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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи психологічної практики – теоретично-практичний курс який 

читається студентам філософського факультету психологічного відділення. 

Мета курсу – поєднати  методику, теорію і практику консультативної 

взаємодії в цілісну структуру і висвітлити в руслі психологічної практики.    

Завдання курсу: 

1) навчити студентів теорії і практики психологічного консультування; 

2) створити цілісне уявлення про процес психологічного 

консультування; 

3) забезпечити тісний зв’язок теорії і практики психологічного 

консультування; 

4) розвивати професійну компетентність в області психологічної 

допомоги особистості; 

5) сприяти формуванню досвіду практичного застосування теоретичних 

основ психологічної практики. 

Очікувані результати.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

1) основні теоретичні напрямки психологічної практики,  

2) структуру психологічного інтерв’ю,  

3) основні види і прийоми психологічної допомоги в роботі з клієнтом; 

вміти:  

1) застосувати теорію психологічного консультування на практиці; 

2) аналізувати особливості теоретичних основ сучасної практичної 

психології (психодинамічного,  поведінкового,  гуманістичних 

напрямків та їх течій) як підґрунтя у наданні ефективної 

психологічної допомоги; 

3) визначати специфічні відмінності та спільні особливості з іншими 

видами психологічної допомоги – психотерапії, психокорекції;  

4) усвідомлювати важливість розуміння етапності та структурованості 

консультативного процесу та параметрів консультативного контакту;  

5) визначати індивідуально-психологічні особливості клієнта, які його 

характеризують та впливають на консультативний процес;  

6) використовувати практичні навички „приєднання ” до клієнта з 

метою формування довіри та встановлення консультативного 

контакту;  

7) працювати з первинним запитом клієнта; 

8) доцільно використовувати техніки активного та пасивного слухання 

на відповідному етапі роботи; 

9) ефективно обирати та застосовувати терапевтичні прийоми; 

10) приділяти увагу власному особистісному розвитку  (самопізнання, 

аналіз, розвиток, опрацювання власних психологічних проблем 

тощо). 



 5 

Формування компетенцій 

Знання та розуміння / Knowledge and understanding: основних напрямків 

психологічного консультування; основних закономірностей психіки людини 

у кризовий період життя; етапів психологічного консультування.  

Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding: 

добирати психологічні методи впливу на клієнта, враховуючи особивості 

його проблеми; проводити консультативну взаємодію з клієнтом; надавати 

практичні рекомендації щодо подолання проблем особистості. 

Формування тверджень / Making judgements: критичний аналіз 

психічного стану людини в момент консультативного запиту.   

Комунікативні навички / Communication skills: спілкування з клієнтами, 

враховуючи їх психологічні особливості; опанування комунікативними 

уміннями і навичками, потрібними для консультативної роботи. 

Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати професійні 

уміння та навички, потрібні для роботи психолога з клієнтами. 

 

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

 

Формування загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Навички ефективної міжособової взаємодії.  

 

Формування спеціальних компетентностей: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову).  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту спільноти. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою 

спільнотою, фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими 

споживачами фахової психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або 

практичної діяльності. 

СК13. Здатність застосовувати уміння та навички для вирішення 

психологічних проблем, які виникають у кризових ситуаціях та ситуаціях з 

високим рівнем ризику і невизначеності (воєнний конфлікт, пандемія тощо). 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

Усього 
у тому числі 

 
 

л п лаб інд ср      

1 2 3 4 5 6 7       

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Теоретичні і практичні основи психологічної 

практики 

Тема 1 11 4 4   3       

Тема 2.  11 4 4   3       

Тема 3.  11 4 4   3       

Тема 4.  11 4 4   3       

Разом – зм. 

модуль1 
44 16 16   12       

Змістовий модуль 2. Напрями психологічної практики 

Тема 5.  46 16 16   14       

Разом – зм. 

модуль2 
46 16 16   14       

 

Курсова робота немає            

УСЬОГО ГОД 
90 32 32   26       

 

3. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні і практичні основи психологічної 

практики 

 

ТЕМА 1. Сенс та специфіка психологічної допомоги. Завдання і види 

психологічного консультування 

Психологічна допомога. Становлення психологічної допомоги як 

професії. Основна проблематика психологічної практики в сучасному 

суспільстві. Основні напрямки психологічної практики: порівняльний аналіз. 

Спільне та відмінне консультування та психотерапії як видів психологічної 

допомоги. Історичні корені психологічного консультування. Мета, завдання і 

принципи психологічного консультування. Позиції психологічного 

консультування. Види психологічного консультування. Ідентифікація 

проблем.  

 

ТЕМА 2. Консультант і клієнт у процесі взаємовпливу 
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Інтерв’ю як основний метод психологічного консультування. 

Характеристики ситуації спілкування клієнта з психологом-практиком. 

Етапність та структурування консультативного процесу. Характеристика 

етапів консультативної роботи. Консультативний контакт – його особливості 

як визначальні в ефективності роботи психолога. Визначення 

консультативного контакту, параметри консультативного контакту. 

Психотерапевтичний клімат - фізична та емоційна складова. Засоби 

утворення довіри до консультанта. Види приєднання.. 

 

ТЕМА 3. Підготовка і проведення психологічного консультування 

Види інтерпретації, конфронтації, умови використання. Техніки 

постановки запитань і перефразування. Техніки відображення почуттів та 

емпатійної відповіді. Техніка рефлексивного слухання. Техніки зв’язування і 

трансформації. Типи клієнтів. Стилі консультування. Психологічне 

консультування в мережі Інтернет (історія розвитку психологічного Інтернет- 

консультування; специфічні особливості Інтернет-консультування). Діагноз і 

діагностика. Особливості використання психодіагностичного інструментарію 

під час консультування.  

 

ТЕМА 4. Особистість психолога  в процесі психологічної допомоги людині  

Роль і місце психолога в психологічному консультуванні. Модель 

ефективного консультування. Система цінностей та емоційне вигорання 

психолога. Філософія консультанта та клієнта. Оцінка результатів 

психологічного консультування. Показники успішності психологічної 

допомоги. Професійно важливі особистісні риси консультанта. Консультант 

як інструмент змін клієнта. Характеристика важливих та шкідливих 

особистісних рис консультанта. Тріада К.Роджерса як визначаюча 

ефективність професійної діяльності консультанта.  

 

Змістовий модуль 2. Напрямки психологічної практики 

 

ТЕМА 5. Теорія особи і практика консультування 

Психоаналіз – історичні аспекти виникнення. З.Фройд – засновник 

психоаналізу. Психоаналітичне консультування. Механізми самозахисту. 

Воно, я, над-я. Основні техніки психоаналітичного інтерв’ю. К. Роджерс і 

свобода особистості. Роджерівська революція. Мета гуманістичної теорії. 

Клієнт-центроване консультування. Гештальт-терапія: комплекс ефективних 

технік. Ортодоксальний біхевіоризм Уотсона. Оперантне підкріплення 

Ф.Скінера. Операціоналізація поведінки. Функціональний аналіз. Тренування 

наполегливості. Основні техніки консультування (Цілеспрямоване зменшення 

тривожності. Моделювання. Запобігання рецидивів). Альберт Елліс і 

раціонально-емоційна терапія. Рет-інтерв’ю. Аарон Бек і когнітивна терапія. 

Неадекватні переконання. Запис і аналіз інтерв’ю. Терапія реальності 

Роттера. Локус контроль. Екзистенційно-гуманістичні основи психологічного 
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консультування (В. Франкл, Р. Мей, І. Ялом). Логотерапія, знаходження 

смислу життя. Детермінованість і свобода особистості, соціальна 

інтегрованість. Трансформація особистості, мораль і консультування в 

концепції Р. Мея.  Екзистенційна парадигма І. Ялома. Обмеження і переваги 

екзистенційно-гуманістичної традиції. Транстеоретичні підходи. 

Провокативна психотерапія.Інтегративні та еклектичні підходи в 

психологічній практиці. Менеджмент проблем 

 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Історія, мета, завдання, принципи психологічного 

консультування 
2 

2 Кризи і кризове консультування 2 

3 Співзалежність 2 

4 
Есе-фантазія: «Майбутнє психологічної 

практики» 
2 

5 Сімейне консультування 2 

6 Перша психологічна допомога. 2 

 всього 12 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

«Метафора».  
2 

2 

Тренінг навичок психологічного консультування. 

Психологічна «проблема» як головний компонент 

об’єкта праці психолога. Вправа «Доторкнутись 

проблеми». Авторська методика «Сумка з 

проблемою» 

2 

3 
Тренінг навичок психологічного консультування.  

Рефлексивна вправа «Слухач» 
2 

4 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Вправи «Розповідь клієнта - теми», «Коло ролей» 
2 

5 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Вправа «Три зустрічі»  
2 

6 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Методика «Мапа внутрішнього світу» 
2 

7 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Вправа «Страхи і жахи» 
2 
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8 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Розтановки за Хеллінгером 
2 

9 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Практична робота «Лялька і ґудзик» 
2 

10 
Тренінг навичок психологічного консультування. 

Створення казки. Вправа «Історія студентської 

групи» 

2 

 всього 20 

 

Тема 1. Тренінг навичок психологічного консультування. «Метафора». 

Питання для дискусії: 

1-Поради і рекомендації в практиці психолога;  

2-Філософія консультування; 

3-Перспективи психологічної практики, коли психолог приймає чи відкидає 

концепцію хвороби клієнта; 

4-Різниця між клієнтом і пацієнтом; 

5-До чого веде «професійний кретинізм» психолога (бажання «ощасливити» 

всіх хто просить і не просить про допомогу). 

 

Тема 2. Тренінг навичок психологічного консультування. Психологічна 

«проблема» як головний компонент об’єкта праці психолога. Вправа 

«Доторкнутись проблеми». Авторська методика «Сумка з проблемою» 

Питання для дискусії: 

1-Відповідальність психолога в практиці консультування 

2-Гарантії психолога-консультанта 

3-Права клієнта 

4-Страхи клієнта і психолога. 

 

Тема 3.Семінар 

Питання семінару: 

1-Мета, завдання, принципи психологічного консультування; 

2-Історія виникнення психологічного консультування; 

3-Проблеми і пастки в психологічному консультуванні; 

4-Залежність в консультуванні; 

5-Мовленнєві проблеми в консультуванні; 

6-Клієнт плаче, бреше … – що це означає і що робити психологу; 

7-Перенос та контрперенос у консультуванні;  

8-Відмінності одноразової та пролонгованої консультації; 

9-Скарга, запит, самодіагноз, проблема, суб’єктивний і об’єктивний локус; 

10-Психологічний контракт.  

 

Тема 4. Тренінг навичок психологічного консультування. Вправа 

«Слухач» 
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Питання для дискусії: 

1-спостереження у практиці психолога; 

2-спостереження як основний метод візуальної психодіагностики; 

3- мова тіла рухів, жести, міміка, пантоміміка, мова, одяг,  ін.; 

4-ефективні дії у процесі слухання клієнта. 

 

Тема 5. Тренінг навичок психологічного консультування. Вправи 

«Розповідь клієнта - теми», «Коло ролей» 

Створити ситуацію консультування. Завдання виділити і 

проаналізувати теми, які звучать у висловлюваннях клієнта. Створити схеми-

таблиці як результат. Зробити висновок, яка тема переважає. (для аналізу 

можна брати вірші, тексти пісень…) 

Приклад оформлення результату аналізу. 

 

Тема 1 Тема 

2 

Тема 3 Тема 

4 

Тема 

5 

«Я не така як 

усі» 

«Я і 

чоловік» 

«Пожалійте 

мене» 

«Мені 

остогиділо» 

«Я не хочу 

жити так» 

Я, Я не 

така, всі інші,  

я як не всі, 

мне всі 

звинувачують 

Я з 

чоловіком, 

чоловік 

мене не 

любить, ми 

з чоловіком 

друзі. 

….. ….. …. 

 

Питання для обговорення: вік та стать психолога в контексті ресурсності як 

спеціаліста. 

 

Тема 6. Семінар «Кризи і кризове консультування». 

Питання семінару: 

1.Сутність психологічної кризи  

2.Характерні особливості кризи, причини виникнення криз, кризи 

внутрішнього (криза розвитку, захворювання як криза, криза стосунків, криза 

станів душі, екзистенційні кризи, морально-етичні кризи) і зовнішнього 

(ситуаційна, криза змін, деприваційна, інтеграційна) локусу контролю; 

3.Стадії кризи: – три стадії розвитку кризи (стадія нормальної адаптації, 

стадія мобілізації, критична стадія); – п’ять стадій розвитку кризи (нормальна 

стадія, передкризовий стан, власне криза («гостра» криза), виникнення нової 

форми, стадія комфорту); Кризисна інтервенція. 

4.Методи зниження кризисного напруження.  

5.Тілесні методи у практичній психології. 
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Тема7. Тренінг навичок психологічного консультування. Вправа «Три 

зустрічі»  

Створити ситуації консультування. Для того, щоб навчитися методу 

інтерпретації слід натренуватися переказувати зміст отриманої інформації від 

клієнта. 

Питання для обговорення: проблеми завершення консультаційних сесій. 

 

Тема 8. Тренінг навичок психологічного консультування. 

Методика «Мапа внутрішнього світу» 

Питання для обговорення: переваги і недоліки використання зображальних 

методів у практиці психолога. 

Тема 9. Тренінг навичок психологічного консультування. 

Вправа «Страхи і жахи» 

Питання для обговорення: емоції і почуття клієнта та психолога у процесі 

психологічної допомоги (контроль і впливи) 

 

Тема 10. Семінар «Співзалежність». 

Питання семінару: 

1.Сутність психологічної співзалежності. 2.Соціально обумовлена залежність, 

психічна залежність, фізична залежність, емоційна співзалежність, 

наркотична співзалежність, зрілі стосунки і зріла турбота; 4.Межі 

консультативної допомоги співзалежним, розподіл відповідальності за 

вирішення проблеми. 5.Форми співзалежних відносин. 6.Індивідуальна 

консультаційна робота із співзалежними клієнтами. 

 

Тема 11. Семінар.  

Створення есе-фантазії: «Майбутнє психологічної практики»  
Написати есе, в котрому спрогнозувати як може розвиватись психологічна 

практика у найближчі часи і у далекому майбутньому, чи будуть потрібні 

фахівці вузького кола питань, чи будуть залучені до практики цифрові 

технології і т.д.. 

 

Тема 12. Семінар. Сімейне консультування 

Питання семінару: 

1.Сімейне консультування подружніх пар. 2.Сучасні підходи до сімейного 

консультування. 3.Способи організації процесу сімейного консультування. 

4.Методи і прийоми, використовувані в сімейному консультуванні. 5.Основні 

вимоги до роботи з подружньою парою. 6.Основні принципи та правила 

сімейного консультування. 7.Сімейні сценарії. 8.Консультаційне листування: 

консультаційна переписка; прийоми (техніки) психологічної підтримки через 

листування (переказ, уточнення, розвиток думки співрозмовника, 

повідомлення про сприйняття консультантом стану клієнта). 

9.Консультування дітей та батьків..Психологічне консультування 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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дошкільників та їх батьків. Види та методи роботи з батьками учнів. Зміст і 

організація консультування дітей, підлітків та юнаків. 

 

Тема 13.Семінар.Пенрша психологічна допомога 

Питання семінару: 

1.Перша психологічна допомога.  

2.Психологічна допомога у екстрених випадках. 

3.Практика психолога з учасниками бойових дій. 

4.Практична допомога після травм, втрат і насильства.  

5.Самогубство і запобігання суїцидів. 

 

Тема 14. Тренінг навичок психологічного консультування. 

Розтановки за Хеллінгером. 

Питання для обговорення: етичні проблеми взаємодії психолога і клієнта під 

час сесій і опісля завершення практики. 

 

Тема15. Тренінг навичок психологічного консультування. Практична 

робота «Лялька і ґудзик» 

Питання для обговорення: консультування осіб з обмеженими можливостями, 

людей з інвалідністю, родин дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Тема 16. Тренінг навичок психологічного консультування. Створення 

казки. Вправа «Історія студентської групи». 

Питання для обговорення: ресурсність нейрографіки у психологічній 

практиці. 

 

Додаткові вправи 

 

1) Вправа для студентів. Троє-п’ятеро студентів думають перед 

аудиторією на різні теми (теми записуються викладачем на листочках і 

роздаються учасникам). Спостерігачам слід вгадати над якою темою думають 

студенти. Приклади тем: біль, печаль, розлука, сумнів, любов, образа… 

2) Вправа для студентів. Студенти діляться на групи по 5-7 чоловік. 

Почерзі одна особа з мікрогрупи покидає аудиторію, а ті що залишилися 

вибирають той різновид відношення, який будуть демонструвати до студента 

(здивування, радість, сором…). Коли студент повертається, йому потрібно 

розпізнати, яке ставлення демонструє до нього група. 

3) Створити ситуації консультування. Винести деякі загальні і 

особистісні питання на обговорення. Спілкування відбувається в парах між 

студентами 5-10 хв. Одна особа розповідає - інша слухає. Слід обговорити 

переживання розповідачів щодо того як їх вислуховували. 

4) В результаті обговорення консультативних взаємодій група створює 

перелік дій партнерів, що заважають процесу слухання в процесі 

психологічної допомоги клієнту. 
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5) Здійснити дослідження використання мовчання в межах 

консультаційного процесу. Створити ситуації консультування. В них: 

підтримувати спілкування мовчанням; 

спілкуватися з допомогою лише міміки; 

мовчати, підтримуючи і не підтримуючи зоровий контакт . 

6) Створити групою якнайбільше висловлювань психолога-практика, 

що демонструють прояв емпатії до клієнта. (Це розуміння стану в якому 

перебуває клієнт, щире співпереживання з проникненням у його світ, 

ідентифікація з ним в позиції «я з Вами». Здатність побачити оточуючий світ 

очима клієнта). 

 

 

 

5.САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поради і рекомендації в практиці 

психолога  

2 

2 Відповідальність психолога в практиці 

консультування  

2 

3 Проблеми і пастки в психологічній 

практиці  

4 

4 Консультування з питань кар’єри і 

психологічний супровід діяльності 

4 

5 Консультування в школі 4 

6 Реабілітаційне консультування 4 

7 Консультації в ситуаціях з високим 

рівнем ризику і невизначеності (воєнний 

конфлікт, пандемія тощо). 

6 

 Всього 26 

 

Завдання студентам: 

1.Створити перелік навчальної літератури до дисципліни «ОПП» 

(психологічне консультування). Орієнтуватись на прізвища авторів Р.Мей, 

Нємов Р.С.,Роджерс К.Р.,Абрамова Г.С.,Шостром Е., Айві А.Е., Кочюнас Р. та 

інші. Оформити в робочих зошитах, записавши: прізвище та ініціали автора, 

назву книги, рік видання, про що книга 1-2 речення. Не менше15 авторів. 

2. Створити десять фраз, які на думку студента, можуть висловлювати 

професіональні і не професіональні психологи-практики.  

3. Простежити використання прийомів і технік у процедурах 

консультування відомих психологів-практиків. 

4. Намалювати на аркуші А4 (описати чому на звороті листка) образ 
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клієнта якого б студенти боялись чи не хотіли бачити на своїх перших 

консультаціях.  

5. Написати есе 3 сторінки тексту з літературою: 

 Філософія консультування 

 Перспективи психологічної практики, коли психолог приймає 

чи відкидає концепцію хвороби клієнта 

 Різниця між клієнтом і пацієнтом 

 Особливості завершення консультування, функції і час 

завершення 

 Післяконсультаційний супровід клієнта 

 Психологічна підтримка в юності 

 Проблеми «середини життя» і особливості психологічної 

підтримки 

 Криза «зустрічі зі старістю» і особливості психологічної 

підтримки 

 Травми насильства в сімї – психологічна практика в допомозі 

постраждалим 

 Психологічна підтримка осіб, що втратили близьких від 

захворювань ковід-інфекцій та тратили близьких на війні 

6. Здійснити дослідження студентами теми «Я та мої (чужі) поради», 

зупинившись на питаннях 

 Як часто Ви даєте (отримуєте) поради. 

 Кому Ви можете надати поради а кому ні. 

 До чиїх порад Ви прислухаєтесь. 

 Яких порад Ви б ніколи не давали… 

7. Скласти план психологічної допомоги на нижче подані запити у 

вигляді листа такому клієнту: 

 Жінці 40-ка років, яка повідомляє про наміри вчинити 

самогубство із-за зради чоловіка (повна сім’я – чоловік, 

дружина, двоє дітей, свекор, свекруха) 

 Мамі, в якої син 24-ох років, часто виходить ввечері з дому, 

«пропадає» на цілу ніч в гурті друзів-однолітків (сім’я – мати, 

син, батько виїхав за кордон і не вернувся) 

 Бабусі, в якої внук 7 років бавиться лише з дівчатами, любить 

одівати жіночі речі (бабуся виховує внука з дідусем, батьки за 

кордоном) 

 Матері і батьку, в яких син 4-5 років «закатує» істерики, щоб 

вийшло все як він хоче, наприклад, в маршрутці падає між 

сидіннями, щоб йому дали місце сісти біля вікна. 

 Дівчині 20-ти років, з ІІ-ІІІ ст. ожиріння, яка має комплекс 

неповноцінності і хоче мати друга. 

 Чоловіку 35 років (одружений, двоє дівчаток), який почуває, 
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що втрачає інтерес, любов до дружини. 

 Матері, дівчинки 15 років, яка «замкнулася» і не хоче ні з ким 

спілкуватися. 

 Жінці 70 років, в якої загинули всі рідні в автомобільній 

катастрофі. 

 Викладачу, який об’єктивно поставив студенту-відміннику 5 

курсу оцінку «задовільно» і має почуття провини. 

 Батькові, якому син 17 років зізнався, що мабуть він буде 

гомосексуалістом. 

 Жінці 40 років, одруженій, яка проти того, що син бере в 

дружину молоду особу, інваліда за зором. 

 Жінці 45 років, яка проти того, щоб невістка з сином 

усиновили хлопчика-мулата. 

 Матері хлопчика 10-ти років, який втрачає свідомість на 

уроках в школі (хлопчик живе з мамою, братом (старшим на 10 

років), батьком) 

 Дружині чоловіка 45-ти років, який зауважує залицяння свого 

шефа (чол. статі) 

 Жінці 44-ка років, яка втратила роботу і її залишив чоловік (на 

час консультації вона живе з двома дорослими дітьми) 
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15. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 

1999. 

16. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб., 

2000. 

17. Немов Р. С. Основы психологического консультирования. — М.: 

Владос, 1999. 

18. Немов Р. С. Психологическое консультирование. — М., 2000. 

19. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – 

М.: ПЕРСЭ, 2003. 

20. Фурман Б., Ахоло Т. Психотерапевтическое консультирование. 

Беседа, направленная на решение. – СПб.: Речь, 2001. 

21. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. – СПб., 2003. 

22. Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. СПб., 2001. 

23. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. 

Мещерякова. — М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

24. Роджерс К. О групповой психотерапии. — М., 1993. 

25. Роджерс К. Р. Клиент-центрированная психотерапия: Теория, 

современная практика и применение / Пер. с англ. Т. Рожковой и др. - 

М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002. 

26. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом 

консультировании. – К.: Класс, 1998. 

27. Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: установление 

контакта и завоевания доверия. – М., 2003. 

28. Франкл В. Психотерапия на практике. – СПб.: Ювента,1999. 

29. Фрейд З. «Я» и «Оно»: Труды разых лет, В 2-х кн. – Тбилиси, 1991. 

30. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування. — 

К.: МАУП, 2004.  

31. Шостром Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы 

консультирования и психотерапии. – СПб.: Сова; - М.: Эксмо, 2002. 

32. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – 

Л.: Медицина, 1990. 

33. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991.  

34. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 1999. 
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6. МЕТОДИ І ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ 

 

Усне, письмове опитування, оцінка розуміння матеріалу, 

опрацьованого у ході групового обговорення та самостійного опрацювання, 

оцінка залученості у виконання практичних вправ, тестування під час 

модульного контролю та іспиту. 

 

Питання для контролю 

1. Мета і завдання психологічного консультування. 

2. Порівняльний аналіз психологічного консультування, 

псиокорекції, психодіагностики і психотерапії. 

3. Методологічні основи психологічного консультування. 

4. Психоаналітичне консультування 

5. Біхевіоральне консультування 

6. Трансперсональне консультування 

7. Гештальт-консультування 

8. Особистісно-центроване консультування 

9. Когнітивне психологічне консультування  

10. Екзистенційний напрям, його ресурсність у психологічній практиці 

11. Загальні вимоги до психологічного консультування 

12. Професійна підготовка консультанта 

13. Організація роботи психологічного консультування. 

14. Етапи психологічного консультування. 

15. Техніка консультативного контакту. 

16. Основні підходи в практиці психологічного консультування. 

17. Очікування клієнта в процесі психологічного консультування 

18. Фактори ефективного і неефективного консультування. 

19. Навики уваги і впливу в психолога-консультанта 

20. Принципи побудови зворотного зв’язку у психологічному 

консультуванні 

21. Пояснення смислу консультування, досягнення згоди 

22. Інтерв’ю як основний метод психологічного консультування. 

23. Наративний підхід у практичній діяльності психолога 

24. Ефективність психологічного консультування 

25. Оцінка результатів психологічного консультування 

26. Задачі взаємодії з клієнтом в індивідуальному консультуванні 

27. Позиції клієнта у взаємодії з клієнтом 

28. Основні типи клієнтів 

29. Завдання групового консультування 

30. Помилки психолога-консультанта в роботі з групою 

31. Професійно-етичний кодекс психолога-консультанта 

32. Психологічне консультування з проблем ділових стосунків 

33. Практичні рекомендації з проблем міжособистісного 

психологічного консультування 



 18 

34. Сімейне консультування 

35. Психологічне консультування з проблем навчання і виховання 

36. Соціально-перцептивне консультування 

37. Емоціональність психолога-консультанта та емоційна підтримка 

клієнта 

38. Часткове і тимчасове вирішення проблем клієнта 

39. Діагностичний етап в психологічному консультуванні 

40. Довіра і залежність в психологічному консультуванні 

41. Розподіл часу психологом-консультантом 

42. Система цінностей консультанта. 

43. Види психічного консультування. 

44. Образ-Я клієнта в психологічному консультуванні 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Дайте будь-ласка правильну відповідь 

 

1) Що означає без оцінююче сприймання клієнта у  психологічному 

консультуванні ? 

2) Назвіть 5 кроків психологічного інтерв’ю  (за Роджерсом) 

3) «Виправити неадекватну поведінку і навчити ефективній поведінці» - 

вказати до якого напрямку консультування підходить ця мета  

4) Сформулюйте мету психологічного консультування за 

психоаналітичним напрямком 

5) Еклектичне консультування це- … 

6) Чому ефективний консультант повинен бути автентичним? 

7) Що означає емпатія в психологічному консультуванні? 

8) Що означає принцип конгруентності для психологічного 

консультування? 

9) Опишіть структуру часу в психологічному консультуванні на 1 год. 

10) Чи можна завершувати психологічне консультування на першій 

зустрічі через 1 годину, якщо проблема клієнта не вирішена? 

11) Що означає саморозкриття психолога перед клієнтом і чим воно 

загрожує? 
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7. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

Розподіл балів 

 
Поточне тестування на 

лекціях і робота на 

практичних 

Модульні 

тестування 

20 

Іспит  

50 балів 
Практичні Семінар 

15 15 
СУМА 100 

 

 

Оцінювання практичних занять. Упродовж семестру студенти виконують 

практичні роботи. Максимально за практичні роботи упродовж семестру 

можна отримати 15 балів. 

 

Оцінювання відповіді на семінарах – сумарна кількість 15 балі 

Оцінювання змістових модулів. Тести складаються на основі питань 

відповідних тем. У підсумку за семестр студенти за тестові завдання можуть 

максимально отримати 20 балів.  

 

Оцінювання самостійної роботи. Якщо студент за вагомих причин 

пропустив практичні чи семінарські заняття він самостійно може виконати 

завдання з розділу САМОСТІЙНА РОБОТА За написання есе – 20 балів, за 

написання листа уявному клієнту – 10 балів. 

   

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  

ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ (ДЛЯ ЕКЗАМЕНІВ І ЗАЛІКІВ). 

– максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 

– при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

за різними системами. 
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Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Іспит 

А 91 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано В 81-89 

4 

Дуже 

добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 

3 

Задовільн

о  

Е  51-60 
Достатнь

о 
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консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: 
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навч. посіб. К.: МАУП, 2004.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
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Міжпредметні зв’язки 
Існують тісні міжпредметні зв’язки цього курсу з «Загальною 

психологією», «Психокорекцією», «Психотерапією» , 

«Психодіагностикою» та іншими дисциплінами. 

 

 

http://nfv.ukrintei.ua/
https://apps.webofknowledge.com/
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
http://www.ikpp.npu.edu.ua/index.php?limitstart
https://youalib.com/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://youalib.com/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-library-of-psychology-olop/?cc=ua&lang=en&
https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-library-of-psychology-olop/?cc=ua&lang=en&
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ДОДАТКИ 

 

Робота над темою фокусування. 
 

Можна використати методику Юджина Джендліна для аналізу. [1, 

с.190] 

Фокусування - метод вирішення проблем через релаксацію і 

концентрацію уваги на почуттях. 

Сядьте зручно і кілька хвилин дихайте глибоко. Розслабтесь повністю. 

Відслідковуйте свої думки і почуття. Повільно та спокійно подумайте про 

кожну думку і кожне почуття, що вас охоплює. 

Придумайте будь-який спосіб, з допомогою якого можна було б 

«запакувати» кожну думку і кожне почуття (деякі люди запаковують у 

коробки, завертають у кульки, перев’язують шнурочками). Незалежно від 

того, як Ви запакували, нехай кожна річ і кожне Ваше почуття стануть 

запакованими. Тепер уявіть, що вони лежать перед вами. Відчуйте спокій, що 

виник під час цього. 

Тепер знайдіть серед упаковок ту, яка найбільше потребує Вашої уваги. 

Почніть розпаковувати вибраний Вами пакунок. Не спішіть зразу 

давати назву чи з чимось спів ставляти його зміст, просто дозвольте собі 

поринути в те , що виявиться всередині вибраної упаковки. 

Побудьте кілька хвилин в такому стані. Задайте собі таке запитання: 

«яке почуття у мене асоціюється зі змістом цієї упаковки». Не спішіть зразу 

його називати. Спочатку просто придивіться, попробуйте кілька варіантів. 

Дозвольте асоціаціям виникати спонтанно. Почуття, що появляються таким 

чином, можна назвати «чуттєвим осмисленням» (ЧО) певної проблеми чи 

питання, що викликає труднощі. 

Після того, як у Вас виникло ЧО проблеми, витратьте деякий час на 

його дослідження. Які почуття і думки ще виникають. 

Дайте відповідь на питання: «Що складає суть цієї проблеми». Тепер 

дозвольте реальній проблемі «вийти» на зовні. Співставте те з чим Ви почали 

працювати і те до чого прийшли самі. 

Виділіть суть проблеми, трошки по досліджуйте її. Тепер визначте, 

яким буде Ваш наступний крок. Не приймайте поспішних заключень. 

Подумки переберіть всі варіанти рішень. Ваша задача – не вибирати 

наступний крок у Вашому житті, а просто дати можливість йому проявитись 

самому. Як тільки Ви визначитесь, який крок Вам слід робити, це буде для 

Вас моментом завершення вправи. 

Подихайте глибоко і повертайтесь у наше спілкування. 
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Висловлювання-поради Ф.Бурнарда 

практикуючому психологу-початківцю 

 

 НЕ ЧИТАТИ НАСТАНОВ 

 НЕ ДАВАТИ ПОРАД ТА РЕЦЕПТІВ 

 НЕ ПОРІВНЮВАТИ ДОСВІД КЛІЄНТА З ВЛАСНИМ 

ДОСВІДОМ 

 НЕ МОЖНА ГОВОРИТИ КЛІЄНТУ, ЩО ВІН ЩОСЬ НЕ 

ВІДЧУВАЄ 

 НЕ ОЦІНЮВАТИ 

 НЕ ЗАСУДЖУВАТИ 

 НЕ НАВ’ЯЗУВАТИ КЛІЄНТУ СВОЮ ВЛАСНУ МЕТУ 

 НЕ ОБГОВОРЮВАТИ ПРОБЛЕМУ КЛІЄНТА З СТОРОННІМИ 

ЛЮДЬМИ 

 НЕ БУТИ ОДНОМАНІТНИМ В РЕАКЦІЯХ НА ПРОБЛЕМУ 

 НЕ ПРИДІЛЯТИ БАГАТО УВАГИ ДРУГОРЯДНИМ 

ПИТАННЯМ 

 НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ В РОБОТІ ЛИШЕ СВІЙ ДОСВІД 

 НЕ ВИКЛИКАТИ У КЛІЄНТА ПЕСИМІЗМ І 

НЕВПЕВНЕНІСТЬ 

 НЕ ПРИДУШУВАТИ ПЕРЕЖИВАНЬ КЛІЄНТА, А 

СКЕРОВУВАТИ ЇХ У ВІРНЕ РУСЛО 
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«Шоколадна медитація» з книги Д. Пенман, М. Уільямс «Усвідомленість. 

Як знайти гармонію в нашому шаленому світі» 

 

Для цієї медитації виберіть шоколад, який ви ніколи не пробували. Це може 

бути насичений темний шоколад або ж простий батончик. 

Отже, приступимо. 

• Розгорніть обгортку. Вдихніть аромат шоколаду, повністю пориньте у 

нього. 

• Відламайте шматочок і подивіться на нього. Уважно досліджуйте форму і 

обриси. 

• Покладіть шматочок на язик, щоб він почав танути, і зверніть увагу, чи 

хочеться вам притиснути його до піднебіння. В одній плитці шоколаду 

сконцентровано більше 300 різних смаків. Спробуйте відчути хоча б деякі з 

них. 

• Якщо ви помітили, що відволіклися, просто відзначте, на що саме, а потім 

знову поверніться до дегустації. 

• Коли шоколад повністю розтане, повільно проковтнути його. Відчуйте, як 

він стікає по стравоходу. 

 

Виконайте те ж саме з наступним шматочком. Що ви відчуваєте? Чи 

змінилося щось? Здався вам шоколад в цей раз смачніше, ніж якщо б ви його 

їли зі звичайною швидкістю? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


