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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Практикум з психологічної допомоги» 

Курс: 5-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

31-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової 

термінології. Практичне завдання виконано правильно. 

21-30 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три 

питання. В цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 

незначні помилки при використанні наукової термінології. Практичне завдання розв'язано в 

цілому правильно. 

11-20 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, демонструє 

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності 

Студент допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Практичне завдання 

виконано з помилками. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Практичнее 

завдання не виконано.   

Перелік допоміжних матеріалів: - набір практичних завдань з практикуму 

психологічної допомоги  (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Психологічна допомога як основний напрям сучасної психології.  

2. Визначення поняття, сенс та специфіка психологічної допомоги 

3. Структура і зміст психологічної допомоги 

4. Завдання психологічної допомоги 

5. Принципи психологічної допомоги 

6. Завдання та особливості видів психологічної допомоги: психодіагностика.  

7. Завдання та особливості видів психологічної допомоги: психокорекція 

8. Завдання та особливості видів психологічної допомоги: психотерапія 

9. Завдання та особливості видів психологічної допомоги: психологічне 

консультування 

10. Завдання та особливості видів психологічної допомоги: профорієнтація.  

11. Психологічний супровід.  

12. Психологічна підтримка. 

13. Класифікація психокорекційної роботи. 

14. Основні напрямки консультативно-коригувальної роботи. 

15. Підготовка до першої зустрічі. 

16. Консультативна бесіда та її етапи. 



17. Комунікативні техніки в консультативній бесіді 

18. Показники оцінки успішності роботи з клієнтом в ситуації психологічної 

допомоги. 

19. Складові ситуації спілкування клієнта і психолога-консультанта. 

20. Форми роботи.   

21. Опитування, глибинне інтерв’ю, психодіагностика, психотерапевтичні техніки 

як методи роботи. 

22.Психологічна взаємодія психолога і клієнта 

23.Моделі психологічної допомоги,  професійна позиція консультанта. 

24.Рівні встановлення контакту психолога з клієнтом 

25. Етичні аспекти психологічної допомоги особистості 

26. Зміст професійної компетентності психолога-консультанта. 

27.  Законодавча база психологічної допомоги в Україні.  

28. Особливості проведення психологічних консультацій з клієнтами різних 

вікових категорій 

29. Предмет та основні завдання психологічного консультування та коригувальної 

роботи. 

30. Теоретичні основи та організаційні форми психологічної допомоги. 

31. Типові психологічні проблеми та мотиви звернення по допомогу. 

32. Критерії успішності психологічної допомоги. 

33. Основні психотерапевтичні парадигми: теорія, сфера застосування. 

34. Класичний психоаналіз З.Фрейда. 

35. Концепції К.Юнга, А.Адлера (друга Віденська школа). 

36. Тілесно орієнтована терапія за В.Райхом. 

37. Новий психоаналіз К.Хорні та Е.Фрома. 

38. Класична психодрама за Дж.Морено. 

39. Основні поняття трансактного аналізу Є.Берна: контамінація, его-стани в 

структурі особистості. 

40. Мета, завдання тілесно орієнтованої психотерапії. Головні поняття тілесно 

орієнтованої психотерапії (постава тіла, напруження та розслаблення м’язів, 

м’язовий панцир). 

41. Тілесно орієнтована психотерапія за А. Лоуеном.  

42. Психогімнастика. 

43. Біхевіоральна модель психотерапії в працях Уотсона, Скінера, Торндайка, 

Бандури, Лазаруса та ін. 

44. Прийоми десенсибілізації, тренування соціальних вмінь, репетицій бажаної 

поведінки. 

45. Прогресивна релаксація за Джейкобсоном. 

46. Аутогенне тренування. 

47. Кімната психологічного розвантаження. 

48. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ).  

49. Концептуальні підходи до психотерапії А.Бека.  

50. Концептуальні підходи до психотерапії А.Еліса.  

51. Помилкові установки та їх походження, “автоматичні” думки. 

52.  “Катастрофізація” свідомості, перевірка установок реальністю. 

53.  Використання “домашніх” завдань при РЕТ. 





 

Додаток 

Приклади практичних завдань 

 

1. Практичне завдання. Складіть програму психологічної допомогу особистості у 

кризовому стані для активізації ресурсів її життєстійкості 

2. Практичне завдання. Охарактеризуйте тілесно зорієнтовані техніки, що 

ефективні для пропрацювання стресових станів та посттравматичних стресових 

розладів дітей. 

3. Практичне завдання. Складіть алгоритм надання першої невідкладної 

психологічної допомоги. 

4. Практичне завдання. Охарактеризуйте техніки ігрової терапії, що ефективні для 

пропрацювання стресових станів та посттравматичних стресових розладів дітей. 

5. Практичне завдання. Підготуйте історію, яка б мала глибокий психологічний 

зміст, терапевтичний ефект тощо.  

6. Практичне завдання. Охарактеризуйте елементи символдрами, що ефективні для 

пропрацювання стресових станів та посттравматичних стресових розладів 

7. Практичне завдання. Охарактеризуйте вправи, рекомендовані для виведення 

надлишків адреналіну з організму та зняття м’язової напруги при стресових 

станах 

8. Практичне завдання. Охарактеризуйте тілесно-орієнтовані методи та вправи з 

саморегуляції для профілактики посттравматичних станів. 
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