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Старинська Наталія Володимирівна, доцент кафедри практичної 

психології 

 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Сімейне консультування» 

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 

 

 

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.Види сім’ї. 

2. Мета і завдання сімейного консультування. 

3.Структурна модель психологічного консультування сім’ї. 

4. Психодинамічна модель консультування сім’ї. 

5. Модель біхевіористичного консультування. 

6. Модель консультування сім’ї, що ґрунтується на досвіді. 

7. Трансакційна модель. 

8. Модель комунікаційного консультування. 

9. Стратегічна модель. 

10. Тактики виховання. 

11. Етапи життєвого циклу сім’ї. 

12. Співвідношення понять «шлюб» і «сім'я». 

13. Етапи та умови сімейного консультування. 

14. Специфіка переживання ненормативних криз. 

15. Поняття про подружні і сімейні суперечки та конфлікти. 

16. Техніки психодінамічного напрямку. 

17. Прийоми комунікаційного консультування. 

18. Психологічні інтервенції в моделі терапії, заснованої на досвіді. 

19. Прийоми і методи корекційної роботи з конфліктною сім’єю. 

20. Методи роботи з ненормативними кризами. 

21. Психотерапевтичний вплив у структурній сімейній терапії 

22. Проективна методика „Малюнок сім’ї” та її використання в процесі 

консультування сім’ї. 

23. Види консультативної допомоги сім’ї.   

24. Батьківськи установки та стилі виховання. 

25. Загальна схема сімейної діагностики, яка сфокусована на дитині.   

26. Функції та рольова структура сім’ї. 

27. Типи порушення функціонування сім’ї. 

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


28. Принципи і правила сімейного консультування. 

29. Ревнощі. Види ревнощів. 

30. Зрада. Причини подружніх зрад. 

31. Ознаки домашнього насилля. 

32. Поняття про подружні і сімейні суперечки та конфлікти. 

33. Структуроване сімейне інтерв'ю. 

34. Техніка «Скульптура сім'ї». 

35. Психотерапія ревнощів. 

36. Алгоритм консультування в ситуаціях подружньої зради. 

37. Сімейна соціограма. 

38. Техніка  психодінамічної сімейної терапії: «Сімейний простір».  

39. Неефективні моделі виховання. 

40. Психологічні проблеми, пов’язані з повторним шлюбом. 
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