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Курс: ІV 

Спеціальність: 231 Соціальна робота                                                                       

Форма проведення: електронне тестування з використанням Google Forms та Meet 

Тривалість проведення: 2 академ. год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

питання 1-20 з вибором однієї правильної відповіді  – 1 бал за 

кожну правильну відповідь (20 балів); 

питання 21-25 з вибором декількох правильних відповідей – 1 бал 

за кожну правильну  повну відповідь (5 балів); 

питання 26-28 спрямовані на встановлення відповідності – 3 бали 

за кожну правильно встановлену відповідність (9 балів); 

питання 29-31 потребують вставлення пропущених слів – 2 бали 

за кожну правильну відповідь (6 балів). 

Алгоритм проведення екзамену: 

1. Проведення консультації на платформі Meet відповідно до розкладу консультацій. 

2. Згідно з розкладом проведення іспитів встановлення зв’язку зі студентами на 

платформі Meet, надсилання посилання на тестові завдання в Google Forms 

відповідно до визначених варіантів. 

3. Студенти працюють над тестами, після закінчення відведеного на виконання 

завдання часу, відправляють заповнену форму викладачеві. 

4. Викладач перевіряє форму, виставляє остаточну оцінку за іспит. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Поняття і сутність соціальної молодіжної політики. 

2. Мета і завдання соціальної  молодіжної  політики. 

3. Активна і пасивна соціальна політика. 

4. Історичні традиції благодійності меценатства в Україні 

5. Об‘єкти і суб‘єкти соціальної молодіжної  політики. 



6. Умови реалізації та принципи реалізації соціальної політики 

7. Характеристика моделей соціальної молодіжної політики в різних країнах. 

8. Основні принципи соціальної молодіжної політики 

9. Соціальна молодіжної політика як чинник розвитку суспільних соціальних 

відносин. 

10. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення соціальної молодіжної  

політики в Україні. 

11. Соціальна стратифікація як багатовимірний, ієрархічно організований простір. 

12. Сутність і завдання соціальної допомоги. 

13. Молодь як особлива група суспільства, її властивості. 

14. Місце проблем молоді в сучасну добу соціально-економічного й політичного 

розвитку суспільства. 

15.  Соціальна робота за кордоном: теорія, проблема, традиції 

16.  Міграційні процеси в Україні та проблеми їх регулювання. 

17. Концепція державної молодіжної політики в Україні, шляхи її реалізації. 

18. Основні напрямки державної молодіжної політики в Україні. 

19. Конституція України про права молоді. 

20. Конвенція ООН про права дитини та її виконання в Україні. 

21. Захист соціальних прав молодих людей. 

22. Зміст, форми роботи служб соціальної адаптації молоді, діяльність 

благодійницьких фондів і установ із захисту соціальних прав дітей та молоді. 

23. Молодіжний рух як об'єктивна передумова розробки і здійснення державної 

молодіжної політики в Україні. 

24. Об'єктивні обставини, що визначають роль молоді в суспільстві. 

25. Специфічні проблеми молоді. 

26. Сутність сімейно-шлюбних відносин та шляхи їх оптимізації 

27. Гуманітарна політика у сфері розвитку освіти в Україні. 

28. Соціальна політика у сфері розвитку науки і культури. 

29. Здійснення державної політики у сфері релігійного життя 

30. Характеристика реалізації соціальної політики на селі. 

31. Соціальна політика спрямована на задоволення потреб громадян у зміцненні 

здоров’я, фізичному і духовному розвитку.  

 

Екзаменатор                                                                 Марина РЕПКА 

 

Голова циклової комісії                                                          Альона ДОЦЕНКО 
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