
ТИПОВІ ТЕСТИ 
І рівень 
1. Дослідження американських психологів свідчать, що розлучення батьків здійснює 

особливий вплив на дітей: 
а) до 3 років 
б) до 6 років 
в) до 13 років 
г) немає правильної відповіді 

2. Автором моделей символічного безсмертя є: 
а) З.Фройд 
б) Р.Ліфтон 
в) Е.Кюблер-Рос 
г) Е.Шнейдман 

3. У перекладі з грецької слово «евтаназія» означає: 
а) швидка смерть 
б) неминуча смерть 
в) легка смерть 
г) очікувана смерть 

4. Екстрена психологічна допомога людині, яка перебуває в стані кризи - це: 
а) кризова поственція 
б) кризова інтервенція 
в) кризове консультування 
г) кризова психотерапія 

5. Робота горя відбувається за наступною схемою: 
а) зустріч із втратою - емоційне прийняття втрати - раціональне прийняття втрати 
б) емоційне прийняття втрати - раціональне прийняття втрати - зустріч із втратою 
в) зустріч із втратою - раціональне прийняття втрати - емоційне прийняття втрати 
г) немає правильної відповіді 

6. Провідними методами кризової інтервенції є: 
а) кризове консультування, кризова психотерапія 
б) кризова поственція, кризове консультування 
в) емпатія, активність, підтримка 
г) невідкладність, активність, повага 

7. За Д.В.Ворденом, людина, яка переживає горе втрати, повинна поступово виконати 

наступні завдання: 
а) визнати факт втрати, здійснити ідеалізацію померлого, продовжувати жити 
б) пережити біль втрати, відновити контакти із зовнішньою реальністю, 

продовжувати жити 
в) облаштувати оточення без померлого, продовжувати жити, визнати факт втрати 
г) визнати факт втрати, пережити біль втрати, облаштувати оточення без померлого 

8. Динаміка переживання горя будується за наступною схемою: 
а) заперечення - страждання - прийняття 
б) страждання - заперечення - прийняття 
в) прийняття - заперечення - страждання 
г) немає правильної відповіді 

9. За визначенням Г.Олпорта, ситуація емоційного та розумового стресу, яка вимагає 

значної зміни уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу - це: 
а) фрустрація 
б) критична точка 
в) життєва криза 
г) кризовий стан 

10. Патологічні симптоми переживання горя - це: 
а) глибока депресія, яка супроводжується безсонням, радикальна зміна стилю життя, 



поява психосоматичних хвороб, від яких страждав померлий 
б) порушення сну, втрата або збільшення ваги, пригніченість 
в) суїцидальні наміри, розмови про самогубство, про возз'єднання з померлим 
г) втома, дратівливість, пригніченість, агресивні почуття до оточуючих 
ґ) немає правильної відповіді 

11. Які запитання телефонного консультанта допомагають абоненту швидше висловити 

свої почуття і проблеми, розібратися у ситуації: 
а) відкриті 
б) закриті 

12. Відмова починати терапію, яка підтримує життя, або її припинення (відключення 

апарата штучного кровообігу чи штучної вентиляції легень) - це: 
а) активна евтаназія 
б) пасивна евтаназія 

13. При наданні допомоги людині, яка переживає горе втрати, не варто: 
а) спонукати клієнта до обговорення його переживань 
б) зупиняти клієнта, коли він починає плакати 

14. Вставте пропущене: 
Е.Шнейдман описав чотири типи людей, які навмисно прагнуть покласти край своєму 

існуванню: 1) шукачі смерті; 2) ініціатори смерті; 3) ті, хто заперечують смерть та 4) гравці зі 

смертю. 
Ці люди  ______________ ? _______________  прагнуть померти, але вони 
діють виходячи з переконання про неминучість смерті, що наближається, і вважають, що 

своїм вчинком просто прискорюють цей процес. Під цю категорію підпадають багато 

випадків суїциду серед немолодих і важко хворих людей. Письменник Ернест Хемінгуей, що 

все життя відрізнявся міцним здоров'ям, був дуже стурбований своїм фізичним станом, що 

поступово погіршувався, і саме це, на думку багатьох дослідників, визначило його рішення 

накласти на себе руки. 
15. Яка стадія кризи (за Т.М. Титаренко) супроводжується почуттям безнадійності та 

відсутності сенсу існування і характеризується виникненням суїцидальних думок і намірів: 
а) перша 
б) друга 
в) третя 

16. Ця помилка у телефонному консультуванні трапляється тоді, коли консультант 

ставиться до абонента не як до особистості, а як до типової проблеми. Назва помилки: 
а) надмірно швидке визначення проблеми 
б) неприйняття цінностей абонента 
в) погляд зверху 
г) бесіда про проблему, а не з людиною 

17. Перша служба невідкладної телефонної психологічної допомоги в Україні була 

заснована в: 
а) Одесі 
б) Києві 
в) Дніпропетровську 
г) Тернополі 

18. Ця ілюзія належить до типових помилок у телефонному консультуванні. Вона 

виявляється в установках «я повинен усе змінити», «я повинен усе зробити» і не враховує 

згоду і бажання іншої сторони «бути зміненою». Це ілюзія: 
а) «материнської любові» 
б) «віри в магію слова» 
в) «власної непогрішності» 
г) «особистої могутності» 

19. На цій стадії термінального періоду, за дослідженнями Т.М. Титаренко, хворий 

переживає просвітлення, любов до оточуючих, злагоду з самим собою та з Богом і в нього 



з'являється здатність ушляхетнити простір навколо себе. Це явище має назву: 
а) депресія 
б) протест 
в) кристалізація духу 
г) самогіпноз 

ІІ рівень 
1. Продовжіть речення: 
За визначенням Т.М.Титаренко, криза може бути поверхнева,   ,   . 
2. При поясненні дитині факту розлучення дотримуються 3 правил: 

1 - нікого не звинувачувати 
2 -  ______________________________  
3 -  ______________________________  

3. Стан вираженої втоми та емоційного виснаження, який 
характеризується втратою здатності надання психологічної підтримки іншим, байдужим та 

негативним ставленням до колег і клієнтів, зниженням продуктивності роботи - це  ____ . 
4. Перерахуйте основні принципи кризової інтервенції. 
5. Заповніть таблицю: 
Типи ставлення до кризових ситуацій 
Тип ставлення Прояви 
Ігноруюче  
Перебільшуюче  
Волюнтаристське  

 
6. Вставте пропущене: 
О.Моховиков виділяє 4 етапи процесу телефонного діалогу: 

1- вступ у діалог 
2 -  ____________________  
3 -  ___________________  
4 - завершення діалогу 

7. Заповніть таблицю: 
Популярні стратегії перетворення критичних ситуацій 

№ Назва стратегії Її зміст 
1. Порівняння, що йде  

 донизу  

2. 
Порівняння, що йде вгору 

 

3. 
Антиципуюче опанування 

 

4. Техніка заперечення  
5. Стратегія втечі  

 
8. Заповніть таблицю: Міфи та реалії суїциду 
№ Існуюче твердження про суїцид 

Помилкове («-») чи 

вірне («+») 



1. 

Коли люди говорять про здійснення самогубства, вони тільки 

намагаються привернути до себе увагу. Краще всього 

ігнорувати їх. 

 

2. Схильність до самогубства успадковується  
3. Самогубство трапляється на всіх рівнях суспільства і у всіх 

соціальних класах 
 

4. 
Всі суїцидальні особи страждають від психічних розладів 

 

5. Чоловіки вбивають себе частіше, ніж жінки  

6. Чоловіки намагаються покінчити життя самогубством частіше, 

ніж жінки 
 

7. 
Не існує значущого зв'язку між 
нарко,токсикоманією, алкоголізмом і 
суїцидальною поведінкою 

 

 
9. Заповніть таблицю і вкажіть, що дає консультанту знання про модель безсмертя, якої 

дотримується клієнт, що знаходиться у термінальній стадії? 
№ 

Назва моделі символічного 

безсмертя 

Зміст 

1. Творча  
2 Езотерична  
3 Теологічна  

10. Які функції (за Д.В.Ворденом) повинно виконати горе 
втрати? Перерахуйте їх і поясніть. 
ІІІ рівень 
1. У яких випадках консультантові варто завершити телефонний діалог? Як правильно це 

зробити? Наведіть приклади. 
2. Наведіть психологічні рекомендації батькам, які розлучилися, але мають дитину 

дошкільного віку. 
3. Якими є особливості психологічної роботи з дорослою людиною у термінальному 

періоді? 
4. Розкрийте основні аспекти телефонного консультування суїцидальних абонентів. 
5. Розкрийте основні аспекти телефонного консультування абонентів, які переживають 

горе втрати. 
 


