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Пояснювальна записка 

Професійна діяльність майбутніх практичних психологів передбачає 

надання допомоги людям у вирішенні широкого кола психологічних 

проблем.  Оволодіння основами психотерапевтичних знань при вивченні 

курсу «Основи психотерапії» передбачає чітко визначену систему 

сформованості теоретичних знань та практично зорієнтованих умінь і 

навичок. 

 Студенти мають продемонструвати засвоєння теоретичного матеріалу 

(володіння основними психотерапевтичними термінами та поняттями  на 

рівні відтворення, тлумачення та використання), розуміння психотерапії як 

виду психологічної допомоги, сутності її основних напрямків та 

модальностей,  шляхів виникнення особистісного неблагополуччя, а також 

уміння застосовувати окремі психотерапевтичні вправи і методики у 

професійній діяльності. Білет з питаннями до вступного випробування 

структуровано з урахуванням трьох видів засвоєння навчального матеріалу: 

репродуктивного,  алгоритмічного,  інноваційного (творчого). Останні 

узгоджуються з трьома рівнями розвитку пізнання: рівень знайомства,  рівень 

практичного застосування отриманих знань згідно із заданим алгоритмом, 

інноваційний рівень, який передбачає рівень самостійно виконаних операцій, 

окремих дій та діяльності в цілому в умовах відсутності готового алгоритму 

(в нестандартних ситуаціях). 

 

Формат екзамену: усний 

Тривалість проведення – 5,94. 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

Критерії оцінювання.  Відповіді     оцінюються в балах відповідно 

наступних критеріїв. 

 

Кількість балів 

(max – 40) 
Критерії оцінювання 

38-40 Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння 
аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і 

лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач. 
35-37 Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, аргументовані 

відповіді на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язування практичних задач. 
30-34 Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, аргументовані 

відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (несуттєві) 



неточності; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач. 

20-29 Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при 
розв’язанні практичних задач. 

10-19 Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за 
слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних 

задач. 
1 – 9 Виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час 
розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних 

положень. 

 

Приклади екзаменаційних завдань  

1. Охарактеризуйте  психотерапію як професійну діяльність, визначте її 

цілі та завдання. 

2. Проаналізуйте причини виникнення ноогенних неврозів. 

3. Наведіть приклади застосування імерсійних методів роботи з 

проблемною поведінкою. 

4. Визначте тілесні проекції внутрішніх конфліктів згідно теорії 

біоенергетичного аналізу. Які соматичні прояви характеру вам відомі? 

5. Наведіть приклади непрофесійної поведінки консультанта чи 

психотерапевта по відношенню до клієнта. Які принципи етичного 

кодексу порушуються в цих випадках. 

6. До  психолога когнітивної модальності звернулися по допомогу  два 

клієнти. Один з них має тривожний розлад, інший - фобічні страхи. Яка 

природа виникнення цих проблем згідно когнітивної теорії?  На яких 

стратегіях  роботи варто зосередитися психологу у роботі з такими 

клієнтами. 

7. Проаналізуйте проблему ізоляції в екзистенційній психотерапії 

І.Ялома. Охарактеризуйте механізми захисту  та відповідні техніки 

роботи. 

 

 

Перелік основних  питань.  

1. Психотерапія як професійна діяльність. 

2. Визначення, цілі і завдання психотерапії. Відмінності психотерапії та 

індивідуального консультування. 

3. Сутність медичної та психологічної моделі психотерапії; 

індивідуальна і групова, сімейна і дитяча види психотерапії. 

4. Особистість психотерапевта. Професійні якості та властивості. 

5. Етичні та юридичні аспекти психотерапевтичної діяльності. Навчання 

психотерапії. 

6. Сучасний простір терапевтичного досвіду: психоаналітичний, 

біхевіорально-когнітивний, екзистенційно-гуманістичний.  



7. Психоаналіз. Роль конфлікту у генезі неврозу, захисні механізми 

8. Психоаналітичне розуміння основних неврозів: істеричний,  

фобічний, нав’язливих станів. 

9. Організація класичного психоаналітичного процесу.  

10. Психоаналітична діагностика. Рівні особистісного функціонування: 

невротичний, психопатичний, межовий.  

11. Вимоги до психоаналітичного пацієнта. Складні для 

психоаналітичної роботи пацієнти . 

12. Основні елементи процесу психоаналізу: вільні асоціації, аналіз 

сновидінь  перенос , контрперенос,  супротив. 

13. Психоаналітичний процес. Основні психоаналітичні технічні 

процедури: конфронтація, прояснення,  інтерпретація,  

пропрацювання трансфера і супротиву. 

14. Особливості  психодинамічної психотерапії на відміну від 

психоаналізу.  Експресивна та підтримуюча психотерапія. Види 

психодинамічної психотерапії. 

15. Сутність символдраматичного психотерапевтичного методу 

(кататимне переживання образів) як психотерапевтичного методу. 

Робота із стандартними мотивами. 

16. Індивідуальна психотерапія за А.Адлером.  Теоретичні положення. 

Генез патопсихології 

17. Терапевтичний процес: 1)формування стосунків, 2)оцінка і аналіз 

життєвого стилю, 3)інсайт, 4)переорієнтація 

18. Сутність когнітивно-поведінкової психотерапії. Визначення, загальні 

принципи когнітивно-поведінкової психотерапії  

19. Методологічні та теоретичні основи поведінкової психотерапії, 

концепції психопатології.  

20. Методи і техніки поведінкової психотерапії, спрямовані на редукцію 

небажаної поведінки  

21. Методи і техніки поведінкової психотерапії, які спрямовані на 

посилення поведінки   

22. Розвиток когнітивної психотерапії. Механізми когнітивної 

психотерапії. Генез психопатології.  

23. Теоретичні основи раціонально-емотивної психотерапії А.Елліса: 

припущення щодо природи людини, ірраціональні та раціональні ідеї. 

Схема АВС  

24. Види ірраціональних установок  та їх наслідки. 

25. Погляди А.Елліса на психологічне здоров’я. Поняття здорових і 

нездорових емоцій. 

26. Теоретичні основи когнітивної психотерапії А.Бека: аберація 

мислення,  неадаптавні думки, види викривлення 

27. Сутність психопатологічних розладів за А.Беком (депресія, тривожні 

розлади, фобії, суїцидальна поведінка). Покази до когнітивної 

психотерапії. 

28. Етапи  і особливості процесу  когнітивної психотерапії 



29.  Основні методи та техніки роботи в когнітивній психотерапії, 

сократичний діалог. 

30. Парадоксальні приймоми, що застосовуються у когнітивно-

поведінковій психотерапії. 

31. Сутність феноменологічного підходу у психотерапії. Суб’єктивні 

переживання як єдина реальність.  

32. Основні положення гуманістичної парадигми у психотерапії. 

33. Клієнт-центрована психотерапія К.Роджерса: визначення і мета. 

Теоретичні основи.  

34. Поняття  повноцінно-функціонуючої особистості  у концепції 

К.Роджерса 

35. Проблема технік в клієнт центрованому підході. Техніки ефективного 

спілкування. Умови ефективних терапевтичних стосунків:  емпатія, 

прийняття, конгруентність. 

36. Процес клієнтцентрованої психотерапії. Мета та стадії процесу. 

37. Загальні екзистенційні положення, на яких базується екзистенційна 

психотерапія. Філософські джерела екзистенційної парадигми у 

психотерапії. 

38. Теорія  логотерапії В.Франкла. Генезис неврозу. 

39. Методи і психотерапевтичні прийоми, що застосовуються у  

логотерапії. 

40. Екзистенційна психотерапія І.Ялома. Сутність екзистенційної 

психодинаміки. Поняття базових екзистенційних конфліктів. 

41. Проблема смерті і свободи та механізми захисту від них. 

42. Проблема ізоляції і сенсу життя та механізми захисту від них. 

43. Ключові процеси терапевтичних змін в екзистенційній психотерапії 

І.Ялома 

44. Техніки  психотерапевтичної роботи з усвідомлення смерті в 

екзистенційній психотерапії.. 

45. Робота з відповідальністю і свободою у психотерапії І.Ялома. 

46. Техніки роботи з ізоляцією  особистості. 

47. Техніки роботи з відсутністю сенсу життя за І.Яломом. 

48.  Гештальттерапія: організм як єдине ціле, три зони усвідомлення.  

49. Механізми порушення процесів саморегуляції: інтроекція, проекція, 

ретрофлексія, дефлексія, конфлуенція.  

50. Психотерапевтичні шляхи розкриття індивідуальності людини. 

Гештальт-молитва 

51. Мета, механізми та техніки гештальт-терапії. 

52. Поняття про тілесно-орієнтовані види психотерапії 

53. Теоретичні аспекти біоенергетичного аналізу Лоуена. Нереалізована 

потреба у любові, інфантильні травми та їх тілесні прояви. Рівні 

енергетичного блокування та м’язової напруги. 

54. Біоенергетичний аналіз: внутрішній конфлікт і основні 

характерологічні типи. 



55. Біоенергетичний аналіз: принципи та алгоритм роботи з м’язовими 

блоками; діагностичні та технічні процедури і прийоми  

56. Філософія психодрами. Генезис неврозу. 

57. Учасники психодрами. Основні елементи: протагоніст, режисер 

(фасілітатор), допоміжне “Я”, глядачі, сцена.  

58. Основні фази психодрами: розігрівання, власне драматична дія, 

обговорення. 

59. Основні  психодраматичні техніки. 

60. Загальна характеристика арттерапії. Активна уява як головна техніка 

арттерапевтичного процесу. Терапевтичні можливості арттерапії 

61. Основні види арттерапії: музикотерапія, бібліотерапія, імаготерапія, 

ізотерапія, кінезітерапія 

62. Поняття казкотерапії та  ігротерапії.  

63. Системна сімейна психотерапія. Закони функціонування сімейних 

систем. Методологічні принципи системної психотерапії 

64. Cистемна сімейна психотерапія. Властивості сімейної системи 

65. Техніки роботи із сім’єю в системній сімейній психотерапії на 

прикладі циркулярного інтерв’ю, позитивної конотації. 

66. Особливості  дитячої психотерапії. Основні методи та техніки дитячої 

психотерапії 

67. Поняття про групову модель психотерапії. 

68.  Елементи групової динаміки. 

69. Фази розвитку групи. 

70.  Чинники впливу групової психотерапії на особистість 

71. Трансактний аналіз. Характеристика ЕГО-станів: батько, дитина, 

дорослий; теорія комунікацій. 

72. Складові трансактного аналізу: аналіз структури особистості, аналіз 

трансакцій, 

73. Складові трансактного аналізу: аналіз психологічних ігор, аналіз 

індивідуального життєвого сценарію. 

74. Еклектизм у психотерапії. 

75. Механізми та чинники психотерапії. 

Література 
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