
1.Консультування - це.... 

а) подолання чи послаблення порушень від психічного розвитку; 

б) соціально організований процес спілкування соціального працівника з 

клієнтом, за допомогою якого у клієнта можуть бути актуалізовані 

додаткові психічні сили і здібності заради пошуку нових можливостей 

виходу із тяжких життєвих ситуацій;  

в) надання людині правильних відповідей; 

г) засоби, механізми та процеси, що описують трансформацію культури, її 

зміни у процесі і часі.  

2. У соціально-педагогічному консультуванні виділяють .... етапів: 

а) 4; 

б)5; 

в)6; 

г)7.  

3.Заключним етапом у соціально-педагогічному консультуванні є: 

а)Надання рекомендацій; 

б)Оцінка результатів; 

в)Домовленість про наступну зустріч; 

г)Укріплення мотивації на виникнення прийнятого рішення. 

4.За способом взаємодії соціально-педагогічне консультування 

поділяють: 

а)Безпосереднє; 

б)Телефонне; 

в)Опосередковане; 

г) Усі відповіді вірні. 

 

 



5.Бесіда, консультація, інформування, консультація по телефону 

«Довіри», листування - 

а) вид індивідуальної форми роботи з сім'єю; 

б) вид масової роботи з сім'єю; 

в) соціальне обслуговування сім'ї; 

г) всі відповіді правильні.  

6.До заборонених прийомів консультування належать: 

а) Висловлювання-рішення, висловлювання-заперечення; 

б) Висловлювання-рішення, висловлювання-заперечення, висловлювання, які 

занижують самооцінку; 

в) Висловлювання-заперечення , висловлювання-думка; 

г) Висловлювання, які занижують самооцінку. 

7. Консультація окремої особистості, сім'ї або групи з проблем їх 

соціального функціонування це: 

а)програмне консультування; 

б)індивідуальне консультування; 

в) конкретне консультування; 

г) групове консультування. 

8. Форми консультування є: 

а) за кількістю учасників; за місцем проведення; за способом взаємодії; 

б)індивідуальні; групові; конкретні; 

в) програмні; конкретні; загальні; 

г) усі відповіді неправильні. 

9. Найчастішими серед помилок телефонного діалогу є: 

а)надмірно швидке визначення проблеми; 

б)надання великої кількості часу для бесіди; 

в) щире спілкування; 



г) немає правильної відповіді. 

10. Соціально-педагогічне консультування, яке передбачає двобічний 

процес розв'язання проблемами з метою аналізу та поліпшення 

діяльності установки: 

а)конкретне; 

б)програмне; 

в)комбіноване; 

г)спеціалізоване.  

11.За способом взаємодії соціально-педагогічне консультування 

поділяють: 

а)безпосереднє; 

б)телефонне; 

в)опосередковане; 

г) усі відповіді вірні 

12.До заборонених прийомів консультування належать : 

а) Висловлювання-рішення , висловлювання-заперечення 

б) Висловлювання-рішення , висловлювання-заперечення , висловлювання, 

які знижують самооцінку 

в) Висловлювання-заперечення , висловлювання-думка 

г) Висловлювання, які занижують самооцінку 

13.Особливості професійного спілкування соціальних педагогів і 

клієнтів обумовлені.... 

а)етичними стандартами соціальної роботи, цінностями; 

б)цінностями, культурними традиціями; 

в)віковими та іншими характеристиками клієнтів; 

г)все перераховане вище. 

 



14.Комунікатор – це 

а) людина, яка направляє інформацію. 

б)людина, яка сприймає інформацію. 

в) це інформація, що її передають. 

г) всі відповіді правильні. 

15.Консультація – це 

а) порада, пояснення спеціаліста з будь-якого питання. 

б) процес, коли консультант і спеціаліст ведуть розмову стосовно проблеми 

клієнта. 

в) процес, коли клієнт розповідає консультанту суть своєї проблеми. 

г) всі відповіді правильні. 

16.Конфіденційність – це 

а)повага до тайни клієнта, не розповсюдження її. 

б) анонімність працівника. 

в) не ведення записів соціального працівника стосовно його клієнта. 

г) всі відповіді правильні. 

17. Форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю: 

А) бесіда, консультування, інформування; 

Б) індивідуальна, групова; 

В) індивідуальна, групова, масова; 

Г) всі відповіді правильні. 

18.Бесіда, консультація, інформування, консультація по телефону 

«Довіри», листування - 

А) вид індивідуальної форми роботи з сім'єю; 

Б) вид масової роботи з сім'єю; 

В) соціальне обслуговування сім'ї; 

Г) всі відповіді правильні. 



19.Роль консультанта при консультуванні сім'ї після розлучення та 

неповних сімей полягає у наданні порад та рекомендацій на основі: 

А) визначення прихованих почуттів та бажань людей, які знаходяться у 

важкій ситуації самі і несуть відповідальність перед суспільством за 

долю дітей після розлучення; 

Б) відчуттів та проблем матері після розлучення; 

В) відчуттів та проблем батька після розлучення; 

Г) відчуттів та проблем дитини після розлучення батьків.  

20.Першим етапом спілкування має бути: 

а) вирішення проблеми; 

б) орієнтація в ситуації, спілкування; 

в) встановлення контакту (знайомство); 

г) обговорення проблеми, яка цікавить.  

21.Емпатія - це... 

а) вчування, проникнення; 

б) пристосування; 

в) байдужість; 

г) відхилення.  

22. Емпатійне слухання - це.... 

а) система умовних знаків, утворюваних рухами рук, мімікою обличчя, 

рухами тіла; 

б) активний процес взаємодії соціального педагога - консультанта з 

клієнтом; 

в) матеріальні блага, необхідні для відновлення, відтворення фізичних сил; 

г) карта ціннісних орієнтацій особистості, її пріоритетів, очікувань. 

23.  Переконати клієнта в тому, що ви відчуваєте щирий інтерес до його 

проблеми, прагнете йому допомогти це: 

а) фаза розради; 



б) створення клімату; 

в) діагноз; 

г) фаза дослідження. 

24. З якою метою у соціально-педагогічному консультуванні 

використовують психологічні методи? 

А) корекція психічних порушень; 

Б) діагностика особливостей індивіда та організація на основі отриманих 

результатів різних видів психотерапевтичної та психокорекційної 

роботи; 

В) задля формування позитивного досвіду поведінки у клієнта; 

Г) для аналізу відносин між різними групами людей; 

25.  Психологічні методи, що використовуються у процесі соціально-

педагогічного консультування: 

А) аналіз соціуму, вулична робота, метод «рівний-рівному»; 

Б) формування свідомості, організації діяльності, стимулювання діяльності; 

В) психодіагностики, психотерапевтичні, психокорекцій ні; 

Г) спостереження, опитування, аналіз документів, експертна оцінка; 

26. Телефон довіри – це 

А)це волонтерський рух, який надає безкоштовну, анонімну допомогу. 

Б) спеціалізована служба державного закладу, яка надає правову, юридичну, 

педагогічну та медичну допомогу всім, хто її потребує. 

В) спеціалізована служба, метою якої є надання безкоштовної, соціально-

психологічної, соціально-педагогічної, психотерапевтичної, правової 

допомоги всім, хто її потребує. 

Г) всі відповіді правильні.  

27. Причинами „вигоряння” телефонного консультанта є : 

а) недостатня професійна підготовка; 

б)брак практичного досвіду, обмеженість ресурсів; 



в) недостатність супервізії, брак заохочення; 

г) всі відповіді правильні. 

28. На емоційний стан телефонного консультанта впливає: 

а) конфлікт; 

б) стрес; 

в) бар’єри як усвідомлення власних обмежень 

г) всі відповіді вірні. 

29. Які стилі сприйняття мають абоненти: 

а) зоровий;  

б)слуховий; 

в)кінестетичний 

г) всі відповіді правильні. 

30. Які функції виконує соціальний педагог у роботі з клієнтом: 

а) адвокативна, посередницька, орасилітативна; 

б) орасилітативна, виховна, освітня, посередницька, адвокативна; 

в)виховна, навчальна, просвітницька. 

г)всі відповіді правильні.    

31. Соціально-педагогічне консультування, яке передбачає двобічний 

процес розв'язання проблемами з метою аналізу та поліпшення 

діяльності установки: 

а)конкретне; 

б)програмне; 

в)комбіноване; 

г)спеціалізоване.   

 

 



32. До потенційних клієнтів соціальної роботи відносять: 

а) Бездомні люди; 

б) Подружні пари, що мають серйозні сімейні конфлікти; 

в) Люди з ЗПР та їх родини; 

г) Віл-інфіковані; 

д) Усі відповіді вірні. 

33.Функції спілкування поділяють на: 

а) перцептивну, інтерактивну; 

б) комунікативну, афективно - комунікаційну; 

в) інформаційно - комунікативну, регулятивно - комунікаційну, 

афективно - 

комунікаційну; 

г) інтерактивну, комунікативну.  

34. Які елементи включає найпростіша модель комунікації? 

а) відправник і одержувач; 

б) повідомлення та інформація, що її передають; 

в) відправник і коментатор; 

г) відправник, одержувач повідомлення та інформація, що її передають. 

35. 3міст спілкування: 

а)внутрішній спонукальний чинник особистості до того чи іншого виду 

активності; 

б)інформація, яка у між індивідуальних контактах передається від однієї 

людини до іншої; 

в)форма роботи деяких індивідуально - профілактичних закладів у домашніх 

умовах; 

г)повага, якою користується будь - хто у суспільстві, колективі, групі тощо. 

 



36. Засоби спілкування - 

а) способи кодування передачі, переробки та розшифрування інформації, 

яка передається в процесі передачі від однієї людини іншій; 

б) зовнішній вплив індивіда, в якій виявляється його позиція, очікування та 

орієнтація; 

в) соціальне завдання, яке визначається групою або суспільством як 

невідкладне; 

г) усвідомлення регуляції людиною своєї поведінки 

37. Комунікатор – це 

А) людина, яка направляє інформацію. 

Б)людина, яка сприймає інформацію. 

В) це інформація, що її передають. 

Г) всі відповіді правильні. 

38.  Комунікація – це 

А) ознака людської культури, яка полягає в інтенсивному 

взаємоспілкуванні людей на основі обміну різного виду інформації. 

Б) суто людська ознака, яка полягає у вмінні слухати й говорити. 

В) процес, який виникає внаслідок спілкування двох чи більше осіб. 

Г) всі відповіді правильні.  

39. Консультація – це 

а) порада, пояснення спеціаліста з будь-якого питання; 

б) процес, коли консультант і спеціаліст ведуть розмову стосовно проблеми 

клієнта; 

в) процес, коли клієнт розповідає консультанту суть своєї проблеми; 

г) всі відповіді правильні. 

40. “Зависаючий абонент” – це 

а)людина, яка постійно телефонує на телефон довіри з метою просто 

поспілкуватися; 



б)людина, яка постійно телефонує на телефон довіри та кладе слухавку; 

в)фахівець, який дзвонить з видуманою проблемою для того, щоб перевірити 

компетентність консультанта; 

г)всі відповіді правильні. 

41. У соціально-педагогічному консультуванні виділяють .... етапів: 

а) 4; 

6)5; 

в)6; 

г)7 

42. За способом взаємодії соціально-педагогічне консультування 

поділяють: 

а)безпосереднє; 

б)телефонне; 

в)опосередковане; 

г) усі відповіді вірні. 

43. Соціально-педагогічне консультування, яке передбачає двобічний 

процес розв'язання проблемами з метою аналізу та поліпшення 

діяльності установки: 

а)конкретне; 

б)програмне; 

в)комбіноване; 

г)спеціалізоване. 

44. За способом взаємодії соціально-педагогічне консультування 

поділяють: 

а)безпосереднє; 

б)телефонне; 

в)опосередковане; 



г) усі відповіді вірні 

45. До заборонених прийомів консультування належать : 

а) Висловлювання-рішення , висловлювання-заперечення 

б) Висловлювання-рішення , висловлювання-заперечення , висловлювання, 

які знижують самооцінку 

в) Висловлювання-заперечення , висловлювання-думка 

г) Висловлювання, які занижують самооцінку 

46. На що спрямована практична діяльність соціального працівника? 

а) на допомогу стати інтелектуально вразливими; 

б)на втручання у проблему клієнта; 

в)на допомогу індивідам або групам стати включеними у суспільство. 

г)всі відповіді вірні. 

47. 3міст спілкування: 

а)внутрішній спонукальний чинник особистості до того чи іншого виду 

активності; 

б)інформація, яка у між індивідуальних контактах передається від однієї 

людини до іншої; 

в)форма роботи деяких індивідуально - профілактичних закладів у домашніх 

умовах; 

г)повага, якою користується будь - хто у суспільстві, колективі, групі тощо. 

48.  Форми консультування є: 

а) за кількістю учасників; за місцем проведення; за способом взаємодії; 

б)індивідуальні; групові; конкретні; 

в) програмні; конкретні; загальні; 

г) усі відповіді неправильні. 

49. Бесіда, консультація, інформування, консультація по телефону 

«Довіри», листування - 



А) вид індивідуальної форми роботи з сім'єю; 

Б) вид масової роботи з сім'єю; 

В) соціальне обслуговування сім'ї; 

Г) всі відповіді правильні. 

50. Роль консультанта при консультуванні сім'ї після розлучення та 

неповних сімей полягає у наданні порад та рекомендацій на основі: 

А) визначення прихованих почуттів та бажань людей, які знаходяться у 

важкій ситуації самі і несуть відповідальність перед суспільством за 

долю дітей після розлучення; 

Б) відчуттів та проблем матері після розлучення; 

В) відчуттів та проблем батька після розлучення; 

Г) відчуттів та проблем дитини після розлучення батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


