




 
Формат екзамену: письмовий. 
 
Тривалість проведення – 5.94. 
 
Максимальні кількість балів – 40 балів. 
 
Критерії оцінювання – максимальна кількість балів за відповідь на перші три 
тестових запитання – по 5 б., за відповідь на четверте відкрите запитання – 10 
б., за виконання п’ятого практичного завдання – 15 б. 
 
Перелік допоміжних матеріалів: немає. 
 

Орієнтовний перелік питань: 
Приклади тестових завдань: 

Мета психогігієни полягає в тому, щоб  
а) вивчати вплив соціального середовища на психічне здоров'я людини і 
розробляти заходи попередження психічних захворювань;  
б) створювати систему збереження і підтримки здоров’я та ефективної 
життєдіяльності людини; 
в) вивчати негативний вплив зовнішніх чинників на загальний стан людини та 
мінімізувати його; 
г) усі варіанти є вірними. 
 
Чим відрізняється дидактогенія від ятрогенії? 
а) при дидактогенії порушення психоемоційного благополуччя людини 
виникають внаслідок некоректних дій медичних працівників, а при ятрогенії – 
педагогів; 
б) при ятрогенії порушення психоемоційного благополуччя людини 
виникають внаслідок некоректних дій медичних працівників, а при 
дидактогенії – педагогів; 
в) дидактогенія – це порушення, яке виникає тільки у здорових людей, а 
ятрогенія – тільки у соматично хворих; 
г) між цими поняттями нема принципової різниці – це різні назви одного 
явища. 
 
Виявлення причин та механізмів придушених людиною негативних емоцій, які 
являються основою м’язового напруження – це мета: 
а) тілесно-орієнтованої терапії; 



б) арт-терапії; 
в) психодрами; 
г) символдрами. 
 

Приклади відкритих запитань: 

1. Розкрийте предмет психологічної профілактики.  
2. Обґрунтуйте зв’язок психологічної профілактики з психологічною 

гігієною.   
3. Охарактеризуйте історію розвитку ідей психопрофілактики.   
4. Проаналізуйте зв’язок між психопрофілактикою і психіатрією.  
5. Дайте визначсення поняття первинної, вторинної та третинної 

профілактики.  
6. Розкрийте взаємозв’язок між поняттями: психопрофілактика, 

психокорекція та немедикаментозна психотерапія.  
7. Проаналізуйте зв’язок між психопрофілактикою і клінічною 

психологією.  
8. Дайте характеристику психопрофілактики у педагогіці і соціальній 

роботі.   
9. Обґрунтуйте комплексний характер психопрофілактичних заходів.  
10.Опишіть групи ризику та типології чутливості до стресу.  
11.Назвіть профілактичні заходи щодо зниження стресогенних чинників на 

психіку людини. 
12.Розкрийте поняття про гострий та хронічний посттравматичний 

стресовий синдром. 
13.Проаналізуйте значення психопрофілактики у діяльності соціального 

робітника.  
14.Поясніть особливості профілактики наркотичної, алкогольної, 

компьютерної, ігрової та інших форм залежностей.  
15.Дайте характеристику психогенних впливів на організм людини.  
16.Назвіть види та типи психогеній.  
17.Охарактеризуйте поняття ятрогенії та дидактогенії. Назвіть особливості 

їх профілактики. 
18.Опишіть соціально-історичні умови становлення психокорекційної 

діяльності. 
19.Охарактеризуйте психологічне консультування та немедикаментозну 

психотерапію. 
20.Опишіть психоаналіз як глибинно-орієнтований напрямок психологічної 

допомоги, назвіть основні поняття психоаналізу як методу психотерапії.  



21.Розкрийте суть аналітичної психології К.Юнга та ндивідуальної 
психології А.Адлера.  

22. Проаналізуйте гуманістичні напрямки на прикладі клієнт-центрованої 
терапії.  

23.Назвіть основні особливості екзистенційної терапії.  
24.Опишіть роль арт-терапії та психотерапії творчістю у психологічній 

допомозі дітям та дорослим.  
25.Порівняйте тілесно-орієнтовану терапію В. Райха та біоенергетику 

О. Лоуена. 
26.Опишіть розвиток групових методів психологічної допомоги та 

розуміння рольової поведінки в груповій психотерапії.  
27.Порівняйте психодраму Я.Морено та групи зустрічей К.Роджерса.  
28.Назвіть основну проблематику, яка вирішується в межах 

гештальтерапії. 
29.Назвіть особливості психокорекційної роботи в межах когнітивно-

поведінкового підходу. 
30.Опишіть специфіку методу символдрами Х. Лейнера. 
31.Охарактеризуйте основні напрямки та техніки сімейної психокорекції. 
32.Проаналізуйте системний та стратегічний підходи в сімейному 

консультуванні та сімейній психотерапії. 
33.Наведіть основні принципи психологічного консультування батьків 

щодо розвитку дитини. 
34.Назвіть та проаналізуйте ігрові методи в психологічній допомозі дітям.  
35.Наведіть основні принципи використання арттерапевтичних технік в 

дитячій психотерапії. 
36.Проаналізуйте значення врахування проективної функції психіки в 

ігровій та короткочасній дитячій психотерапії. 
37.Назвіть основні напрямки психотерапії та корекції залежностей.  
38. Назвіть техніки поведінкової терапії залежностей.  
39. Охарактеризуйте соціотерапію алкоголізму та наркоманій, опишіть 12-

крокову модель в психокорекції залежностей. 
40.  Проаналізуйте основні принципи психотерапії та психокорекції ігрових 

залежностей. 
 

Приклади практичних завдань: 
1. Розробіть програму заходів, спрямованих на психологічну профілактику 

булінгу. 
2. Розробіть програму заходів, спрямованих на психологічну профілактику 

дидактогенії в учнів початкових класів. 




