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ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ІСПИТУ
для вступників на 2-ий курс
денної форми навчання факультету
ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
для здобуття бакалаврського рівня вищої освіти
за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення
на базі раніше здобутого ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра
за іншим напрямом підготовки /спеціальністю

Слов’янськ – 2021

Укладачі програми:
Коношенко С.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
Коношенко Н.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
Трубник І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
Стьопкіна А.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної
освіти та соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».

Пояснювальна записка
Для успішної підготовки сучасного фахівця у галузі соціального
забезпечення важливим є врахування нових соціально-педагогічних умов,
оскільки потреба суспільства у висококваліфікованих спеціалістах постійно
зростає.
Програма до фахового вступного випробування побудована згідно
навчальних планів зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення. Зміст програми
охоплює основні теми навчальних дисциплін, які містять теоретичні та
методичні питання, що дає можливість різнобічно виявити рівень фахової
підготовки студентів, їх загальну психолого-педагогічну обізнаність.
Соціальне забезпечення – перспективний напрям педагогічної науки, що
досліджує систему суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне
забезпечення населення від соціальних ризиків.
Теорія соціального забезпечення – перспективний напрям сучасної науки,
що досліджує сутність соціального забезпечення; основні етапи зародження,
становлення та еволюції соціального забезпечення; закономірності соціального,
політичного та економічного розвитку країни; необхідність та перспективність
використання

інноваційних

методик,

форм,

прийомів

у

соціальному

забезпеченні з певними групами клієнтів.
Технології соціального забезпечення – галузь науки, що вивчає
технологічний процес організації і здійснення соціального забезпечення з
різними категоріями дітей та молоді. Метою навчальної дисципліни «Технології
соціального забезпечення» є ознайомити студентів із загальними теоретичними
проблемами та змістом технологій соціального забезпечення; виклад основ
технологій соціального забезпечення із різними категоріями клієнтів; створення
можливостей для подальшої самостійної роботи студентів у розглянутій сфері
соціальної діяльності.

Форма проведення фахового випробування.
Всі випробування проводяться у формі тестування з одиничним вибором
відповідей та оцінюються в 60 балів з подальшим переведенням в 200 бальну
систему.

Структура та зразок білету
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»
Педагогічний факультет
1
БІЛЕТ №
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття рівня
за спеціальністю

бакалавра
232 Соціальне забезпечення
(код та назва спеціальності)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими
інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія,
визначена у відповідному договорі, − це:
а) ануїтет;
б)акорд;
в)збереження;
г) акцепт.
Пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть
бути організації роботодавців, їх об’єднання, об’єднання громадян,
професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за родом
їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, −це:
а) професійний пенсійний фонд;
б) кооперативний пенсійний фонд;
в) корпоративний пенсійний фонд;
г) пенсійний фонд роботодавців.
Вкладники недержавного пенсійного фонду:
а) мають право вільного вибору пенсійної схеми та її зміни, але
не частіше одного разу на 6 місяців;
б) мають право вільного вибору пенсійної схеми та її зміни, але
не частіше одного разу на 9 місяців;
в) мають право вільного вибору пенсійної схеми та її зміни, але
не частіше одного разу на 1 рік;
г) не мають права вільного вибору пенсійної схеми.
До умов отримання пенсії науковими (науково-педагогічними)
працівниками належать:
а) досягнення загального пенсійного віку;
б) спеціальний пенсійний вік;
в) наявність загального стажу 35 р. для чоловіків та 30 р. для
жінок;
г) наявність спеціального стажу 20 р. для чоловіків та 15 р. для
жінок;
д) наявність спеціального стажу не менше 20 років.
До суб’єктів одержання спеціальних пенсій належать:
а) архітектори;
б) державні службовці;
в) судді;
г) підприємці;
д) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Умовами отримання пенсії державного службовця є:
а) досягнення загального пенсійного віку, наявність загального
страхового стажу та наявність не менше 10 років спеціального стажу;
б) наявність загального страхового стажу та наявність не менше
10 років спеціального стажу незалежно від віку;
в) досягнення загального пенсійного віку та наявність не менше
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10 років спеціального стажу не залежно від загального страхового
стажу;
г) досягнення загального пенсійного віку, наявність загального
страховог
Спеціальний страховий стаж для отримання пенсії державного
службовця повинен становити:
а) не менше 10 років;
б) не менше 15 років;
в) не менше 20 років;
г) не менше 25 років.
Вкажіть особу, якій не може бути призначено спеціальну
пенсію:
а) науковий працівник;
б) підприємець;
в) державний службовець;
г) суддя.
До державних соціальних допомог сім’ям з дітьми відноситься:
а) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування;
б) допомога по догляду за хворою дитиною;
в) допомога по тимчасовій непрацездатності;
г) допомога по безробіттю.
Допомога жінці у зв’язку з вагітністю та пологами
призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло
не пізніше:
а) не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами;
б) місяця з дня народження дитини;
в) 6 місяців з дня народження дитини;
г) 12 місяців з дня народження дитини.
Розмір соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї не може
бути більшим:
а) 70 % прожиткового мінімуму для сім’ї;
б) 75 % прожиткового мінімуму для сім’ї; в) 80 % прожиткового
мінімуму для сім’ї;
г) 90 % прожиткового мінімуму для сім’ї.
Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову
в її наданні приймається органом праці та соціального захисту:
а) протягом тижня;
б)протягом 5 календарних днів;
в)протягом 10 календарних днів;
г) протягом місяця.
Допомога жінці у зв’язку з вагітністю та пологами
призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло
не пізніше:
а) не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами;
б) місяця з дня народження дитини;
в) 6 місяців з дня народження дитини;
г) 12 місяців з дня народження дитини
Підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні
послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги, − це:
а) соціальні установи;
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б) соціальні підприємства;
в) соціальні організації;
г) соціальні служби.
Соціальне житло не підлягає:
а)приватизації;
б)продажу;
в)даруванню;
г) усі відповіді правильні.
Видами соціальних послуг є:
а) соціально-побутові;
б) соціально-педагогічні;
в) психологічні;
г) усі вищезазначені.
Основними принципами надання соціальних послуг є:
а) адресність та індивідуальний підхід;
б) добровільність вибору отримання чи відмови від надання
соціальних послуг;
в) доступність та відкритість;
г) усі відповіді є правильними.
Соціальне обслуговування здійснюється:
а) у територіальних центрах надання соціальних послуг;
б) у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
в) у реабілітаційних установах та закладах;
г) усі відповіді є правильними.
Різновидами соціально-трудових пільг вважаються:
а) право позачергового працевлаштування за спеціальністю;
б) пільгове встановлення телефону;
в) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності або штату працівників;
г) пільгове користування телефоном;
д) використання щорічної відпустки у зручний для працівника
час.
Учасникам бойових дій надаються такі пільги:
а) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
б)75-процентна знижка за користування житлом в межах норм,
визначених законодавством;
в) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої зарплати незалежно від стажу роботи;
г) усі відповіді є правильними
Ветеранам праці не надаються такі пільги:
а) переважне право на встановлення домашніх телефонів;
б) переважне право на вступ до садівницьких товариств
(кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації
колективних гаражів;
в) звільнення від сплати за землю;
г) переважне право на вступ до політичних партій та
громадських об’єднань.
За ступенем персоніфікації соціальні пільги поділяють на такі
види:
а) професійні та соціальні;
б)податкові та фінансові;
в) транспортні та житлові;
г) одноособові та сімейні.
Залежно від характеру підстави надання певним категоріям осіб
соціальні пільги поділяють на такі види:
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а) професійні та соціальні;
б)податкові та фінансові;
в) транспортні та житлові;
г) постійні та тимчасові.
Щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя
пенсіонера, але не менше ніж протягом десяти років з дня її
призначення, − це:
а) довічна пенсія подружжя;
б) довічна обумовлена пенсія;
в) довічна пенсія з установленим періодом;
г) немає правильної відповіді.
Пасинок і падчерка:
а) мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника
нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від
батьків;
б) не мають права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника;
в) мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника
нарівні з рідними дітьми незалежно від того, чи отримують аліменти;
г) немає правильної відповіді.

4 б.

4 б.

Разом 60 балів
Таблиця переведення у 200 бальну систему
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Голова атестаційної комісії
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Голова приймальної комісії

Омельченко С.О.

Критерії оцінювання
Фахове випробування (200 балів).
Кількість тестових питань у білетах – 25, з них 20 питань оцінюються по
2 бали за кожне та 5 питань по 4 бали за кожне (тобто всього 60 балів).
Мінімальна кількість балів – 10 балів.
Переведення в 200 бальну систему здійснюється наступним чином:
Бали
отримані на 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
випробуванні
Бал, що
вноситься до 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132
відомості
Бали
отримані на 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
випробуванні
Бал, що
вноситься до 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166
відомості
Бали
отримані на 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
випробуванні
Бал, що
вноситься до 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200
відомості

Перелік тем для підготовки до випробування
1. Поняття та предмет права соціального забезпечення.
2. Метод права соціального забезпечення.
3. Відмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей
права.
4. Система права соціального забезпечення.
5. Функції права соціального забезпечення.
6. Структура правовідносин із соціального забезпечення.
7. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин із соціального
забезпечення.
8. Поняття і види страхового стажу.
9. Загальний страховий стаж і його значення.
10. Спеціальний страховий стаж, його види та значення.
11. Порядок встановлення та обчислення страхового стажу.
12. Порядок підтвердження страхового (трудового) стажу.
13. Поняття та види соціального ризику.
14. Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності.
15. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості.
16. Право громадян на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
17. Принципи, суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття.
18. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття.
19. Види матеріального забезпечення на випадок безробіття.
20. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
21.Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності та тривалість її виплати.
22. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.
23.Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
24.Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
25.Загальна характеристика солідарної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування.
26.Загальна
характеристика
накопичувальної
системи
пенсійного
страхування.
27. Загальна характеристика системи недержавного пенсійного забезпечення.
28. Поняття та ознаки пенсій як виду соціального забезпечення.
29. Види пенсій та умови їх призначення.
30. Пенсії за віком у солідарній системі.
31. Пенсії по інвалідності в солідарній системі.
32. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.
33. Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного
страхування.
34. Пенсії за вислугу років.
35. Поняття й види недержавних пенсійних фондів.
36. Довічна пенсія (довічний ануїтет).
37. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і

рядового складу органів внутрішніх справ.
38. Пенсійне забезпечення державних службовців.
39. Пенсійне забезпечення службових осіб прокуратури та суддів.
40. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників.
41. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.
42. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок
43. Чорнобильської катастрофи.
44. Порядок обчислення пенсій.
45. Порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій.
46. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог.
47. Загальні правила призначення та виплати державних соціальних допомог.
48. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
49. Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам.
50. Державні допомоги сім’ям з дітьми.
51. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
52. Одноразова допомога при народженні дитини.
53. Допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням.
54. Допомога на дітей одиноким матерям.
55. Порядок звернення за допомогами сім’ям з дітьми.
56. Відповідальність за недотримання законодавства про державні соціальні
допомоги.
57. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.
58. Поняття і види соціальних послуг та форми їх надання.
59. Організація діяльності з надання соціальних послуг.
60. Соціальні служби та соціальні установи в Україні.
61. Права і обов’язки надавачів та отримувачів соціальних послуг.
62. Волонтерська діяльність в сфері соціальних послуг.
63. Соціальні послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
64. Соціальні послуги для бездомних громадян та безпритульних дітей.
65. Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.
66. Поняття, ознаки та види соціальних пільг.
67. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок
68. Чорнобильської катастрофи.
69. Соціальний захист біженців.
70. Соціальний захист жертв політичних репресій.
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