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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з 
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Спеціальність (спеціалізація) Практична психологія 

Форма проведення письмова / 

усна / комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення 5,61 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  Оцінка Критерії 

«відмінно»    Ставиться за повні та міцні знання 

матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно орієнтуватися у засвоєних 

поняттях та принципах, знання 

основних та додаткових  

літературних джерел,  прояв 

креативності у розумінні і творчому 

виконанні набутих знань та умінь. 

 

«добре»     Ставиться за вияв студентом 

повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання 

практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, 

здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. У 

відповіді студента є присутніми 

незначні помилки. 

 

«задовільно»     Ставиться за вияв знання 

основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого 

навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з 

основною і додатковою 

літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із 

допомогою викладача.  

 
«незадовільно»     Виставляється студентові, 



відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу 

поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» 

ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної 

дисципліни.  

 
Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: 1. Поняття про короткотривалу психотерапію. 

Використання цього поняття у широкому та вузькому 

контексті. 

2. Еріксонівський підхід як джерело розвитку методів 

короткотривалої психотерапії. 

3. Поняття системності та стратегічності в контексті 

короткотривалої психотерапії. 

4. Використання трансового стану  людини як 

ресурсного стану. 

5. Базові принципи та установки в еріксонівській 

психотерапії.  

6. Психотерапія, орієнтована на вирішення як антитеза 

проблемно-орієнтованої психотерапії. 

7. Ресурси короткотривалої психотерапії, орієнтованої на 

вирішення. 

8. Основні елементи провокативної психотерапіїї як 

короткотривалого методу психологічної допомоги. 

9. Використання гумору в короткотривалій психотерапії. 

10. Базові принципи нейро-лінгвістичного 

програмування. 

11. Рефреймінг. 

12. Психодрама та її основні елементи. 

13. Підлаштування й ведення як прийом в 



короткотривалій психотерапії. 

14. Якоріння в короткотривалій психотерапії. 

15. Поняття про ресурсність трансового стану людини. 

16. Мілтон-модель як антитеза мета-моделі. 

17. Прийоми й техніки викликання трансового стану 

людини. 

18. Самогіпноз та його можливості. 

19. Гіпнотичний феномен викривлення часу. 

20. Гіпнотичний феномен вікової регресії. 

21. Гіпнотичний феномен виклику галюцинацій. 

Позитивні й негативні галюцинації. 

22. Гіпнотичний феномен амнезії. 

23. Парадоксальна психотерапія та її техніки. 

24. Принцип прийняття позитивної ролі симптому. 

25. Психотерапія випробуванням. 

26. Метафора в психотерапевтичному контексті. 

27. Казкотерапія та її основні принципи. 

28. Види психотерапевтичних метафор. 

29. Поняття про калібрування.  

30. Калібрування емоційних станів. 

31. Калібрування правди-брехні. 

32. Роль невербального зворотного зв'язку в 

короткотривалій психотерапії. 

33. Ставлення до несвідомого. Відмінності еріксонівської 

та психоаналітичної парадигм. 

34. Принцип мінімального впливу з максимальним 

ефектом. 

35. Потрійна спіраль М.Еріксона в розповіданні 

психотерапевтичних історій. 

36. Принцип прийняття унікальної індивідуальності 

людини. 

37. Орієнтація на ресурси людини як базовий принцип 



позитивної психотерапії. 

38. "Чарівні питання" в психотерапії і консультуванні, 

орієнтованих на вирішення. 

39. Чи існує "Ефект Свенгалі"? Вразливість людини в 

трансовому стані.  

40. Метафори змін і розвитку в короткотривалій 

психотерапії. 

42. Використання лапок в психотерапевтичній розповіді. 

43. Техніка вставлених повідомлень в еріксонівській 

психотерапії. 

44. Роль невербальних сигналів в професійній 

комунікації. 

 

      

   Екзаменатор__________   ________    Тохтамиш О.М. 
                
 

Завідувач кафедри_________ ____________________      Лозова О.М. 
 

 


