
Завдання для підсумкового контролю 
 

Перелік контрольних питань для письмового іспиту: 

1. Визначте напрямки арттерапевтичної роботи  з психіатричними пацієнтами. 
2. изначте основні етапи позитивної психотерапії. 
3. Визначте основні напрямки застосування арттерапії. 
4. Визначте особливості групової гештальттерапії. 
5. Визначте покази та протипокази  для групової психотерапії. 
6. Визначте способи використання арттерапії. 
7. Визначте структуру психічного буття за К.Юнгом. 
8. Дайте характеристику різновидів когнітивної терапії. 
9. Обгрунтуйте засади раціональної психотерапії. 
10. Обгрунтуйте особливості арттерапевтичної роботи з дітьми. 
11. Обґрунтуйте особливості арттерапевтичної роботи з підлітками. 
12. Обгрунтуйте принципи проведення психотерапевтичного сеансу в поведінковій 

психотерапії. 
13. Обгрунтуйте роль арттерапії в соціальній роботі. 
14. Обгрунтуйте роль трансперсональних феноменів у житті конкретної людини. 
15. Обгрунтуйте універсальне значення гри як терапевтичного засобу. 
16. Обгрунтуйте шляхи корекції непослідовного, суперечливого, бездоказового 

мислення хворого. 
17. Охарактеризуйте захисні механізми в інтерпретації Е.Фрома. 
18. Охарактеризуйте механізми лікувального впливу в психотерапії. 
19. Охарактеризуйте основні напрями в психотерапії. 
20. Охарактеризуйте основні форми психотерапевтичної роботи. 
21. Охарактеризуйте принципи гештальт-психології та їх прикладне значення для 

психотерапії: співвідношення частин і цілого, фігури та фону. 
22. Охарактеризуйте принципи проведення первинної консультації. 
23. Охарактеризуйте принципи терапії центрованої на клієнті. 
24. Охарактеризуйте різновиди когнітивної терапії. 
25. Охарактеризуйте роль несвідомого в етіології психічних розладів. 
26. Охарактеризуйте схему розвитку психотерапевтичного процесу та процедуру 

психотерапії в індивідуальній психології. 
27. Охарактеризуйте теорію сновидінь К.Юнга. 
28. Охарактеризуйте універсальне значення гри як терапевтичного засобу. 
29. Поясніть принципи гештальт-психології та їх прикладне значення для психотерапії: 

співвідношення частин і цілого, фігури та фону. 
30. Поясніть суть основних понять індивідуальної психології А.Адлера: життєві цілі, 

стиль життя, схема апперцепції, почуття суспільного, потреба в соціальній 

кооперації, самість. 
31. Поясніть суть філософських засад логотерапії. 
32. Проаналізуйте  принципи поведінкової психотерапії. 
33. Проаналізуйте вікову динаміку З.Фрейда та її значення для психотерапії. 
34. Проаналізуйте компоненти психодрами: рольова гра, спонтанність, катарсис, 

інсайт. 
35. Проаналізуйте механізми неврозу  за А.Адлером. 
36. Проаналізуйте міждисциплінарний характер психотерапії. 
37. Проаналізуйте основні напрями в психотерапії. 
38. Проаналізуйте покази та протипокази  для групової психотерапії. 
39. Проаналізуйте принципи проведення психотерапевтичного сеансу в поведінковій 

психотерапії. 



40. Проаналізуйте принципи терапії центрованої на клієнті. 
41. Проаналізуйте різновиди когнітивної терапії. 
42. Проаналізуйте техніку раціональної психотерапії та можливості її застосування в 

практиці психотерепевта. 
43. Розкийте суть основних понять індивідуальної психології А.Адлера: життєві цілі, 

стиль життя, схема апперцепції, почуття суспільного, потреба в соціальній 

кооперації, самість. 
44. Розкрийте суть арттерапії в соціальній роботі. 
45. Розкрийте суть інтерперсональної психотерапії Г.Саллівана (особливості 

інтерпретації та процедури психоаналізу). 
46. Розкрийте суть класичного психоаналізу як психологічної концепції та 

психотерапевтичної системи. 
47. Розкрийте суть понять медитація, гіпноз в інтерпретації У.Джеймса. 
48. Розкрийте суть принципів гештальт-психології та їх прикладне значення для 

психотерапії: співвідношення частин і цілого, фігури та фону. 
49. Розкрийте суть принципів проведення психотерапевтичного сеансу в поведінковій 

психотерапії. 
50. Розкрийте суть психосинтезу як метода лікування межових психічних розладів та 

психосоматичних захворювань. 
51. Розкрийте суть філософських засад логотерапії. 
52. Охарактеризуйте основні принцип гештальт-тєрапії. 
53. Розкрийте суть клієнт-центрованої терапії. 
54. Проаналізуйте особливості біхевіоріальної психотерапії. 
55. Охарактеризуйте психологічні механізми корекційного впливу гри.        
56. Проаналізуйте принципи здійснення ігротерапії. 
57. Проаналізуйте основні прийоми арттерапевтичної робоьти. 
58. Охарактеризуйте бібліотерапію як спеціальний корекційний вплив на клієнта. 
59. Охарактеризуйте музикотерапію як спеціальний корекційний вплив на клієнта. 
60. Охарактеризуйте казкотерапію як спеціальний корекційний вплив на клієнта. 

 
Тестові завдання 

 
1. В найменшій мірі сутність психотерапії розкриває наступне поняття: 

А/ клініко-психологічне втручання 
Б/ психологічна корекція 
В/ навіювання 
Г/ психологічна інтервенція. 

2. В основі гештальт-терапії лежить; 
А/психоаналіз; 
Б/ психодрама; 
В/екзистенціалізм;  
Г/ Дзен- будизм 
Д/ все перераховане. 
4. Вчення Карла Роджерса лягло в основу : 
А/ психоаналізу; 
Б/ гештальт-терапії;  
В/ клієнт-центрованої терапії; 
Г/ індивідуальної психотерапії; 
Д/ аналітичної психотерапії. 
      5.   Оцінка ефективності психотерапії здійснюється з врахуванням наступних площин 

терапевтичної динаміки: 
А/ соціальної 



Б/ соматичної 
В/ психологічної 
Г/ усіх вказаних вище 
       6. До якого напрямку психотерапії слід віднести клієнт-центровану психотерапію 

Роджсрса; 
А/ психодинамічного; 
 Б/біхевюристичного; 
 В/екзистепційно-гуманістичного. 

      7.  Основами якого методу психотерапії є поняття « усвідомлення почуттів та 

зосередженість на теперішньому», «єдність та боротьба протилежностей», «прийняття 

відповідальності на себе»: 
А/ психоаналізу; 
Б/ аналітичної психотерапії Юнга; 
В/ індивідуальної психотерапії Адлера; 
Г) гештальт-терапії. 
8. Засновником методу класичного обумовлювання був: 
А/ Скінер; 

Б/ Вольпе;  
В/Павлов; 
Г/Бехтєрєв. 
 9. Поняття 

«катарсис» 

ввів: 
А/ Фрейд 
Б/ Юнг 
В/ Арістотель 
Г/Брейер. 
   10. Який метод психотерапії включає в себе наступні основні компоненти;  
розширення свідомості, інтеграцію протилежностей, посилення уваги до почуттів, 

роботу з фантазією, прийняття відповідальності на себе:  
А/ індивідуальна психотерапія Адлера; 
Б/ аналітична психотерапія Юнга; 
В/ психоаналіз Фрейда: 
Г/ гуманістична психотерапія Роджерса; 
Д/ Гештальт-терапїя. 

12. В концепції клієнт-центрованої психотерапіії Роджерса основним аспектом 
вчення про особистість є  наступна гіпотеза: 
А/ індивід володіє вродженою тендецією до актуалізації;  
Б/ індивід прагне знайти та реалізувати сенс життя: 
В/ розвиток особистості визначається наявністю постійного конфлікту між почуттям 

неповноцінності та породжуванимм ним прагненням до самоствердження. 
     13. Представником “культурного психоаналізу” не є: 
А/ Салліван 
Б/ Хорні 
В/ Фром 
Г Райх 
    14. Поняття гештальт-терапії не стосусться: 
А/ витіснення; 
Б/ фігури і фону; 
В/ незавершеного гештальту; 
Г/ усвідомлення. 
 



16. Поняття біхевіоризм /наука про поведінку/ ввів: 
А/ Уотсон; 
Б/ Скінер;  
В/ Толмен;  
Г/ Виготський. 
       17. Вкажіть психотерапевтичний метод, який не відповідає принципові даної 

класифікації: 
А/ симптомо-орієнтована психотерапія 
Б/ проблемно- орієнтована психотерапія 
В/ соціо-орієнтована психотерапія 
В/ особистісно-орієнтована психотерапія. 
     18. Гештальт-це:  
А/ найбільш важливі та значущі події, що посідають в свідомості людини центральне 

місце; 
Б/ менш важлива на даний момент інформація;  
В/ відреагована або невідреагована потреба;  
Г/ все вище перераховане. 
19. Психотерапія базується на: 
А/ принципі індивідуалізації 
Б/ принципі інтеграції психотерапевтичних впливів 
В/ принципі врахування загальних факторів психотерапевтичного впливу 
Г/на всіх вказаних принципах. 
20. В клієнт-центрованій психотерапії Роджерса психотерапевт в контакті з 
пацієнтом проявляє наступну якість: 
А/ маніпулює процесом взаємодії; 
Б/ безумовно позитивно сприймає клієнта; 
В/ коментує поведінку хворого; 
Г/ інтерпретує прихований зміст в поведінці хворого. 
21.Автором відомої праці “Тлумачення сновидінь” є: 
А/Фрейд 
Б/Юнг 
В/Адлер 
Г/Райх 
 
23. Поведінкова психотерапія, спрямована на бажану зміну поведінки клієнта за 

допомогою стимулювання або покарання, називається методикою:  
А/ оперантног'о обумовлювання; 
Б/ парадоксальної інтенції; 
В/ імплозії; 
Г/ систематичної десенсибілізації. 
24.Поведінкова психотерапія в своїй теорії спирається насамперед на поняття:  
А/ витіснення; 
Б/ научіння;  
В/ фігури та фону. 
25.Асоціативний експеримент як методика психотерапії та діагностики особистості 

розроблена: 
А/ Фрейдом 
Б/ Юнгом 
В/ Брейєром 
Г/Бернгейном 
26.Психоаналіз за Фрейдом – це: 
А/ метод  психоаналітичного дослідження 



Б/ метод психотерапії 
В/ світогляд 
Г/ все перераховане. 
27. Основними механізмами психозахисту  організму ,за Фрейдом є перераховані реакції 

за виключенням: 
А/ витіснення та заперечення 
Б/ проекції та регресії 
В/ раціоналізації та ізоляції 
Г/ реактивного утворення 
Д/ верифікації. 
28. Архетипи за Юнгом являють собою “первинні першообрази”,які є в кожній людині 

івизнчають зміст: 
А/ нижчого безсвідомого 
Б/ Індивідуального безсвідомого 
В/ колективного безсвідомого 
Г особистого безсвідомого. 
29. За яким автором структуру особистості складають: персона, Его, Аніма, Анімус, 
самість: 
А/ Фрейдом 
Б/ Адлером 
В/ Юнгом 
Г/Райхом 
30. За Адлером істотною характеристикою особистості є: 
А/ Почуття спільності 
Б/ орієнтація інтересів на зовнішній \екстраверт\  або внутрішній \інтроверт\ світ: 
В/ організмічний процес оцінювання 
Г/захисний панцир. 
 
 
31. Психологічна корекція являє собою спрямований психологічний вплив для 

повноцінного  розвитку та функціонування індивіда. 
А/ вірно  Б/ невірно 

32.Гештальт-терапія - це складний синтез із психоаналізу, екзистенціальної 

психології, дзен-будизму, психодрами. 
А/ вірно     Б/ невірно 

33  Основою динамічної психотерапії є досягнення розуміння динаміки психічного життя 

індивіда , що ґрунтується на  концепції безсвідомого. 
А/ вірно  Б/ невірно 

34 Неврози , вважав Перлз, виникають в результаті зосередження індивіда на середній 

зоні / зоні фантазій / за рахунок виключення подій , що відбуваються у внутрішній 

та зовнішній зонах /внутрішні та зовнішні потреби/. 
А/ вірно     Б/ невірно 

35. Ключовими поняттями психоаналізу є  : вільні асоціації, перенос та       інтерпретація. 
А/ вірно  Б/ невірно 

36. Одне із завдань гештальт-терапії - використовуючи закон єдності та боротьби 

протилежностей, допомогти клієнтові виділити фігуру із фону, завершити 

гештальт і знову повернути його в фонове оточення. 
А/вірно     Б/ невірно 

37. У психоаналітичній ситуації механізми захисту проявляються як опір. 
А/ вірно  Б/ невірно 



38.Терапія називається центрованою на клієнті тому, що клієнт не може сам не 

може визначати та здійснювати ті зміни в своїй поведінці. які йому 

здаються необхідними. 
А/ вірно     Б/ невірно 

39.  Біхевіоріальна психотерапія розглядає в основному поведінку пацієнта: в меншій 

мірі - його внутрішній світ. 
А/ вірно     Б/ невірно 

40. Гештальт-терапевт намагється рефлексувати /відображувати/ думки та почуття 
клієнта. 

А/ вірно     Б/ невірно 
41. Технічні засоби с доповненням позиції психотерапевта і самі по собі не 

забезпечують психотерапевтичного просування. 
А/ вірно     Б/ невірно 

42. При виникненні неврозу захисні механізми азнають змін та перешкоджають росту 

особистості. 
А/ вірно      Б/ невірно 

43.Психологічне консультування розглядається традиційно як процес, спрямований на 

допомогу людині у вирішенні проблем психологічного характеру. 
А/ вірно  Б/ невірно 

44. Завдання гештальт-трапії полягає в тому,  щоб допомогти пацієнтові усвідомити свою 

потребу, зробити її більш ч і т к о ю . 
А/ вірно     Б/ невірно 

45.Класичним прикладом психоаналітичного переносу є тлумачення сновидінь. 
А/ вірно  Б/ невірно 

46.Саморегуляція організму залежить від міри усвідомлення теперішнього і від 

вміння жити в повну міру тут і тепер. 
А/ вірно     Б/ невірно 

47.У відповідності до психоаналітичної теорії психічна активність буває двох видів: 

свідомою та безсвідомою. 

      А/ вірно  Б/ невірно 
48. Ідеальна самість - не є уявленням про себе як про ідеал. 

А/ вірно     Б/ невірно 
49. Клієнт-центрована терапія - терапія директивна. 

А/вірно     Б/ невірно 
50.Хворі люди, які можуть чітко сформулювати гештальт та провести грань Між 

власним Я та оточуючим середовищем, на труднощі, які виникають  реагують адекватно. 
А/ вірно     Б/ невірно 

51.Кінцевою метою терапевтичних змін та лікувального процесу  в динамічній 

психотерапії є усвідомлення несвідомого. 
А/ вірно  Б/ невірно 

52. Біхевіоріальна терапія працює не над симптомом, а над проблемою, що стоїть за  
ним. 

А/ вірно     Б/ невірно 
53. Індивід реагує на погрозу або стресову ситуацію через посередництво 

власного «Я». 
А/ вірно     Б/ невірно 

54. Гештальт-терапевт намагється рефлексувати /відображувати/ думки та почуття 
клієнта. 

А/ вірно     Б/ невірно 
55.  Психоаналітична інтерпретація  є переживанням почуттів, спонук , фантазій захистів 

по відношенню до особистості , що не підходить для цього. 



А /вірно  Б/невірно 
56. Усвідомлення та зосередженість па потребі є важливим принципом в гештальт-

терапії, що отримав назву тут і тепер. 
А/ вірно     Б/ невірно 

57. Перлз вважав, що у людини існує три зони усвідомлення: усвідомлення себе, 

усвідомлення світу і усвідомлення того, що лежить між тобою та світом.  
А/ вірно     Б/ невірно 

58.Скінер вважав, що кожний вчинок - це гештальт, і більш важливо усвідомити, як 

здійснюється цей вчинок, а не чому він здійснюється. 
А/ вірно     Б/невірно 

59.Терапія, центрована на клієнті, прагне створити атмосферу, в якій фактори, що 

 деформують особистість, можуть бути усунуті, а здорові сили самості - привести 

до  одужання. 
А/ вірно     Б/ невірно 

60. Комунікації психотерапевта можуть мати лише вербальну природу .  
А/ вірно     Б/ невірно 

 
 Практична частина 

Творчі завдання: 
 

1. Обґрунтуйте рекомендації стосовно тривалості застосування гіпнозу. 
2. Обґрунтуйте покази і протипоказання до застосування наркопсихотерапії. 
3. Складіть програму емоційно-стресової психотерапії. 
4. Обґрунтуйте найбільш ефективні психотерапевтичні підходи при суїцидах. 
5. Складіть програму психотерапевтичної роботи з онкохворими. 
6. В лікарнях часто має місце природна форма десенсибілізації. Поясніть , яка саме, і в 

чому вона проявляється?  
7. Як може використання поняття “пацієнт” вплинути на відносини між клієнтом та 

психотерапевтом ?  
8. Якби ви хотіли переконатись, що причиною одужання пацієнта є певний 

психотерапевтичний метод , а не простий перебіг часу , як би Ви це зробили? 
9. Підберіть музичні твори (в рамках музикотерапії) для роботи з депресивними станами. 
10.  Підберіть літературу (в рамках бібліотерапії) для роботи зі страхами. 
11. Підберіть музичні твори (в рамках музикотерапії) для роботи в ситуації перевтоми та 

нервового виснаження.  
12. Підберіть музичні твори (в рамках музикотерапії) для роботи з вираженою 

дратівливістю та гнівом. 
13. Складіть казку (в рамках казко терапії) стосовно роботи зі шкільними стархами у 

молодших школярів. 
14. Обґрунтуйте спеціальні психотерапевтичні прийоми, що сприяють  зміні попередніх 

цілей і прийняттю нових рішень 
15. Складіть програму психотерапевтичної роботи з людьми, що піддаються домашньому 

насильству. 
16. Складіть програму психотерапевтичної роботи з людьми, що пережили глибоку 

втрату. 
17. Складіть програму психотерапевтичної роботи з фобіями. 
18. Складіть програму психотерапевтичної роботи з невротичними станами. 
19. Складіть програму психотерапевтичної роботи з людьми, схильними до суїциду. 
20. Складіть програму психотерапевтичної роботи аутичними дітьми. 
 
 
 



 


