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ІІІ курс 
Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма «Соціальна адвокація» 
Форма проведення: тестування на платформі 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=25752 
 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 
Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; 
теоретико-практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутість відповіді, 
визначення основних понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, 
уміння використовувати теоретичні знання під час практичних завдань; 
практичне завдання – технологічна та методична грамотність, точність 
виконання практичного завдання. Оцінка за іспит виставляється автоматично 
програмою ADTester в електронному курсі на платформі: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=25752 
Орієнтовний перелік питань: 
І. Теоретичні завдання: 

1. Дайте визначення поняттям «спілкування», «професійне спілкування», 
«комунікація». 

2. Визначте особливості професійного спілкування в соціальній роботі.  
3. Розкрийте функції та цілі спілкування.  
4. Проаналізуйте основні закони спілкування.  
5. Розкрийте принципи професійного спілкування в соціальній роботі. 
6. Проаналізуйте структуру професійного спілкування.  
7. Розкрийте засоби професійного спілкування в соціальній роботі 
8. Перерахуйте форми спілкування.  
9.  Перерахуйте та стисло охарактеризуйте стратегії та тактики 

спілкування.  
10.  Визначте бар’єри у професійному спілкуванні соціального працівника 

та шляхи їх подолання. 
11.  Проаналізуйте комунікативний аспект спілкування 
12.  Дайте визначення поняттям «вербальна комунікація» та «невербальна 

комунікація». 
13.  Визначте навички самопрезентації у професійному спілкуванні 

соціального працівника. 



14.  Проаналізуйте інтерактивний аспект спілкування. 
15.  Розкрийте сутність перцептивного аспекту спілкування. 
16.  Перерахуйте та стисло охарактеризуйте засоби соціальної перцепції у 

спілкуванні. 
17.  Визначте навички ефективного спілкування.  
18.  Дайте визначення поняттям «пасивне слухання» та «активне 

слухання». 
19.  Проаналізуйте психологічні особливості професійного спілкування. 
20. Перерахуйте правила психотехніки професійного спілкування.   
21. Визначте способи впливу соціального працівника на отримувачів 

послуг під час спілкування.  
22. Перерахуйте стадії психологічного контакту.  
23.  Розкрийте роль мотиваційного консультування в професійному 

спілкуванні соціального працівника.  
24.  Визначте вимоги до комунікативної діяльності фахівця з соціальної 

роботи. 
25. Перерахуйте форми професійної комунікації на рівні «фахівець-

отримувач соціальних послуг» 
26. Проаналізуйте групи підтримки як форму професійної комунікації.  
27. Визначте сутність соціальної медіації. 
28. Розкрийте сутність стратегії «виграш-виграш». 
29.  Перерахуйте та стисло охарактеризуйте форми публічної професійної 

комунікації. 
30. Перерахуйте форми масової професійної комунікації. 
31. Визначте особливості та форми соціального театру.  
32. Розкрийте сутність супервізії як різновиду професійної комунікації. 
33.  Дайте визначення поняття «фасилітація». 
34. Визначте прийоми та техніка фасилітації в соціальній сфері. 
35. Визначте, як протікають рефлексивні процеси в супервізії в ході 

опрацювання труднощів у системі взаємодії «соціальний працівник - практик» 
та які площини професійної свідомості вони охоплюють.  
 
ІІ. Завдання практичного характеру:  

1. Охарактеризуйте види професійного спілкування.  
2. Охарактеризуйте прийоми професійного спілкування.   
3. Охарактеризуйте моделі професійного спілкування.  
4. Охарактеризуйте соціально-рольове спілкування. 
5. Визначте особисті якості соціального працівника необхідні для 

успішного спілкування. 
6. Підберіть 10 рекомендацій щодо встановлення контакту 

соціального працівника з отримувачами послуг.  
7. Заповніть таблицю «Типи бар’єрів професійної 



комунікації». 
Тип бар’єра Характеристика Умови ефективного 

використання 
Прийоми 

Уникнення    
Авторитет    
Нерозуміння    
Соціальної 
перцепції 

   

8. Поясніть відмінність асертивної поведінки від агресивної, 
пасивної та маніпулятивної поведінки. 

9. Охарактеризуйте особливості міжпрофесійної комунікації між 
фахівцями соціальної сфери. 

10. Охарактеризуйте консультування як основну форму 
професійної комунікації в соціальній роботі.  

11. Опишіть процедуру медіації. 
12. Охарактеризуйте зміст тренінгу як форми професійної комунікації. 
13. Опишіть процес фасилітації при роботі в групі. 
14. Наведіть приклади ситуацій, коли в молодого спеціаліста 

соціальної роботи можуть виникати труднощі у встановленні 
комунікативного контакту з отримувачами соціальних послуг. 

15. Опишіть практичні ситуації професійної діяльності соціального 
працівника, що вимагають супервізії у її різних функціях. 
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