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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
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Бориса Грінченка  
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психології 

 

Старинська Наталія Володимирівна, доцент кафедри практичної 

психології 

 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Основи консультаційної психології» 

Курс  2 

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 

 

 

 

Тест складається з 40 тестових завдань (за одну правильну відповідь 

нараховується 1 бал) 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного семестрового 

екзамену: 

 

1. Психологічне консультування: визначення, мета, завдання. 

2. Етичні норми у роботі консультанта-психолога. 

3. Профорієнтаційне консультування. 

4. Консультування тривожних клієнтів. 

5. Консультування при реакціях страху та фобіях. 

6. Консультування ворожо налаштованих і агресивних клієнтів. 

7. Консультування при переживанні провини. 

8. Консультування клієнтів, що плачуть і істеричних особистостей. 

9. Консультування асоціальних особистостей. 

10. Консультування при алкоголізмі. 

11. Консультування клієнтів з депресією та суїцидальними намірами. 

12. Особливості бесіди з вмираючою людиною. 

13. Консультування з проблем стосунків батьків та дітей. 

14. Психологічне консультування „складних” клієнтів (узалежнених 

осіб, осіб з межовими психічними станами, суїцидентів тощо). 

15. Запит на консультування та визначення консультативних завдань. 

16. Мета та завдання психодіагностики  в психологічному  

консультуванні. 

17. Організація та проведення психологічного консультування. 

18. Психологічний дискурс та його види.             

19. Види психологічного консультування та їх специфіка.     

20. Вимоги до  особистості психолога-консультанта. 

21. Фактори, які впливають на ефективність  психологічного 

консультування. 

22. Правила проведення психодіагностичного обстеження в процесі 

психологічного консультування. 



23. Мета і завдання  психодіагностики в процесі психологічного 

консультування. 

24. Специфіка підбору та використання тестів в процесі 

психологічного консультування. 

25. Причини, що визначають необхідність психологічного тестування 

клієнта. 

26. Основні етапи психологічного консультування. 

27. Невербальні ознаки психологічного стану клієнта в процесі 

психологічного  консультування 

28. Процедура першої зустрічі клієнта психологом-консультантом. 

29. Види психологічного консультування, їх специфіка.        

30. Перенос і контрперенос  в консультуванні.    

31. Етапи консультативної сесії. 

32. Укладання контракту про консультування. 

33. Психологічне консультування, психологічна корекція і 

психотерапія. 

34. Надання психологічної підтримки та заохочення клієнта до змін. 

35. Аналіз системи стосунків клієнта та вірогідності опору з боку 

клієнта та його оточення. 

36. Забезпечення небезпеки консультанта при роботі з агресивними 

клієнтами 

37. Ведення консультантом робочої документації та забезпечення 

конфіденційності. 

38. Помилки психолога в процесі консультативної взаємодії. 

39. Феномен емоційного вигорання в роботі консультанта. 

40. Конфронтація з клієнтом. 

Екзаменатор 

________________ 

   (підпис) 

 

Завідувач кафедри 

практичної психології 

_______________ 

     (підпис) 

 

 

Старинська Наталія Володимирівна 

 

 

 

Лозова Ольга Миколаївна 

 

 

 


