
Перелік питань на екзамен  

з навчальної дисципліни  

«Наукові засади та методика діяльності практичного психолога» 
для студентів 4 курсу спеціальності    6.010106 «Соціальна педагогіка»  

 

1.  Види надання психологічної допомоги. 

2.  Поняття психологічного консультування. 

3.  Види моделей допомоги у психологічній практиці. 

4.  Сфери застосування психологічної практики. 

5.  Застосування принципу конфіденційності у процесі психологічної  

     допомоги. Етичні аспекти практичної діяльності. 

6.  Кризове психологічне консультування як галузь практичної психології. 

7.  Табу в психодіагностичному дослідженні. 

8.  Принцип комплексного підходу у психологічній практиці. 

9.  Типові помилки психологічної практики та їх профілактика. 

10. Модель ефективного консультанта. Типологія психологів-практиків 

11.Уміння слухати та слідувати за клієнтом у психологічній практиці. 

12.Ехо-техніка в роботі практичного психолога. 

13. Результативність психологічної практики. 

14. Уміння ефективно використовувати невербальні засоби спілкування. 

15. Алгоритм психологічної сесії у психологічній практиці. 

16. Психологічна діагностика як галузь практичної психології. 

17. Історія виникнення кризового психологічного консультування. 

18. Фахові особливості майстерності психолога в конфліктних ситуаціях. 

19. Принцип недирективності, орієнтації на установки у психологічній 

     практиці. 

20. Документація в психологічній практиці. 

21. Пастки у психологічній практиці. 

22. Технологія першої зустрічі з клієнтом у психологічній практиці. 

23. Стратегії кризового консультування у психологічній практиці. 

24. Фізичні компоненти терапевтичного клімату у психологічній практиці. 

25. Стан та перспективи розвитку психологічної практики в Україні. 

26. Загальні зовнішні ознаки патопсихологічних проявів.   

27. Візуальна  діагностика в роботі практичного психолога 

28. Соціально-психологічний тренінг для менеджерів і фахівців.  

28. Аудіодіагностика в психологічній практиці . 

29. Управлінське консультування як напрямок роботи психолога. 

30. Напрями  індивідуальної психокорекції та психотерапії. 

31. Сімейна психотерапія у роботі психолога-практика. 

32. Види і техніки індивідуальної та групової супервізії. 

33. Зміст та види психодрами. 

34. Основні  техніки психодрами 

35. Особливості психореабілітаційної практики психолога. 

36  Види груп супервізійної підтримки (Балінтовські групи, самосупервізія,  

     дебрифінг, … інші види). 



37. Психопрофілактична робота психолога у закладах освіти. 

38. Напрямки психопрофілактики девіантної поведінки молоді. 

39.Профорієнтаційні форми роботи психолога-практика. 

40. Роль психолога –консультанта у виборчій компанії. 

41. Основні завдання діяльності психологів в закладах освіти. 

42. Емпатія в психологічній практиці. 

43. Види запитів у психологічній практиці. 

44. Критерії створення психологічного центру. 

45. Вплив професійної діяльності на особистість психолога. 

46. Алгоритм роботи психолога в ситуації розв’язання міжособистісних 

конфліктів. 

47. Фахові особливості майстерності психолога в конфліктних ситуаціях. 

48. Запити клієнта, що ускладнюють процес надання психологічної допомоги. 

49. Принцип співробітництва у психологічній практиці. 

50. Технологія першої зустрічі з клієнтом у психологічній практиці. 

51. Робочий час та обов’язки практичного психолога. 

52. Особистість психолога як інструмент впливу на клієнта. 

53. Результативність психологічної практики. 

54. Уміння слухати та чути клієнта у психологічній практиці. 

55. Уміння ефективно використовувати невербальні засоби спілкування. 

56. Уміння давати та приймати зворотний зв’язок. 

57. Основні труднощі психологів-початківців 

58. Поради у психологічній практиці. 

59. Принцип відсутності маніпулятивності у психологічній практиці. 

60. Підготовка кризових консультантів. 

61. Правила пред’явлення тестів клієнту. 

62. Взаємодія практичного психолога з допоміжним персоналом консультації. 

63. Рівні розв’язання конфліктів у психологічній практиці. 

64. Емоційні компоненти терапевтичного клімату у психологічній практиці. 

65. Принцип безоцінного прийняття клієнта у психологічній практиці. 

66. Професійний етикет у психологічній практиці. 

67. Уміння спостерігати у психологічній практиці. 

68. Критерії підбору тестового матеріалу у психологічній практиці. 

69. Саморозкриття клієнта в психологічній практиці. 

70.  Фокусування психолога на поведінці клієнта у консультативному процесі. 

71. Принцип добровільності у психологічній практиці. 

72. Процес оцінювання проблем клієнтів у психологічній практиці. 

73. Фокусування психолога на думках клієнта (уточнення проблеми). 

74. Конфронтація між психологом та клієнтом у консультативному процесі. 

75. Закінчення останньої сесії в психологічній практиці. 

76. Принцип орієнтації на установки клієнта у психологічній практиці. 

 

Практичні питання з навчальної дисципліни 

1.Відтворити застосування холдингу у психологічній практиці.  

2.Поясніть алгоритм фокусування на емоціях клієнта у психологічній  



   практиці. 

3.Проілюструвати роль супервізії на індивідуальному прикладі роботи 

   практичного психолога. 

4.Навести приклад застосування психодіагностичної методики у практиці  

     роботи психолога.  

5. Відтворити алгоритм  психологічного консультування. 

6. Охарактеризувати основні техніки постановки питань на прикладах  

    взаємин психолога з клієнтом. 

7.Варіанти використання техніки нормалізації в психологічній практиці. 

8. Проілюструвати роль перефразування в психологічній практиці. 

9. Визначити прикладні компетенції підготовки кризових консультантів. 

10. Прийоми уникнення конфронтації між психологом та клієнтом у  

    консультативному процесі. 

11.Навести 2-3 приклади ситуацій, що потребують діагностичних досліджень 

    для подальшої психологічної практики. 

12.Відтворити спосіб закінчення першої та подальших сесій у психологічній  

    практиці.  

13.Пояснити специфіку алгоритму роботи психолога в ситуації розв’язання  

    міжособистісних конфліктів. 

14. Відтворити різницю підходу до  різних типів клієнтів у психологічній  

     практиці. 

15. Основні акценти складання контракту з клієнтом. 

Уклав: доцент кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзії 

кандидат психологічних наук,  

доцент Сулятицький І.В. 
літня сесія 2016-2017 н.р. 


