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Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма іспиту з дисципліни 
«Технології соціальної адвокації» 

 І курс 
Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма 231.00.04 «Соціальна адвокація» 
Форма проведення: тестування та практичне завдання на платформі: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22220&section=5 
 

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=22220&section=5 
 
Орієнтовний перелік питань:  

1. Адвокація як вид діяльності соціального працівника.   
2. Спрямування зусиль на потреби споживачів та розв’язанні соціальних 

проблем, з якими стикається цільова група.   
3. Стратегії адвокасі.   
4. Рівні адвокаційної діяльності. 
5. Фактори, які впливають на стратегію адвокаційної діяльності.   
6. Планування альтернативних стратегій розв’язання соціальних проблем 

цільових груп.   
7. Пілотні програми адвокаційної діяльності.   
8. Побудова міжособистісних відносин у процесі адвокаційної діяльності.   
9. Правове соціальне адвокатування.   
10. Планування та побудова співпраці у громаді.   
11. Етапи організації та проведення адвокасі-компаній для цільових груп: 

визначення проблеми, з якою стикається цільова група, аналіз наслідків, 
визначення причин та адвокаційної мети.    

12. Основні види адвокасі-компаній.   
13. Оцінка навичок адвокасі у соціального працівника.   
14. Громадське соціальне адвокатування.   



15. Формальне соціальне адвокатування.   
16. Побудова та підтримка партнерів.   
17. Процес вироблення публічної політики.   
18. Процес вирішення суспільних проблем.   
19. Створення та управління адвокаційною командою.   
20. Осмислення соціально-політичних процесів та процесів прийняття 

рішення.   
21. Інформаційна взаємодія з цільовими групами – споживачами 

соціальних послуг.  
22. Стейкхолдери адвокаційної діяльності 
23. Види адвокаційної діяльності.  
24. Суб’єкти та об’єкти адвокаційної діяльності.  
25. Стратегії «адвокасі» у соціальній роботі. 
26. Підготовка та проведення громадських слухань.  
27. Ефективність адвокаційних компаній у системі соціальної роботи. 
28. Форми адвокаційної діяльності.  
29. Методи адвокаційної діяльності (демонстрація, пікетування, 

театралізовані дійства, голодування). 
30. Роль індивідуальних стратегій у проведені адвокаційних кампаній.  
31. Значення «адвокасі» для споживачів соціальних послуг. 
32. Основні елементи плану адвокаційної кампанії.  
33. Процедура визначення мети адвокаційної кампанії.  
34. Особливості визначення цільових аудиторій адвокаційних компаній. 
35. Розробка та презентація результатів адвокаційної кампанії. 
36. Створення та управління адвокаційною командою. 
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