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Варіант 1 
1. Теоретичне завдання (8 балів) 
1.1. Основні етапи та суть когнітивної терапії А.Бека. 
1.2. Загальні завдання і відмінності групової та індивідуальної психотерапії. 
2. Тестові завдання ( 10 балів) 
1. Засіб вивчення шляхів і способів організації індивідом свого фізичного й 

соціального досвіду, суб'єктивних уявлень про себе й своє соціальне оточення з 

позицій холістичного підходу: 
А/психоаналіз; 
Б/ психодрама; 
В/ проективний метод; 
Д/ контент - аналіз. 
2.  Основними методами  юнгіанського аналізу є всі, за виключенням: 
А/ кларифікація; 
Б/ метод словесних асоціацій; 
В/ інтерпретація сновидінь; 
Г)ампліфікація; 
Д) активна уява.. 
3. Інтелектуальними попередниками НЛП вважають: 
А/ трансформаційна граматика (далі ТГ) Ноама Хомського; 
Б/ філософські роботи Альфреда Кобжибського; 
В/ епістемологічні концепції Грегорі Бейтсона; 
Г/ теорії логічних типів Бертрана Рассела 
Д/ все вище перераховане. 
4. Перечисліть принципи, на яких заснована позитивна психотерапія: 
А/ 
Б/ 
В/ 
5. З перелічених нижче, виберіть методи, що використовуються в рамках 

гуморотерапії: 
А/ сміхотеорапія; 
Б/ роеві ігри; 
В/ драматизація; 
Г/ всі перелічені 
6. Специфічний психічний стан, що переживає людина у зв'язку з втратою 

сенсу життя; супроводжується відчуттями нудьги і порожнечі: 
А/ депресія; 
Б/ фрустрація; 
В/ екзистенційний  вакуум; 
Г/ апатія 
7. Екзистенціалісти розуміють під цим поняттям - упорядкування дійсності і 

спосіб, завдяки якому буття  може стати доступним сутності: 
А/ феномен; 



Б/ гіпноз; 
В/ дазейн; 
Г/ холотропне дихання. 
8. У теорії Е.Берна, життєвий план, що нагадує виставу, яку особистість 

вимушена грати: 
А/ сценарій; 
Б/ трансакція; 
В/ ідентифікація; 
Г/ соціалізація. 
9. Двосторонній процес передачі емоції між клієнтом і психотерапевтом: 
А/ ролева гра; 
Б/ спонтанність; 
В/ «телі»; 
Г/ катарсис; 
Д/  інсайт. 
10. Основний метод онтопсихологічного аналізу семантичного поля клієнта: 
А/ інтерпретація снів; 
Б/  структуроване / інтерв’ю; 
В/ проективні методики; 
Г/ тестування. 
 
3. Творче завдання (7 балів) 
1. Як досягнути якісного рапорту з клієнтом  у межах нейролінгвістичної 

практики. Обгрунтуйте свою відповідь, залежно від ведучої репсистеми клієнта.  
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Варіант 2. 
1. Теоретичне завдання ( 8 балів) 
1.1. Дайте характеристику  тренінгу Design Human Engineering (DHE), 

сформулюйте його основне призначення. 
1.2. Охарактеризуйте компоненти та техніки психодрами. 
2. Тестові завдання ( 10 балів) 
1. Основоположником сучасного холізму став: 
А/ Я. Сметс; 
Б/ Л. Виготський; 
В/ Г. Мюнстерберг; 
Г/ А.Адлер. 
2. Напишіть основні психічні функції, виділені К.Юнгом: 
А/ 
Б/ 
В/ 
Г/ 
3. Метод настроювання однієї системи (психотерапевт) на іншу систему 

(клієнт), що дає відчуття взаємної довіри та легкості, дозволяє ефективно 

виконувати завдання спілкування: 
А/ емпатія; 
Б/ рапорт; 
В/ комунікація; 
Г/ трансакції. 
4. Тренінг DHE починається з опрацювання: 
А/ кінестетичної системи; 
Б/ візуальної системи; 
В/ аудіальної системи; 
Г/ немає принципового значення. 
5. Рівнозначність, взаємовідповідність якісно рівноцінних станів, процесів або 

переживань: 
А/ тотожність; 
Б/ подібність; 
В/ конгруентність; 
Г/ нічаго з переліченого; 
6. Визначіть дві фундаментальні антропологічні характеристики людського 

існування за Франклом: 
А/ інстинкт; 
Б/ лібідо 
В/–самотрансценденція 
Г/  здатнісьі до самовідособлення 
7. Ерік Берн  розрізняє такі его-стани, які складають структуру особистості: 
А/ Батька; 
Б/ Дитини; 



В/ Матері; 
Г/ Дорослого. 
8. Вид пізнання, який приводить до негайного вирішення або нового 

розуміння проблеми, тобто до прозріння. 
А/ логічний висновок; 
Б/ умовивід 
В/ інсайт; 
Г/ катарсис; 
9. Допоміжними техніками онтотерапевта є: 
А/ кінотерапія; 
Б/  психогімнастика; 
В/ аутогенне тренування; 
Г/ музикотерапія. 
10. Катарсис - двосторонній процес передачі емоції між клієнтом і 

психотерапевтом. 
А/ вірно  Б/ невірно 

3. Творче завдання  ( 8 балів) 
Складіть список типових поведінкових проявів, які були або є проблемними для 

вашого життя. Проаналізуйте описані ситуації та визначте, який тип рефреймінгу може 

бути доцільним в кожному випадку- рефреймінг змісту чи контексту.  
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Варіант 3. 
1. Теоретичне завдання ( 8 балів) 
1.1. Охарактеризуйте суть позитивного підходу до клієнта та його розладів. 
1.2. Проаналізуйте методологічні основи  та умови проведення 

психотерапевтичного процесу в межах клієнт-центрованої психотерапії К. Роджерса. 
2. Тестові завдання ( 10 балів) 
1. Для Л.С. Виготського  провідна роль у розвитку психології належить: 
А/ прикладній психології; 
Б/ науковій психології; 
В/ психоаналізу Фрейда: 
Г/ гуманістичній психотерапії 
2. Вчення, яке  базується на безпосередньому цілісному взаємозв'язку 

матеріального і духовного: 
А/ еклектизм;  
Б/ холізм;  
В/ психоаналіз; 
Г/ біхевіоризм. 
3. Комплекс лінгвістичних засобів для збору інформації, спрямованої на те, 

аби відновити зв'язок мови людини й того досвіду, який ця мова представляє: 
А/ репрезентативна система; 
Б/ метамодель; 
В/ верифікація; 
Г/ кларифікація. 
4. Психологічний механізм, що  спотворює автентичні еманації Ін-се: 
А/ природні еманації; 
Б/  монітор відхилення; 
В/ організмічний процес оцінювання; 
Г/захисний панцир. 
5. Метод психотерапії, що грунтується на системі філософських, 

психологічних і медичних поглядів на природу людини, центральним компонентом 

якої є прагнення до сенсу: 
А/ трансактний аналіз; 
Б/ логотерапія; 
В/ характерологічний аналіз; 
Г/ розуміюча психотерапія. 
6. Неврози, породжені втратою сенсу життя: 
А/ істеричні; 
Б/ обесивно-фобічні; 
В/ нозогенні; 
Г/ неврастенія. 
7. Конфліктною здатністю володіють такі трансакції: 
А/ паралельні; 
Б/ перехресні; 



В/ приховані; 
Г/ додаткові. 
8. Специфічний психотерапевтичний, метод створений Якобом Моренно: 
А/ логотерапія; 
Б/  психодрама; 
В/ арттерапія; 
Г/ казкотерапія 
9. Розвиток особистості Моренно розглядав в таких  аспектах,  як 
А/ соціоемоційний розвиток; 
Б/  ролевий розвиток; 
В/ статевий розвиток; 
Г/ інтелектуальний розвиток. 
10. Монітор відхилення - психологічна інстанція, що є єдиною 

усвідомленою частиною нашої психіки і схильна ототожнювати себе зі всією 

психікою людини. 
А/ вірно     Б/ невірно 

3. Творче завдання (7 балів) 
Яка вербальна та невербальна інформація допоможе  Вам визначити той чи інший 

Его-стан? Яка форма психотерапії (індивідуальна чи групова, зокрема сімейна ) більш 

ефективна в рамках трансактного аналізу Е.Берна?  
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Варіант 4. 
1. Теоретичне завдання (8 балів) 
1.1. Розкрийте суть онтопсихологічної концепції психологічної структури людини 
1.2. .Проаналізуйте специфіку надання психологічної допомоги в межах  

екзистенційного підходу 
 
2. Тестові завдання (10 балів) 
1. Під психотехнікою варто розуміти: 
А/ всю сукупність ідей про практичне застосування психології до завдань культури 
Б/ психотерапевтичні техніки 
В/ навіювання 
Г/ психотерапевтичну  інтервенцію. 
2. Засновником методу словесних асоціацій був: 
А/ Скінер; 
Б/  Юнг; 
В/ Адлер 
Г/ Фрейд. 
3. Визначте первинні джерела НЛП-моделювання: 
А/ Фрідерік Перлс - гештальт-терапія; 
Б/ Карл Юнг – аналітична психологія; 
В/ Вірджинія Сетір - системна сімейна терапія; 
Г/ Мілтон  Еріксон - недирективна гіпнотерапія 
4. Внутрішнє позитивне ядро людини, її справжня сутність, трансцендентний  

план  існування 
А/ самоідентифікація; 
Б/ онто Ін-се; 
В/ індивідуальне несвідоме; 
Г/ Еgo. 
5. За яким автором структуру особистості складають: персона, Его, Аніма, 

Анімус, самість: 
А/ Фрейдом 
Б/ Адлером 
В/ Юнгом 
Г/Райхом 
6. Назвіть техніки, що використовуються в логотерапії: 
А/ парадоксальна інтенція 
Б/ переконання; 
В/ методика дерефлексії 
Г/ всі перелічені. 
7. Вкажіть психотерапевтичний напрям, в якому терапевт прагне проникнути 

у внутрішній світ пацієнта, поважає його і не має наміру щось  виправляти: 
А/ психоаналіз; 



Б/ аналітична психотерапія; 
В/ когнітивна психотерапія; 
г/ екзистенційна психотерапія. 
8. Який его-стан у трансактному аналізі діагностується на підставі висловів, 

що виражають почуття, бажання, побоювання: 
А/ Батька; 
Б/ Дитини; 
В/ Матері; 
Г/ Дорослого. 
9. Виділіть  основні компоненти психодрами: 
А/ ролева гра; 
Б/ спонтанність; 
В/ «телі»; 
Г/ катарсис; 
Д/  інсайт. 
10. Сукупна інформація, що йде від цілісного організму і містить інформаційні 

послання всіх інстанцій психологічної структури людини: 
А/ семантичне поле; 
Б/ вербалізація; 
В/ інтерв’ю 
Г/ бесіда. 
3. Творче завдання  (7 балів) 
2. Як відомо, зворотний зв'язок допомагає удосконалити комунікацію, тому є 

обов'язковим атрибутом уважної поведінки практичного психолога – консультанта. 

Опишіть техніку реалізації зворотного зв'язку.  
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Варіант 5. 
1. Теоретичне завдання (8 балів) 
1.1. Обгрунтуйте базисні постулати нейролінгвістичного програмування 
1.2. Охарактеризуйте психодраматичну теорію особистості 
2. Тестові завдання (10 балів) 
1. Основу колективного несвідомого,за Юнгом, становлять: 
А/ архетипи; 
Б/ комплекси; 
В/ символи; 
Г/ гештальти. 
2. Позитивна психотерапія  системно поєднує у собі елементи таких напрямів: 
А/ екзистенційного; 
Б/ психодинамічного; 
В/ когнітивного; 
Г/ поведінкового 
3. Філософський фундамент, базові принципи нейролінгвістичного 

програмування, в основу яких покладено узагальнення закономірностей 

функціонування людини в навколишньому світі 
А/ пресупозиції; 
Б/ теорії; 
В/ метамодель; 
Г/ нічого з  перерахованого. 
4. Поглинання і привласнення будь-яких норм, стандартів поведінки, 

поглядів, думок і цінностей без спроби розібратися в них і критично переосмислити: 
А/ інтроекці; 
Б/ проекція; 
В/ соціалізація; 
Г/ самовиховання. 
5. Специфічний психічний стан, що переживає людина у зв'язку з втратою 

сенсу життя; супроводжується відчуттями нудьги і порожнечі: 
А/ депресія; 
Б/ фрустрація; 
В/ екзистенційний  вакуум; 
Г/ апатія 
6. Психотерапевтичний напрям, оснований на аналізі індивідуального буття 

людини, яке терапевт розглядає як термінальну цінність: 
А/ дазейн-аналіз; 
Б/ аналітична психотерапія; 
В/ біхевіоризм; 
Г/ індивідуальна психотерапія. 
7. Які специфічні прийоми використовують у  трансактному аналізі: 
А/ структурний аналіз его-станів; 



Б/ і родинне моделювання; 
В/ прояснення; 
Г/ калібрування. 
8. Розвиток особистості Моренно розглядав в таких  аспектах,  як 
А/ соціоемоційний розвиток; 
Б/  ролевий розвиток; 
В/ статевий розвиток; 
Г/ інтелектуальний розвиток. 
9. Важливим методом практичної роботи онтопсихолога з несвідомим є: 
А/ імагогіка; 
Б/  психогімнастика; 
В/ аутогенне тренування; 
Г/ музикотерапія 
10. Конфліктною здатністю володіють паралельні трансакції 

А/ вірно     Б/ невірно 
3. Творче завдання (7 балів) 
Яка, на думку В. Франкла, вроджена мотиваційна тенденція, властива всім людям?  

Чи можна придумати сенс життя конкретної людини? В яких ситуаціях, на думку 

Франкла, життя людини може виявитись безглуздим, позбавленим сенсу існування? 
Проаналізуйте основні психотерапевтичні техніки логотерапії. 

 


