
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Психологічне консультування” 

 
1. Види визначення психологічного консультування. Завдання та мета  психологічного 

консультування.  
2.  Психологічне консультування та психотерапія.  
3. Теоретичні принципи сучасних психологічних направлень психологічного консультування 
4.  Структура процесу консультування 
5. Відмінність психологічного консультування від інших видів психологічної допомоги.  
10. Специфіка психологічного консультування.  
11. Питання підготовки консультанта.  
12. Особистісні якості необхідні психологу консультанту.   
13. Роль та місце консультанта у психологічному консультуванні.  
14. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного консультанта.  
15. Система цінностей консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість 

консультанта.  
16. Професійна підготовка консультанта.  
17. Визначення консультативного контакту.  
18. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату, обстановка 

консультування, структура консультативного простору, тривалість консультування.  
19. Емоційні компоненти терапевтичного клімату: створення довіри, відвертість контакту, 

емпатія у консультуванні, повага клієнта.  
20. Навички підтримання консультативного контакту.  
21. Перенос та контр перенос у консультуванні.   
22. Перша зустріч з клієнтом.  
23. Причини відмови у консультуванні.  
24. Почуття консультанта та саморозкриття.     
25. Емпатія, вчення  та дослідження Карла Роджерса. 
26.  Вправи на співставлення з внутрішніми переживаннями. 27. Простір терапевтичних 

відносин.  
28. Індивідуальний стиль консультування.    
29. Пастки консультування: професійна позиція консультанта.   
30. Поняття ефективності консультативного процесу, ознаки результативності (суб’єктивні 

та об’єктивні фактори).  
31. Основні правила ведення консультативного процесу.  
32. Фактори, що знижують результативність консультативного процесу   
33. Основні способи вирішення проблеми.  
34. Некоректна поведінка консультанта: моралізування, контрперенос, самолюбування, 

демонстрація негативних емоцій.  
35. Вимоги, що висуваються щодо приміщення та інтер’єру консультативного центру.  
36. Мета та причини створення консультацій.  
37. Обов’язки консультанта та  взаємодія спеціалістів психологічної консультації.  
38. Робочий час консультанта.  
39. Взаємодія психолога зі спеціалістами інших професій  
40. Специфіка підготовки консультанта до проведення сесії  
41. Етапи психологічного консультування  
42.  Хід психологічного консультування (початок роботи, збір інформації, стратегічний етап, 

реалізація плану з клієнтом). 
43. Поняття процедури психологічного консультування.  
44. Поняття техніки психологічного консультування.  
45. Етап перший: процедури, техніки 
46. Етап другий:  процедури, техніки  
47. Етап третій:  процедури, техніки  



48.Специфіка застосування тестів у рамках психологічного консультування.  
49. Поняття психодіагностики (тести, опитувальники).  
50. Критерії підбору тестового матеріалу.  
51. Діагностика страху, тривоги та тривожності. Методики Ч.Д.Спілбергера, А.Т. 

Джерсайлда, ШАС (методика Л.Д.Малкової),  опитувальник Баса – Даркі, тест РСК,         
52. Психодинамічний  напрямок. Суть психодинамічного напрямку, основні положення та 

процедури даного напрямку. 53.Когнітивно – поведінковий напрямок: основні положення, 

об’єкти та методи впливу, основне завдання консультанта.  
54. Гуманістичний напрямок, основні поняття гуманістичного напрямку, об’єкти впливу та 

основні завдання консультанта. 
55. Процес впливу: визначення, класифікація.  
56. Види впливу: прямий та непрямий.. 
57. Особливості навчання психологічному консультуванню, принципи навчання.  
58. Конфлюентність навчання, своєчасність та сучасність навчання.  
59. Рефлективність навчання та його крос-культурність.  
60. Основні труднощі студентів, що навчаються психологічному консультуванню. Засоби 

психологічної профілактики. 
61. Кодекс асоціації психологів.  
62. Надання інформації клієнту про процес психологічного консультування.  
63. Професійна компетентність психолога-консультанта.  
64. Питання конфіденційності. Причини порушення принципу конфіденційності.  
65. Заборона на подвійні відносини.   
66. Специфіка телефонного консультування. Труднощі телефонного  консультування.  
67. Регулярні абоненти. Звернення психічних хворих. Спроби сексуального використання 

консультанта телефону довіри.  
68. Етичні норми телефонної психологічної допомоги. Організаційні питання.  
69. Консультування тривожних клієнтів 
70.  Консультування при реакціях страху та фобіях 
71. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів 
72.  Особливості консультування «немотивованих» клієнтів 
73. Консультування при переживанні почуття провини та клієнтів, що плачуть 
74. Консультування істеричних особистостей 
75. Консультування обесивних   особистостей 
76. Консультування особистостей при параноїдальних розладах     
77.  Консультування  шизоїдних  особистостей 
78. Консультування асоціальних особистостей  
79. Консультування при алкоголізмі 
80. Консультування клієнтів з психосоматичними розладами 
81. Криза та основи кризової інтервенції. 
82. Консультування клієнтів з депресією та суїцидальними намірами 
83. Консультування при переживанні втрати 
84. Особливості бесіди з помираючим 
85. Особливості сімейного консультування 
86. Особливості консультування хімічно залежних клієнтів та їхніх близьких 
87. Особливості  психологічної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями та їхнім 

батькам 
88. Відмінність психологічного консультування від інших областей практичної 

психології 
89. Фактори, що впливають на ефективність психологічного консультування 
90. Підготовка консультанта до проведення психологічного консультування 
91. Зустріч клієнта. Стратегія поведінки психолога-консультанта 
92. Правила ведення документації у психологічній консультації 
93. Показання для психодіагностики у рамках психологічного консультування 
94.  Особистісні якості консультанта 



95. Прийоми зняття психологічної напруги у клієнта 
96. Прийом емоційної підтримки клієнта зі сторони психолога-консультанта 
97. Стратегія поведінки консультанта у процесі проведення психологічної консультації 
98. Правила запропонування психологом-консультантом практичних рекомендацій 

клієнту по вирішенню його проблем 
99. Ефективність психологічного консультування: визначення, критерії та рівні 

оцінювання 
100. Практичні результати психологічного консультування 
101. Ознаки успішності психологічного консультування 
102. Спірні результати психологічного консультування 
103. Критерії практичного оцінювання результатів психологічного консультування 
104. Правила проведення психологічного дослідження у процесі психологічного 

консультування 
105. Психодіагностика: специфіка підбору тестів у ситуації психологічного 

консультування 
106. Вимоги до психологічних тестів, що застосовуються в межах психологічного 

консультування 
107. Специфіка психодіагностики щодо приватних випадків консультативного процесу 
108. Значення психологічного тестування в практиці психологічного консультування 
109. Ситуації, що потребують застосування психологічних тестів у процесі 

консультування 
110. Психотерапевтичний вплив психологічного тестування на клієнта 
111. Зовнішні ознаки невротизації клієнта 
112. Організація роботи психологічної консультації 
113.   Навички консультування: перефразування 
114. Відображення почуттів клієнта 
115. Приєднання почуттів до змісту 
116. Прояснення 
117. Відображення власних почуттів 
118. Труднощі при засвоєнні базових навичок 
119. Тренінги навичок консультування  
120. Зміст та методика психологічного консультування з різними групами населення 
 


