
Варіант № 1 
1. Дати визначення психологічного консультування. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Олена Н., 38 років, 

госпіталізована у зв'язку зі спробою зробити самогубство. Хвора замкнута, постійно плаче». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. Доведіть правильність свого 

рішення. «Не можу повірити, що сама нічого не змогла зробити, от прийшла просити 

допомоги в чужої людини, щоб справи в родині поправити». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Треба розібратися вам з ним - хто за що відповідає, так добре, 

повернемося до цього пізніше?» 
Варіант № 2 

1. Професійні особливості вивчення клієнта як особистості. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Хлопчик 10 років, краде з 

дому гроші й роздає украдене товаришам у класі». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. Доведіть правильність 

свого рішення. «Він дуже боїться один залишатися вдома. Ми вже його переконували, що 

нічого страшного немає, але він начебто не розуміє цього». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Невже вам хочеться мені про це говорити стільки разів!» 

 Варіант № 3 
1. Характеристика оптимальних умов проведення психологічного консультування. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Петро М., 27 років. 

Одружений 3,5 роки. Сексуальні розлади». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. Доведіть правильність 

свого рішення. «Я часто думала, що тільки близькі можуть допомогти у важку хвилину, але 

помилилася». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Ви ж знаєте, що перед вами дитина, чому ви її навантажуєте 

дорослими проблемами?» 
Варіант № 4 

1. Особливості взаємодії психолога-консультанта з іншими фахівцями - консультантами 

в різних галузях. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Він взагалі не може говорити 

на уроці. Встає й мукає, ледве слово видавить із себе (про хлопчика 9 років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. Доведіть правильність 

свого рішення. «Усе в нас є, а от радості, щастя - ні». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Ваші побоювання мені ясні, але що ви робили, щоб їх не було? 



Робили що-небудь?» 
Варіант № 5 

1. Проаналізувати динаміку соціально-психологічної проблематики клієнтів. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Мати звернулася зі скаргами 

на те, що різко погіршилися відносини з дочкою: вона віддалилася від батьків, стала 

закриватися в кімнаті, подовгу бродить по квартирі вночі, почала сповідати вегетаріанство». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. Доведіть правильність 

свого рішення. «Якби хто сказав, що треба зробити, я б все точно зробила». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування. «Ви говорите, що всі її не люблять. Думаю, що це перебільшення». 

Варіант № 6 
1. Визначте відмінність психологічного консультування від індивідуальної та групової 

терапії. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Він завжди все намагається 

один робити, нікого не підпускає, злиться на всіх, некомпанійська людина (про хлопчика 12 

років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Хотілося б побільше 

дізнатися про себе». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Як людина я вас розумію, але ви самі сказали, що не почуваєте себе 

людиною, давайте змінимо тему». 
Варіант № 7 

1. Види психологічного консультування та умови його результативності. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Він бреше й не червоніє (про 

хлопчика 7 років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Думаю, що ревнощі - це 

хвороба. Може бути, ви її лікуєте?» 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування. «Було б непогано довідатися думки й іншої сторони. Ви можете 

проаналізувати його думки, а не свої». 
Варіант № 8 

1. Кодекс професійної етики психолога-консультанта. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Дружина виражає 

невдоволення сексуальними можливостями чоловіка». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Жили як люди, а отут 

усе в один день звалилося. Я вже не дружина». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Ви кажете, що ви не психолог, але адже на рівні простого здорового 



глузду зрозуміло, що якщо дитині важко, то їй треба допомагати, а не лаяти її, її треба 

жаліти, а не карати». 
Варіант № 9 

1. Перелічити основні напрямки підвищення кваліфікації психолога-консультанта. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Один тридцятирічний 

холостяк звернувся в консультацію через часті приступи тривоги, пов'язаних із ситуацією на 

роботі». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Я ж усе для нього, він у 

нас у родині лідер. Хіба це неправильно?» 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Про це важко говорити, спробуйте впізнати себе в цих завданнях». 

Варіант № 10 
1. Організація роботи психологічної консультації. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Чоловік середніх років на 

консультації. Його сесії, які тривали 50 хвилин, були тривалими періодами мовчання, до 10 

хвилин». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «А він сам сказав, що 

його тягне до хлопчиків. Це страшне лихо». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Ви не можете говорити? Давайте помовчимо, а потім почнемо нову 

спробу». 
Варіант № 11 

1. Охарактеризувати основні етапи психологічного консультування. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Він дуже боїться один 

залишатися вдома. Ми вже його переконували, що нічого страшного не трапиться, але він 

начебто не розуміє цього (про хлопчика 10 років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Ви, напевно, тут 

тимчасово працюєте, у штаті цієї фірми й посади психолога немає». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Ви не могли б краще зосередитися на моїх питаннях?» 

Варіант № 12 
1. Проаналізувати основні процедури психологічного консультування. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Він зовсім не цікавиться 

хлоп'ячими справами, у нього немає друзів серед хлопчиків, він увесь час проводить із 

дівчинками, навіть шиє з ними (про хлопчика 9 років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Ми вже були в 

психологів, але щось нічим не допомогли». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 



• формування: «Добре, більше нічого не кажіть, я сама вас буду про все запитувати». 

Варіант № 13 
1. Обґрунтувати зв'язок технік психологічного консультування з його етапами й 

процедурами. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Вона неможлива дитина. 

Нікого не слухається (про дівчинку 6 років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Було б непогано 

почати все спочатку». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 
• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Хто вам сказав, що дитина повинна бути такою, якою її хтось хоче 

бачити? Нехай навіть це й близькі люди». 
Варіант № 14 

1. Проаналізуйте причини виникнення психологічних проблем сучасної людини та 

визначте шляхи їх подолання. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. До ситуації запропонувати до 5 причин її виникнення. «Мені легше на двох роботах 

відробити, чим з ним уроки робити (про хлопчика 10 років)». 
4. Визначте по висловленню завдання взаємодії із психологом. «Я не психолог, але 

розумію, що з нею щось відбувається». 
5. Проаналізуйте, на що орієнтоване висловлення психолога: 

• вплив 
• маніпулювання 
• керування 
• формування: «Вона вам ніколи не говорила, що боїться втратити вашу любов?» 

Варіант № 15 
1. Підготовка й проведення психологічного консультування, його етапи й процедури. 
2. Сучасні уявлення про цілі консультування в основних психологічних школах. 
3. Виберіть серед запропонованих варіантів пояснення той, котрий, на вашу думку, 

повніше й точніше розкриває наступні поняття. 
Переживання - це... 
а) відображення людиною свого внутрішнього світу; 
б) емоційний стан людини, що він може в собі усвідомити й зафіксувати його зміст для 

себе; 
в) показник живого внутрішнього світу людини - мінливого, невизначеного, 

нестабільного; переживання завжди текучі, переходять із одного в інше; 
г) виділення людиною однієї з модальностей свого внутрішнього світу - модальності 

почуттів і можливість виділити її серед інших своїх властивостей. 
4. Поясніть в доступній формі авторові висловлення про які психологічні механізми, 

явища, закономірностях говориться в його висловленні. Орієнтуйтеся на можливі варіанти 

відповідей. 
«Він зовсім не цікавиться хлоп'ячими справами, у нього немає друзів серед хлопчиків, він 

увесь час проводить з дівчатами, навіть шиє з ними» (про хлопчика 9 років). 
Варіанти понять для пояснення:індивідуальні особливості; вікові особливості; ідеал 

людини, неповноцінність; ідентифікація. 
5. Поставте питання до висловлення, обґрунтуйте необхідність постановки саме цього 

питання. При обґрунтуванні питання зверніть увагу на той зміст висловлення, що викликав 

ваш зворотний зв'язок. Чи відповідає ваше питання створенню предмета професійної 

взаємодії? 
«З ним вічно щось трапляється». 
Варіант № 16 



1. Види психологічного консультування. 
2. Структура процесу консультування. 
3. Виберіть серед запропонованих варіантів пояснення той, котрий, на вашу думку, 

повніше й точніше розкриває наступні поняття. 
Подія - це... 
а) різка зміна течії життя людини, як би тимчасова зупинка, а потім рух життя в іншому 

напрямку; 
б) це одна з одиниць суб'єктивного часу життя людини; 
в) сверхзначиме переживання людини, що може змінити систему його життєвих цінностей. 

4. Поясніть в доступній формі авторові висловлення про які психологічні механізми, 

явища, закономірностях говориться в його висловленні. Орієнтуйтеся на можливі варіанти 

відповідей. 
«Вона неможлива дитина. Нікого не слухається» (про дівчинку 6 років). 
Варіанти понять для пояснення:акцентуація характеру; темперамент; рівень розумового 

розвитку; психопатологія. 
5. Поставте питання до висловлення, обґрунтуйте необхідність постановки саме цього 

питання. При обґрунтуванні питання зверніть увагу на той зміст висловлення, що викликав 

ваш зворотний зв'язок. Чи відповідає ваше питання створенню предмета професійної 

взаємодії? 
«Даремно з ним про щось говорити».  
Варіант № 17 

1. Загальні правила й установки консультанта, які структурують процес консультування. 
2. Організація роботи психологічної консультації. 
3. Виберіть серед запропонованих варіантів пояснення той, котрий, на вашу думку, 

повніше й точніше розкриває наступні поняття. 
Психологічний простір - це... 
а) світ, у якому реально й в уяві живе людина; 
б) психологічна реальність людини, що організована, як і усе, у різних системах координат, 

що з'являються по мірі необхідності; 
в) відношення людини до об'єктивних і суб'єктивних властивостей світу людей і речей, що 

йому недоступний. 
4. Поясніть в доступній формі авторові висловлення про які психологічні механізми, 

явища, закономірностях говориться в його висловленні. Орієнтуйтеся на можливі варіанти 

відповідей. 
«Він краде й роздає украдене в класі» (про хлопчика 8 років). 
Варіанти понять: комплекс неповноцінності; психологічна дистанція; інфантилізм; польова 

поведінка; структура дитячої групи; захисний механізм особистості. 
5. Поставте питання до висловлення, обґрунтуйте необхідність постановки саме цього 

питання. При обґрунтуванні питання зверніть увагу на той зміст висловлення, що викликав 

ваш зворотний зв'язок. Чи відповідає ваше питання створенню предмета професійної 

взаємодії? 
«Було б краще, якби ми жили подалі друг від друга».  
Варіант № 18 

1. Професійна підготовка психолога-консультанта. 
2. Загальні принципи психологічного консультування. 
3. Виберіть серед запропонованих варіантів пояснення той, котрий, на вашу думку, 

повніше й точніше розкриває наступні поняття. 
Психологічна дистанція - це... 
а) емоційне переживання присутності іншої людини; 
б) захід припустимого впливу на іншу людину й себе, обґрунтування необхідності цієї міри; 
в) ступінь автономності однієї людини від іншого. 

4. Поясніть в доступній формі авторові висловлення про які психологічні механізми, 

явища, закономірностях говориться в його висловленні. Орієнтуйтеся на можливі варіанти 

відповідей. 



«Він взагалі не може говорити на уроці. Встає й мукає, ледве слово видавить із себе» (про 

хлопчика 9 років). 
Варіанти понять: невротизм; аутизм; довільність; рівень мовного розвитку; діалогічна мова. 

5. Поставте питання до висловлення, обґрунтуйте необхідність постановки саме цього 

питання. При обґрунтуванні питання зверніть увагу на той зміст висловлення, що викликав 

ваш зворотний зв'язок. Чи відповідає ваше питання створенню предмета професійної 

взаємодії? 
«Не хочу про нього говорити». 
Варіант № 19 

1. Запити й мотиви звернення до консультації. 
2. Характеристика консультативного контакту. 
3. Виберіть серед запропонованих варіантів пояснення той, котрий, на вашу думку, 

повніше й точніше розкриває наступні поняття. 
Польова поведінка - це... 
а) поведінка, що направляється не самою людиною, а предметами довкола неї; 
б) така активність людини, що організується у відповідності із властивостями предметів, що 

оточують її; 
в) переживання людиною неминучої зустрічі із предметами, що оточують її. 

4. Поясніть в доступній формі авторові висловлення про які психологічні механізми, 

явища, закономірностях говориться в його висловленні. Орієнтуйтеся на можливі варіанти 

відповідей. 
«Він бреше й не червоніє»(про хлопчика 7 років). 
Варіанти понять:емоційний розвиток; фантазія; Я-концепція; шизоїдність; девіантність. 

5. Поставте питання до висловлення, обґрунтуйте необхідність постановки саме цього 

питання. При обґрунтуванні питання зверніть увагу на той зміст висловлення, що викликав 

ваш зворотний зв'язок. Чи відповідає ваше питання створенню предмета професійної 

взаємодії? 
«Киньте, хто буде мене слухати».  
Варіант № 20 

1. Характеристика неконструктивних запитів. 
2. Характеристика конструктивних запитів. 
3. Визначте, яка директива належить кваліфікованому психологові, а яка - не 

психологові, поясніть свою думку, ґрунтуючись на понятті про завдання психологічного 

консультування. 
«Швидше за все, вам треба зайнятися не самоєдством, а самовивченням...» 

4. Поясніть в доступній формі авторові висловлення про які психологічні механізми, 

явища, закономірностях говориться в його висловленні. Орієнтуйтеся на можливі варіанти 

відповідей. 
«Він на нас взагалі не звертає уваги» (про хлопчика 6 років). Варіанти понять:інфантилізм; 

езопова позиція; інтелектуальна незрілість; аутизм. 
5. Поставте питання до висловлення, обґрунтуйте необхідність постановки саме цього 

питання. При обґрунтуванні питання зверніть увагу на той зміст висловлення, що викликав 

ваш зворотний зв'язок. Чи відповідає ваше питання створенню предмета професійної 

взаємодії? 
«Хіба в нашому житті щось можна змінити?» 
 


