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МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1 МОДУЛЮ 

«Прикладні методики 

соціальної роботи» 
 
 

Теми творчо-пошукових завдань та доповідей 
 

Теми творчо-пошукових завдань 
1. Наведіть різні визначення поняттю «метод соціальної роботи» та 

охарактеризуйте їхні відмінності 
2. Чим відрізняється соціальна робота з людьми похилого віку на 

різних рівнях (індивідуальному, груповому, в громаді). 
3. Охарактеризуйте актуальні цілі соціальної роботи. 
4. Які рекомендації до індивідуального консультування з клієнтами 

кожного типу Ви можете надати? 
5. Охарактеризуйте умови, необхідні для формування в дитині позитив-

ної самооцінки за Р. Берне. Чи можете Ви запропонувати інші умови? 
6. Задоволення яких базових потреб вважав Е. Фром пов’язаним з 

процесом розвитком особистості? Дайте їм характеристику. 
7. Виокреміть роль психотехнік у трансперсональній психотерапії. 
8. Назвіть та проаналізуйте методику і техніку проведення символ 

драми. 
9. Перелічіть та розкрийте суть корекційних можливостей зобра-

жувального мистецтва. 
10. Проаналізуйте механізм виникнення емоцій за Ю. Орловим. 

 

Теми доповідей 
1. Методологія соціальної роботи: етапи розвитку, суть, основні 

положення. 
2. Технології соціальної роботи: зміст, види, особливості. 
3. Технології та методи соціальної роботи з особами похилого віку. 
4. Технології та методи соціальної роботи з дорослими інвалідами. 
5. Технології та методи соціальної роботи з безробітними. 
6. Технології та методи соціальної роботи з особами, схильними до 

суїциду. 
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7. Соціальна роботі як практична діяльність 
8. Міжнародний досвід соціальної роботи з дітьми з обмеженими 

можливостями 
9. Технології та принципи психологічного консультування. 
10. Психо-профілактична робота: вітчизняний та зарубіжний досвід. 
11. Технології та методи психокорекції. 
12. Технології та методи соціальної роботи з проблемними сімями. 
13. Роль агентів соціального контролю в становленні та розвитку 

дитини. 
14. Концепція Е. Еріксона: загальні положення. 
15. Технології та методи соціальної роботи з онкохворими дітьми. 
16. Психоаналітична теорія З. Фрейда та аналітичну психотерапію  

К. Юнга: спільне та відмінне. 
17. Роль Е. Фрома в психотерапії. 
18. Теорія міжособистісних стосунків Г. Саллівена. 
19. Концепція транзактного аналізу Е. Берна. 
20. Феноменологічні та холістичні підходи в концепції К. Роджерса. 
21. Релаксація: роль, зміст, особливості. 
22. Символдрама як метод психотерапії. 
23. Роль А. Хілла та К. Юнга в розвитку арт-терапії. 
24. Арт-терапія як метод психологічного лікування. 
25. Роль А. Адлера в індивідуальній психології. 
26. Сугестивні методики у соціальній роботі 
27. Методики поведінкової терапії в роботі з різними категоріями 

клієнтів 
28. Технології та методи використання псих одрами в соціальній 

роботі. 
29. Роль гештальт-терапії в роботі з різними категоріями клієнтів: 

вітчизняний та зарубіжний досвід. 
30. Технології та методи роботи з синдромом емоційного вигоряння. 

 

Питання контролю. Запитання до іспиту 
1. Зародження методології соціальної роботи. 
2. Характеристика індивідуального методу соціальної роботи. 
3. Розвиток групового методу соціальної роботи. 
4. Характеристика общинного методу соціальної роботи. 
5. Еволюція методів соціальної роботи на Заході. 
6. Специфіка методології соціальної роботи. 
7. Класифікації методів соціальної роботи. 
8. Характеристика технологій соціальної роботи. 
9. Спеціальні методи соціальної роботи. 
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10. Класифікація та характеристика методів соціальної роботи за 
авторами М. П. Лукашевичем та І. І. Миновичем. 

11. Методологія практичної соціальної роботи та її компоненти. 
12. Проблеми становлення методології соціальної роботи. 
13. Аналіз процесу соціальної роботи та характеристика його фаз. 
14. Стратегії втручання у соціальній роботі. 
15. Рівні соціальної роботи. 
16. Основні цілі та види діяльності соціального працівника. 
17. Просвітницько-пропагандистська робота соціального працівника. 
18. Характеристика психологічного консультування. 
19. Психодіагностична робота та психологічна корекція як вид діяль-

ності соціального працівника. 
20. Загальна характеристика психотерапії як складової соціальної 

роботи. 
21. Індивідуальне консультування клієнтів з проблемами в спілку-

ванні. 
22. Індивідуальне консультування клієнтів в депресивному стані та з 

суїцидальними намірами. 
23. Індивідуальне консультування клієнтів з фобіями. 
24. Характеристика специфіки групової психотерапії. 
25. Сімейне консультування. Напрямки роботи з сім’єю. 
26. Прикладні методики, які застосовують при корекції сімейних 

проблем. 
27. Вікова структура населення. Особливості соціально-психологічної 

роботи з особами різної вікової періодизації. 
28. Психологічні особливості пренатального розвитку дитини та пе-

ріоду ново народження. 
29. Особливості корекції вад догляду за немовлям. 
30. Характеристика фізіологічних та психологічних особливостей 

протікання раннього та дошкільного віку. 
31. Загальна характеристика віку молодшого школяра. 
32. Характеристика особливостей підліткового віку. 
33. Прикладні методики соціальної роботи зі школярами. 
34. Соціально-психологічна робота з особами юнацького віку. 
35. Особливості соціально-психологічної роботи з клієнтами зрілого 

віку. 
36. Характеристика соціально-психологічної роботи з клієнтами  

похилого віку. 
37. Характеристика порушень опорно-рухового апарату та психоло-

гічних особливостей, пов’язаних з даними захворюваннями. 
38. Прикладні методики роботи з особами, які мають фізичні вади. 
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39. Характеристика деяких порушень інтелекту та психічних захво-
рювань. 

40. Основні прикладні методики в роботі з особами з порушеннями 
інтелекту та психічними захворюваннями. 

41. Характеристика психічного розвитку осіб з порушеннями зору та 
слуху. 

42. Прикладні методики, які застосовують в роботі з людьми, які 
мають вади зору та слуху. 

43. Характеристика деяких захворювань, пов’язаних з порушенням 
роботи внутрішніх органів. 

44. Поняття «психосоматики» та його характеристика. 
45. Основні прикладні методики соціальної роботи при соматичних 

захворюваннях. 
46. Суть психоаналітичної теорії З. Фрейда. 
47. Аналіз спільного і відмінного в теорії З. Фрейда та аналітичній 

психотерапії К. Юнга. 
48. Характеристика базових потреб за Е. Фромом. 
49. Суть теорії міжособистісних стосунків Г. Саллівена. 
50. Концепція транзактного аналізу Е. Берна. 
51. Основні поняття теорії К. Роджерса. 
52. Роль психотехнік у трансперсональній психотерапії. Основні 

школи та представників тілесно-орієнтованої психотерапії. 
53. Характеристика методу структурної інтеграції (рольфінгу). 
54. Роль в психотерапії та суть методу М. Фельденкрайза. 
55. Зміст та роль релаксації. 
56. Сутність дихальної терапії 
57. Основні положення психотерапії кататимного переживання образів. 
58. Сутність та характеристика методу символ драми. 
59. Роль А. Хілла та К. Юнга в розвитку арт-терапії. 
60. Зміст арт-терапії, як методу лікування. 
61. Зміст лялькотерапії як одного з виду арт-терапії. 
62. Мета, принципи та етапи казкотерапії. 
63. Характеристика пісочної терапії як виду прикладної методики. 
64. Характеристика кольоротерапії як вид арт-терапії. 
65. Основна мета та завдання сміхотерапії. 
66. Зміст поняття «ігротерапія». Основні функції (завдання) ігротерапії. 
67. Суть корекційних можливостей зображувального мистецтва. 
68. Характеристика методів зображувальної терапії в групі. 
69. Вплив музики на організм людини. 
70. Напрямки лікувальної дії та етапи проведення музикотерапії. 
71. Танець як метод терапії. 
72. Терапевтична роль психогімнастики. 
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73. Характеристика та основна ідея раціональної терапії. 
74. Характеристика суб’єктивності сприймання дійсності (за схемою 

А. Еліса). 
75. Основні завдання, зміст та роль когнітивної терапії. 
76. Зміст основних понять концепції А. Адлера. 
77. Основна мета та завдання психодрами. 
78. Зміст та завдання гештальт-терапії. 
79. Зміст та суть основних методик суггестивного впливу. 
80. Сутність техніки Р. Ассаджолі. 
81. Визначення та характеристика синдрому емоційного вигоряння. 
82. Типові фази емоційного вигоряння. 
83. Основні методики оптимізації психічного стану соціального 

працівника. 
84. Аналіз схеми сеансу активної релаксації. 
85. Характеристика методу систематичної десенсибілізації. 
86. Характеристика та аналіз показання щодо застосування методу 

систематичної десенсибілізації. 
87. Зміст етапів процедури систематичної десенсибілізації. 
88. Зміст та стадії проведення методики сенсибілізації. 
89. Сутність концепції оперантного замовлення та її основні предста-

вники. 
90. Характеристика техніки «репетиції поведінки». 
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Комплексні контрольні роботи (ККР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКЕТ 

комплексних контрольних робіт для оцінки якості 

підготовки бакалаврів з дисципліни 
«Прикладні методики в соціальній роботі» 

 
для напряму підготовки: 6.130102 

«Соціальна робота» 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Прикладні методики 
в соціальній роботі» має логічну структуру, яка відповідає відповідним 
вимогам. Запитання побудовані таким чином, що дають можливість 
отримати від студентів ґрунтовні та змістовні відповіді на них. 

У кожному білеті надається можливість розкрити сутність різних 
сторін застосування прикладних методик в соціальній роботі, висвіт-
лити теоретичні проблеми соціально-психологічної науки, які мають 
прикладне значення; основних понять та категорій, принципів, функ-
цій, технологій, методів та методик їх реалізації в соціальній сфері як 
важливих чинників ефективності діяльності соціальних працівників. 

При відповідях на нижче наведені запитання можливо якісно оці-
нити знання студента з дисципліни «Прикладні методики в соціальній 
роботі» відповідними балами (див. п. 6. «Критерії оцінок виконання 
завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни “Прикладні 
методики в соціальній роботі”»). 

Питання побудовані логічно і не вимагають додаткових уточнень. 
Вони являють собою систему теоретичних знань з основних питань 
курсу «Прикладні методики в соціальній роботі», розкривають загаль-
ні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку та сучас-
ні тенденції застосування прикладних методик як в теоретичному, так 
й в прикладному їх аспекті. 

Запропоновані варіанти ККР дають можливість оцінити знання ос-
новних теоретичних концепцій та напрямів сучасної соціально-
психологічної думки, специфіки формування особистості на різних 
вікових етапах та її психологічної структури; провідних видів діяльно-
сті соціального працівника; специфіки розвитку осіб з порушеннями 
опорно-рухового апарату, слуху та зору, внутрішніх органів, інтелекту 
та психічними захворюваннями; визначити рівень оволодіння прикла-
дними методиками таких напрямків як психоаналітичний, когнітив-
ний, гуманістичний, тілесна психотерапія, символдрама, арт-терапія, 
психодрама, індивідуальна психологія та гештальт-терапія, індивідуа-
льна психологія та біхевіоризм, сугестивні методики; способи саморе-
гуляції соціального працівника. 
 
Рецензент: 
 
канд. психол. наук, доцент 
кафедри теоретичної та 
прикладної психології 
МНДУ ім. В. Сухомлинського Кучманич І. М.  
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ПАКЕТ 

матеріалів для проведення комплексної перевірки 

знань студентів з дисципліни 

«Прикладні методики в соціальній роботі» 
 
 

1. Рецензія на контрольну роботу. 
2. Мета вивчення дисципліни «Прикладні методики в соціальній  

роботі». 
3. Вимоги до основних знань та вмінь з дисципліни «Технології соці-

альної роботи». 
4. Забезпечення контрольної роботи. 
5. Вказівки до виконання комплексної контрольної роботи. 
6. Оцінка результатів роботи. 
7. Варіанти комплексної контрольної роботи. 
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2. Мета вивчення дисципліни 

«Прикладні методики в соціальній роботі» 
 

Навчальний курс займає важливе місце в загальній системі підгото-
вки майбутніх соціальних працівнків. Курс покликаний сприяти підго-
товці студентів до професійної діяльності як професіоналів. 

Мета дисципліни «Прикладні методики в соціальній роботі» є фор-
мування системи знань з основ соціальної роботи як професійної дія-
льності, вивчення основних прикладних методик в соціальній роботі з 
різними категоріями клієнтів та застосування їх на практиці. 

Актуальність викладання дисципліни обумовлена тим, що для 
будь-якої науки і фаху актуальними є проблеми методології, тобто 
системи принципів і засобів організації діяльності, побудови теорети-
чної і практичної діяльності, а також учення про цю систему. 

Зокрема, становлення методології саме соціальної роботи відбува-
ється за гострих дискусій. Обумовлено це тим, що характер практичної 
соціальної роботи, її структура і напрями здійснення розглядаються 
представниками різноманітних теоретичних шкіл під різними кутами 
зору. 

При цьому, найактуальніші методологічні проблеми соціальної ро-
боти стосуються організації її на такому рівні, який забезпечував би 
максимальну її результативність, а також критеріїв її ефективності. Ці 
дві проблеми фокусуються на головному методологічному принципі 
практики діяльності соціальних працівників, який зобов’язує до забез-
печення єдності теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. А це 
формує відповідні вимоги до фахової компетентності та особистісних 
якостей соціальних працівників. 

Тому цей навчальний курс заснований на знаннях, у першу чергу, 
методології соціальної роботи, психології та інших знаннях у галузі 
гуманітарних знань. 
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3. Вимоги до основних знань та вмінь з дисципліни 

«Прикладні методики в соціальній роботі» 
 

Трансформаційні процеси сучасного суспільства зумовлюють ди-
ференційовані зміни в його структурі, міжособистісних відносинах, 
індивідуальних станах. Специфіка практики соціальної роботи полягає 
у тому, що зміна об’єктивних умов надання соціальної допомоги та 
підтримки неминуче породжує нові соціальні ситуації, зміну в стосун-
ках між людьми в процесі соціальної роботи. Це зумовлює необхід-
ність використання адекватних новим ситуаціям методів, прикладних 
методик і стратегій втручання, впровадження інноваційних підходів. У 
зв’язку з цим практика соціальної роботи перебуває у постійному по-
шуку і трансформації. 

Найактуальніші методологічні проблеми соціальної роботи стосу-
ються організації її на такому рівні, який забезпечував би максимальну 
її результативність, а також критеріїв її ефективності. 

Реалізації означених задач сприяє вивчення студентами – майбут-
німи фахівцями з соціальної роботи навчальної дисципліни «Приклад-
ні методики соціальної роботи». 

Курс «Прикладні методики в соціальній роботі» має за мету озброї-
ти студентів системою базових теоретичних знань основних методик 
соціальної роботи, на теоретичному та практичному рівні дає можли-
вість ознайомитися з типовими методами соціальної роботи, визначає 
та характеризує роль, основні вимоги до діяльності соціального пра-
цівника, детально описує методиї організації соціальної роботи з різ-
ними групами клієнтів. 

Завданнями дисципліни є: 
‒ ознайомити студентів із системою соціально-психологічного 

знання, показати місце прикладних методик в його структурі; 
‒ забезпечити засвоєння студентами основних теоретичних поло-

жень у галузі закономірностей розвитку та особливостей прояву психі-
чних процесів, психології особистості, психології діяльності, психоло-
гії саморозвитку, психологічного консультування та корекції; 

‒ сприяти застосуванню знань, отриманих у процесі вивчення ди-
сципліни у повсякденній практичній діяльності, у пошуку рішень 
практичних проблем, процесах саморозвитку, самовдосконалення як 
особистісного, так і професійного; 

‒ сприяти формуванню психологічної культури студентів, підви-
щенню якості їх життя, ефективності професійної діяльності тощо. 

Предметом дисципліни є технології застосування психологічного 
знання у різних сферах життєдіяльності людини. 
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Дисципліна містить 7,5 кредитів загальною кількістю 270 год.,  
56 год. з яких складають лекційні заняття, 56 год. – семінарсько-
практичні заняття, 2 год. – консультацій, 156 год. відведено на СРС. 

Вивчаючи дисципліну «Прикладні методики в соціальній роботі» 
студенти повинні: 

‒ оволодіти знаннями щодо основних методологічних положень 
соціальної роботи та прикладної психології як науки; основних теоре-
тичних концепцій та напрямів сучасної соціально-психологічної дум-
ки, а також, щодо психічної реальності, свідомості і самосвідомості 
людини; специфіки формування особистості на різних вікових етапах 
та її психологічної структури; основних видів діяльності соціального 
працівника; особливостях розвитку осіб з порушеннями опорно-
рухового апарату, слуху та зору, внутрішніх органів, інтелекту та пси-
хічними захворюваннями; основні прикладні методики таких напрям-
ків як психоаналітичний, когнітивний, гуманістичний, тілесна психо-
терапія, символдрама, арт-терапія, психодрама, індивідуальна психо-
логія та гештальт-терапія, індивідуальна психологія та біхевіоризм, 
сугестивні методики; способи саморегуляції соціального працівника; 

‒ сформувати уміння та підготувати базу для вироблення нави-
чок щодо застосування психологічних знань для аналізу та розв’язання 
проблем, що виникають у професійній діяльності, зокрема, уміння: 
визначати психічний стан клієнтів соціальної служби, застосовувати 
індивідуальний підхід в роботі; 

‒ відповідно до проблематики клієнта визначати та реалізовувати 
певні види та напрямки діяльності соціального працівника; 

‒ знайти оптимальне практичне вирішення соціально-психологічних 
проблем клієнтів соціальної служби; 

‒ на високому професійному рівні проводити, адекватно потребам 
клієнта, обрані прикладні методики. 

Модульний принцип навчальної діяльності студента в умовах кре-
дитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) 
передбачає модульну структуру навчальної дисципліни. Дисципліна 
складається з 2-х змістових модулів, кожен з яких являє собою задо-
кументовану частину змісту навчальної дисципліни, вивчення якої для 
студентів завершується контрольним заходом. 

Поточний контроль та оцінювання знань, умінь, навичок студентів 
здійснюється відповідно до вимог та правил модульно-рейтингової 
технології навчання і передбачають застосування таких методів та 
форм перевірки якості засвоєння знань як усні співбесіди за матеріа-
лами розглянутої теми, тренінги, методики, вправи тощо; письмові 
експрес-опитування, тестову форму діагностування знань, контрольні 
роботи за результатами засвоєння окремих модулів та комплексну 
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контрольну роботу за підсумками вивчення дисципліни. Вихідний 
контроль – іспит. 

У результаті вивчення цього курсу, студенти мають оволодіти  
такими знаннями: 

‒ знання про методологію соціальної роботи; 
‒ знання про основні прикладні методики в соціальній роботі з  

різними категоріями клієнтів; 
‒ знання специфіки конкретних методик та їх практичне застосу-

вання. 
‒ А також студенти матимуть змогу оволодіти такими вміннями: 
‒ застосовувати на практиці теоретичні знання з дисципліни; 
‒ знайти практичне вирішення соціальних проблем різного рівня 

соціальної сфери; 
‒ спроектувати методику соціальної роботи для кожного конкрет-

ного випадку; 
‒ діагностувати проблеми різних категорій населення, використо-

вуючи відповідну методику. 



Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі 

 

239 

4. Забезпечення підготовки і проведення 

контрольної роботи 
 

4.1. Рекомендована література 
 

1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию / Абра-
мова Г. С. – М. : Изд. центр «АСАDЕМІА», 1996. – 224 с. 

2. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консульти-
рованию. – Екатеринбург: Деловая книга / Г. С. Абрамова. – М. : Изд. 
центр «АСАDЕМІА», 1995. – 128 с. 

3. Андреева Г. М. Актуальные проблемы социальной психологии / 
Андреева Г. М. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – С. 91–109. 

4. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика : 
[учебное пособие] / Бондаренко А. Ф. – К. : Укртехпрес, 1997. – 216 с. 

5. Боришєвский М. И. Развитие саморегуляции поведения 
школьников : дис. д-р. психол. наук : 19.00.07. – К., 1992. – 77 с. Бурно 
М. Е. Терапия творческим самовыражением. – М., Академический 
проект, Символдрама. – ЕГУ, Минск, 2001. – 177 с. 

6. Демьянов Ю. Г. Основи психопрофилактики и психотерапии: 
[пособие для студентов психол. ф-тов ун-тов] / Ю. Г. Демьянов. –  
СПб. : Паритет, 1999. – 244 с. 

7. Ежова Наталья Николаевна. Рабочая книга практического пси-
холога. – Изд. 3-е. – Р. н/Д. : Фенікс, 2005. – 315с. 

8. Захаров А. И. Ребенок до рождения и психотерапия послед-
ствий психических травм / Захаров А. И. – СПб. : СОЮЗ, 1998. – 144 с. 

9. Кузікова С. Б. Комплексна програма вивчення курсу «Психо-
логічна корекція» : [навчально-методичний посібник] / С. Б. Кузікова. 
– Суми : Редакційно-видавничій відділ СДПУ, 2001. – 80 с. 

10. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подрост-
ков / Личко А. Е. – Л. : Медицина, 1983. 

11. Маслоу А. Психология бытия / Маслоу А. ; пер. с англ. – М. : 
«Рефа-Бук»; К. : «Ваклер», 1997. – 304 с. 

12. Мей Р. Искусство психологического консультирования / Мей Р. – 
М. : КЛАСС, 1994. –144 с. 

13. Місяк С. А. Критерії ефективності реабілітації онкологічних 
хворих / Місяк С. А. // Актуальні проблеми навчання та виховання 
людей з особливими потребами: 36. наук, праць. – К. : Університет 
«Україна», 2004. – С. 509–514. 

14. Місяк С. А. Організація освіти осіб з фізичними вадами в 
Україні / Місяк С. А. // Актуальні проблеми навчання та виховання 
людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К. : Університет 
«Україна», 2005. – С. 284–285. 
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15. Немов Р. С. Основы психологического консультирования / 
Немов Р. С. – М. : Владос, 1999. – 528 с. 

16. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 
кн. Кн. ІІ: Соціальна психологія особистості і спілкування / Орбан-
Лембрик Л. Е. – К. : Либідь, 2004. – 576 с 

17. Основи практичної психологи / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Че-
пелєва та ін. – К. : Либідь, 1999, – 536 с. 

18. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 
методики / За ред. В. Г. Панка. – К. : Либідь, 1995. – 204 с. 

19. Психотерапия детей и подростков / под ред. Х. Ремшмидта ; 
Пер. с нем. – М. : Мир, 2000. – 656 с. 

20. Психология социальной работы / О. Н. Александрова,  
О. Н. Боголюбова, Н. Л. Васильєва и др. ; под общей ред. М. А. Гули-
ной. – СПб. : Питер, 2002. – 352 с.  

21. Рубинштейн С. Л. Вопросы психологической теории / Рубин-
штейн С. Л. // Вопросы психологии. – 1955. – № 1. – С. 5–17. 

22. Синьова С. П. Тифлопсихологія : [підручник] / Синьова С. П. – 
К. : Знания, 2008. – 365 с. 

23. Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и 
коррекция / Фурманов И. А. – Мн. : Ильин В. П., 1996. – 192 с. 

24. Харькин В. Н. Тренинги самооздоровления и самосозидания / 
Харькин В. Н., Гройсман А. Л. – М., 1999. 

25. Шпигель Дж. Флирт – путь к успеху / Шпигель Дж. ; пер. с 
англ. – СПб. : Питер Пресс, 1996. – 256 с. 

26. Эйдемиллер Э. Г. Психология и терапия семьи / Эйдемиллер Э. Г., 
Юстицкис В. – СПб. : Питер, 2002. – 656 с. 

27. Эриксон Э. Детство и общество / Эриксон Э. ; пер. с англ. – 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Ленато, АСТ, Фонд «Университет-
ская книга», 1996. – 592 с. 

28. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души / 
Юнг К. Г. ; пер. с нем. – М. : Канон, 1997. – 336 с. 

29. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного / 
Юнг К. Г. ; пер. с нем. – М. : Канон, 1994. – 320 с. 
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5. Вказівки до виконання 

комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Прикладні методики в соціальній роботі» 
 

 

 

5.1. Організаційна частина: 
 

5.1.1. Час на видачу завдання – 2 хв.; 
 

5. 1. 2. Відповіді на запитання студентів – 3 хв. 
 

5.2. Виконання завдання комплексної контрольної роботи – 

75 хв. 
 

Контрольна робота виконується фіолетовими чорнилами на про-
штампованих аркушах паперу. Відповіді необхідно давати в такому 
порядку, в якому даються запитання в завданні. 

При виконанні завдань не дозволяється використовувати додаткову 
літературу. 

Контрольна робота представлена у 30 варіантах. 
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6. Оцінка результатів роботи 
 

 знання теоретичного матеріалу; 

 володіння практичними вміннями при розв’язанні задач; 

 самостійність виконання контрольних задач; 

 правильність відповідей на питання та відповідний рівень вмінь 
при виконанні практичних завдань. 

 

Завдання оцінюються таким чином: 
91–100 % – «5» 
71–90 % – «4» 
51–70 % – «3» 
50 % та нижче – «2» 

 

Нормативи оцінок: 
«5» – відмінно: 

 за глибоке засвоєння програмного матеріалу; 

 за повні відповіді на питання; 

 вміння розв’язувати конкретні практичні завдання. 
«4» – добре: 

 за повне засвоєння програмного матеріалу і вміння орієнтувати-
ся в новому; 

 змістовні відповіді на запитання; 

 усвідомлене застосування знань для розв’язання практичних за-
вдань; 

 охайне оформлення роботи, у відповіді можуть бути окремі не-
точності, помилки в математичних розрахунках. 

«3» – задовільно: 

 за часткове, неповне висвітлення змісту питань комплексного 
завдання; 

 недостатнє вміння застосовувати теорію для розв’язання прак-
тичних задач; 

 неточність при формуванні записів; 

 помилки в математичних розрахунках; 

 завдання, в основному, виконане, мета досягнута, є розуміння 
основних положень матеріалу. 

«2» – незадовільно: 

 за неопанування значної частини програмного матеріалу; 

 за невиконане завдання; 

 нерозкриття змісту питань, незнання теорії основних питань і 
термінів; 

 невміння розв’язувати задачі.  
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БІЛЕТИ 
 

Варіант № 1 
 

1. У чому полягає різниця між поняттями «метод соціальної 
роботи» та «методологія соціальної роботи»? 

2. Наведіть основні цілі соціальної роботи. Які з них, на Ваш 
погляд, є першочерговими? 

3. Які основні стратегії міжособистісної поведінки виокремлює 
К. Хорні? 

4. Згідно з чиїми дослідженнями до термінології європейської 
соціальної роботи поняття «метод» увійшов після Другої світової 
війни під впливом американських концепцій соціальної роботи? 

а) Г. Попович; 
б) М. Річмонд; 
в) А. Кікало; 
г) Джейн Адамс. 
5. Біологічна основа першої перинатальної матриці за С. Гро-

фом – це: 
а) початок біологічного народження; 
б) біологічні пологи; 
в) досвід початкової симбіотичної єдності плоду з материнсь-

ким організмом під час внутрішньоматкового існування; 
г) безпосередня поява на світ. 
6. Хто досліджуючи особливості переробки інформації й форму-

вання просторових уявлень в осіб з порушенням зору прийшов до 
висновку, що процес розпізнавання образів і обробки інформації у 
зрячих і тотально сліпих людей ідентичний? 

а) Є. А. Клопота; 
б) В. Д. Менделевич; 
в) А. Г. Літвак; 
г) Р. М. Боскік. 

 

Варіант № 2 
 

1. Охарактеризуйте основну мету та завдання сміхотерапії. 
2. Виокреміть роль психотехнік у трансперсональній психоте-

рапії. 
3. Проаналізуйте основні положення системного підходу у 

сімейному консультуванні. 
4. Хто є автором праці «Соціальні діагнози»? 
а) А. Кікало; 

б) М. Річмонд; 
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в) Г. Попович; 
г) Джейн Адамс. 

5. Періодом новонародженості вважають: 
а) перші 28 днів; 
б) перші 25 днів; 
в) перші 30 днів; 
г) перші 15 днів. 

6. До фаз становлення особи з вадами зору як особистості належать: 
а) адаптація; 
б) індивідуалізація; 
в) інтеграція; 

г) всі варіанти правильні. 
 

Варіант № 3 

 

1. Назвіть основні класифікаційні ознаки систематизації ме-

тодів соціальної роботи. 

2. Охарактеризуйте основні категорії понять «психокорекція» 

та «психотерапія». 

3. Які існують напрямки проведення ігротеррапії? 

4. У статусі окремого методу групова соціальна робота почи-

нає розвиватися з? 
а) 30-х років ХІХ ст.; 
б) 30-х років ХVІІІ ст.; 
в) 20-х років ХХ ст.; 

г) 30-х років ХХст. 

5. Перший контакт дитини з матір’ю американський психолог 

Томас Харіс назвав: 
а) материнським інстинктом; 
б) прив’язування матері до своєї дитини; 

в) психологічним народженням людини; 
г) здоровий психічний розвиток дитини. 
6. З якого року використовується термін «діабетична особистість»? 
а) 1990 р.; 
б) 1987 р.; 

в) 1986 р.; 
г) 1984 р. 

 

Варіант № 4 
 

1. Яка роль в психотерапії та суть методу М. Фельденкрайза? 

2. Охарактеризуйте хворобу «олігофренія». 
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3. Охарактеризуйте умови, необхідні для формування в дитині 

позитивної самооцінки за Р. Берне. Чи можете Ви запропонувати 

інші умови? 

4. Ким був заснований Холл-Хаус у 1889 р. у Чикаго? 

а) Джейн Адамс; 
б) А. Кікало; 
в) М. Річмонд; 
г) Г. Попович. 

5. Тривала відсутність ласки, турботи, людського тепла й розу-

міння, тобто всіляка тривала емоційна ізоляцію – це: 
а) депривація; 
б) материнська депривація; 

в) емоційна депривація; 
г) післяпологова депресія. 

6. Психосоматика – це? 
а) Метод психотерапії, саморозвитку і інтегрального навчання зас-

нований на теорії, розробленої італійським психологом і психіатром 
Роберто Ассаджиоли. 

б) Теорія опису особистості, заснована А. Ю. Афанасьєвим 

в) Напрям у медицині та психології, що вивчає вплив психо-

логічних чинників на виникнення і перебіг тілесних захворювань. 
г) Немає правильної відповіді. 
 

Варіант № 5 
 

1. Наведіть характеристику фаз соціальної роботи. 

2. У чому полягає сутність соціально-психологічного захисту 

літніх та старих людей? 

3. Назвіть та охарактеризуйте основні стадії розвитку особи-

стості за К. Юнгом. 

4. В якому році виник термін settlement (сетльмент) англійсь-

кого походження? 
а) 1884 р. в Англії; 
б) 1884 р. в Швеції; 
в) 1885 р. в Англії ; 
г) 1885 р. в Швеції. 

5. Основний конфлікт розвитку в період дошкільного віку  

(47 років) за Е. Еріксоном становить: 

а) ініціатива – почуття провини; 
б) автономія – сумніви, невпевненість; 
в) самоідентичність – рольова невизначеність; 
г) довіра – недовіра. 
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6. Типи орієнтації групової дискусії: 

а) Біографічна, тематична й інтеракційна; 
б) Біографічна, інтеракційна; 
в) Тематична, інтеракційна; 
г) Біографічна, тематична. 

 

Варіант № 6 

 

1. Проаналізуйте види соціально-психологічної дезадаптова-

ності осіб, хворих на онкологію. 

2. Охарактеризуйте кожну з перинатальних матриць. 

3. Охарактеризуйте техніку котерапії. 

4. З грецької «метод» означає: 

а) шлях; 
б) підхід; 
в) роздоріжжя; 
г) узбіччя. 

5. Розлука дитини з матір’ю в ранньому віці є провідним фак-

тором формування у дитини: 
а) психопатичної картини розвитку немовля; 

б) неврозів; 
в) невротичного типу розвитку особистості; 
г) рис озлобленості, жорстокості, агресивності. 

6. Всі методи групової психотерапії умовно підрозділяють на: 
а) Основні, допоміжні, вербальні та невербальні; 
б) Допоміжні, основні; 
в) Вербальні, невербальні; 
г) Немає правильної відповіді. 
 

Варіант № 7 

 

1. Наведіть різні приклади періодизації процесу розвитку  

методології соціальної роботи 

2. Охарактеризуйте форми психопрофілактичної роботи. 

3. Розкрийте суть теорії міжособистісних стосунків Г. Саллівена. 

4. Спосіб організації соціальної роботи, що приводить до дося-

гнення оптимального результату і забезпечує позитивні зрушення 

в розвитку об’єкта (суб’єкта) соціальної діяльності – це: 
а) процедура; 
б) операція; 

в) метод; 
г) технологія. 
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5. Провідна діяльність дошкільного віку: 
а) гра; 
б) навчання; 
в) професійна орієнтація; 
г) всі відповіді правильні. 
6. Ким був введений термін «психодинаміка»? 
а) Фрейд; 

б) Вудвортс; 
в) Еріксон; 
г) Адлер 
 

Варіант № 8 
 

1. Розкрийте суть основних захисних механізмів, виокремле-

них З. Фрейдом. 

2. Наведіть визначення, види та характеристики стратегіям 

втручання у соціальній роботі. 

3. Поясніть терміни «депресія», «стрес», «суїцид», «суїцид аль-

ні наміри». 

4. Супервізія, планування, консультування, супровід практи-

ки, розвиток організації. менеджмент належать до: 
а) первинних методів роботи; 
б) вторинних методів соціальної роботи; 
в) класичних методів соціальної роботи; 
г) нових методів соціальної роботи. 

5. Хто з психологів виділяє три умови, необхідні для формуван-

ня в дитини позитивної самооцінки: внутрішнє, безумовне прийн-

яття батьками своєї дитини; ясні й послідовні вимоги; повага її 

індивізуальності? 
а) Е. Берн; 
б) К. Роджерс; 

в) Р. Берне; 
г) А. Маслоу. 

6. Як тлумачиться поняття «libido»? 
а) інстинкт життя; 
б) інстинкт задоволення; 
в) інстинкт смерті; 
г) інстинкт кохання. 
 

Варіант № 9 
 

1. Наведіть та охарактеризуйте фактори ризику потенційного 

суїцидента. 
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2. Порівняйте психоаналітичну теорію З. Фрейда та аналітич-
ну психотерапію К. Юнга. 

3. Хто є засновником та в чому полягає суть пісочної терапії? 
4. Логічне розмірковування,що рухається від тверджень емпірич-

ного, конкретного, вужчого характеру до більш широкого є: 
а) Аналіз; 
б) синтез; 
в) дедукція; 
г) індукція; 
5. Джерелом конфліктності в підлітків є: 
а) фрустрація їх основних потреб; 
б) комплекс неповноцінності; 
в) розвиток самосвідомості; 
г) почуття непотрібності. 
6. Що таке Его (я)? 
а) інстанція регуляції особи згідно із її внутрішніми потребами 
б) центральна інстанція саморегуляції особи. Его контролює 

поведінку врівноважуючи імпульси з вимогами оточення (соціа-
льного), здійснюється раціональний аналіз ситуації, виробляє 
план поведінки, орієнтуючись на навколишнє середовище; 

в) регуляція своїх дій у зв’язку з очікуванням навколишнього серо-
довища; 

г) моральна інстанція особистісного «я», що виробляє оцінку дій, 
або намірів з точки зору припустимості із урахуванням суспільних 
норм, правил, цінностей та ідеалів. 

 
Варіант № 10 

 
1. Розкрийте зміст арт-терапії, як методу лікування 
2. Які захворювання відносяться до порушень інтелекту та 

психічних захворювань? 
3. Наведіть три форми ідентичності підлітків за Е. Еріксоном. 
4. Робота спрямована на попередження аморальної, протипра-

вної поведінки, виявлення негативного впливу на життя і здоров’я 
людей – це: 

а) соціальна діагностика; 
б) соціальна профілактика; 
в) соціальна корекція; 
г) соціальна реабіалітація. 
5. Усвідомлення тотожності особистості самій собі, її безперер-

вність у часі й пов’язане з цим відчуття називається: 
а) фрустрацією; 
б) агресією; 



Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі 

 

249 

в) залежністю; 

г) ідентичністю. 

6. Що таке «Super ego» (над я)? 
а) інстанція регуляції особи згідно із її внутрішніми потребами 
б) центральна інстанція саморегуляції особи. Его контролює по-

ведінку врівноважуючи імпульси з вимогами оточення (соціального), 
здійснюється раціональний аналіз ситуації, виробляє план поведінки, 
орієнтуючись на навколишнє середовище. 

в) регуляція своїх дій у зв’язку з очікуванням навколишнього серо-
довища 

г) моральна інстанція особистісного «я», що виробляє оцінку 

дій, або намірів з точки зору припустимості із урахуванням сус-

пільних норм, правил, цінностей та ідеалів. 
 

Варіант № 11 
 

1. Проаналізуйте основні організаційні аспекти групової пси-

хотерапії. 

2. Охарактеризуйте соціальну корекцію як метод роботи з уч-

нями. 

3. Проаналізуйте та дайте визначення основним положенням 

теорії К. Юнга. 

4. Спеціальний вид психодрами, спрямований на аналіз відно-

син між різними групами людей – це: 
а) психодрама; 

б) соціодрама; 
в) ігрова терапія; 
г) соціальна терапія. 

5. Вікові межі старшого юнацького віку? 
а) 15–17; 
б) 17–18; 
в) 18–20; 

г) 18–25. 

6. В якому віці виникає фалічна стадія? 
а) 1,5–3 роки; 
б) 2–2,3 роки; 

в) 3–6 років; 
г) 4–8 років. 
 

Варіант № 12 
 

1. Розгляньте та охарактеризуйте класифікацію психічного 

недорозвитку за Д. М. Ісаєвим. 



І. В. Астремська 

 

250 

2. Що таке «групова психотерапія»? Наведіть завдання цього 

виду роботи. 

3. Наведіть мету, завдання та принципи психологічного кон-

сультування. 

4. Який з методів соціальної роботи включає в себе активне 

навчання та психологічний вплив, що застосовується в процесі 

групової взаємодії: 
а) спостереження; 

б) соціально-психологічний тренінг; 
в) опитування; 
г) консультування. 

5. Головне новоутворення раннього юнацького віку? 
а) почуття ідентичності; 
б) комплекс готовності до шкільного навчання; 

в) відкриття власного Я; 
г) абстрактне словесно-логічне мислення. 

6. Яка з форм опору є найсуттєвішою психотерапії? 
а) гумор; 

б) перенесення; 
в) засинання; 
г) мовчання. 

 

Варіант № 13 
 

1. Охарактеризуйте актуальні цілі соціальної роботи. 

2. Охарактеризуйте період юності. Які вікові межі виділяють в 

даному періоді? 

3. Які методики застосовуються в процесі психологічної ре-

абілітації 

4. Найпоширеніший метод групової соціальної роботи при ро-

боті в малих групах, де використовується груповий контекст для 

досягнення як індивідуальних, так і групових цілей: 

а) інтерперсональної допомоги; 
б) патронаж; 
в) раціональний метод; 
г) метод терапії реальністю. 

5. Регресія – це? 
а) психологічний механізм его – захисту, коли поведінка 

пацієнта наближена до дитячої; 
б) ігнорування неприємних факторів та явищ; 
в) людина «вбудовує» в себе цінності та норми іншої людини. 

Шляхом ототожнення; 
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г) зігнання накопиченої енергії на доступний предмет. 

6. Процес самосвідомості, на основі якого відбувається самопі-

знання особистістю самої себе як активного суб’єкта своєї життє-

діяльності? 

а) рефлексія; 
б) автономія; 
в) антипатія; 
г) медитація. 
 

Варіант № 14 

 

1. Наведіть методи групової психотерапії та приклади їх за-

стосування 

2. Охарактеризуйте погляд З. Фрейда на психосоматичні 

симптоми. 

3. Назвіть та дайте характеристику ключовим компонентам 

методики репетиції поведінки. 

4. Скільки фаз включає в себе лінійний підхід? 
а) 2; 
б) 6; 

в) 4; 
г) 8. 

5. Вивчення способів репрезентації себе в соціальних ситуаціях 

і регулювання поведінки з метою справити бажане враження? 
а) рефлексія; 
б) презентація; 
в) саморегуляція; 

г) само моніторинг. 

6. Заперечення – це? 
а) психологічний механізм его – захисту, коли поведінка пацієнта 

наближена до дитячої; 

б) ігнорування неприємних факторів та явищ; 
в) людина «вбудовує» в себе цінності та норми іншої людини. 

Шляхом ототожнення; 
г) зігнання накопиченої енергії на доступний предмет. 

 

Варіант № 15 

 

1. Назвіть основні принципи концепції оперантного замовлення. 

2. В чому полягає основна мета та завдання психодрами? 

3. Охарактеризуйте концепцію транзактного аналізу Е. Берна. 
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4. Загальні підходи до процесу надання допомоги, якими послу-

говуються соціальні працівники у своїй повсякденній діяльності – це: 
а) лінійний підхід; 
б) комбіноване втручання; 

в) стратегії втручання; 
г) не має вірної відповіді. 

5. Основними напрямами соціальної роботи з особами похилого 

віку є: 
а) створення умов для прояву активності людей похилого віку в мі-

кросоціумі й задоволення їхніх інтересів; 
б) виявлення осіб, які потребують соціального піклування вдома й 

у спеціальних установах; 
в) роз’яснювальна робота серед близьких і різних людей похилого віку; 

г) всі відповіді правильні. 

6. Хто ввів поняття «самість»? 
а) Хорні; 
в) Фром; 
б) Фрейд; 

г) Юнг. 

 

Варіант № 16 

 

1. Наведіть класифікацію технологій соціальної роботи. 

2. Опишіть декілька прийомів психокорекції. 

3. Виокреміть та охарактеризуйте основні компоненти струк-

тури особистості за З. Фрейдом. 

4. Який тип стратегії втручання характеризують безпосеред-

нім наданням послуг тим, хто їх потребує? 
а) комбіноване втручання; 

б) пряме втручання; 
в) втручання, спрямоване на зміну системи; 
г) проміжне втручання. 

5. Наука, що вивчає процес старіння людини, називається: 
а) психологія; 

б) геронтологія; 
в) гістологія; 
г) бріологія. 

6. Що таке конгруентність? 
а) безумовне сприйняття клієнта; 
б) тілесний контакт; 
в) поняття, що передається за допомогою «основних слів я-ти»; 

г) відповідність між почуттями та змістом висловлювань. 
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Варіант № 17 
 

1. Наведіть класифікації методів соціальної роботи за різними 

ознаками. 

2. Проаналізуйте види психологічного консультування. 

3. Назвіть та охарактеризуйте основні стадії розвитку особи-

стості за К. Юнгом. 

4. Одним із завдань перспективної цілі соціальної роботи є: 
а) Вивчення причин зниження продуктивності діяльності та пошу-

ки шляхів їх подолання; 
б) Регуляція стосунків у системах: вчитель-дитина, дорослий-діти, 

керівник-підлеглий, колега-колега тощо. Залагодження конфліктів; 

в) сприяння розвитку кращого розуміння індивідом себе, його 

самосприйняття, усвідомлення власного «Я», почуття впевненості 

в своїх силах; 
г) Розв’язання психологічних проблем особистого життя людини; 

5. Соціальний захист населення літнього і старечого віку здійс-

нюється за напрямами: 
а) Профілактика; 
б) Підтримка; 
в) Представництво; 

г) всі відповіді правильні. 

6. Основні компоненти роджеріанської психотехніки: 

а) турбота, емпатичне слухання, конгруентність; 
б) психологічний клімат; 
в) самість, співчуття, конгруентність; 
г) емпатія. 

 

Варіант № 18 

 

1. Задоволення яких базових потреб вважав Е. Фром пов’язаним 

з процесом розвитком особистості? Дайте їм характеристику. 

2. Проаналізуйте психологічні та соціологічні методи та їх 

роль у соціальній роботі. 

3. У чому полягають особливості роботи з людьми зрілого віку? 

4. Суттю Парадоксальної інструкції прийому психокорекції є: 
а) Заборона пропонувати клієнту прийняття життєво важливих 

рішень; 

б) Доведення протиріч клієнта до такої межі, коли стає очевид-

ним їх непродуктивний характер; 
в) Соціальний працівник приймає інтерпретації клієнта і лише хоче 

сказати йому, що клієнт дещо не врахував у своєму баченні ситуації; 
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г) Передбачається обов’язкове розширення знань і вмінь клієнта з пси-
хології, на базі яких клієнту пропонується чітка рекомендація: що психо-
логічно доцільно робити у схожих ситуаціях, а що робити не варто; 

5. Спеціальний вид психодрами, спрямований на аналіз відно-

син між різними групами людей – це: 
а) психодрама; 

б) соціодрама; 
в) ігрова терапія; 
г) соціальна терапія. 

6. Інвалідам якої групи притаманна низька самооцінка, супере-

чливе відношення до людей, емоційна незрілість? 
а) Інваліди І групи з дитинства. 
б) Інваліди ІІ групи з дитинства. 
в) Інваліди ІІІ групи з дитинства. 
г) Всі варіанти відповідей правильні. 
 

Варіант № 19 
 

1. Проаналізуйте проблеми методології соціальної роботи. 

2. Дайте характеристику невротичним тенденціям, виокрем-

лених К. Хорні. 

3. Назвіть основну мету та етапи казкотерапії. 

4. Що таке Індивідуальне консультування? 

а) це робота соціального працівника, спрямована на одного 

клієнта при відсутності сторонніх осіб; 
б) це робота соціального працівника; 
в) це робота соціального працівника, спрямована на одного клієнта; 
г) всі варіанти правильні; 

5. Мотиваційний бар’єр – це? 
а) Обставини, які роблять спілкування нецікавим або непотрібним; 
б) Різний інтелектуальний рівень партнерів. 
в) Небажання спілкування внаслідок антипатії до партнера. 
г) Незадовільний зовнішній вигляд, манера поведінки. 

6. В яких роках з’являється транс персональна психологія? 
а) 50-ті роки ХІХ ст.; 
б) 70-ті роки ХХ ст.; 

в) 60-ті роки ХХ ст.; 
г) 60-ті роки ХІХ ст. 
 

Варіант № 20 
 

1. Охарактеризуйте основні форми соціальної роботи до появи 

методології соціальної роботи. 
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2. Охарактеризуйте поняття «психодіагностика». Яка відмінність 

між психодіагностикою та психологічним консультуванням? 

3. Хто розробив метод швидкого лікування фобій? Охаракте-

ризуйте цей метод. 

4. Що означає слово «фобія»? 
а) в перекладі з Китайського означає «гроші»; 
б) в перекладі з Грецького означає «страх, жах»; 
в) всі варіанти правильні; 
г) в перекладі з Французького означає «мир»; 

5. Комплексне лікування психічних, нервових і психосоматич-

них розладів, яке вирішує завдання щодо пом’якшення чи лікві-

дації наявної симптоматики – це? 
а) Психокорекція. 

б) Психотерапія. 
в) Ігрова терапія. 
г) Арттерапія. 

6. Хто розділив появу людини на світ на 4 періоди (матриці)? 
а) Джеймс. 
б) Ранк. 
в) Гроф. 
г) Бейтсон. 

 

Варіант № 21 

 

1. Дайте визначення та основну характеристику поняття «тех-

нологія соціальної роботи». 

2. У чому полягає сутність психодиінамічного напрямку ко-

лекційної роботи з сім’єю? 

3. Розкрийте зміст основних понять теорії К. Роджерса. 

4. Ким була розроблена схема лікування фобії? 
а) Всі варіанти правильні; 
б) Фрідріхом Ніцше; 
в) Максом Вебером; 

г) Річардом Бендлером; 
5. Вид і спосіб емоційно-психологічного, педагогічного впливу, 

соціально-морального формування особистості – це? 
а) Музикотерапія. 
б) Глинотерапія. 

в) Казкотерапія. 
г) Ізотерапія. 

6. Ребефінг – це? 
а) система фізичних вправ; 
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б) система зв’язного, безпреривного дихання, спрямована на 
зняття стрессу; 

в) вид тренінгу; 
г) метод виходу з трансу. 

 
Варіант № 22 

 
1. Наведіть різні визначення поняттю «індивідуальне консуль-

тування». 
2. Охарактеризуйте та назвіть представників транс персо-

нальної психотерапії. 
3. Які три основні компоненти танцювально-терапевтичного 

процесу виділила Джоан Смолвуд? 
4. В основі нарративного підходу в сімейній психотерапії лежить: 
а) робота з індивідами; 
б) робота з життєвими історіями пацієнтів і створення альтер-

нативних оповідань; 
в) робота з сімейними фотографіями; 
г) робота з найближчим оточенням сім’ї. 
5. Що не входить до форм (видів) ДЦП? 
а) Потрійна геміплегія. 
б) Геміпаретична форма. 
в) Гіперкінетична. 
г) Спастична диплегія. 
6. Техніки релаксації, пов’язані з: 
а) аналізу ранніх дитячих травм та їх фіксації в соматичних струк-

турах; 
б) автокорекцією психосоматичної напруги і орієнтуються на 

досягнення аутогенного трансу через зниження м’язового тонусу; 
в) використовують додаткові зовнішні гетеро- або аутотактильні 

дії, спрямовані на активізацію оновлювальних і коригувальних проце-
сів в організмі; 

г) досягнення психоемоційної свободи, відреагування і подолання 
внутрішніх переживань та комплексів у театральній дії. 

 
Варіант № 23 

 
1. Дайте визначення поняттям «сімейне консультування» та 

«сімейна психотерапія». В чому полягає відмінність між цими 
двома поняттями? 

2. Охарактеризуйте танець як метод терапії. 
3. Дайте визначення та охарактеризуйте суть синдрому емоційного 

вигоряння. 
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4. Період коли діти виростають та відділяються від сім’ї, ство-

рюють власну, в сімейних відносинах характеризуються як: 
а) раптові труднощі; 
б) хронічні труднощі; 

в) кризові труднощі; 
г) немає правильної відповіді. 
5. Стандартизовані методики психологічного виміру, що  

передбачають кількісний вимір показників психічного розвитку ди-

тини – це? 
а) Експеримент; 
б) Спостереження; 

в) Тести; 
г) Бесіда. 

6. Техніки пов’язані зі спонтанною руховою активністю, рухо-

вим і мовним посиленням станів, що допомагають катарсичному 

відреагуванню емоційних комплексів і пригнічених афективних 

станів називаються: 
а) танцювально-рухові техніки; 

б) експресивні техніки; 
в) тактильно-комунікативні техніки; 
г) немає правильної відповіді. 

 

Варіант № 24 

 

1. Надайте характеристику факторам, які визначають специ-

фіку сучасної методології соціальної роботи. 

2. Які Ви знаєте фази розвитку психотерапевтичної групи? 

3. Охарактеризуйте суть первинної терапії А. Янова. 

4. Теоретиками якого напрямку є Дж. Хейлі, К. Маданес,  

Л. Хоффман: 
а) психодинамічного; 
б) дисфункціонального; 

в) системного; 
г) функціонального. 

5. Найважчим ступенем розумової відсталості при олігофренії є: 
а) дебільність; 
б) імбецильність; 

в) ідіотія; 
г) шизофренія. 

6. Вільгельм Райх австрійський психіатр, представник неопси-

хоаналізу, який: 
а) винайшов методи тілесної терапії; 
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б) ввів у вжиток термін «тілесна терапія»; 
в) спростував тілесну терапію 

г) запропонував структуру особистості, яка складається з трьох 

незалежних рівнів. 

 

Варіант № 25 

 

1. Наведіть особливості (характерні риси) технологій соціаль-

ної роботи. 

2. Охарактеризуйте систему «консультант – сім’я». 

3. Розкрийте зміст та роль релаксації. 

4. Одночасна участь в роботі з клієнтами двох або більше пси-

хологів, називається: 
а) психотерапія; 
б) драмотерапія; 
в) консультація; 

г) котерапія. 

5. Астенічну, атонічну, дисфоричну та стенічну форми психіч-

ного недорозвитку у 1982 році виділив: 
а) В. М. Синьов; 
б) Х. Г. Ходос; 
в) М. А. Бернштейн; 

г) Д. М. Ісаєв 
6. Кататимно-імагінативна психотерапія – це: 
а) соціодрама; 
б) арт-терапія; 
в) психодрама; 

г) символодрама. 

 

Варіант № 26 

 

1. Розкрийте структурний зміст технології соціальної роботи. 

2. Які техніки містить реконструкція сімейних відносин? 

3. Розкрийте основні положення психотерапії кататимного пе-

реживання образів. 

4. В якому році було вперше описано використання телефону у 

процесі сімейного консультування: 
а) 1990; 
б) 1899; 

в) 1980; 
г) 1991. 
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5. Психічне захворювання, що протікає зі швидкими або пові-

льними змінами особистості, такими як зниження енергетичного 

потенціалу, що прогресує, інтровертованість, емоційне збідніння, 

викривлення психічних процесів це: 
а) деменція; 
б) травматична епілепсія; 
в) шизофренія; 
г) маніакально – депресивний психоз. 

6. Відомий німецький психотерапевт Ханскарл Лейнер розробив: 
а) психодраму; 
б) арт-терапію; 
в) соціограму; 

г) немає вірного варіанту. 

 

Варіант № 27 

 

1. Запропонуйте визначення і дайте характеристику спеціаль-

них методів соціальної роботи. 

2. Наведіть етапи розвитку дитини до народження. 

3. В чому полягає суть методу символдрами? 

4. Яка методика була описана Бреслоу і Хролом у 1977 р.? 

а) «сімейно- терапевтичний марафон». 
б) «сімейна фотографія». 
в) «сімейна скульптура». 
г) «телефонні дзвінки». 

5. До етапів процесу реабілітації психічно хворих відносять: 
а) медичний, професійний соціальний; 
б) психологічний, медичний, педагогічний; 
в) соціальний, медичний, педагогічний; 
г) медичний, психологічний, соціальний. 

6. Історія символ одрами починається з 
а) 1999 року; 
б) 1970 р.; 
в) 1900 р.; 

г) 1948 р. 

 

Варіант № 28 

 

1. Надайте визначення поняттю «процес соціальної роботи». 

Як Ви особисто його розумієте? 

2. Назвіть та дайте характеристику основним технікам транс-

персональній психотерапії. 
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3. Охарактеризуйте зміст та стадії проведення методики сен-

сибілізації. 

4. За класифікацію віку Б.Урланіса, повна зрілість – це: 
а) 60–69 років; 

б) 45–59 років; 
в) 70–79 років; 
г) 25–44 років. 

5. Яка з форм психічного недорозвитку охарактеризована нище? 
«…характеризується нерівномірним розвитком інтелектуальних, 

мнемічних і емоційно-вольових процесів. У хворих яскравіше виражені 
й стійкі спонукання й потяги, що сприяє формуванню в них завзятості 
в подоланні виникаючих перешкод». 

а) астенічна; 
б) антонічна; 

в) дисфорична; 
г) стенічна. 

6. «Сновидіння на яву» в символодрамі мають назву: 
а) нірвана; 

б) імагінації; 
в) міражі; 
г) немає вірного варіанту. 

 

Варіант № 29 

 

1. Які існують підходи до тлумачення суті процесу соціальної 

роботи? 

2. Розкрийте суть тілесної терапії. 

3. Проаналізуйте та порівняйте роль А. Хілла та К. Юнга в ро-

звитку арт-терапії. 

4. Хто з академіків вважає, що фізіологічно незрілими діти на-

роджуються через неправильний перебіг вагітності, що не дає мо-

жливості реалізувати спадкоємну програму і заважає повноцінно-

му формуванню майбутньої дитини? 
а) Л. О. Бадалян; 
б) А. Нагорний; 
в) А. Мудрик; 

г) І. А. Аршавський. 

5. Поняття «зона найближчого розвитку» в науковий обіг ввів: 

а) Л. Виготський; 
б) В. Синьов; 
в) Д. Ісаєв; 
г) М. Бернштейн; 
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6. Ким і в якому році вперше було використано термін арт-

терапія? 
а) Ж. Морено у 1900 р.; 

б) А. Хіллом у 1938 р.; 
в) К. Юнгом у 1960 р.; 
г) М. Візордсон у 1970 р. 

 

Варіант № 30 

 

1. На яких рівнях реалізується соціальні робота? Проаналізуй-

те спільні і відмінні риси між рівнями соціальної роботи. 

2. Дайте характеристику методу структурної інтеграції (рольфінгу). 

3. Назвіть та розкрийте зміст етапів процедури систематичної 

десенсибілізації. 

4. Теорію індивідуального розвитку, яка дістала назву «енер-

гетичне правило рухової активності» розробив: 

а) І. А. Аршавський; 
б) Р. Катлер; 
в) З. Фрейд; 
г) С. Гроф. 

5. Осіб з повною відсутністю зорових відчуттів, або ті, які мають 

залишковий зір або здатність до світловідчуття відносять до групи: 
а) незрячі; 
б) абсолютно або тотально незрячі; 
в) слабо зорі; 
г) сліпонароджені. 

6. Хто є засновником сміхотерапії? 
а) Норман Казінс; 
б) Дора Калфа; 
в) Шарлотта Бюллер; 
г) Карл Юнг.  


