
Питання до іспиту 

1. Основні питання загальної теорії консультування.  

2. Цілі та завдання психологічного консультування.  

3. Методи психологічного консультування.  

4. Предмет психологічного консультування. 

5. Ефективність психологічного консультування.  

6. Співвідношення понять «психологічне консультування», «психотерапія», 

«психологічна корекція».  

7. Сфери реалізації психологічного консультування.  

8. Консультант і клієнт у процесі консультування.  

9. Підготовка консультантів.  

10. Поняття психологічної практики.  

11. Закордонний досвід психологічного консультування. 

12. Вітчизняний досвід психологічного консультування.  

13. Сучасні тенденції та проблеми у вітчизняній теорії та практиці 

психологічного консультування.  

14. Поняття психічного та психологічного здоров’я.  

15. Уявлення про психологічне здоров’я в різних теоріях психологічного 

консультування.  

16. Перенесення. 

17. Контрперенесення. Опір.  

18. Емоційне вигорання.  

19. Особливості прояву.  

20. Позитивні та негативні сторони особливих терапевтичних феноменів.  

21. Аналіз принципів консультування в роботах В.В. Століна, Ю.Є. Альошиної, 

П.П. Горностая та С.В. Васьковської.  

22. Базові терапевтичні установки.  

23. Емпатія та її роль у процесі консультування.  

24. Емпатія як необхідний стан для консультанта і клієнта.  

25. Неефективне консультування як наслідок помилкових установок.  

26. Індивідуальне консультування в соціальній роботі. 

27. Консультативний процес і консультативна взаємодія. 

28. Напрями можливого особистісного розвитку клієнта. 

29. Соціально-психологічне консультування в соціальній роботі. 

30. Основні прийоми активного слухання. 

31. Консультативна допомога за методом телефону довіри. 

32. Ефективність телефонного консультування. 

33. Види консультування в соціальній роботі. 

34. Перспективи розвитку консультування в соціальних службах України. 

35. Прийоми консультативного впливу. 

36. Психоконсультативна бесіда. 

37. Організація психоконсультативної бесіди.  

38. Контакт з клієнтом під час бесіди.  

39. Інтерв’ю як метод психологічного консультування. 

40. Визначення консультативного контакту. 

41. Психологічний клімат.  

42. Фізичні компоненти психологічного клімату.  



43. Емоційні компоненти психологічного клімату. 

44. Консультування клієнтів із психосоматичними розладами. 

45. Консультування клієнтів із депресією і суїцидальними намірами. 

46. Особливості консультування при суїцидальних намірах.  

47. Консультування людей при переживанні втрати. 

48. Характеристика клієнтів із депресією і суїцидальними намірами. 

49. Консультування депресивних клієнтів з суїцидальними намірами. 

50. Консультування тривожних клієнтів.  

51. Консультування при реакціях страху та фобіях.  

52. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів. 

53. Особливості консультування «невмотивованих клієнтів».  

54. Консультування клієнтів, які мають підвищені вимоги. 

55. Характеристика депресивних клієнтів  

56. Консультування тривожних та депресивних клієнтів 

57. Консультування клієнтів з емоційними проблемами 

58. Консультування після втрати близької людини. 

59. Криза втрати при захворюванні. 

60. Емоційна підтримка, встановлення рапорту в консультуванні. 

61. Актуальні проблеми консультування подружніх пар.  

62. Особливості консультування при роботі з подружньою парою. 

63. Консультування подружжя з приводу сексуальних проблем. Індивідуальне 

психоконсультування подружжя.  

64. Переживання розлучення з партнером.  

65. Труднощі взаєморозуміння. Консультації при розлученні. 

66. Актуальні проблеми консультування з приводу сімейного насилля. 

67. Особливості консультування з приводу сімейного насилля. 

68. Психологічна складова сімейного насилля 
 


