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Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Основи короткотривалої психотерапії» 

Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Тест складається із 40 питань. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 1 бал. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до екзамену 

Теоретичні питання: 

1.  Базові принципи еріксонівського підходу в психотерапії. 

2. Історичні етапи розвитку гіпнотерапії. 

3. Основні ознаки недирективного підходу в гіпнотерапії. 

4. Основні принципи еріксонівської психотерапії. 

5. Визначення та ознаки  трансового стану людини. 

6. Поняття про феномени вікової регресії, суб’єктивного 

викривлення часу, амнезії, постгіпнотичного навіювання. 

7. Основні закономірності використання умовнорефлекторного 

характеру психіки людини. 

8. Концепція умовнорефлекторного кондиціонування. 

9. Основні принципи поведінковотерапевтичного напрямку, 

можливості та обмеження короткотривалої поведінкової 

психотерапії. 

10. Основні положення та принципи мультимодальної 

психотерапії А.Лазаруса. 

11. Концептуальні положення нейро-лінгвістичного 

программуваня. 

12. Історія розвитку та витоки нейро-лінгвістичного 

програмування. 

13. Роль та місце НЛП в розвитку сучасних прикладних теорій 

комунікації, включаючи психотерапевтичну комунікацію. 

14. Принцип конструювання та принцип дії рефреймінгу.  

15. Порівняльний аналіз глибиннотерапевтичних 

довготривалих методів психологічної допомоги людині та 

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


короткотривалих методів. 

16. Можливості використання глибиннотерапевтичного 

підходу у короткотривалій психотерапії. 

17. Базові принципи та концептуальні положення 

тілесноорієнтованих методів психологічної терапії. 

18. Основні напрямки тілесноорієнтованої психотерапії. Історія 

розвитку цієї групи методів. 

19. Базові принципи та концептуальні положення психотерапії, 

орієнтованої на вирішення. 

20. Відмінності психотерапії, орієнтованної на вирішення від 

проблемно-орієнтованого підходу. 

21. Основні техніки індукції та прийоми утилізації трансових 

станів. 

22. Базові установки психолога/психотерапевта в роботі 

з абреакціями. 

23. Основні принципи й навички індукції трансового стану у 

клієнта. 

24. Можливості та обмеження психологічного супроводу з 

наведенням трансового стану. 

25. Етичні аспекти  супроводу клієнта у трансовому стані. 

26.  Основні ознаки трансового стану та техніки самонаведення 

трансового стану. 

27. Орієнтування в трансовому стані та керуванні ним. 

28. Основні відмінності трансового стану від стану активної 

свідомості. 

29. Саморегуляція в трансовому стані. 

30. Основні положення провокативної психотерапії. 

  

Питання практичного характеру: 

1. 1. Практичне завдання. Надайте характеристику видів 

рефреймінгу та приведіть приклади видів рефреймінгу.  

2. 2. Практичне завдання. Надайте характеристику та опишіть 

види підлаштування та приведіть приклади різних видів 

підлаштування. 

3.  3. Практичне завдання. Визначте сутнісні характеристики 

якоріння в короткотривалій психотерапії та наведіть приклади 

його використання.  

4. 4. Практичне завдання. Сконструюйте терапевтичну метафору 

для жінки, яка планує завагітніти та народити дитину і заради 

цього намагається кинути палити. 

5. 5. Практичне завдання. Сконструюйте терапевтичну казку для 

дівчинки 5 років, яку налякав собака і яка стала боятися всіх 

собак.  

6. 6. Практичне завдання. Визначте сутнісні характеристики 

рефреймінгу в короткотривалій психотерапії та наведіть 

приклади його використання 

7. 7. Практичне завдання. Визначте сутнісні характеристики 

калібрування та наведіть приклади вправ на вдосконалення 

оцінки невербальних сигналів клієнта. 

8. 8. Практичне завдання. Визначте основні ознаки трансового 

стану людини та наведіть приклади його використання в 

короткотривалій психотерапії.  

http://moodle.kmpu.edu.ua/ipsp/mod/glossary/showentry.php?courseid=102&eid=3071&displayformat=dictionary


9. 9. Практичне завдання. Визначте сутнісні характеристики 

психотерапевтичної установки на прийняття позитивної ролі 

симптому та наведіть приклади її дії.  

10. 10. Практичне завдання. Створіть таблицю мовленнєвих 

шаблонів в еріксонівській психотерапії та наведіть приклади їх 

використання.  

11.  
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