
ТЕСТИ 
1. Психологічна корекція - це: 

а) галузь психології, яка розробляє методи виявлення індивідуальних 

особливостей і перспектив розвитку особистості 
б) комплексний лікувальний вербальний і невербальний вплив на емоції, 

судження, самосвідомість людини при багатьох психічних, нервових і 

психосоматичних захворюваннях 
в) використання закономірностей міжособистісної взаємодії в групі для 

лікування і досягнення фізичного і психічного благополуччя людини 

г) система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного 

розвитку чи поведінки людини з допомогою спеціальних засобів 

психологічного впливу 
д) наука про душу, внутрішній психічний світ людини 

1. Принцип активного залучення найближчого соціального оточення полягає у 

наступному: 
а) об'єктом розвитку є не ізольована дитина, а цілісна система соціальних 

стосунків 
б) взаємозумовленість у розвитку різних сторін психіки дитини дозволяє 

значною мірою оптимізувати розвиток за рахунок інтенсифікації сильних 

сторін через механізм компенсації 
в) організовується активна діяльність дитини, в ході якої створюється 

необхідна основа для позитивних зрушень у розвитку її особистості 
г) зростає складність завдань від простого до складного 

2. Психокорекційна робота з тривожними дітьми проводиться за такими 

напрямками: 
а) навчання способам вираження гніву в прийнятній формі, розвиток 

навичок спілкування в можливих конфліктних ситуаціях 
б) підвищення самооцінки, навчання вмінню знімати м'язову напругу, 

відпрацювання навичок впевненої поведінки в конкретних ситуаціях 
в) навчання прийомам саморегуляції, вмінню володіти собою в різних 

ситуаціях, формування таких якостей, як емпатія, довіра до людей 
г) розвиток навичок самообслуговування, мови та 

комунікативних здібностей 
3. Яка з психокорекційних вправ спрямована на розвиток стійкості уваги? 

а) «Піктограми» 
б) «Пошук букви в тексті» 
в) «Знайдіть розбіжності» 
г) «Лабіринт» 

4. Знайдіть зайвий елемент психокорекційної ситуації: 
а) людина, яка потребує психокорекційної допомоги (клієнт), людина, яка 

допомагає (психолог) 
б) час, використаний на психокорекційну роботу 
в) теорія, яка використовується для пояснення проблем клієнта 
г) набір процедур (технік, методів), що використовуються для вирішення 

проблем клієнта 
5. Найбільш повним визначенням поняття «замкнутість» є наступне: 



а) емоційне порушення, що проявляється у підвищеній тривожності в 

спілкуванні, неможливості встановлювати нові взаємостосунки через страх 

перед оточенням 
б) особистісне порушення, що проявляється у звуженні кола спілкування, 

зменшенні можливостей емоційного контакту з оточуючими людьми, зростанні 

труднощів встановлення нових соціальних стосунків 
в) відсутність певних соціальних навичок 
г) індивідуальна особливість людини, що передається по спадковості і 

проявляється як страх оточення 
6. Метод «холдинг-терапія» застосовується для корекції: 

а) страхів 
б) агресивності 
в) аутизму 
г) гіперактивності 

7. Яка із характеристик не притаманна інтерактивним методам навчання? 
а) дані методи орієнтовані на правильну відповідь 
б) залучення до навчальної діяльності інтелектуального, емоційного і 

соціального потенціалу 
в) орієнтовані на запитання і пошук 
г) орієнтовані на особистісний досвід учасників 

8. Розвиток довільної уваги у дошкільників передбачає формування умінь: 
а) контроль своїх дій і вчинків; запам'ятовування матеріалу; здатність до 

відтворення матеріалу 
б) зацікавленість; зосередженість на головному; розвиток вольових 

зусиль 
в) зосередженість на одноманітній непривабливій діяльності; здійснення 

операції за наявним зразком 
г) мотивованість; активна включеність у виконання завдання; 

орієнтування на результат 
9. Яка з психокорекційних вправ спрямована на розвиток розподілу уваги? 

а) «Пошук букви в тексті» 
б) «Одночасне малювання різних фігур» 
в) «Знайдіть розбіжності» 
г) «Лабіринт» 

10. Аутогенне тренування - це: 
а) метод активного навчання і групового психологічного впливу з метою 

розвитку компетентності у сфері спілкування 
б) цілісна психолого-педагогічна система, спрямована на глибинне 

особистісне пізнання інших та самого себе 
в) метод навчання людей м'язової релаксації і самонавіювання 
г) виконання фізичних вправ з метою гармонізації тілесного Я 

11. Методика «Аналогії» спрямована на корекцію та розвиток: 
а) сприймання 
б) уваги 
в) пам'яті 
г) мислення 



12. Вправа «Танграм» спрямована на розвиток: 
а) уявлень про геометричні фігури 
б) моторно-рухової уваги 
в) аналітико-синтетичної діяльності мислення 
г) довготривалої пам'яті 

13. Якою є головна особливість каузальної психокорекції? 
а) передбачає короткотривалий вплив з метою зняття гострих симптомів 

відхилень у розвитку 
б) спрямована на джерела і причини відхилень 
в) орієнтована на подолання психологічних проблем за короткий термін 
г) орієнтована на індивідуальну роботу з клієнтом 

14. Які особливості не притаманні астенічним емоціям? 
а) знижують активність, пригнічують життєдіяльність 
б) викликають апатію до виконання завдань 
в) викликають підйом, бадьорість завдяки посиленню роботи серцевої 

системи, підвищенню артеріального тиску, темпу та глибини дихання 
г) гальмують процеси пам'яті, мислення 

15. Яке з визначень найбільше відповідає поняттю «шкільна фобія»? 
а) особлива форма страху розлуки, що характеризується намаганням 

ухилитися від відвідування школи і часто супроводжується соматичними 

скаргами 
б) соціально-психологічний стан дитини, що 

характеризується вузькістю чи відсутністю соціальних контактів, поведінковою 

відчуженістю й емоційною незалученістю 
в) довготривале ухиляння від відвідування школи 
г) психічний стан або характеристика дитини, що виявляється у 

зніяковінні, збентеженості, скутості, безпідставній мовчазності або 

ускладненому мовленні 
16. Визначте метод корекції страхів, який полягає у наданні дитині 

максимальної інформації про явище чи предмет, що лякає: 
а) «Емоційні гойдалки» 
б) «Розігрування ситуації взаємодії з предметом страху в грі» 
в) «Лялькотерапія» 
г) «Анатомування страху» 

 


