
ЧАСТИНА І 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «СУПЕРВІЗІЯ» 

 

1. Навчально-тематичний план курсу «Супервізія» 

2. Тематика лекційного курсу «Супервізія» 

 

Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

Тема 1. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи 

Сутність поняття «супервізія». Погляди на визначення та аналіз сторін, мета, завдання супервізії. 

Основні функції супервізії. Типи супервізії. 

Базові цінності супервізії. Супервізія в структурному контексті організації та суспільства. Орієнтованість 

на людину змісту та процесу. Супервізори та супервізовані. Регулярна супервізія. 

Етичні і юридичні принципи супервізії.  Компетентність. Інформована згода. Захист прав клієнта і 

молодого фахівця. Конфіденційність. Відповідальність. Базові етичні принципи супервізії П. Хоукінса та Р. 

Шохет. 

Значення супервізії у підготовці соціальних працівників. Ефективність соціальної роботи в Україні. 

Багатоаспектність соціальної роботи. Менеджмент соціальної роботи. Супервізорство в соціальній роботі як 

принцип, функція і метод. Адміністративний та освітній методи супервізії. 

Особливості взаємодії супервізора та супервізованого. Важливі завдання супервізора. Основні функції 

супервізора. Різновиди супервізії з огляду на особливості взаємодії супервізора і супервізованого. Супервізія 

внутрішня, зовнішня, взаємна (інтравізія). Зміст супервізії. Фокуси (проблеми) супервізії. 

Тема 2. Початок роботи супервізора: контракти та межі 

Ключові елементи контракту. Укладання контракту. 

Основні різновиди супервізії, що використовуються в соціальних службах: наставницька супервізія 

(tutorial supervision), навчальна/ тренінгова супервізія (training supervision), менеджерська супервізія 

(managerial supervision), консультаційна супервізія (consultancy supervision). Відповідальність.  

Тривалість, частота та інші практичні аспекти супервізії. Початок бесіди. Гнучкість у супервізії. 

«Синдром ручки дверей». Конфіденційність. 

Підготовка, визначення порядку денного, методи та навички, ведення записів. 
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Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

1 Супервізія в соціальній роботі: 
основні підходи та принципи 

 222 1 – 4 І 
Усне опитування, контр. 
робота 

2 Початок роботи: контракти та межі 
 2 1 – 4 І 

Усне опитування, контр. 
робота 

3 Супервізорські відносини 
 2 1 – 4 І 

Усне опитування, контр. 
робота 

4 Супервізія та команда 
 2 1 – 4 І 

Усне опитування, контр. 
робота 

Модуль II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

5 Супервізорські стилі, фокуси та 
форми  

 2 1 – 4 ІІ 
Усне опитування, контр. 
робота 

6 Групова супервізія 
 2 1 – 4 ІІ 

Усне опитування, контр. 
робота 

7 Супервізорські моделі 
 2 1 – 4 II 

Усне опитування, контр. 
робота 

8 Фактори супервізії 
 2 1 – 4 ІІ 

Усне опитування, контр. 
робота 

Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

9 Навчання та розвиток у супервізії 
соціальної роботи 

 2 1 – 4 ІІІ 
Усне опитування, контр. 
робота 

10 Процес становлення супервізора 
 2 1 – 2 ІІІ 

Усне опитування, контр. 
робота 

11 Професійні ризики: реакція 
супервізора на стрес і травму 

 2 1 – 3 ІІІ 
Усне опитування, контр. 
робота 

12 Вплив супервізора на результат 
супервізії 

 2 1 – 2 ІІІ 
Усне опитування, контр. 
робота 

 Разом 81 24 12 – 43 – – 



Забезпечення оцінки та перегляду, питання меж. Супервізія як динамічний процес. 

Неубезпеченність супервізора і молодого фахівця соціальної роботи. 

Тема 3. Супервізорські відносини 

Значення супервізорських відносин та відповідальністі у профе-сійній діяльності молодого спеціаліста 

соціальної роботи. Чинники супервізорських відносин. Психодинамічна теорія. Гуманістична теорія. Теорія 

систем. Структурна теорія. Супервізійний альянс. Відпо-відальність супервізора за фахівця-початківця 

соціальної служби. Базові принципи, навички та риси супервізії.  

Опірність (тривога) супервізованого. Основні фактори опору. 

Ігри супервізованих. Категорії ігор. Типи опору. Тривога. Стратегії роботи при використанні ігор 

супервізованими. Ефективні стратегії зворотного зв’язку для супервізованого. 

Паралельні процеси в супервізії. Трансференція. Контртрансфе-ренція. Двоспрямованість паралельних 

процесів у супервізії.  

Тема 4. Супервізія та команда 

Поняття команди. Класифікації команд. Аспекти розгляду функціонування конкретної команди. 

Аспект завдання. Взаємо-залежність членів команди: інтегрованість, співробітництво , незалежність. 

Відмінності у формальній владі: ієрархічна, делегована, вирівняна. Аспект процесу. Зовнішні стосунки 

команди. Мульти-дисциплінарна команда. 

Формати супервізії. Індивідуальні зустрічі. Зустріч із двома працівниками. Групова супервізія. 

Перехресна командна супервізія. Консультації з консультантами. Консультації «рівний – рівному». 

Розмір та склад команди. Зовнішні впливи та зосередження на команді. Зосередження на команді задля 

розв’язання проблем. Навчання роботі з командою. 

 

Модуль ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

Тема 5. Супервізорські стилі, фокуси та форми 

Основні стилі супервізора. Базові компоненти стилю: спосіб спілкування, орієнтація на завдання чи на 

процес, стиль навчання/ викладання. Ефективні та неефективні стилі супервізії. 

Трактування фокусу супервізії сучасною психологічною наукою. Найважливіші моменти фокусування. 

Основні стадії фокусування. Класифікації фокусів у супервізії. 

Форми супервізії. Індивідуальна супервізія: очна та заочна. Моніторинг супервізії. Групова та 

колегіальна супервізія.  

Тема 6. Групова супервізія 

Поняття групової супервізії. Особливості її проведення в соціальній роботі. Завдання. Основні питання, 

які вирішує групова супервізія. Структура. Ролі. Делегування частин ролі супервізора групи. Різновиди 

ведення групової супервізії. Методи. 
Переваги, недоліки та види групової супервізії. Обернена (або зворотна) супервізія. Заміщена супервізія. 
Якості та властивості супервізора групи. Важливі якості та властивості. Бажані якості та властивості. 

Тема 7. Супервізорські моделі 
Поняття супервізійної моделі. Класифікація супервізорських моделей. 
Специфічно орієнтовані моделі: модель розвитку вмінь, модель супервізії в сімейній терапії, 

Роджеріанська модель супервізії. 
Модель розвитку. Модель розвитку за K. Столтенбергом. Рівні розвитку супервізованого. Модель К. 

Лонганбілла, E. Харді і Дж. Делворса (Loganbill, Hardy & Delworth). 
Змішана модель. Базові положення, які належать до можливостей особистісних і професійних змін. 
Модель для практики: основні системи, що визначають її зміст: практика, працівник, команда/колектив 

та установа/заклад. 
Професійно орієнтовані фази розвитку супервізії. Індуктивна фаза. Фаза зв’язку: професійний аспект: 

взаємодія практики й працівника; аспект співпраці: взаємодія працівника й команди; аспект управління: 
взаємодія команди й установи; організаційний аспект: взаємодія установи й практики. Фаза інтеграції: 
інтеграція: фокус на роботі в цілому. 

Тема 8. Фактори супервізії 
Загальні уявлення про фактори, що впливають на супервізорські відносини. Статичні фактори. Динамічні 

фактори. Найважливіші фактори ефективної супервізії. Другорядні (додаткові) аспекти супервізорських 
відносин. 

Гендерні фактори та міжкультурні фактори. Сфери розгляду й оцінки гендерних впливів. Питання для 

оцінки ролі гендера в конкретній роботі. Аспекти прояснення наявності міжкультурних розходжень. 

Супервізія осіб з пригноблених груп. Функціональне обмеження та інвалідність. Лесбіянки, геї та 

супервізія. Найбільш розповсюджені варіанти дискримінації в сексуальній орієнтації. 

Значення непригноблюючої/наснажуючої супервізії. Передумови, які збільшать якість проведення 

супервізії.  

Самопідготовка чи непригноблююче навчання супервізора та його чинники. Непригноблюючі 

супервізорські стосунки. Не-пригноблюючий підхід до змісту супервізії. 



Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

Тема 9. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи 

Процес навчання та розвитку в супервізії. Сучасні актуальні проблеми навчання супервізорів в Україні. 

Створення в організації умов для ефективної супервізії. Підтри-муюча й непригнічуюча культура 

організації. Система супервізії як невід’ємна складова функціонування та організації соціальної служби. 

Знання та вміння супервізора. Основні функції визначення базових навичок супервізора. Необхідні для 

консультаційної супервізії категорії вмінь. Політика розвитку персоналу. 

Розвитковий підхід до навчання супервізорів. Супервізія студентів. Навчання, яке передує призначенню. 

Навчання нових супервізорів.  

Навчання авторитетних супервізорів. Підготовка тренерів. 

Ефективне навчання супервізорів. Загальні аспекти навчальних програм для супервізорів: 

антидискримінаційний або непригнічуючий підхід; навички чи лабораторні заняття; аудіо- та відеозапис 

реальних сесій; обмін між рівними; контекст команди та зворотний зв’язок супервізованого; концепції, 

теорії, моделі, дослідження – література, яка інформує практиків; консультування в ході курсу щодо 

поточних супервізорських дилем. Визначення власних навчальних пріоритетів. 

Тема 10. Процес становлення супервізора 

Особистісні властивості супервізора. Чинники, які формують характер супервізора. Вплив родини. 

Навчання у школі. Батьківство. Професійний досвід/навички практика. Перебування в ролі супервізованого. 

Перебування в ролі наставника студентів, або вчителя практики. 

Супервізорські ролі соціального працівника. Характеристика стилей «учитель», «фасилітатор» (терапевт) 

і «консультант», що є основними, та додаткові ролі, такі як «експерт», «менеджер» і «адміністратор», їх 

переваги й недоліки. 

Аспекти стилю супервізора. «Робочий стиль». Базові компоненти стилю. Спосіб спілкування. Орієнтація 

на завдання чи процес. Стиль навчання або викладання. Основні умови ефективного навчання стосовно 

супервізії. Визначення та формування стилю стосунків у супервізії. 

Контекст супервізії. Чинники контексту, які впливають на становлення супервізора. Користувачі послуг. 

Контекст команди. 

Діяльність супервізора в новому оточенні. Власні потреби супервізора. 

Тема 11. Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму 

Джерела стресу. Основні стресогенні чинники, які впливають на працівників соціальної служби. Рух 

стресу в системі соціальної роботи. 

Накопичений стрес та вигорання. Дії команди у випадку знаходження в ситуації стресу соціального 

працівника. 

Проактивна реакція супервізора на стрес молодого соціального працівника. Фізичні та поведінкові 

ознаки стресу. Професійне вигорання. Коротка характеристика етапів емоціного вигорання: можливі 

наслідки та рекомендації щодо профілактичної та корекційної роботи. 

Професійна психологічна травма. Травматичний, посттравма-тичний та накопичений стрес. Внутрішні 

стресори. Перші ознаки травмованості працівника соціальної служби. Профілактична робота. Адаптація до 

травми. 

Реакція супервізора на травму. Посередницька реакція. Зміцнювальні реакції. Психологічний 

індивідуальний дебрифінг. Адаптація до травми. 

Тема 12. Вплив супервізора на результат супервізії 

Самооцінка молодого фахівця. Можливості його портфоліо. Відеозаписи. Оцінка прогресу клієнта 

соціальної служби. Консультаційні записи. Питання для аналізу самооцінки, помилок у роботі, діагностики 

та оцінки. 

Функції супервізора щодо закінчення консультуваня (фактори, які впливають на результат консультування). 

Характеристика результату консультуваня (супервізійної сесії), основні напрямки оцінки.  

Рекомендації для роботи супервізора (щодо самооцінки, зворотного зв’язку, удосконалення) на різних рівнях 

його професійного розвитку. Якості супервізора. Адаптовані системи оцінок для супервізора незадовільної 

оцінки. 

 

3. Семінарські заняття 

 

Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

Тема 1. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи 

1. Сутність поняття «супервізія», мета, завдання, функції та типи супервізії. 

2. Базові цінності супервізії. 

3. Етичні і юридичні принципи супервізії. 
4. Значення супервізії у підготовці соціальних працівників. 

5. Особливості взаємодії супервізора та супервізованого. 

Тема 2. Початок роботи супервізора: контракти та межі 

1. Ключові елементи контракту. 

2. Основні різновиди супервізії, що використовуються в соціальних службах. 



3. Тривалість, частота та інші практичні аспекти супервізії. 

4. Підготовка, визначення порядку денного, методи та навички, ведення записів. 

5. Забезпечення оцінки та перегляду, питання меж. 

6. Неубезпеченність супервізора і молодого фахівця соціальної роботи. 

Тема 3. Супервізорські відносини 

1. Значення супервізорських відносин та відповідальності у професійній діяльності молодого 

спеціаліста соціальної роботи. 

2. Опірність (тривога) молодого соціального працівника та стратегії подолання опору. 

3. Паралельні процеси в супервізії. 

Тема 4. Супервізія та команда 

1. Поняття команди. 

2. Класифікації команди. 

3. Формати супервізії. 

4. Розмір та склад команди. 

5. Зовнішні впливи та зосередження на команді. 

6. Навчання роботі з командою. 

 

Модуль ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

Тема 5. Супервізорські стилі, фокуси та форми 

1. Основні стилі супервізора в соціальній роботі. 

2. Фокуси супервізії. 

3. Форми супервізії. 

3.1. Індивідуальна супервізія. 

3.2. Групова супервізія.  

3.3. Колегіальна супервізія. 

Тема 6. Групова супервізія 

1. Поняття групової супервізії. Особливості її проведення в соціальній роботі. 

2. Переваги, недоліки та види групової супервізії. 

2.1. Обернена (або зворотна) супервізія. 

2.2. Заміщена супервізія. 

3. Якості та властивості супервізора групи.  

Тема 7. Супервізорські моделі 

1. Поняття супервізійної моделі. 

2. Специфічно орієнтовані моделі. 

3. Модель розвитку. 

4. Змішана модель. 

5. Модель для практики. 

6. Професійно орієнтовані фази розвитку супервізії. 

Тема 8. Фактори супервізії 

1. Загальні уявлення про фактори, що впливають на суперві-зорські відносини. 

2. Гендерні та міжкультурні фактори.  

3. Супервізія осіб з пригноблених груп. 

3.1. Функціональне обмеження та інвалідність. 

3.2. Лесбіянки, геї та супервізія. 

4. Значення непригноблюючої/наснажуючої супервізії.  

4.1. Непригноблююче навчання (самопідготовка) супервізора.  

4.2. Непригноблюючі супервізорські стосунки. 

4.3. Непригноблюючий підхід до змісту супервізії. 

 

Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

Тема 9. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи 

1. Процес навчання та розвитку в супервізії. 

2. Створення в організації умов для ефективної супервізії. 

3. Знання та вміння супервізора. 

4. Розвитковий підхід до навчання супервізорів. 

5. Ефективне навчання супервізорів. 

Тема 10. Процес становлення супервізора 

1. Особистісні властивості супервізора. 

2. Супервізорські ролі соціального працівника. Супервізія як одна із сервісних ролей. 

3. Аспекти стилю супервізора. 

4. Чинники контексту, які впливають на становлення супервізора. 

5. Діяльність супервізора в новому оточенні. 



6. Власні потреби супервізора. 

Тема 11. Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму 

1. Джерела стресу. 

2. Накопичений стрес та вигорання. 

3. Проактивна реакція супервізора на стрес молодого соціального працівника. 

4. Професійна психологічна травма. 

5. Реакція супервізора на травму. 

Тема 12. Вплив супервізора на результат супервізії  

1. Самооцінка молодого фахівця. Можливості його портфоліо. 

2. Функції супервізора щодо закінчення консультування (фактори, які впливають на результат 

консультування в супервізії). 

3. Рекомендації для роботи супервізора (щодо самооцінки, зворотного зв’язку, удосконалення) на 

різних рівнях його професійного розвитку. 

 

4. Теми рефератів 

 

Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

Тема 1. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи 

1. Методи і принципи супервізії соціального працівника. 

2. Супервізія як модель аналізу і компетентного розв’язання ситуацій, що виникають у взаємодії з 

клієнтами.  

3. Супервізія як метод підготовки соціальних працівників до практичної діяльності.  

4. Особливості становлення супервізії в Україні.  

5. Історія розвитку супервізії в соціальній роботі у країнах СНД. 

6. Супервізія в європейських країнах. 

7. Сучасний стан розвитку супервізії в різних державних та недержавних соціальних установах 

України. 

Тема 2. Початок роботи супервізора: контракти та межі 

1. Типи супервізії та їх характеристика. 

2. Проблеми часових меж у супервізії. 

3. Відповідальність та конфіденційність у процесі супервізії. 

4. Методи та техніки супервізії. 

Тема 3. Супервізорські відносини 

1. Паралельні процеси в супервізії. 

2. Опірність (тривога) молодого соціального працівника та стратегії подолання опору. 

3. Супервізійні відносини у професійній діяльності молодого спеціаліста соціальної роботи. 

Тема 4. Супервізія та команда 

1. Команда та її значення для супервізії. 

2. Команда та робота з нею. 

3. Команда та вплив на неї. 

 

Модуль ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

Тема 5. Супервізорські стилі, фокуси та форми 

1. Форми супервізії: сутність, порівняльна характеристика. 

2. Фокусування в супервізії. 

3. Переваги та недоліки індивідуальної і групової супервізії. 

4. Моделі колегіальної супервізії. 

Тема 6. Групова супервізія 

1. Групова супервізія та її особливості проведення в соціальній роботі. 

2. Види групової супервізії, їх переваги і недоліки у використанні в соціальній роботі. 

3. Типові якості та властивості супервізора, їх вплив на групову супервізію. 

Тема 7. Супервізорські моделі 

1. Модель розвитку вмінь супервізії. 

2. Модель супервізії Т. Харді та У. Делуорта. 

3. Змішана модель супервізії. 

Тема 8. Фактори супервізії 

1. Види факторів супервізорських відносин. 

2. Супервізія з пригнобленими групами. 

3. Дискримінації співробітників, котрі є лесбіянками чи геями. 

 

Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

 



Тема 9. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи 

1. Навчання та розвиток як головна умова кар’єрного росту супервізора. 

2. Особливості розвиткового підходу до навчання супервізорів. 

3. Необхідність навчання супервізорів у соціальній роботі. 

Тема 10. Процес становлення супервізора 

1. Ролі соціального працівника як фактори формування характеру супервізора. 

2. Чинники контексту та аспекти стилю, які впливають на становлення супервізора. 

3. Власні потреби діяльності супервізора в новому оточенні. 

Тема 11. Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму 
1. Професійна психологічна травма. 
2. Профілактична робота при психологічних травмах супервізованих. 
3. Професійне вигорання: характеристика етапів та корекція наслідків. 

Тема 12. Вплив супервізора на результат супервізії  
4. Портфоліо молодого фахівця. 
5. Функції супервізора. 
6. Рекомендації для ефективної роботи супервізора. 
 

5. Вимоги до написання рефератів 

 
1. Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку. Обсяг може становити до 20 аркушів 

формату А4 друкованого тексту. Кількість опрацьованої літератури – не менше ніж 10-15 джерел (крім 
підручників). Залежно від теми реферату список літератури може складати до 25 джерел. 

2. План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі підрозділи та параграфи), висновків та 
списку використаної літератури. У вступі зазначається актуальність теми, причини вибору саме цієї теми 
студентом, цілі та завдання дослідження, а також подається короткий огляд-аналіз опрацьованої літератури 
(історіографія питання). У кінці кожного розділу (підрозділу) повинні бути короткі висновки. Підсумки містять 
у собі висновки, яких дійшов студент, опрацювавши означену літературу, відповідно до цілей і завдань, 
указаних у вступі. Список літератури повинен бути побудований за такою схемою: підручники (за абеткою), 
моно-графічна література (за абеткою), періодика (за абеткою), довідникова література (за абеткою). Нумерація 
джерел та літератури наскрізна. 

3. Посилання па літературу вміщуються в тексті у квадратних дужках, де вказується порядковий номер 
джерела у списку літератури, через кому – сторінка, на яку дається посилання. Наприклад: [5, с. 15]. 

4. Оформлення реферату: 
а) 1-й аркуш – титульний; 
б) 2-й аркуш – план реферату з обов’язковим зазначенням кількості сторінок; 
в) нумерація сторінок починається з третього аркуша; 
г) на останньому аркуші вміщується список джерел та використаної літератури. 
5. Зразок оформлення списку літератури: 

а) монографія: Ионин Л. Г. Георг Зиммель – социолог (критический очерк) / Л. Г. Ионин. – М. : Наука, 

1981. – 129 с. 

– підручник: Соціологічна думка України : навч. посібник / [М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. 

Молчанов та ін.]. – К. : Заповіт, 1996. – 434 с. 

б) стаття у періодиці: 

 – газета: Матяш І. Український соціологічний інститут  М. С. Грушевського: основні напрями та етапи 

діяльності / І. Матяш // Історія України. – 2000. – 2 січня; 

– журнал: Василенко Н. П. Академик Богдан Александрович Кистяковский / Н. П. Василенко // Социс. – 

1994. – № 5. – С. 135–140. 

6. Реферат оцінюється від 0 до 10 балів. 

При нарахуванні балів беруться до уваги: 

а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 

б) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання; 

в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору авторів, узагальнень та обґрунтованих 

власних висновків; 

г) кількість та якість зазначених посилань; 

д) логічний, зрозумілий та правильний виклад матеріалу; унормованість української літературної мови; 

е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 

 

6. Теми контрольних робіт 

 

Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

Тема 1. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи 

1. Супервізія: характеристика поняття, аналіз підходів до визначення. 

2. Основні цінності супервізії. 



3. Принципи супервізії (етичні та юридичні). 

4. Місце та роль супервізії у підготовці соціальних працівників. 

5. Супервізор та супервізований: особливості їх взаємодії. 

Тема 2. Початок роботи супервізора: контракти та межі 

1. Значення обміну досвідом та очікуваннями для формування стосунків. 

2. Види супервізії та їх характеристика. 

3. Відповідальність та конфіденційність супервізора і супер-візованого. 

4. Тривалість і частота зустрічей у процесі супервізії. 

5. Підготовка, планування поточних дій, ведення записів. 

6. Оцінка та перегляд контракту. 

7. Неубезпеченість супервізора і супервізованого. 

Тема 3. Супервізорські відносини 

1. Значення супервізорських відносин. 

2. Відповідальність у професійній діяльності молодого спеціаліста соціальної роботи. 

3. Опірність молодого соціального працівника та стратегії подолання опору. 

4. Паралельні процеси в супервізії. 

Тема 4. Супервізія та команда 

1. Поясніть термін «команда» і дайте класифікацію команд. 

2. Визначте склад команди та її розмір. 

3. Назвіть формати супервізії. 

4. Обґрунтуйте навчання роботі з командою. 

 

Модуль ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

Тема 5. Супервізорські стилі, фокуси та форми 

1. Стилі супервізора у соціальній роботі. 

2. Порівняльна характеристика колегіальної, групової та індивідуальної супервізії. 

3. Фокуси супервізії.  

4. Стадії фокусування. Шестифокусна модель Е. Уїльямса. 

Тема 6. Групова супервізія 

1. Суть та особливості проведення групової супервізії. 

2. Основні переваги та недоліки групової супервізії. 

3. Обернена та заміщена супервізія: поняття, основні характеристики. 

4. Якості та властивості супервізора групи. 

Тема 7. Супервізорські моделі 

1. Зміст поняття «модель супервізії», види моделей. 

2. Специфічно орієнтовані моделі. 

3. Стадії розвитку супервізованого. 

4. Основні характеристики навичок у моделі Т. Харді та У. Делуорта. 

5. Основний зміст семи базових положень змішаної моделі. 

6. Зміст чотирьох основних систем моделі для практики. 

7. Професійно орієнтовані фази розвитку супервізії. 

8. Модель для практики. 

Тема 8. Фактори супервізії  

1. Фактори, що впливають на супервізорські відносини. 

2. Гендерні фактори та міжкультурні фактори. 

3. Супервізія осіб з пригноблених груп. 

4. Значення непригноблюючої/наснажуючої супервізії. 

5. Самопідготовка чи непригноблююче навчання супервізора та його чинники. 

6. Найважливіші фактори ефективної супервізії. Другорядні (додаткові) аспекти супервізорських відносин. 

 

Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

Тема 9. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи 

1. Процес навчання в супервізії. 

2. Розвиток супервізора. 

3. Створення умов для ефективної супервізії у соціальних організаціях. 

4. Знання та вміння, що необхідні супервізору для професійного розвитку. 

5. Розвитковий підхід як основа для навчання супервізорів. 

6. Етапи розвитку професійної кар’єри супервізора. 

7. Ефективність навчання супервізорів. 

Тема 10. Процес становлення супервізора 

1. Особистісний досвід, що формує характер майбутнього супервізора. 

2. Ролі соціального працівника як супервізора. 



3. Особливості стилю супервізора. 

4. Контекст супервізії та його чинники. 

5. Переваги супервізора в новому оточенні. 

6. Потреби супервізора в організації. 

Тема 11. Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму 

1. Джерела стресу.  

2. Основні стресогенні чинники, які впливають на працівників соціальної служби.  

3. Проактивна реакція супервізора на стрес молодого соціального працівника.  

4. Фізичні та поведінкові ознаки стресу.  

5. Професійне вигорання.  

6. Коротка характеристика етапів емоційного вигорання: можливі наслідки і рекомендації щодо 

профілактичної та корекційної роботи. 

7. Професійна психологічна травма.  

8. Травматичний, посттравматичний та накопичений стрес. Внутрішні стресори.  

9. Перші ознаки травмованості працівника соціальної служби. Адаптація до травми.  

10. Профілактична робота. 

11. Реакція супервізора на травму.  

12. Психологічний індивідуальний дебрифінг.  

Тема 12. Вплив супервізора на результат супервізії  

1. Самооцінка молодого фахівця. 

2. Можливості портфоліо супервізованого.  

3. Аналіз самооцінки, помилок у роботі, діагностики та оцінки. 

4. Функції супервізора щодо закінчення консультування.  

5. Характеристика результату консультуваня (супервізійної сесії), основні напрямки оцінки.  

6. Рекомендації щодо роботи супервізора на різних рівнях його професійного розвитку.  

7. Якості супервізора. Адаптовані системи оцінок для супервізора незадовільної оцінки. 

 

7. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового контролю 

 

Таблиця 1.1 

Система отримання рейтингових балів 

№ Вид діяльності Кількість заходів Оцінка Загальна оцінка 

1 Семінарські заняття 4 5 20 

2 Тести  3 5 15 

3 Реферат 1 10 10 

4 Контрольна робота 3 5 15 

5 Виконання підсумкових тестових завдань 
1 10 10 

6 Залік 1 30 30 

 Всього:   100 

 

Таблиця 1.2 

Система виставлення оцінок за залік 
 

Оцінка знань студента Бали за залік 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Відсутність задоволення мінімальних вимог. Нобхідність повторного 
складання для отримання заліку 

0 Незадовільно 

Виконання задовольняє мінімальним критеріям 10 Задовільно 

Загалом вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок 20 Добре 

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 30 Відмінно 

 

Таблиця 1.3 

Підсумкові семестрові рейтингові оцінки у балах за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в балах 

 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 Добре В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 



75-81 С 

Добре 

(загалом вірне виконання 

з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 

 

8. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни «Супервізія» 

Вся робота студента за період вивчення дисципліни оцінюється у 100 балів. Сума 90 балів і вище 

оцінюється оцінкою «відмінно», 75-89 – «добре», 60-74 – «задовільно». Загальна кількість балів 

визначається за формулою: 100 = 70 + 30 (рейтинг). До заліку в ХІV триместрі студент має змогу набрати 70 

максимальних балів, з них: 

1. Аудиторна робота – 20 балів студент може набрати під час усного опитування на семінарських 
заняттях (4 семінарських заняття по 5 балів за кожне); 

2. Контрольні заходи – 25 балів. За написання 3-х контрольних робіт (модульних) – 15 балів; 
виконання підсумкової контрольної роботи (тестових завдань) – 10 балів. 

Виконання контрольних завдань (тестів) здійснюється за допомогою роздрукованих завдань, або в 
режимі комп’ютерної діагностики. Оцінювання контрольних завдань (тестів) здійснюється за власною 
методикою з підбиттям підсумків за встановленою рейтинговою шкалою балів. Заходи з модульного 
контролю проводяться по завершенні вивчення навчального матеріалу даного модуля: 

– тести модульного контролю – 0,2 бали за одне правильне питання (10 питань); 
– контрольні завдання модульного контролю – 1 бал за одне питання (5 питань). 
Заходи з підсумкового контролю проводяться по завершенні вивчення навчального матеріалу: 
– тести підсумкового контролю – 0,3 бали за одне вірне питання (30 питань); 
– контрольна робота підсумкового контролю – 5 балів за одне питання (2 питання). 
3. Самостійна робота – 25 балів. Студент може отримати за написання реферату відповідно до вимог – 

10 балів та за складання тестових питань за трьома мемами (одна з модуля) – 15 балів.  
Реферати, підготовлені за даною тематикою, обговорюються та захищаються під час семінарських 

занять.  
Студент здає письмові завдання на перевірку відповідно до планових термінів їх виконання. На заліку 

студент може отримати додаткові запитання за змістом його індивідуальних завдань. 
За згодою студента до відомості обліку успішності може бути поставлена залікова оцінка на підставі 

поточного рейтингового балу. 
При відмінному складанні заліку студент отримує 30 балів. Якщо проходження підсумкового контролю 

оцінюється добре, або задовільно, то це дає відповідно 20 і 10 балів. Максимальна сума – 70 балів – 
зараховується до загальної суми балів тільки за умов успішності складання заліку.  



9. Тести 

 

Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

Тема 1. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи 
1. Слово «супервізія» в перекладі з англійської мови означає: 

1) «керівництво»; 
2) «нагляд»; 
3) «націлювання»; 
4) «допомога». 

2. Яка з нищезазначених не є функцією супервізії? 
1) спрямовуюча; 
2) підтримуюча; 
3) скеровуюча; 
4) освітницька. 

3. Знайдіть правильну відповідь. Супервізія має типи: 
1) групова, неформальна, кризова, один на один; 
2) групова, формальна, кризова, один на один; 
3) індивідуальна, групова, конфіденційна, формальна; 
4) індивідуальна, кризова, конфіденційна, неформальна. 

4. До етичних і юридичних принципів супервізії не належить: 
1) захист прав клієнта і фахівця; 
2) компетентність; 
3) паритетність; 
4) конфіденційність. 

5. З якої точки зору сформоване визначення супервізії – як основи змісту дій менеджера соціальної 
служби, що розглядається як професійний стиль менеджерської роботи? 

1) принципу; 
2) методу; 
3) функції; 
4) засобу. 

6. Супервізію як метод навчання в менеджменті соціальної роботи можна диференціювати на три 
складові. Знайдіть неправильну відповідь: 

1) власне навчальна супервізія; 
2) навчальне консультування; 
3) підвищення кваліфікації; 
4) вдосконалення компетентності. 

7. До основних функцій супервізора не належить: 
1) підтримка персоналу; 
2) консультація персоналу; 

3) управління персоналом; 

4) навчання персоналу. 

8. З огляду на особливості взаємодії супервізора і супер-візованого, виокремлюють такі різновиди 

супервізії (знайдіть правильну відповідь): 

1) менеджерська, наставницька, навчальна, консультаційна; 

2) консультаційна, тренінгова, посередницька, навчальна; 

3) наставницька, менеджерська, консультаційна, посередницька; 

4) управлінська, тренінгова, консультаційна, посередницька. 

9. Який вид супервізії передбачає, що супервізор діє як учитель, переймаючись тим, як його 

підопічний опановує знання і навички? 

1) навчальний; 

2) консультаційний; 

3) посередницький; 

4) наставницький. 

10. Як адміністративний метод, супервізія полягає у… (знайдіть неправильну відповідь): 

1) призначенні клієнту найбільш відповідного соціального працівника; 

2) обговоренні плану втручання в соціальну ситуацію; 

3) перегляді процесу роботи з клієнтом; 

4) консультуванні соціального працівника щодо вирішення проблемної ситуації клієнта. 

11. Вкажіть неправильну відповідь. Які наслідки матиме ігнорування почуттів та впливу роботи на 

особистість у супервізії? 

1) супервізований почне працювати менш бюрократично й більш емпатично; 

2) знизиться ефективність роботи особистості; 

3) рівень стресу зростатиме; 

4) зростатиме можливість виникнення професійного вигорання. 



12. Який вплив має регулярність проведення супервізорської роботи на працівників? 

1) покращує роботу; 

2) заважає роботі працівників; 

3) регулярність проведення супервізії не впливає на роботу працівників; 

4) немає жодної правильної відповіді. 

13. До основних функцій супервізії не належить: 

1) підтримка персоналу; 

2) управління персоналом; 

3) навчання персоналу; 

4) тільки супровід та спостереження за персоналом. 

14. Що не належить до юридичних та етичних принципів у роботі супервізора з супервізованим? 

1) компетентність та інформована згода; 

2) захист прав клієнта і молодого фахівця; 

3) конфіденційність та відповідальність; 

4) комунікабельність та особистий досвід. 

 

 

Відповіді: 1. 2); 2. 3); 3. 1); 4. 3); 5. 1); 6. 4); 7. 2); 8. 1); 9. 4); 10. 4); 11. 1); 12. 1); 13. 4); 14. 4). 

 

Тема 2. Початок роботи: контракти та межі 

1. Основними елементами контракту, за А. Брауном та А. Боурном, є:  

1) тип супервізії; 

2) підзвітність; 

3) конфіденційність; 

4) усі відповіді вірні. 

2. У 1989 році авторами чотирьох основних різновидів супервізії стали: 

1) П. Хоукінс та Р. Шохет; 

2) А. Браун та Дж. Вінер; 

3) А. Боурн та Р. Шохет; 

4) Дж. Вінер та Р. Майзен. 

3. До основних різновидів супервізії належать: 

1) наставницька; 

2) тренінгова; 

3) неупереджена; 

4) всі відповіді вірні. 

4. Одним із засобів обміну важливою інформацією та розвитку стосунків у супервізії є: 

1) обмін очікуваннями; 

2) конфіденційність; 

3) обговорення попереднього досвіду; 

4) всі відповіді вірні. 

5. Фактори, що впливають на стосунки між супервізором і супервізованим: 

1) міжособистісні стосунки між супервізором і супервізованим; 

2) ступінь досвідченості молодого соціального працівника; 

3) соціальні та політичні вимоги; 

4) управлінські стосунки між супервізором і супервізованим. 

6. Зустрічі супервізора і супервізованого в процесі супервізії мають бути: 

1) частими; 

2) рідкими; 

3) постійними; 

4) регулярними. 

7. Молодий фахівець у соціальній роботі торкається питання, яке викликає стрес та напруження, майже 

наприкінці зустрічі. Це інколи називають: 

1) «синдромом ручки дверей»; 

2) «синдромом відчинених дверей»; 

3) «синдромом дзеркала»; 

4) «синдромом відчиненого вікна». 

8. Дослідження (ще не опубліковане), проведене Айєном, стосувалося: 

1) індивідуальної супервізії; 

2) питання відповідальності в супервізії; 

3) групової супервізії; 

4) немає вірної відповіді. 

9. До методів і технік супервізії належать: 



1) рольові ігри; 

2) презентації; 

3) спільний перегляд відеоматеріалів; 

4) усі відповіді вірні. 

10. Основні елементи супервізії за функціональним поділом: 

1) управління; 

2) практика; 

3) діяльність працівника; 

4) всі відповіді вірні. 

11. Корисний внесок у розуміння супервізії як динамічного процесу зробив: 

1) Л. Ормонт; 

2) Р. Майзен; 

3) П. Ховкінс; 

4) А. Браун. 

12. Межі процесу супервізії мають бути: 

1) безпечні; 

2) надійні; 

3) відомі; 

4) всі відповіді вірні. 

13. Для збереження конфіденційності в процесі супервізії треба: 

1) не пліткувати; 

2) встановити певні правила та принципи; 

3) заборонити розголошувати те, що обговорюється між супервізором і супервізованим; 

4) усі відповіді вірні. 

 

Відповіді: 1. 4); 2. 1); 3. 1), 2); 4. 1), 3); 5. 2), 3), 4); 6. 3), 4); 7. 1); 8. 3); 9. 4); 10. 4); 11. 3); 12. 4); 13. 2). 

 

Тема 3. Супервізорські відносини 

1. З чого починаються супервізорські відносини? 

1) з конфлікту; 

2) із формування відкритого й підтримуючого середовища; 

3) з поради; 

4) зі згоди. 

2. Теорія, яка допомагає зрозуміти вплив несвідомих процесів на супервізорські стосунки: 

1) психодинамічна теорія;  

2) гуманістична теорія; 

3) теорія систем; 

4) структурна теорія. 

3. Що є базовою психодинамічною концепцією? 

1) несвідомий процес; 

2) саморозкриття; 

3) перенесення; 

4) динамічний зв’язок. 

4. Яка з перелічених теорій наголошує на важливості справжності, відкритості, тепла, емпатії та 

саморозкриття як основи для ефективної спільної роботи? 

1) психодинамічна теорія;  

2) гуманістична теорія; 

3) теорія систем; 

4) структурна теорія. 

5. Теорія, що заснована на твердженні щодо існування динамічного зв’язку між різними сферами 

діяльності: 

1) психодинамічна теорія; 

2) гуманістична теорія; 

3) теорія систем; 

4) структурна теорія. 

6. Яка з перелічених теорій ставить супервізорські стосунки в інституційний та суспільний контекст 

нерівності? 

1) психодинамічна теорія;  

2) гуманістична теорія; 

3) теорія систем; 

4) структурна теорія. 



7. Хто з перелічених нижче дослідників запропонував використовувати текстовий шаблон під час 

супервізії? 

1) А. Браун; 

2) Р. Пауель; 

3) Е. Лірі; 

4) А. Дорман. 

8. Яка, з точки зору супервізії, мета опору? 

1) вірна ознака конфлікту; 

2) зменшення тривоги; 

3) охорона від загроз; 

4) вирішення протиріч. 

9. Автор стратегії зворотного зв’язку для супервізованого: 

1) А. Браун; 

2) Р. Пауель; 

3) Е. Лірі; 

4) А. Дорман. 

10. Розміщення неприємної інформації між приємними моментами роботи – це: 

1) «розламування»; 

2) посилання на себе; 

3) «сендвич»; 

4) «розшатування». 

11. Хто з перелічених нижче дослідників відкрив двоспря-мованість паралельних процесів супервізії? 

1) А. Браун; 

2) Р. Пауель; 

3) Е. Лірі; 

4) А. Дорман. 

12. Розбивка інформації на окремі фрагменти, які легше засвоїти, – це: 

1) «розламування»; 

2) посилання на себе; 

3) «сендвич»; 

4) «розшатування». 

13. Передача власного досвіду в конкретних термінах – це: 

1) «розламування»; 

2) посилання на себе; 

3) «сендвич»; 

4) «перенесення». 

 

Відповіді: 1. 2); 2. 1); 3. 3); 4. 2); 5. 3); 6. 4); 7. 1); 8. 2); 9. 2); 10. 3); 11. 4); 12. 1); 13. 2). 

 

Тема 4. Супервізія та команда 

1. Які аспекти є напрямами розгляду функціонування конкретної команди? 

1) мета та класифікація; 

2) тема та проблема; 

3) завдання та процес; 

4) принципи та методи. 

2. До основних характеристик аспекту завдання належать: 

1) ступінь взаємозалежності членів команди; 

2) ступінь допомоги один одному; 

3) ступінь роботи команди; 

4) ступінь працездатності команди. 

3. До взаємозалежності членів команди належать: 

1) співробітництво, толерантність, незалежність; 

2) інтегрованість, толерантність, співробітництво; 

3) незалежність, порядність, толерантність; 

4) інтегрованість, співробітництво, незалежність. 

4. У якій формальній владі члени команди суттєво відрізняються за своєю офіційною посадою та 

статусом? 

1) вирівняній; 

2) ієрархічній; 

3) делегованій; 

4) монархічній. 



5. Команда, яка є мінімально залученою в громаду, – це: 

1) «традиційна»; 

2) «перехідна»; 

3) «команда в громаді»; 

4) «антигромадська». 

6. Команда, яка є активною у створенні мережі місцевих організацій і підтриманні деяких контактів із 

місцевою громадою, – це: 

1) «команда в громаді»; 

2) «активна»; 

3) «організуюча»; 

4) «перехідна». 

7. Команда, де соціальні працівники залучені в мережу й можуть бути визначені як частина системи 

підтримки в громаді, – це: 

1) «перехідна»; 

2) «команда в громаді»; 

3) «традиційна»; 

4) «активна». 

8. Як називається варіант проведення супервізії у контексті команди, коли супервізор зустрічається з 

усіма або кількома супервізованими у групі, що супроводжується, або не супроводжується індивідуальними 

зустрічами ? 

1) зустріч із двома працівниками; 

2) перехресна командна супервізія; 

3) групова супервізія; 

4) консультації з консультантами. 

9. Дослідники пропонують вважати командою підрозділ не більше як з: 

1) 12 осіб; 

2) 5 осіб; 

3) 15 осіб; 

4) 7 осіб. 

10. Яку традиційну модель проведення супервізії в контексті команди іноді називають 

«наставництвом»? 

1) зустріч із двома працівниками; 

2) індивідуальні зустрічі; 

3) групова супервізія; 

4) перехресна командна супервізія. 

11. Під час якого проведення супервізії деякі частини супервізорської діяльності може виконувати 

інший супервізор? 

1) консультації з консультантами; 

2) консультації «рівний – рівному»;  

3) перехресна командна супервізія; 

4) групова супервізія. 

12. Під час якого проведення супервізії організовують консультації з кимось з-поза меж організації? 

1) перехресна командна супервізія; 

2) групова супервізія; 

3) індивідуальна супервізія; 

4) консультації з консультантами. 

13. Як називають команду, у якої є керівник і його заступник, обидва супервізують інших, проте 

більшість членів команди має однаковий статус? 

1) делегована; 

2) вирівняна; 

3) ієрархічна; 

4) традиційна. 

 

Відповіді: 1. 3); 2. 1); 3. 4); 4. 2); 5. 1); 6. 4); 7. 2); 8. 3); 9. 1); 10. 2); 11. 3); 12. 4); 13. 1). 

 

Модуль ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

Тема 5. Супервізорські стилі, фокуси та форми 

1. Який елемент є базовим компонентом стилю супервізора? 

1) спосіб спілкування; 

2) дистанційність; 

3) емпатійність; 

4) конгруентність. 



2. Який пункт не входить до основних стилів спілкування ? 

1) візуальний; 

2) аудіальний; 

3) кінетичний; 

4) тактильний. 

3. Які вчені Вісконсінського тренінгового проекту в 1984 році запропонували три основні ефективні 

стилі роботи супервізора? 

1) М. Фрідлендер і Л. Вард; 

2) П. Ховкінс і Р. Шохет; 

3) Е. Фрімен і К. Густав; 

4) Д. Рокмен та Е. Нейкер. 

4. Який стиль супервізії характеризується підтримкою і відкритістю, дружніми відносинами між 

супервізором і супер-візованим? 

1) дистанційний; 

2) прихильний; 

3) консультаційний; 

4) наставницький. 

5. Яка з наведених груп належить до числа неефективних стилів супервізора? 

1) аморфний, непідтримуючий, терапевтичний; 

2) підтримуючий, аморфний, інструктивний; 

3) терапевтичний, директивний, інтерпретаційний; 

4) підтримуючий, директивний, інструктивний. 

6. Який стиль роботи супервізора характеризується холодністю, відчуженістю, приписуванням проблеми 

супервізії опору початківця? 

1) непідтримуючий стиль; 

2) директивний стиль; 

3) інструктивний стиль; 

4) терапевтичний стиль. 

7. Взаємодія супервізора і супервізованого, спрямована на формування запиту супервізії відповідно до 

її цілей та завдань, – це: 

1) делегування; 

2) стратегія впливу; 

3) фокусування; 

4) мотиваційність. 

8. Відповідно до якої моделі визначається фокус супервізії у соціальній роботі?  

1) змішаної моделі; 

2) директивної моделі; 

3) моделі, що обрав супервізований; 

4) моделі, що обрав супервізор. 

9. Який учений запропонував шестифокусну модель супервізії? 

1) Д. Рокмен; 

2) Е. Уїльямс; 

3) Л. Вард; 

4) Е. Фрімен. 

10. Який сьомий фокус П. Хоукінс і Р. Шохет додають до шестифокусної моделі супервізії? 

1) процес надання соціальних послуг; 

2) враження супервізора; 

3) фокусування на широкому контексті; 

4) розповіді фахівця-початківця. 

11. У якому варіанті вірно наведено форми супервізії? 

1) групова, індивідуальна; 

2) колегіальна, фокусована; 

3) групова, фокусована; 
4) групова, дистанційна. 

12. Яка форма супервізії створює природний формат для досягнення професійної соціалізації і сприяє 
навчанню через безпосередній досвід? 

1) групова; 
2) індивідуальна; 
3) колегіальна; 
4) фокусна. 

13. У яких випадках використовується колегіальна супервізія? 
1) за вибором супервізованого; 
2) коли у супервізованого немає можливості одержувати кваліфіковану групову супервізію; 



3) коли у супервізованого немає можливості одержувати кваліфіковану індивідуальну супервізію; 
4) за вибором супервізора. 

 

Відповіді: 1. 1); 2. 4); 3. 1); 4. 2); 5. 1); 6. 1); 7. 3); 8. 4); 9. 2); 10. 3); 11. 1); 12. 1); 13. 3). 

 

Тема 6. Групова супервізія 
1. Якщо команда вирішила впровадити групову супервізію, то для визначення її майбутнього 
вирішальними є: 

1) переживання щодо приєднання до вже сформованої супервізорської групи; 
2) перші кроки; 
3) новий супервізований; 
4) усі відповіді правильні. 

2. Ключова проблема всіх відкритих груп полягає у: 
1) прийнятті рішень; 
2) відвідуванні; 
3) управлінні змінами в членстві; 
4) питанні конфіденційності. 

3. Обговорення групою консультантів складних випадків, обмін досвідом і психічне розвантаження – 
це: 

1) інтравізія; 
2) групова супервізія; 
3) обернена супервізія; 
4) немає правильної відповіді. 

4. Структура групової супервізії може: 
1) суттєво змінюватися з перебігом часу; 
2) суттєво змінюватися; 

3) не змінюватися; 

4) корегуватися завжди. 

5. Роль, що може бути делегована супервізором у групу, – це: 

1) стеження за часом; 

2) головування при обговоренні порядку денного; 

3) полегшення процесу; 

4) всі відповіді правильні. 

6. Наприкінці кожної супервізійної сесії всі члени групи повинні: 

1) виявити будь-які тенденції; 

2) оцінити власний рівень залучення; 

3) представити проблеми групі; 

4) немає правильної відповіді. 

7. Принцип, від якого залежить ефективність супервізії, – це: 

1) здатність описувати практичну проблему; 

2) здатність зануритися в себе; 

3) здатність використати досвід іншого; 

4) всі відповіді правильні. 

8. Чотири базові системи, що впливають на групову супервізію, – це: 

1) працівник, керівник, організація, група; 

2) працівник, практика, команда, установа; 

3) навчання, практика, трудовий колектив, особисті якості; 

4) немає правильної відповіді. 

9. Під час якої фази супервізований встановлює багатогранні зв’язки між практикою та теорією, 

власним досвідом, своєю практикою, командою та установою? 

1) фази розвитку; 

2) фази зв’язку; 

3) фази інтеграції; 

4) фази домінування. 

10. Під час фази інтеграції супервізовані обмірковуватимуть своє перетворення на: 

1) тренера або терапевта; 

2) супервізора або коучера; 

3) супервізора або тренера; 

4) фахівця або керівника. 

11. Найсуттєвішим для супервізора групи є: 

1) власна конфіденційність; 

2) власна система переконань; 



3) власна система принципів; 
4) усі відповіді правильні. 

12. Групова супервізія приноситиме вигоду, доки буде: 
1) оплаченою; 
2) заохочувальною; 
3) цілеспрямованою; 
4) терапевтичною. 

13. Гарний супервізор розуміє та сприймає: 
1) власну недосконалість; 
2) власні обмеження; 
3) власну некомпетентність; 
4) власні навички. 
 

Відповіді: 1. 2); 2. 3); 3. 1); 4. 1); 5. 4); 6. 2); 7. 3); 8. 2); 9. 2); 10. 3); 11. 2); 12. 3); 13. 2) . 

 

Тема 7. Супервізорські моделі 
1. Основний засіб, за допомогою якого визначений установою супервізор полегшує роботу персоналу 
індивідуально й колективно та забезпечує стандарти роботи: 

1) допомога; 
2) адаптація; 
3) супервізія; 
4) профілактика. 

2. Допомогти супервізованому якнайефективніше виконувати завдання, зазначені в посадових 
обов’язках, – це: 

1) завдання супервізії; 
2) ціль супервізії; 
3) мета супервізіії; 
4) засіб супервізії. 

3. Системний образ дій, за допомогою якого проводиться супервізія: 
1) форма супервізії; 
2) модель супервізії; 
3) мета супервізії; 
4) метод супервізії. 

4. Модель, що заснована на уявленні про готовність індивіда до змін: 
1) Роджеріанська модель; 
2) модель Т. Харді і У. Делуорта;  
3) змішана модель; 
4) модель розвитку. 

5. Створення необхідних і достатніх станів емпатії, природного і безумовного прийняття є найбільш 

важливим аспектом супервізії для: 

1) змішаної моделі; 

2) Роджеріанської моделі; 

3) моделі розвитку вмінь; 

4) моделі розвитку. 

6. В якому році була заснована модель розвитку за Й. Столтенбергом? 

1) у 1981 році; 

2) у 1986 році; 

3) у 1856 році; 

4) у 2001 році. 

7. З яких трьох стадій складається модель Т. Харді і У. Делуорта? 

1) стагнація – розгубленість – ідентифікація; 

2) стагнація – розгубленість – інтеграція; 

3) стагнація – дизадаптація – інтеграція; 

4) поляризація – розгубленість – інтеграція. 

8. Назвіть автора змішаної моделі супервізії: 

1) У. Делуорт; 

2) Т. Харді; 

3) Б. Поуел; 

4) К. Роджерс. 

9. У якій праці А. Браун, А. Боурн аналізують функції, особливості протікання процесу супервізії, її 

різновиди, різноманітні аспекти практики, що можуть ускладнити супервізію соціальних працівників? 

1) «Супервізор у соціальній роботі»; 

2) «Соціальна робота та супервізія»; 



3) «Супервізія»; 

4) «Соціальна робота для супервізора». 

10. Фаза, що передбачає під час процесу супервізії дослідження проблеми, яку можна проводити в межах 

кожної з чотирьох фазових систем окремо, називається: 

1) фазою зв’язку; 

2) індуктивною; 

3) дедуктивною; 

4) продуктивною. 

11. Який термін використали у 1989 році П. Хоукінс та Р. Шохет, описуючи відповідні системи в 

консультуванні та психотерапії? 

1) «соціальний працівник»; 

2) «клієнт»; 

3) «покупець»; 

4) «супервізор». 

12. Змішана модель заснована на: 

1) особистісному та професійному розвитку супервізованого; 

2) професійному розвитку супервізованого; 

3) розвитку супервізованого; 

4) розумовому розвитку супервізованого. 

13. Стадії, на які може бути умовно розділений розвиток супервізованого: 

1) початкова та допоміжна; 

2) допоміжна і «просунута»; 

3) проміжна і «просунута»; 

4) початкова, проміжна і «просунута». 

 

Відповіді: 1. 3); 2. 3); 3. 2); 4. 4); 5. 2); 6. 1); 7. 2); 8. 3); 9. 1); 10. 2); 11. 2); 12. 1); 13. 4).  

 

Тема 8. Фактори супервізії  

1. Які фактори можуть впливати на супервізорські відносини? 

1) статистичні та динамічні; 

2) демографічні та економічні; 

3) математичні та статистичні; 

4) економічні та динамічні. 

2. Назвіть основні статистичні фактори: 

1) досвід супервізора та його особистісні характеристики; 

2) вік, стать та власні переконання супервізованого; 

3) демографічні показники, рольова позиція та особистісні характеристики; 

4) економічне та політичне становище супервізованого. 

3. Вкажіть динамічні фактори: 

1) рольова позиція та демографічні показники; 

2) досвід молодого фахівця та тривалість супервізованого процесу; 

3) особистісні характеристики та супервізорський стиль; 

4) стать та вік супервізованого. 

4. Зазначте, що належить до рольової невизначеності: 

1) очікування соціального працівника до своєї професії; 

2) рівень усвідомлення соціального працівника своїх проблем; 

3) етичні та юридичні аспекти консультаційного процесу; 
4) невизначеність щодо очікувань супервізора і його методів оцінки. 

5. Зазначте другорядні аспекти, що впливають на супервізорські відносини: 
1) відносини та конфлікти; 
2) рольова невизначеність та рольовий конфлікт; 
3) рольова позиція та супервізорський стиль; 
4) особистісний характер супервізованого. 

6. Вкажіть, які три основні сфери оцінки гендерних впливів були запропоновані Г. Бернардом та Д. 
Гудеаром: 

1) проблема, з якою звертається клієнт, погляди молодого фахівця, вибір інтервенції; 
2) погляд супервізора, рольова невизначеність та особистісний характер; 
3) проблема, з якою звертається клієнт, та погляд на неї молодого фахівця; 
4) динаміка відносин, особистісні характеристики, рольовий конфлікт. 

7. Укажіть, хто належить до осіб з пригноблених груп: 
1) інваліди та пенсіонери; 
2) інваліди, лесбіянки, геї; 
3) жінки, геї; 



4) чоловіки та діти. 
8. Міжкультурний фактор – це коли: 

1) супервізор та супервізований належать до однакових етнічних груп; 
2) супервізор та супервізований мають розходження у політичних, економічних та фінансових 

становищах; 
3) один з учасників має інший культурний досвід та належить до іншої етнічної групи; 
4) один із учасників має розходження у прийнятих у суспільстві зразках поведінки для чоловіків та 

жінок.  
9. Укажіть, у чому суть непригноблюючого підходу до змісту супервізії: 

1) супервізор уважно вислухав думку супервізованого; 
2) переформулювання супервізором основної проблеми супервізованого; 
3) дискримінація поведінки супервізованого стосовно супер-візора; 
4) дотримання антидискримінаційного підходу. 

10. Вкажіть, що зазвичай належить до чинників самопідготовки:  

1) власні уявлення; 

2) особистий досвід та зміст попереднього навчання; 

3) належне навчання та проведення супервізії; 

4) проблеми супервізованого. 

11. Зазначте, що зазвичай впливає на якість та тривалість супервізорських відносин: 

1) досвід молодого фахівця, практичні та технічні навички консультативних дій; 

2) рольова невизначеність; 

3) рольовий конфлікт та особистісні характеристики; 

4) рольова позиція. 

12. Вкажіть, що є основною передумовою у встановленні непригноблених супервізорських стосунків? 

1) самооцінка; 

2) зворотний зв’язок; 

3) реакція супервізора; 

4) встановлення відкритих, чесних стосунків. 

13. Яка дискримінація є однією із найрозповсюдженіших варіантів дискримінації серед геїв чи 

лесбіянок? 

1) дилема «саморозкриття», рівність можливостей; 

2) специфічні питання; 

3) пригноблення; 

4) ворожнє ставлення. 

 

Відповіді: 1. 1); 2. 3); 3. 2); 4. 4); 5. 2); 6. 1); 7. 2); 8. 3); 9. 4); 10. 2); 11. 2); 12. 4); 13. 1). 

 

Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

Тема 9. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи 

1. Трансформування соціального обслуговування почалося у: 

1) 1990-х роках; 

2) 1980-х роках; 

3) наприкінці 70-х; 

4) кілька років тому. 

2. Які проблеми в організаціях перешкоджають супервізії? 

1) нестача спеціалістів із супервізії; 

2) відносна новизна супервізії у соціальній роботі; 

3) немає офіційного критерію рівня кваліфікації, потрібного для виконання ролі супервізора; 

4) нестача коштів у соціальних організаціях. 

3. Ефективність супервізії залежить від: 

1) кількості супервізорів в організації; 

2) досвіду супервізорів; 

3) кваліфікації супервізорів; 

4) політики організації щодо її проведення. 

4. Які вміння необхідні для консультаційної супервізії? 

1) альтруїзм, комунікабельність; 

2) концептуальні навички та знання, навички прямого втручання, вміння підтримувати стосунки з 

людьми; 

3) вміння слухати та співпереживати, вміння підтримувати бесіду; 

4) організаторські здібності, здатність до лідерства, вміння приймати рішення. 

5. Найціннішим ресурсом у соціальній організації є: 

1) персонал; 

2) згуртованість працівників; 



3) цікава, суспільно корисна діяльність; 

4) клієнти. 

6. Забезпечення якості та оцінка персоналу повинні охоплювати: 

1) розвиток персоналу і відстеження його діяльності; 

2) навчання персоналу, набуття практичних навичок роботи; 

3) періодичну перевірку знань персоналу; 

4) роботу з персоналом, його розвиток. 

7. У Великобританії було запропоновано два альтернативних варіанти щодо супервізії студентів: 

1) експериментальну та емпіричну супервізію; 

2) базове навчання та практичний шлях; 

3) супервізію «он-лайн»; 

4) групове та індивідуальне навчання. 

8. Через який час зазвичай призначають нових супервізорів? 

1) через три місяці після прийняття на посаду; 

2) через два тижні після звільнення попереднього працівника; 

3) через місяць або два після того, як вони погодилися на певну посаду; 

4) за шість місяців до того, як приступити до практичної роботи. 

9. Який підхід розглядає проблеми непригніченості в супервізії: 

1) обмін між рівними; 

2) аудіо- та відеозапис реальних сесій; 
3) контекст команди та зворотний зв’язок супервізованого; 
4) антидискримінаційний. 

10. Вважається, що розвиток кар’єри супервізора складається з:  
1) трьох етапів; 
2) п’яти етапів; 
3) десяти етапів; 
4) дванадцяти етапів. 

11. Укажіть категорії працівників, яким у першу чергу необхідна супервізія: 
1) тренери команд, менеджери, організатори зборів; 
2) керівники організацій, учителі, супервізори; 
3) підлеглі, працівники нижчого рангу; 
4) робітники та їх сім’ї. 

12. Яка з наведених функцій не належить до супервізора? 
1) забезпечення для членів персоналу можливості діяти, вчитися й розвиватися; 
2) забезпечення супервізування процесу роботи; 
3) залучення до організаторської роботи; 
4) посередництво. 

13. Необхідність навчання авторитетних супервізорів виникає: 
1) через застарілі звички супервізорів; 
2) через вік досвідчених супервізорів; 
3) через «відбитки» радянської школи; 
4) тому, що це нормативна умова. 
 

Відповіді: 1. 1); 2. 3); 3. 4); 4. 2); 5. 1); 6. 1); 7. 2); 8. 3); 9. 4); 10. 2); 11. 2); 12. 3); 13. 1).  

 
Тема 10. Процес становлення супервізора 

1. Важливе поняття, яке можна розуміти як особистий спосіб роботи, спілкування, навчання чи 
викладання: 

1) робочий час; 
2) робочий стиль; 
3) особистий час; 
4) особистий стиль. 

2. Скільки вчені визначили найголовніших стилів спілкування, або типових систем? 
1) 3; 
2) 4; 
3) 5; 
4) 7. 

3. Заклад, користувачі послуг, команда чи колектив закладу – це: 
1) стиль супервізії; 
2) конспект супервізії; 
3) контекст супервізії; 
4) ступінь супервізії. 

4. Особливо важливим для майбутніх супервізорів та супервізованих є той тип влади та повноважень, 
які: 



1) вони спостерігали, будучи маленькими; 
2) були нав’язані батьками; 
3) були нав’язані суспільством; 
4) усі відповіді правильні. 

5. Супервізорські ролі припускають наявність специфічних стратегій, які пропорційно 
використовуються у роботі кваліфікованим соціальним: 

1) працівником-альтруїстом; 
2) працівником-спеціалістом; 
3) спеціальним працівником; 
4) працівником-наставником. 

6. Хто в якості адміністратора спостерігає за тим, щоб дії установи відповідали прийнятим стандартам 
та угодам? 

1) соціальний працівник; 
2) медичний працівник; 
3) технічний працівник; 
4) усі відповіді правильні. 

7. Що під час проведення супервізії набуває особливої уваги супервізора здатності об’єднувати?  
1) процес і мета; 
2) процес і завдання; 
3) завдання і мета; 
4) принципи і завдання. 

8. Чий склад відрізнятиметься за расовими,  віковими та статевими характеристиками? 
1) охоронців та працівників; 
2) користувачів та охоронців; 
3) працівників та користувачів; 
4) стажорів та користувачів. 

9. Що може бути такою ж самою проблемою, як і боротьба з поганою репутацією? 
1) блискуча репутація;  
2) правильна репутація; 
3) негативна репутація; 
4) візуальна репутація. 

10. Вміння визнавати власні обмеження та оцінювати, коли  потрібно отримати допомогу від інших, – 

це: 

1) ознаки незрілого підходу; 

2) ознаки непрофесійного підходу; 

3) ознаки слабості; 

4) ознаки сили та зрілого професійного підходу. 

11. Що є чинником впливу школи? 

1) заохочування вивчати навколишній світ; 

2) національна приналежність вчителя; 

3) модель викладання та навчання; 

4) використання вчителем насилля. 

12. Яку роль не використовують супервізори в роботі з молодими фахівцями? 

1) учителя; 

2) терапевта; 

3) керівника; 

4) експерта. 

13. Яким шляхом новий супервізор отримує свою посаду? 

1) просування у власній команді; 

2) підвищення в своєму закладі, але в іншій команді; 

3) призначення з-поза меж закладу; 

4) всі відповіді вірні. 

14. Для подолання проблем конкуренції вчені радять зробити наступне: 

1) зібрати членів команди для того, щоб обговорити зміни; 

2) з’ясувати для себе свою нову роль; 

3) провести щирі індивідуальні зустрічі з кожним членом команди; 

4) всі відповіді вірні. 

 

Відповіді: 1. 2); 2. 1); 3. 3); 4. 1); 5. 4); 6. 1); 7. 2); 8. 3); 9. 1); 10. 4); 11. 3); 12. 3); 13. 4); 14. 4) . 

 

Тема 11. Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму 

1. Що таке «стрес»? 

1) вищий спосіб вирішення практичних і пізнавальних проблем; 



2) перехідний вік у психічному розвитку людини, протягом якого відбувається цілісна зміна 

особистості людини; 

3) неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує 

норму, а також відповідна реакція нервової системи; 

4) форма психологічного захисту. 

2. Які основні фізичні ознаки стресу? (2 відповіді вірні) 

1) безсоння або розлади сну; 

2) поява цинізму та звички всіх звинувачувати; 

3) надзвичайна самокритичність; 

4) постійна втома та виснаження. 

3. Які основні поведінкові ознаки стресу? (2 відповіді вірні) 

1) поява нетерплячості та роздратування; 

2) хворобливе сприйняття завдань, інертність; 

3) погіршення зовнішнього вигляду молодого працівника; 

4) соматичні проблеми та болі без очевидної причини. 

4. Як називається перший етап перевірки стресу працівника? 

1) подолання стресу; 

2) передчасна рутинізація; 

3) початковий ентузіазм; 

4) застій, колапс. 

5. У чому проявляється потреба в регулярних супервізіях? 

1) допомоги супервізованому в урахуванні всіх можливих варіантів, які у нього є, і за потреби – 

допомоги відчути здатність покинути цю роботу з гідністю; 

2) відстеження реакцій на зміни ситуації; 

3) демонстрації зацікавленості в благополуччі молодого спеціаліста; 

4) усі відповіді правильні. 

6. В чому проявляються перші ознаки травмованості працівника? 

1) «... чому саме я?», «... як таке взагалі могло статися?»; 

2) «... я більше не знаю, ким я є»; 

3) «... я завжди вірив, що люди можуть покластися на мене»; 

4) усі відповіді правильні. 

7. Що означає посередницька реакція супервізора на травму працівника? 

1) супервізор повинен виконувати адміністративну роль; 

2) вирішальне ставлення супервізора (й інших) до працівника та до інциденту; 

3) суттєве спрощення реальності; 

4) супервізор повинен пересвідчитися у знаннях персоналу. 

8. В чому полягає 2-й шлях адаптації до травми? 

1) виникає гнів або страждання; 

2) працівник припиняє озиратися на минуле й визнає, що дізнався чимало нового про себе; 

3) працівник починає дедалі більше сприймати все «в штики», звинувачуючи інших; 

4) працівник починає відчувати себе як депресивну особу та організовувати своє життя саме таким чином, 

уникаючи змін та ризиків. 

9. Якою є сутність першого етапу профілактичної роботи із психологічними травмами? 

1) висловлення позитивного ставлення до потреб суперві-зованого; 

2) перевірка разом із супервізованим його минулого травматичного досвіду; 

3) переконання у знаннях супервізованого щодо необхідних дій та власних прав; 

4) впевненість в адекватності зробленої супервізованим оцінки ризику. 

10. Що таке психологічний дебрифінг? 

1) сильне емоційне потрясіння, яке викликане не реальними подіями життя, а їх символічним 

відображенням; 

2) емоційний стан, пов’язаний зі здійсненням пізнавальної діяльності, який характеризується її 

спонукальною дією; 

3) здібність до здійснення процесу пізнання та ефективного вирішення проблем, зокрема, при 

оволодінні новим колом задач;  

4) превентивна стратегія, що застосовується для мінімізації вірогідності виникнення симптомів 

посттравматичного стресу. 

11. Що належить до психологічного дебрифінгу? (2 відповіді вірні) 

1) уникнення реакцій фобії; 

2) нічні жахи; 

3) небажання бути поміченим; 

4) системи моральних інструкцій та заборон. 

12. Що не можна робити при супервізії індивідуального дебрифінгу? 



1) на кожному етапі вимагати від працівника пригадувати звуки, запахи, присмаки, кольори та образи;  

2) просити працівника інтерпретувати чи оцінювати власні дії; 

3) обговорювати найменші подробиці інциденту; 

4) немає правильної відповіді. 

13. Які методи можна використовувати в індивідуальному дебрифінгу? 

1) спостереження; 

2) бесіду; 

3) оцінку; 

4) усі відповіді правильні. 

 

Відповіді: 1. 3); 2. 1), 4); 3. 1), 2); 4. 3); 5. 4); 6. 4); 7. 1); 8. 4); 9. 2); 10. 4); 11. 1), 2); 12. 2); 13. 4). 

 

Тема 12. Вплив супервізора на результат супервізії 

1. Зібрані фахівцем-початківцем відомості, які необхідні для оцінки та подальшого професійного 

зростання, – це: 

1) портфоліо; 

2) консультаційні записи; 

3) оцінка прогресу клієнта; 

4) спеціальні рекомендації. 

2. До функцій досвідчених працівників-супервізорів входить: 

1) відстеження результату консультування, що відбувається в рамках навчальної програми; 

2) збільшення рівня мотивації клієнта; 

3) покращення професійного потенціалу, навичок, професійних можливостей соціального працівника; 

4) оцінка прогресу клієнта соціальної служби. 

3. Фактори-індекатори, що впливають на результат консультування в соціальній роботі: 

1) перцептивні; 

2) операційні; 

3) діагностичні; 

4) професійні. 

4. До оцінних факторів-індекаторів належить: 

1) рівень задоволення отриманими обслуговуваннями; 

2) професійний статус та тривалість зайнятості; 

3) стан благополуччя клієнта; 

4) якість життєвого устрою. 

5. За якими трьома напрямками відбувається процес оцінки результату консультування? 

1) ідентифікація поточних даних;  

2) створення методології для збору даних; 

3) визначення цілей, напрямків та бажаного результату в процесі консультування; 

4) всі відповіді вірні. 

6. До ідентифікаційних даних збору інформації належать: 

1) фінансовий статус; 

2) показання сусідів; 
3) кількість домашніх тварин; 

4) немає вірної відповіді. 

7. Для моніторингу активності молодого спеціаліста існують такі системи оцінок, як: 

1) удосконалювання; 

2) ідентифікації; 

3) аналітичного мислення; 

4) адаптації до умов праці. 

8. На якому рівні розвитку супервізований може відокремити емоційну реакцію зворотного зв’язку від 

більш об’єктивного відношення? 

1) 1-му рівні розвитку; 

2) 2 і 3-му рівнях розвитку; 

3) 4-му рівні розвитку; 

4) 5-му рівні розвитку. 

9. В рекомендаціях для роботи супервізора вважають необхідним проявляти наступні якості: 

1) справедливість; 

2) оптимізм; 

3) байдужість; 

4) зосередженість. 

10. Підтвердження як якість супервізора включає: 

1) визнання зусиль молодого фахівця та обговорення його професійної діяльності; 



2) надання зворотного зв’язку молодому фахівцю; 

3) навчання недосвідченого молодого фахівця; 

4) супервізорвідслідковує ступінь сензитивності менш досвідченого фахівця. 

11. Незадовільна оцінка супервізора повинна: 

1) описувати більше деталей роботи, ніж задовільна; 

2) бути суб’єктивною і не враховувати деталей; 

3) базуватися на ярликах, а не на фактах його поведінки; 

4) описувати відносини супервізора і молодого фахівця. 

12. Досвідчений супервізор для удосконалення своєї роботи: 

1) бере ініціативу на себе, шукає допомогу й ресурси для поліпшення процесу; 

2) усвідомлює свою потребу в удосконалюванні,хочей намагаєтьсяполіпшити свою роботу; 

3) сприймає оцінку його дій як загальне підтвердження або неприйняття його самого; 

4) думає про те, як удосконалити свою роботу, він мотивований бажаннямдосягти позитивного 

результату. 

13. Результат консультування – це результат проведення консультування й інтервенції, що включає: 
1) проміжний та кінцевий результат; 
2) позитивний та негативний результат; 
3) діагностичний та лікувальний результат; 
4) ефективний результат. 
 

Відповіді: 1. 1); 2. 1); 3. 1); 4. 1); 5. 4); 6. 1); 7. 1); 8.1); 9. 1); 10. 1); 11. 1); 12. 1); 13. 1). 

 

10. Питання до заліку 
 

Модуль I. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУПЕРВІЗІЮ 

 
1. Супервізія: характеристика поняття, аналіз підходів до визначення. 
2. Основні цінності супервізії. 
3. Принципи супервізії (етичні та юридичні). 
4. Місце та роль супервізії у підготовці соціальних працівників. 
5. Супервізор та супервізований: особливості їх взаємодії. 
6. Значення обміну досвідом та очікуваннями для формування стосунків. 
7. Види супервізії та їх характеристика. 
8. Відповідальність і конфіденційність супервізора і суперві-зованого. 
9. Тривалість і частота зустрічей у процесі супервізії. 
10. Підготовка, планування поточних дій, ведення записів. 
11. Оцінка та перегляд контракту. 
12. Неубезпеченість супервізора і супервізованого. 
13. Значення супервізійних відносин та відповідальністі у професійній діяльності молодого спеціаліста 

соціальної роботи. 
14. Опірність молодого соціального працівника та стратегії подолання опору. 
15. Паралельні процеси в супервізії. 
16. Поняття команди. Класифікації команди. 
17. Формати супервізії. 
18. Розмір та склад команди. 
19. Зовнішні впливи та зосередження на команді. 
20. Навчання роботі з командою. 

Модуль ІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ 

 

21. Стилі супервізії у соціальній роботі. 

22. Порівняльна характеристика колегіальної, групової та індивідуальної супервізії. 

23. Фокуси супервізії. Шестифокусна модель Е. Уїльямса. 

24. Суть та особливості проведення групової супервізії. 

25. Основні переваги та недоліки групової супервізії. 

26. Обернена та заміщена супервізія: поняття, основні характе-ристики. 

27. Якості та властивості супервізора групи. 

28. Зміст поняття «модель супервізії», види моделей. 

29. Специфічно орієнтовані моделі. 

30. Стадії розвитку супервізованого. 

31. Основні характеристики навичок у моделі Т. Харді та У. Делуорта. 

32. Основний зміст семи базових положень змішаної моделі. 

33. Зміст чотирьох основних систем моделі для практики. 

34. Професійно орієнтовані фази розвитку супервізії. 



35. Модель для практики. 

36. Фактори, що впливають на супервізорські відносини. 

37. Гендерні фактори та міжкультурні фактори. 

38. Супервізія осіб з пригноблених груп. 

39. Значення непригноблюючої/наснажуючої супервізії. 

40. Самопідготовка чи непригноблююче навчання супервізора та його чинники. 

 

 
Модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУПЕРВІЗОРА 

41. Процес навчання в супервізії. Розвиток супервізора. 

42. Створення умов для ефективної супервізії у соціальних організаціях. Ефективність навчання 

супервізорів. 

43. Розвитковий підхід як основа для навчання супервізорів. 

44. Етапи розвитку професійної кар’єри супервізора. Знання та вміння, що необхідні супервізору для 

професійного розвитку.  

45. Особистісний досвід, що формує характер майбутнього супервізора. 

46. Ролі соціального працівника як супервізора. 

47. Особливості стилю супервізора. 

48. Контекст супервізії та його чинники. 

49. Переваги супервізора в новому оточенні. 

50. Потреби супервізора в організації.  

51. Джерела стресу. Основні стресогенні чинники, які впливають на працівників соціальної служби.  

52. Професійне вигорання. Етапи емоційного вигорання: можливі наслідки та рекомендації щодо 

профілактичної та корекційної роботи. 

53. Професійна психологічна травма. Реакція супервізора на травму.  

54. Перші ознаки травмованості працівника соціальної служби. Адаптація до травми.  

55. Профілактична робота. Психологічний індивідуальний дебрифінг.  

56. Можливості портфоліо супервізованого. Самооцінка молодого фахівця. 

57. Аналіз самооцінки, помилок у роботі, діагностики та оцінки. 

58. Функції супервізора щодо закінчення консультування. Характеристика результату консультування.  

59. Рекомендації щодо роботи супервізора на різних рівнях його професійного розвитку.  

60. Якості супервізора. Адаптовані системи оцінок для супервізора при незадовільному оцінюванні. 

 


