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 Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота та розгорнутість 
відповіді, знання особливостей різних матеріалів, способів конструювання, ліплення, малювання; 
вікових,  індивідуальних можливостей різних категорій клієнтів; уміння виготовляти та 
оздоблювати вироби; підбирати різні види ігор, розуміти сутність, мету і завдання казкотерапії; 
особливості організації та проведення форум-театру. Творчо використовувати набуті знання та 
вміння.  

Теоретичні питання 

1. Розкрийте сутність прикладної творчості як засобу гармонізації особистості. 
2. Схарактеризуйте види мистецтва та визначте вплив на формування особистості. 
3. Розкрийте сутність малювання як спосіб вільно висловлювати свої думки, мрії, сподівання.  
4. Схарактеризуйте матеріали для малювання. Особливості оволодіння технікою роботи 

акварельними та гуашевими фарбами. 
5. Схарактеризуйте нетрадиційні техніки малювання. Визначте мету та можливості 

використання в роботі з різними категоріями клієнтів. 
6. Дайте визначення поняття аплікація. Проаналізуйте матеріали та обладнання для 

виготовлення аплікацій.  
7. Схарактеризуйте основні прийоми роботи з папером та етапи виконання роботи в 

аплікації. Запропонуйте демонстраційний зразок, виконаний різними прийомами. 
8. Розкрийте можливості глини та інших пластичних матеріалів в роботі з дітьми та 

дорослими. Схарактеризуйте обладнання та матеріали для ліплення, їх властивості. 
9. Розкрийте  своєрідність конструювання, його зв’язок з грою. 
10. Розкрийте розвиваюче спрямування конструювання з будівельного матеріалу і деталей 

конструктора.  
11. Розкрийте особливості конструювання з паперу і картону. Можливості використання з 

різними категоріями клієнтів. 
12. Розкрийте особливості конструювання з природного та викидного матеріалу. 

Можливості використання з різними категоріями клієнтів. 
13. Особливості підготовки та оформлення тематичних свят, соціальних заходів. Створення 



вільного простору для дітей та підлітків під час організації соціальних заходів. Наведіть 
приклади. 

14. Прикладна творча діяльність та гра з дітьми та підлітками. 
15. Особливості організації прикладної творчої діяльності з дорослими та людьми літнього 

віку. 
16. Сутність, мета і завдання казкотерапії. 
17. Основні завдання казкотерапевта. 
18. Схарактеризуйте жанри казок, які використовуються під час казкотерапії, наведіть 

приклади. 
19. Розкрийте теорію “чарівності” в казкотерапії. 
20. Схарактеризуйте види казок у казкотерапії. 
21. Основні правила складання терапевтичної казки. 
22. Арт-терапія у роботі з казкою. 
23. Ігротерапія у роботі з казкою. 
24. Розкрийте сутність та завдання гри в соціальній роботі, її функції . 
25. Схарактеризуйте види ігор. 
26. Схарактеризуйте класифікації ігор та їх застосування в соціальній роботі. 
27. Технології проведення ділових ігор. 
28. Технології проведення вуличних ігротек. 
29. Особливості застосування настільних просвітницько-профілактичних ігор. 
30. Технології проведення рольових ігор. 
31. Використання прикладної творчості та гри в  роботі з дітьми та молоддю з інвалідністю. 
32. Соціальна роль і функції  форум-театру. 
33. Історія виникнення соціального театру (форум-театру). 
34. Спеціфічні особливості форум-театру. 
35. Функції форум-театру у роботі з клієнтом. 
36. Методика організації форум-театру. 
37. Структура спектаклю форум-театру. 
Практичні питання: 

1. Виготовити виріб з використанням різних технік аплікації (на вибір). 
2. Підготуйте зразок поетапного виконання виробу з зображенням та описом в техніці 

конструювання.  
3. Підготуйте зразок поетапного виконання виробу з зображенням та описом в техніці ліплення. 

Вказати матеріал та обладнання. 
4. Запропонуйте тематику предметного та сюжетне ліплення. Виконайте зразок (на вибір). 
5. Схарактеризуйте  види декоративного ліплення. Виконайте зразок (на вибір). 
6. Запропонуйте тематику занять з нетрадиційних технік малювання для різних категорій 

клієнтів (на вибір). Підготуйте демонстраційний зразок за однією з запропонованих технік. 
7. Схарактеризуйте прийоми ліплення. Виконайте зразок, використовуючи різні прийоми 

ліплення (на вибір). 
8. Запропонуйте тематику занять з декоративного малювання на опредмечених формах. 

Виконайте демонстраційний зразок однієї з запропонованих тем. 
9. Підготуйте листівку-запрошення на День сім’ї, виконаній в техніці аплікації. 
10. Запропонуйте вправи у техніці малювання різних елементів петриківського розпису. 
11. Проаналізуйте казку для дитини зі страхами. 

12. Проаналізуйте казку для дитини з проблемою входження в колектив однолітків та 
перебування в ньому. 

13. Проаналізуйте казку для дитини з гіперактивністю. 
14. Проаналізуйте казку для дитини з проявами агресії. 



 


