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Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Психологічне консультування та психокорекція» 

Курс  3 

Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Усна (у формі двох відкритих питань та психопрактичної ситуації) 

Тривалість проведення: - 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

кожен екзаменаційний білет включає 2 питання теоретичного 

спрямування, 1 питання – практичного (у вигляді психопрактичної 

ситуації).  

За кожну правильну відповідь на 1-2 питання студент отримує по 10 

балів, за повну відповідь на третє питання – 20 балів. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до екзамену 

Теоретичні питання: 

1. Основні завдання та мета психологічного консультування. 

2. Організація психологічного консультування.  

3. Консультування з проблем кризових станів особистості. 

4. Консультування з проблем міжособистісних стосунків.  

5. Особливості психологічного консультування агресивних 

клієнтів. 

6. Особливості психоконсультування дітей та підлітків. 

7. Бесіда як метод психологічного консультування. 

8. Ігрові методи психологічного консультування. 

9. Професійні деформації в консультативній роботі практичного 

психолога. 

10. Консультативний контакт та його складові. 

11. Спостереження як метод психологічного консультування.  

12. Сучасні методи психологічного консультування.  

13. Консультування з питань сімейних міжособистісних 

стосунків. 

14. Результативність психологічного консультування. 

15. Характеристика процедур та технік початкового етапу 

консультування.  

16. Умови проведення психологічного консультування. 

17. Характеристика процедур та технік змістовного етапу 

консультування 

18. Характеристика процедур та технік заключного етапу 

консультування. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=292784


19. Типові технічні помилки психоконсультанта. 

20. Особливості невербальної комунікації клієнтів практичного 

психолога. 

21. Особливості прояву захисних механізмів особистості. 

22. Структура психоконсультативного процесу. Етапи, 

процедури та техніки. 

23. Перенесення та контрперенесення як блокуючі фактори в 

консультативній діяльності практичного психолога. 

24. Робота із консультативним матеріалом. 

25. Психологічне консультування у сфері освіти. 

26. Психологічна корекція та її види. 

27. Основні принципи, цілі та завдання психокорекції. 

28. Сучасні методи практичної психокорекції. 

29. Особливості психокорекційної роботи.  

30. Основні напрямки західної психокорекційної практики. 

Техніки та їх ефективність. 

31. Особливості застосування засобів мистецтва у 

психокорекційній роботі. 

32. Техніки встановлення і підтримки психокорекційного 

контакту. 

33. Техніки психокорекційного впливу. 

34. Трансформаційні психокорекційні техніки (уміння). 

35. Техніки психокорекції у поведінковому напрямку.  

36. Основні дієві техніки психоаналітичної корекції. 

37. Застосування концепції К. Роджерса у практиці 

психокорекції. 

38. Основні психокорекційні техніки у роботі зі страхами. 

39. Екзистенційний напрям у психокорекційній діяльності. 

40. Репрезентативні системи та їх врахування під час 

психокорекції.  

41. Психокорекційна робота в індивідуальній формі. 

42. Психокорекційна робота в груповій формі. 

43. Психокорекція сімейних відносин. 

44. Особливості психокорекційної роботи з дітьми та підлітками. 

45. Психокорекція пізнавальних процесів дитини. 

46. Основні вимоги до складання психокорекційних програм. 

47. Використання методів ігри у психокорекційній роботі. 

48. Використання метафори у психокорекційній діяльності. 

49. Використання роботи з піском в психологічній корекції. 

50. Використання тілесно-орієнтованих методів у психологічній 

корекції.  

 

Питання практичного характеру: 

1. Опишіть покроковий план проведення психологічної 

консультації. Поясніть необхідність планування кожного наступного 

кроку. 

2. Створіть модель успішного та ефективного консультанта. 

Проаналізуйте, чи притаманні Вам заявлені в моделі чесноти. 

3. Встановіть сукупність методів практичного психологічного 

впливу на клієнтів, якими Вам, як консультанту, бажано володіти. 

4. Якими психологічними якостями повинен володіти 

ефективний консультант як професіонал? 




