналізувати; 
г) абстрагувати. 

 
36. Суть змісту соціально-педагогічної роботи: 

а) створити ініціативні зв’язки між людьми; 
б) вносити вклад у розвиток соціальної політики; 
в) створення системи підтримки людей; 
г) сприяти розподілу матеріальних ресурсів. 

 
37. Система соціально-педагогічної роботи надає допомогу людині шляхом: 

а) матеріально фінансової, морально правової, психологічно педагогічної; 
б) матеріально фінансової; 
 в) морально правової; 
 г) психологічно педагогічної. 

 
38. У професійних відносинах соціальний педагог ставить на перше місце: 

а) власні інтереси; 
б) інтереси оточуючих людей; 
в) інтереси і очікування людей при вирішенні їх проблем; 
г) інтереси держави. 

 
39. Управління соціальною роботою це: 

а) особливий вид управлінської праці, що забезпечує виконання відповідних соціальних 

завдань засобами адекватної організаційної структури соціальних служб; 
б) упорядкована певним чином структура діяльності соціального працівника, яка 

зумовлена метою, завданнями, логікою та методами роботи на конкретних етапах 

соціальної роботи; 
в) сукупність прийомів та засобів впливу на клієнта, соціальну групу, різноманітні 

заходи для досягнення мети професійної діяльності, розв'язання соціальних проблем; 
г) сукупність специфічних технологій, процедур і способів діяльності соціального 

працівника. 
 
 
 
40. Управління соціальною роботою включає в себе: 

а) вдосконалення встановлення взаємозв'язків між людьми, сприяння розподілу 

матеріальних ресурсів, допомога людям у розвитку їх здібностей самостійно 

вирішувати їхні проблеми, допомога людям встановлювати соціальні зв'язки; 



б) оцінку стану об'єкта, планування, вироблення і прийняття рішень, облік і контроль, 

організаційне і матеріально-технічне забезпечення, підбір, підготовку і виховання 

кадрів соціальної роботи; 
в) сукупність специфічних технологій, процедур і способів діяльності за допомогою 

яких здійснюється соціальна робота; 
г) сукупність прийомів та засобів впливу на клієнта, соціальну групу, різноманітні 

заходи для досягнення мети професійної діяльності, розв'язання соціальних проблем. 
 
41. Управлінські дії виконують: 

а) керівні соціальні працівники; 
б) практичні соціальні працівники; 
в) абсолютно всі соціальні працівники; 
г) виключно галузеве міністерство. 

 
42. Що відносимо до особливостей управління соціальними службами: 

а) точне прогнозування та вимірювання результатів управління; 
б) важливість кінцевого і проміжного результатів управління; 
в) необмеженість використання директивних методів; 
г) пасивне застосування методів мотивації.  

 
43. Управління соціальною службою як системою спрямоване на: 

а) збереження, підтримка і захист нормального рівня життя і здоров'я людини. 
б) розвиток ресурсів клієнта в конкретних умовах життєдіяльності організації. 
в) відновлення людини в правах, соціальному статусі;  
г) відновлення людини в здоров'ї, дієздатності. 

 
44. У Західній Європі впродовж 80 – 90-х років XX ст. управління соціальною роботою 

зазнавало постійної критики за свою неефективність, відсутність чітко визначених етичних 

принципів, розбещення клієнтів пільгами та безоплатною допомогою, зрівнювальний підхід і 

недостатню допомогу тим, хто насправді її потребує. Внаслідок цього сформувався новий 

підхід до управління соціальною роботою – новий: 
а) гуманізм; 
б) менеджеріалізм; 
в) соціалізм; 
г) психологізм. 

 
45. Основними цінностями в новому менеджеріалізмі є: 

а) сприяти інтеграції суспільного цілого, сприяти адаптації людей в суспільстві; 
б) розвиток ресурсів клієнта в конкретних умовах життєдіяльності організації; 
в) результативність, гнучкість, якість, конкуренція, орієнтація на потреби користувача 

та ефективне використання ресурсів; 
г) дезорганізація соціальних послуг. 

 
46. Підсистемами соціальної роботи, як системи є: 

а) соціальна робота, як наука; як навчальна дисципліна; як вид діяльності; 
б) соціальна робота, як дисципліна; як предмет дослідження; як допомога клієнту; 
в) соціальна робота як вид діяльності; як наука; як  управління; 
г) соціальна робота як вид держаної допомоги; як наука; як  управління. 

 
 
47. Сприяння інтеграції суспільного цілого, та адаптації людини в суспільстві це: 

а) цілі соціальної роботи; 
б) завдання соціальної роботи; 
в) система соціальної роботи; 



г) метод соціальної роботи. 
 
48. За виконання соціальної роботи, перед клієнтом і суспільством відповідальність несе: 

а) соціальний психолог; 
б) соціальна служба; 
в) соціальний працівник; 
г) психолог-консультант. 

 
49. За масштабом, соціальна робота поділяється на такі рівні: 

а) республіканський, регіональний, місцевий, індивідуальний; 
б) державний, обласний, районний місцевий; 
в) обласний, районний, місцевий, індивідуальний; 
г) колективний, індивідуальний, місцевий. 

 
50. За об’єктом, соціальна робота поділяється на такі рівні: 

а) з групою населення, з сім’єю, з окремими особистостями; 
б) з окремими особистостями, з малими групами, з проблемними індивідами; 
в) з окремим індивідом, з сім’єю, з групою населення; 
г) з групою, з сім’єю, з окремими індивідами. 

 
51. Основоположні ідеї, правила та норми поведінки, соціальної роботи це: 

а) функції соціальної роботи; 
б) принципи соціальної роботи; 
в) система соціальної роботи; 
г) методи соціальної роботи. 

 
52. До базисних функцій агентів соціального контролю належать: 

а) діагностична, прогностична, функція перетворення; 
б) прогностична, функція перетворення, організаторська; 
в) діагностична, прогностична, організаторська; 
г) організаторська, управлінська, теоретична. 

 
53. Форми соціальної роботи – це …: 

а) варіанти організації активності об’єктів соціальної роботи; 
б) варіанти класифікації соціальних працівників; 
в) варіанти документів щодо проведення заходів по соціальній роботі; 
г) варіанти заходів щодо проведення заходів по соціальній роботі. 

 
54. До групових форм соціальної роботи за кількісним складом учасників відносяться: 

а) складні; 
б) масові; 
в) практичні; 
г) теоретичні. 

 
55. Тренінг відноситься до такої групи форм соціальної роботи: 

а) масові; 
б) інформаційні; 
в) групові; 
г) індивідуальні. 

56. Консультування – це такий метод соціальної роботи: 
а) загально-науковий; 
б) конкретно-науковий; 
в) практичний; 
г) теоретичний. 

 
57. Соціодраму відносять до: 



а) соціологічних методів; 
б) психологічних методів; 
в) педагогічних методів; 
г) соціальних методів. 

 
58. Дискретність технологій соціальної роботи – це …: 

а) один із етапів впровадження соціальних технологій; 
б) нерівномірність впливу на клієнта на різних етапах соціальної роботи; 
в) поєднання неперервності та циклічності соціальних технологій; 
г) рівномірність впливу на клієнта на різних етапах соціальної роботи. 

 
59. Основним у культурі соціального працівника являється: 

а) гуманізм; 
б) песимізм; 
в) радикалізм; 
г) ксенофобія. 

 
60. Соціальна функція спілкування полягає у : 

а) суспільній діяльності, яка може впливати на особистість у певному напрямі; 
б)  передачі суспільного досвіду; 
в) здатності емоційно відгукуватись на переживання інших людей; 
г) зосередженості у впевненості у собі. 

 
61. Поль Сопер виділив спілкування такого типу: 

а) вербальне, невербальне; 
б) завершене, незавершене; 
в) безпосереднє, опосередковане; 
г) миттєве і тривале. 

 
62. До основних механізмів впливу не належить: 

а) навіювання; 
б) «зараження»; 
в) маніпуляція; 
г)переконання. 

 
63. До вербальних механізмів впливу не належить: 

а) лексика; 
б) граматика; 
в) семантика; 
г)  методика. 

 
64. Мовленнєвий етикет – це: 

а) сукупність правил, принципів і конкретних форм спілкування; 
б) висловлення інформації кожного із учасників спілкування; 
в) високий рівень комунікабельності особистості. 
  

 
65. До основних елементів мовленнєвого етикету не відносять: 

а) привітання; 
б) звертання; 
в) знайомство; 
г)  нетактовність.  

 
66. Серед основних мотивів суїцидальної поведінки молоді виділяють: 



а) шкільні проблеми, боротьбу за автономію; 
б) вдалі пошуки майбутніх шлюбних партнерів;  
в) переживання взаємовідносин через щасливу любов;  
г) постійне місце проживання. 

 
67. Сьогодні більшість самогубств здійснюється: 

а) дітьми молодшого шкільного віку; 
б) молоддю; 
в) людьми зрілого віку (40-50 років); 
г) дітьми середнього шкільного віку.  

 
68. Яка з перелічених областей відноситься до областей з високим рівнем самогубств (38-44 
самогубств на 100 тис. населення): 

а) Тернопільська; 
б) Сумська; 
в) Івано-Франківська; 
г) Хмельницька.  

 
69. На думку В. Франкла, прагнення до сенсу власного існування є детермінуючим фактором 

в житті людини. Він стверджував, що "навіть самовбивця … (завершіть думку): 
а) «не вірить в ніщо»; 
б) «вірить у сенс якщо не життя, то смерті»; 
в) «не вірить смерті»; 
г) «не вірить життю». 

 
70. Е. П. Погребняк визначив таку з причин важковиховуваності, як: 

а) неправильне виховання в сім’ї; 
б) педагогічні помилки; 
в) другорічництво; 
г) допущені помилки у шкільному вихованні. 

 
71. До помилок шкільного виховання можна віднести: 

а) домінування словесних методів; 
б) активність школярів організації дозвілля в позанавчальний час; 
в) тісні контакти з сім'єю і громадськістю; 
г) достатнє використання виховних можливостей дитячого колективу. 

 
72. У яких статтях Конвенція ООН про права дитини викладені права на висловлення 

власних поглядів, думок, свободу сповідування релігії, доступ до збору і поширення 

інформації: 
а) у 1-4 статтях частини І; 
б) у статтях 5-11 частини І; 
в) у статтях 12-17 частини І; 
г) у частині II, до якої входять 42-45 статті. 
 
 

73. «Відкрита» система соціальної допомоги: 
а) нерегламентована, хаотична допомога нужденним, в основі якої лежить співчуття і 

бажання; 
б) допомога благодійних фондів; 
в) державна допомога через систему соціальних служб; 
г) допомога спеціалізованих закладів, діяльність і зміст роботи яких регламентується 

законом. 
 



74. Термін «соціальна педагогіка» було введено у науковий обіг: 
а) А. Дістервегом; 
б) М. Річмандом; 
в) Я.А. Коменським; 
г) П. Наторп. 

 
75. Самогубство як наслідок відчуття вседозволеності розглядається у творах: 

а) М. Бердяєва; 
б) Е. Дюрнгейлеа; 
в) Ф. Достоєвського; 
г) Ж.-П. Сартрп. 

 
76. Англійський письменник О. Хакслі своєю книгою «Брама сприйняття» сприяв: 

а) розвитку алкоголізму; 
б) розвитку наркоманії; 
в) розвитку секс-індустрії; 
г) розвитку злочинності. 

 
77. Дослідження злочинності як форми прояву порушення поведінки людини започатковані у 

роботах: 
а) Н.Ф. Тализіна; 
б) В.В. Давидова; 
в) К.Ф. Германа; 
г) А.К. Маркова. 

 
78. Аболіціонізм як форма політики стосовно проституції це: 

а) заборона; 
б) реєстрація; 
в) медичне спостереження; 
г) профілактична робота при відсутності заборон і реєстрації. 

 
79. Соціальне сирітство: 

а) соціальне явище, обумовлене ухилянням батьків від виконання своїх обов’язків 

стосовно повнолітньої дитини; 
б) соціальний процес, що обумовлюється ухилянням батьків від виконання своїх 

обов’язків стосовно повнолітніх дітей; 
в) соціальне явище, обумовлене ухилянням або відстороненням батьків від виконання 

своїх обов’язків стосовно неповнолітньої дитини; 
г) соціальне явище, зумовлене наявністю в суспільстві дітей батьки яких померли. 

 
80. Визначте процентну частку дітей, які втратили батьків і є біологічними сиротами серед 

загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 
а) 1-5 %; 
б) 7-10 %; 
в) 15-20 %; 
г) 50-70 %. 

81. Встановити кількість дітей-сиріт, які згідно українського законодавства, мають 

проживати у дитячому будинку сімейного типу: 
а) не менше 1 дитини; 
б) не менше 3 дітей; 
в) не менше 4 дітей; 
г) не менше 5 дітей. 

 



82. Умовно дитячі будинки сімейного типу можна поділити: 1) за віком; 2) за родинними 

зв’язками; 3) за родинними зв’язками з батьками-вихователями; 4) за статтю вихованців; 5) 

за релігійно-національною приналежністю. Визначте неправильно вказану позицію. 
а) – 1; 
б) – 2; 
в) – 3; 
г) – 5. 

 
83. Визначте специфічний тип поводження дітей, що виховування в умовах відсутності або 

обмеження батьківської опіки згідно такої характеристики: пасивні, апатичні, станом зовні 

нагадує психічне захворювання: 
а) «подавлений тип»; 
б) «соціальні провокації»; 
в) «гіперактивний тип»; 
г) «добре пристосовані діти». 

 
84. Вулична соціальна робота з’явилася: 

а) у 90-х рр. ХХ ст. в Україні; 
б) у 60-х рр. ХХ ст. в Німеччині; 
в) у 40-х рр. ХХ ст. в Франції; 
г) у 20-х рр. ХХ ст. в США. 

 
85. Визначте назву характеристики основного механізму впливу. Усвідомлений 

аргументований і вмотивований вплив на систему поглядів індивідуума – це: 
а) «зараження»; 
б) навіювання; 
в) переконання; 
г) наслідування. 

 
86. Пауза, теми мовлення, сміх, покашлювання тощо відносяться до яких механізмів впливу 

(за Полем Сопером): 
а) онтокінетичних; 
б) паралінгвістичних; 
в) екстралінгвістичних; 
г) предметно-контактних. 

 
87. Визнання людини найвищою цінністю. Це принцип: 

а) гуманізму; 
б) незалежності; 
в) позитивізму; 
г) клієнтоцентризму. 

 
88. Під егідою якого Міністерства функціонують виправно-трудові колонії: 

а) Міністерство освіти і науки; 
б) Міністерство внутрішніх справ; 
в) Міністерство оборони; 
г) Міністерство надзвичайних ситуацій. 

89. Під егідою якого Міністерства функціонує мережа центрів зайнятості: 
а) Міністерство охорони здоров’я; 
б) Міністерство праці та соціальної політики; 
в) Міністерство внутрішніх справ; 
г) Міністерство освіти і науки. 

 
90. Під егідою якого Міністерства функціонують територіальні центри обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян: 
а) Міністерство охорони здоров’я; 



б) Міністерство зв’язку і транспорту; 
в) Міністерство праці та соціальної політики; 
г) Міністерство молоді, спорту і сім’ї. 

 
91. Поняття «соціальний працівник» починає вживатися: 

а) у кінці XVI – на початку XVIІ ст.; 
б) у кінці XVІІI – на початку XІХ ст.; 
в) у кінці XIХ – на початку XХ ст.; 
г) у кінці XХ – на початку XХІ ст. 

 
92. До якої сфери життєдіяльності об’єкта соціальної роботи можна віднести такі показники, 

як: надійність на майбутнє; високий професіоналізм і готовність виконувати технологічні 

вимоги у будь-яких ситуаціях: 
а) соціальної; 
б) морально-психологічної; 
в) професійно-трудової; 
г) соціально-політичної. 

 
93. До якої сфери життєдіяльності об’єкта соціальної роботи можна віднести такі показники, 

як: кваліфікація, стаж роботи за спеціальністю, задоволеність працею: 
а) соціальної; 
б) морально-психологічної; 
в) соціально-побутової; 
г) професійно-трудової. 
 

94. До якої сфери життєдіяльності об’єкта соціальної роботи можна віднести такі показники, 

як: психологічна стійкість особистості до різних соціальних аномалій: 
а) соціальної; 
б) соціально-побутової; 
в) морально-психологічної; 
г) соціально-політичної. 
 

95. Сприяння у наданні необхідної допомоги різним категоріям населення (інвалідам, дітям-
сиротам, молодим сім’ям тощо) у поліпшенні їхніх життєвих умов тощо, – це відноситься до 

якої функції соціального працівника? 
а) соціально-педагогічної; 
б) соціально-психологічної; 
в) соціально-медичної; 
г) соціально-побутової. 
 

96. Усвідомлення великої суспільної значущості виконуваної роботи, – даний мотив 

соціального працівника можна віднести до: 
а) інформаційної мотивації; 
б) соціальної мотивації; 
в) організаційної мотивації; 
г) матеріальної мотивації. 

97.Які саме діти найбільш придатні для прийомної сім’ї? 
а) діти, які виховувалися у «нормальних» сім’ях, але за певних обставин втратили 

батьків; 
б) діти – біологічні сироти; 
в) діти з «ненормальних» сімей; 
г) діти, батьки яких були позбавлені батьківської опіки. 
 

98. Прийомна сім’я – це сім’я, яка взяла на виховання і спільне проживання дітей у кількості: 
а) 1-2 дитини; 



б) 1-3 дитини; 
в) 1-4 дитини; 
г) 1-5 дітей. 
 

99. В сім’ї, якій батьки своїми конфліктами глибоко травмують психіку дітей, роблять їх 

неврівноваженими, збудженими, грубими. Такий тип сім’ї, соціальні педагоги відносять до: 
а) аморальних сімей; 
б) конфліктних сімей; 
в) асоціальних сімей; 
г) педагогічно неспроможних сімей. 
 

100. В сім’ях, де з дитини роблять «ідола» даний тип важкого підлітка можна 

охарактеризувати як: 
а) «покинуту дитину»; 
б) «пригнічену дитину»; 
в) «заголублену дитину»; 
г) «відчуженого підлітка». 
 
 
 

 


