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МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2 МОДУЛЮ 

«Супервізія 

в соціальній роботі» 
 

 

Теми рефератів 
1. Методи і принципи супервізії соціального працівника. 
2. Супервізія як модель аналізу і компетентного розв’язання ситуа-

цій, що виникають у взаємодії з клієнтами. 
3. Супервізія як метод підготовки соціальних працівників до прак-

тичної діяльності. 
4. Особливості становлення супевізії в Україні. 
5. Історія розвитку супервізії в соціальній роботі в країнах СНД. 
6. Супервізія в європейських країнах. 
7. Сучасний стан розвитку супервізії в різних державних та недер-

жавних соціальних установах України. 
8. Типи супервізії та їх арактеристика. 
9. Проблеми часових меж в супервізії. 
10. Відповідальність та конфіденційність в процесі супервізії. 
11. Методи та техніки супервізії. 
12. Паралельні процеси в супервізії. 
13. Опірність (тривога) молодого соціального працівника та стратегії 

подолання опору. 
14. Супервізійні відносини в професійній діяльності молодого спеці-

аліста соціальної роботи. 
15. Форми супервізії: сутність, порявняльна характеристика. 
16. Фокусування в супервізії. 
17. Переваги та недоліки індивідуальної і групову супервізії. 
18. Моделі колегіальної супервізії. 
19. Групова супервізія та її особливості проведення в соціальній ро-

боті. 
20. Види групової супервізії, їх переваги і недоліки у використанні в 

соціальній роботі. 
21. Типові якості та властивості супервізора, їх вплив на групову 

супервізію. 
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22. Модель розвитку вмінь супервізії. 
23. Модель супервізії Т. Харді і У. Делуорта. 
24. Змішана модель супервізії. 
25. Навчання та розвиток як головна умова кар’єрного росту супервізора. 
26. Особливості розвиткового підходу до навчання супервізорів. 
27. Необхідність навчання супервізорів у соціальній роботі. 
28. Ролі соціального працівника як фактори формування характеру 

супервізора. 
29. Чинники контексту та аспекти стилю, які впливають на станов-

лення супервізора. 
30. Власні потреби діяльності супервізора в новому оточенні. 
31. Професійна психологічна травма. Профілактична робота при 

психологічних травмах супервізованих 
32. Професійне вигорання: характеристика етапів та корекція наслідків. 

 

Вимоги до написання рефератів 
1. Зміст реферат у повинен відповідати темі, зазначеній у заголов-

ку. Обсяг може становити до 20 аркушів формату А4 друкованоготекс-
ту. Кількість опрацьованої літератури не менше ніж 10–15 джерел 
(крім підручників). У залежності від теми реферату список літератури 
може складати до 25 джерел. 

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

3. Посилання па літературу вміщуються у тексті в квадратних лу-
жках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури, 
через кому – сторінка, на яку є 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; 
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г) на останньому аркуші вміщується список джерел та використаної 
літератури. 

5. зразок оформлення списку літератури: 
а) монографія: Ионин Л. Г. Георг Зиммель – социолог (критичес-

кий очерк) : [монография] / Л. Г. Ионин. – М. : Наука, 1981. – 129 с. 
підручник: Соціологічна думка України : [навч. посібник] / М. В. Заха-

рченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. – К. : Заповіт, 1996. – 434 с. 
б) стаття у періодиці: газета: Матяш І. Український соціологіч-

ний інститут М. С. Грушевського: основні напрями та етапи діяльності /  
І. Матяш // Історія України. – 2000. – 2 січня. 

журнал: Василенко Н. П. Академик Богдан Александрович Кистя-
ковский / 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, ясний та правильний виклад матеріалу; унормованість 

української літературної мови; 
е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 

 

Тести 
 

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, оди на один; 
2) групова, формальна, кризова, один на один; 
3) індивідуальна, групова, конфіденційна, формальна; 
4) індивідуальна, кризова, конфіденційна, неформальна. 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Yeto_dobavit_v_soderzhanie.docx%23_Toc288485961
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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 ос-

нови 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 ро-

боти можна диференціювати на три складові. Позначте неправи-

льну 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 супервізова-

ного, 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 учи-

тель, переймаючись тим, як його підопічний опановує знання і 

навички. 
1) навчальний; 
2) консультаційний; 
3) посередницький; 
4) наставницький. 

10. Знайдіть неправильну відповідь. Як адміністративний ме-

тод, супервізія полягає у: 
1) Призначенні клієнту найбільш відповідного соціального праців-

ника; 
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2) обговоренні плану втручання в соціальну ситуацію; 
3) перегляді процесу роботи з клієнтом; 
4) консультуванні соціального працівника, щодо вирішення про-

блемної 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 пра-

цівників; 
4) немає жодної правильної відповіді. 

13. До основних функцій супевізії не належить: 
1) підтримка персоналу; 
2) управління персоналом; 
3) навчання персоналу; 
4) тільки супровід та спостереження за персоналом. 

14. Що не відноситься до юридичних та етичних принципів у 

роботі супервізора з супевізованим? 
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) всі відповіді правильні. 

2. В 1989 році авторами чотирьох основних різновидів супервізії 

стали: 
1) П. Хоукінс та Р. Шохет; 
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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 правильні. 

4. Одним із засобів обміну важливою інформацією та розвитку 

стосунків в супервізії є: 
1) обмін очікуваннями; 
2) конфіденційність; 
3) обговорення попереднього досвіду; 
4) всі відповіді правильні. 

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 в 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 відносяться: 
1) рольові ігри; 
2) презентації; 
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3) спільний перегляд відеоматеріалів; 
4) всі відповіді правильні. 

10. Основні елементи супервізії за функціональнім поділом: 
1) управління; 
2) практика; 
3) діяльність працівника; 
4) всі відповіді правильні. 

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 правильні. 

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) всі відповіді правильні. 

 
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) з формування відкритого й підтримуючого середовища; 
3) з поради; 
4) із 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; 
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2) саморозкриття; 
3) перенесення; 
4) динамічний зв’язок. 

4. Яка з перелічених теорій наголошує на важливості справж-

ності, 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 динамі-

чного 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 викорис-

товувати 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. Розташування неприємної інформації між приємними  

моментами роботи це? 
1) «розламування»; 
2) посилання на себе; 
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3) «сендвич»; 
4) «розшатування». 

11. Хто з перелічених нижче дослідників відкрив двухспрямо-

ваність 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 свого 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. 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 відкри-

тістю, дружніми відносинами між супервізором і супервізованим? 
1) дистанційний; 
2) прихильний; 
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3) консультаційний; 
4) наставницький. 

5. Яка наведена група належить до числа нефективних 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 фор-

мування запиту супервізії у відповідності 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 вчений запропонував шостифокусну 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 шос-

тифокусної моделі супервізії? 
1) процес надання соціальних послуг; 
2) враження супервізора; 
3) фокусування на широкому контексті; 
4) розповіді фахівця-початківця. 

11. У якій групі вірно наведені форми супервізії? 
1) групова,індивідуальна; 
2) колегіальна, фокусована; 
3) групова, фокусована; 
4) групова, дистанційна. 
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12. Яка форма супервізії створює природний формат для досяг-

нення професійної соціалізації і сприяє навчанню через безпосере-

дній 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 кваліфіко-

вану групову супервізію; 
3) коли у супервізованого немає можливості одержувати кваліфіко-

вану 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 5. Супервізорські моделі 

1. Основний засіб, за допомогою якого визначений установою 

супервізор полегшує роботу персоналу, індивідуально й колектив-

но та забезпечує стандарти роботи: 
1) допомога; 
2) адаптація; 
3) супервізія; 
4) профілактика. 

2. Допомогти супервізованому якнайефективніше виконувати 

завдання, зазначені в посадових обов’язках – це є: 
1) завдання супервізії; 
2) ціль супервізії; 
3) мета супервізіії; 
4) засіб супервізії. 

3. Системний образ дій, за допомогою якого проводиться супер-

візія? 
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; 
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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 по Й. Столтен-

бергу? 
1) 1981 році; 
2) 1986 році; 
3) 1856 році; 
4) 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. Делуорта. 
2) Т. Харді. 
3) Б. Поуел. 
4) К. Роджерсс. 

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) фаза звязку; 
2) індуктивна; 
3) дедуктивна; 
4) продуктивна. 

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; 
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4) супервізор. 

12. Змішана модель заснована на: 
1) оособистісному та професійному розвитку супервізованого; 
2) професійному розвитку супервізованого; 
3) розвитку супервізованого; 
4) розумовому розвитку супервізованого. 

13. Стадії на які може бути умовно розділений розвиток супер-

візованого? 
1) початкову та допоміжну; 
2) допоміжну і «просунуту»; 
3) проміжну і «просунуту»; 
4) початкову, проміжну і «просунуту». 

 
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 6. Навчання та розвиток в супервізії соціальної роботи 

1. Початок трансформування соціального обслуговування почався 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 стосовно 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 прийма-

ти рішення. 

5. Найціннішим ресурсом в соціальній організації є: 
1) персонал; 
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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) спервізія «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) чрез 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) анти дискримінаційний. 

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

11. Вкажіть категорії працівників, яким у першу чергу необхід-

на супервізія? 
1) тренери команд, менеджери, організатори зборів; 
2) керівники організацій, учителі, супервізори; 
3) підлеглі, працівники нижчого рангу; 
4) робочі та їх сімї. 

12. Яка з наведених функцій не відноситься до супервізора? 
1) Забезпечення для членів персоналу можливості діяти, вчитися й 

розвиватися; 
2) забезпечення супервізування процесу роботи; 
3) залучення до організаторської роботи; 
4) посередництво. 
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13. Чому виникає необхідність навчання авторитетних суперві-

зорів? 
1) через застарілі звички супервізорів; 
2) через вік досвідчених супервізорів; 
3) через «відбитки» радянської школи; 
4) 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 7. 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 супер-

візованих є той тип влади та повноважень, які? 
1) вони спостерігали, коли будучи маленькими; 
2) були нав’язані батьками; 
3) були нав’язані суспільством; 
4) всі відповіді правельні. 

5. Супервізорські ролі припускають наявність специфічних 

стратегій, які пропорційно використовуються у роботі кваліфіко-

ваним соціальним? 
1) працівником-альтруїстом; 
2) працівником-спеціалістом; 
3) спеціальним-працівником; 
4) працівником-наставником. 
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6. Хто в якості адміністратора спостерігає за тим, щоб дії уста-

нови відповідали прийнятим стандартам та угодам? 

1) соціальний працівник; 

2) медичний працівник; 

3) технічний працівник; 

4) всі відповіді правельні. 

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. Склад кого 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) правельна репутація; 

3) негативна репутація; 

4) візуальна репутація. 

10. Вміння визнавати власні обмеження та оцінювати, коли ж 

потрібно отримати допомогу від інших – це? 

1) ознаки не зрілого підходу; 

2) ознаки не професійного 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 молоди-

ми фахівцями? 

1) учителя; 

2) терапевта; 

3) керівника; 

4) експерта. 
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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 правильні. 

14. Для подолання проблем конкуренції вчені радять зробити? 
1) зібрати членів команди для того, щоб обговорити зміни; 
2) зясувати для себе свою нову роль; 
3) провести щирі індивідуальні зустрічі з кожним членом команди; 
4) всі відповіді правильні. 

 
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). 
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Контрольні питання. Питання до заліку 
 

1. Супервізія: характеристика поняття, аналіз підходів до визначення. 
2. Основні цінності супервізії. 
3. Принципи супевізії (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 сто-

сунків. 
7. Види супервізії та їх характеристика. 
8. Відповідальність і конфіденційність супервізора і супервізованого. 
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 в професій-

ній 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. 
21. Стилі супервізії у соціальній роботі. 
22. Порівняльна характеристика колегіальної, групової та індивідуа-

льної супервізії. 
23. Фокуси супервізії. Шестифокусна модель Е. Уільямса. 
24. Суть та особливості проведення групової супервізії. 
25. Основні переваги та недоліки групової супервізії. 
26. Обернена та заміщена супервізія: поняття, основні характеристики. 
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 в 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. 
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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. 
41. Процес навчання в супервізії. Розвиток супервізора. 
42. Створення умов для ефективної супервізії у соціальних організа-

ціях. Ефективність навчання супервізорів. 
43. Розвитковий підхід як основа для навчання супервізорів. 
44. Етапи розвитку професійної кар’єри супервізора. Знання та вмін-

ня, що необхідні супервізору для професійного розвитку. 
45. Особистісний досвід, що формує характер майбутнього суперві-

зора. 
46. Ролі соціального працівника як супервізора. 
47. Особливості стилю супервізора. 
48. Контекст супервізії та його чинники. 
49. Переваги супервізора в новому оточені. 
50. Потреби супервізора в організації.  

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

52. Професійне вигорання. Етапи емоціного вигоряння: можливі нас-
лідки та рекомендії щодо профілактичної та корекційної роботи. 

53. Професійна психологічна травма. Реакція супервізора на травму. 
54. Перші ознаки травмованості працівника соціальної служби. Ада-

птація до травми. 
55. Профілактична робота. Психологічний індивідуальний дебрифінг. 
56. Можливості портфоліо супервізованого. Самооцінка молодого 

фахівця. 
57. Аналіз самооцінки, помилок в роботі, діагностики та оцінки. 
58. Функції супервізора щодо закінчення консультування. Характе-

ристика результату консультуваня. 
59. Рекомендації щодо роботи супервізора на різних рівнях його 

професійного розвитку. 
60. Якості супервізора. Адаптовані системи оцінок для суперізора 

при незадовільному оцінюванні. 
  


