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Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота відповіді,  уміння 

аналізувати ситуації з подальшим визначенням варіантів розв’язання, уміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці в ході виконання практичного завдання. 

Модуль 1. «Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній роботі»  

(Викладач: Спіріна Тетяна Петрівна) 

1. У міркуваннях про посередництво домінують два світогляди 
а. індивідуалістичний, раціональний 

б. раціональний, ірраціональний 

в. індивідуалістичний, трансформаційний 

3. Розглядає світ як такий, що складається з окремих осіб рівної вартості, але з різними потребами, які 

природно шукають задоволення своїх індивідуальних бажань. 
а. індивідуалістична структура посередництва 

б. раціональна структура посередництва 

в. директивна структура посередництва 

3. Розглядає світ як такий, що складається з осіб із індивідуальною свідомістю і різними потребами, 

але які водночас є взаємопов’язаними. 
а. індивідуалістична структура посередництва 

б. раціональна структура посередництва 

в. директивна структура посередництва 

3. Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом 

Розглядає світ як такий, що складається з осіб із 

індивідуальною свідомістю і різними потребами, 

але які водночас є взаємопов’язаними 

раціональна структура посередництва 

Розглядає світ як такий, що складається з 

окремих осіб рівної вартості, але з різними 

потребами, які природно шукають задоволення 

своїх індивідуальних бажань 

індивідуалістична структура посередництва 

4. Ця структура приділяє увагу підходу, скерованому на розв’язання проблеми. 
а. індивідуалістична структура посередництва 

б. раціональна структура посередництва 

в. директивна структура посередництва 

5. Ця структура асоціюється із трансформацією чи наснаженням. 
а. індивідуалістична структура посередництва 

б. раціональна структура посередництва 

в. директивна структура посередництва 

6. Знайдіть відповідність між твердженнями та їх змістом: 

перша група джерел з питань посередництва Охоплює публікації, присвячені дослідженню 

природи конфлікту, огляду питань управління 

конфліктними ситуаціями та визначенню 



підходів до їх розв’язання 

друга група джерел з питань посередництва Зосереджується на переговорах між 

конфліктуючими сторонами, визначають 

принципи їх конструктивного проведення 

третя група джерел з питань посередництва Розглядає концептуальні питання теорії і 

практики посередництва  

четверта група джерел з питань посередництва Представляє модель посередництва, визначає 

особливості перебігу процесу, притаманного 

цьому підходу, стратегії та професійні 

компетенції, що його характеризують 

п’ята група джерел з питань посередництва Ілюструє застосування посередництва у 

різноманітних галузях, починаючи від 

міжособистісних стосунків у родині та 

завершуючи міжнародною діяльністю 

шоста група джерел з питань посередництва Повідомляє результати проведених наукових 

досліджень у сфері практичного застосування 

посередництва 

сьома група джерел з питань посередництва Включає широкий спектр питань, пов’язаних з 

досвідом професійної підготовки до здійснення 

посередництва у світовій практиці 

 

7. Існуючі підходи до вирішення конфліктів поділяють на: 
а. юридичні, традиційні і неюридичні підходи альтернативного розв’язання суперечки 

б. юридичні і неюридичні  

в. традиційні і підходи альтернативного розв’язання суперечки 

8. «АРС» - це: 
а. альтернативне розв’язання суперечки 

б. актуальна розмова сперечальників 

в. альтернативний розгляд справи 

9. Концепція «принципових переговорів» - це: 
а. перехід від зайнятих позицій до дослідження потреб та інтересів 

б. протиставлення досягнення взаємної згоди між сперечальниками протистоянню 

в. вирішення проблем, що ґрунтується на використанні структури, процесу та принципів ефективного 

спілкування 

10. Орієнтуючись на запропонований зміст, визначте відповідний вид конфлікту: 

конструктивний Опоненти не виходять за межі ділових аргументів і відносин. Позитивно 

впливає на структуру, динаміку і результативність соціально-психологічних 

процесів. Виступає джерелом удосконалення та саморозвитку особистості. 

деструктивний Веде до руйнування установленої норми або поглиблення проблемної 

ситуації. Виникає, коли один з опонентів звертається до методів боротьби, 

які засуджуються, прагне вчинити психологічний тиск на партнера, 

дискредитуючи та принижуючи його оточення. Рішення проблеми стає 

неможливим, руйнує міжособистісні стосунки. 

стабілізаційний Спрямований на усунення відхилень від норми та закріплення ознак норми. 

Сторони прагнуть враховувати інтереси одна одної. 

 

11. Визначте суб’єктивні причини конфліктів: 

а. Невміння спілкуватися 

б. Неспроможність аналізувати свою роль у конфлікті 

в. Побоювання ущемлення своїх інтересів 

г. Невідповідність між своїми бажаннями та можливостями  

д. Протилежність цілей та засобів їхнього досягнення 

е. Внутрішні особливості сприйняття оточення і реагування на нього  

ж. Напруженість та нестабільність соціального оточення 



12. Визначте об’єктивні причини конфліктів: 

а. Економічна криза 

б. Соціальна нестабільність 

в. Суперечливі позиції сторін (класу, держави, групи людей) 

г. Культурологічні та етнічні суперечності  

д. Напруженість та нестабільність соціального оточення 

е. Внутрішні особливості сприйняття оточення і реагування на нього 

13. Процес, за допомогою якого сторони намагаються розв’язати розбіжності або спланувати спільні 

дії шляхом обговорення і наведення обґрунтованої аргументації 
а. Переговори 

б. Примирення 

в. Медіація 

14. Процес розв’язання суперечки нейтральною особою, котра діє як човник між сторонами, які 

ніколи не зустрічаються. 
а. Примирення 

б. Переговори 

в. Медіація 

15. Використовується у сфері виробничих стосунків, і рівень його офіційності є відносно невисоким. 
а. Рішення третейського суду / арбітраж 

б. Фасилітація 

в. Медіація 

16. Процес, в якому особа, якій усі члени групи довіряють, і є достатньо нейтральною та не має 

повноважень приймати рішення, втручається, аби допомогти групі вдосконалити спосіб визначення і 

розв’язання проблеми та прийняття рішень з метою підвищення рівня ефективності діяльності групи. 
а. Фасилітація 

б. Медіація 

в. Посередництво  

17. Непримусові процеси, що є альтернативними до офіційної правової чи судової системи. 
а. Альтернативне розв’язання суперечки 

б. Рішення третейського суду / арбітраж 

в. Винесення судового рішення 

18. Альтернативне розв’язання суперечки – це: 
а. непримусові процеси, що є альтернативними до офіційної правової чи судової системи 

б. офіційний судовий процес, який проводиться суддею чи присяжними в суді 

в. процес, в якому особа, якій усі члени групи довіряють, і є достатньо нейтральною та не має 

повноважень приймати рішення 

19. Чітко структурований процес професійного втручання, зорієнтований на виконання завдання для 

вирішення конфлікту з позиції не протистояння. 
а. посередництво 

б. примирення 

в. медіація 

20. Добровільна, неформальна і гнучка процедура, її перевагою є конфіденційність, а також те, що 

сторони конфлікту спілкуються безпосередньо, а не через своїх представників і, таким чином, не 

втрачають контролю над процесом. 
а. медіація 

б. посередництво 

в. менторство 

 

Модуль 2. Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм 

(Викладач: Лях Тетяна Леонідівна) 

1. Дайте визначення моніторингу та опишіть його основні характеристики 

2. Дайте визначення оцінці та опишіть її основні форми 

3. Назвіть джерела даних,  необхідних  для  проведення моніторингу 

4. Назвіть основні етапи реалізації програм та проектів 

5. Назвіть основні інструменти збору даних, опишіть їх особливості 



 


