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ВСТУП 

 

Об'єктом вивчення сімейного консультування є процес і структура надання 

психологічної допомоги людям, які збираються вступити у шлюб і тим людям, які вже 

перебувають у шлюбно-сімейних стосунках. Предметом даної дисципліни є особливості 

проведення сімейного консультування та методи роботи сімейного консультанта. Даний курс 

акцентує увагу на різні теоретичні підходи до процесу проведення консультування та 

професійно важливі риси особистості сімейного консультанта. Отримані знання та практичні 

навички сприятимуть розширенню уявлень студентів про види та сутність сімейного 

консультування, загальні, спеціальні прийоми та техніки роботи консультанта, набуттю 

вмінь проведення сімейного консультування з різними категоріями клієнтів. 

 

Мета курсу – ознайомлення студентів-психологів з теоретичними засадами основ сімейного 

консультування, передача і закріплення практичних вмінь та навичок  діагностичної та 

консультативної роботи з нареченими, подружньою парою, батьками і дітьми, парами, що 

розлучаються. 

 

Завдання курсу:  
1) розкрити принципи та правила роботи сімейного консультанта згідно етичного 

кодексу психолога 

2) охарактеризувати професійно важливі риси особистості сімейного консультанта та 

умови ефективності сімейного консультування 

3) висвітлити етапи проведення сімейного консультування згідно різних теоретичних 

підходів 

4) описати методи та спеціальні техніки у роботі з клієнтами на кожному з етапів 

сімейного консультування. 

 

Дисципліна «Сімейне консультування» спрямована на формування у студентів таких 

загальних компетентностей: 

 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Дисципліна «Сімейне консультування» спрямована на формування у студентів таких 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

 

 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.  

 Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.  

 Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік.  

 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології.  

 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями.  

 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях.  



 

Програмні результати навчання передбачають таке: 

 Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів.  

 Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  

 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.  

  Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати 

якість.  

  Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.  

  Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової 

інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  

 

Після прослуховування лекцій та активної участі у семінарах з даного курсу студент повинен  

ЗНАТИ: 

  cутність поняття сімейне консультування, основну мету і завдання сімейного 

консультування; 

  класифікацію видів сімейного консультування; 

  принципи та правила проведення консультативної роботи психолога із 

сім'єю; 

  структуру сімейного консультування згідно різних теоретичних підходів; 

  сутність прийомів та методів сімейного консультування на різних етапах 

роботи психолога з родиною; 

  стратегію психодіагностичної та корекційної роботи з членами 

дисфункційних сімей; 

УМІТИ: 

 

 спланувати та організувати роботу центру сімейного консультування; 

 володіти прийомами і методами сімейного консультування; 

 творчо і самостійно підходити до розв'язання проблемних ситуацій, які 

виникають у процесі взаємодіїї між членами родини; 

 проводити первинну психодіагностику: виявляти об'єкти та суб'єкти допомоги, 

характер скарги члена сім'ї, визначати вид психологічної допомоги сім'ї; 

 оформити первинне психологічне заключення в кінці проведення діагностичної 

роботи консультанта із сім'єю; 

 спільно з клієнтом знаходити варіанти вирішення проблемної ситуації з метою 

покращення психологічного мікроклімату у сім'ї та гармонійному розвитку членів 

родини; 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами: Навчальний курс «Сімейне консультування» 

актуалізує знання студентів з таких дисциплін, як психологія сім’ї, психологічне 

консультування, психокорекція та психотерапія. 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТАЦІОНАРУ 

№ Тема заняття Лекції Практ./семінарс. 

заняття 

1.  Мета, завдання і принципи сімейного 

консультування. Правила роботи консультанта 

згідно етичного кодексу психолога. Види 

консультативної допомоги сім'ї . 

2 2 



2. Порівняльний аналіз  методів активного 

психологічного впливу на особистість. 

Класифікація видів сімейного консультування та 

їх спрямованість. 

2 2 

3. Підготовка до проведення психологічного 

консультування. Загальні та спеціальні питання 

підготовки. Оформлення документації у процесі 

консультування. Особливості змісту та 

укладання психотерапевтичного контракту. 

2 2 

4. Особливості діагностичного процесу в роботі із 

сім'єю. Визначення об'єктів та суб'єктів 

психологічної допомоги. Характер скарги членів 

сім'ї. Основні поведінкові синдроми 

батьків//подружжя.  

2 2 

5. Формулювання первинного заключення та 

рекомендацій членам родини. Етап надання 

рекомендацій, контрольний етап сімейного 

консультування (за Немовим Р.С.) та сумісний 

пошук нових шаблонів поведінки, етап 

«від’єднання» (за Е.Ейдемілером). 

2 2 

6. Загальні методи психологічного впливу у роботі 

сімейного консультанта. Неспецифічні прийоми 

роботи консультанта у різних видах сімейного 

консультування. 

2 2 

7. Спеціальні прийоми і техніки роботи сімейного 

консультанта. Техніки, які використовуються у 

певних видах сімейного консультування 

(подружньому, батьківському і т.п.).  

2 2 

 Усього: 14 14 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класифікація видів сімейного консультування та їх 

спрямованість. Професійно важливі риси сімейного 

консультанта та принципи його роботи. 

14,8 

2 Особливості змісту психотерапевтичного контракту (за 

Е.Ейдеміллером). Умови результативності сімейного 

консультування. 

14,8 

3 Діагностична робота сімейного консультанта. Характер скарги 

членів сім'ї. Основні поведінкові синдроми батьків//подружжя. 

Визначення виду психологічної допомоги членам сім'ї. 

14,8 

4 Формулювання первинного заключення та рекомендацій членам 

родини. Етап надання рекомендацій, контрольний етап 

сімейного консультування (за Немовим Р.С.) та сумісний пошук 

нових шаблонів поведінки, етап «від’єднання» (за 

Е.Ейдемілером). 

14,8 

5 Методи роботи, які використовуються на певних етапах 

сімейного консультування 
1,5 

6 Спеціальні методи роботи (техніки), які використовуються у 1,5 



певних видах сімейного консультування. 

 Разом  62 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗАОЧНИКІВ 

№ Тема заняття Лекції Практ./семінарс. 

заняття 

2.  Мета, завдання і види сімейного 

консультування. Принципи роботи консультанта 

згідно етичного кодексу психолога та його 

професійно важливі риси.  

2 1 

2. Підготовка до проведення психологічного 

консультування. Загальні та спеціальні питання 

підготовки. Оформлення документації у процесі 

консультування.  

2 1 

3. Структура сімейного консультування та його 

етапи. Особливості діагностичного процесу в 

роботі із сім'єю.  

2 1 

4. Формулювання первинного заключення та 

рекомендацій членам родини. 
2 1 

5. Загальні методи психологічного впливу у роботі 

сімейного консультування. Спеціальні прийоми 

і техніки роботи сімейного консультанта. 

2 2 

 Усього: 10 6 

 

СПИСОК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

Базова література 

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. Київ, 1998. 

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994. 

3. Алешина Ю.Е. Организация консультативной беседы // Вестник психосоциальной и 

реабилитационной работы. Москва, 1994,  № 2. 

4. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы 

психологического консультирования. Москва, 1989. 

5. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

6. Головей Л.А., Грищенко Н.А. Первичная психологическая консультация. Ленинград, 

1988. 

7.  Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара,2004. 

8. Копьев А.Ф. Индивидуальное психологическое консультирование в контексте 

семейной теории // Вопросы психологии, 1986,  № 4. 

9. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Москва, 2001. 

10. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. -  Москва, 1996. 

11. Черников А. Системная семейная психотерапия.  - Санкт-Петербург, 2001. 
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Допоміжна література 
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консультирование: Проблемы психического развития детей. Москва, 1990. 
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6. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Москва, 1989. 

7. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та 

педагогіка сімейного спілкування. - Київ, 1998. 

8. Райт Н. Отож, ви одружуєтеся. Як будувати міцні, тривалі стосунки. – Київ, 2002. 

9. Фримен Девид. Техники семейной психотерапии. – Санкт-Петербург, 2001. 

10. Шуман С.Г. Опыт организации психолого-педагогического консультирования // 

Вопросы психологии, 1983, № 3. 

 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Розділ І. Вступ до сімейного консультування.  

Тема 1. Мета, завдання і принципи сімейного консультування.  

Мета і основні завдання сімейного консультування. Правила роботи консультанта згідно 

етичного кодексу психолога. Види консультативної допомоги сім'ї (педагогічна, соціальна, 

медична, психологічна і діагностична моделі за Бодалєвим А. і Століним В.)  

 

Рекомендована література:  

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994. 

2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Москва, 1994. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Москва, 2001. 

 

Тема 2. Порівняльний аналіз  методів активного психологічного впливу на особистість .  

Спільні та відмінні ознаки таких методів активного впливу, як: психологічне 

консультування, психокорекція, груповий тренінг, психотерапія. Специфіка сімейного 

консультування. Класифікація видів сімейного консультування та їх спрямованість. 

 

Рекомендована література:  

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994. 

2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

3. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Москва, 2001. 

4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 

1999. 

 

Розділ ΙΙ. Структура сімейного консультування.  

Тема 3. Підготовка до проведення психологічного консультування.  
Загальні та спеціальні питання підготовки. Облаштування кабінету для проведення 

сімейного консультування. Оформлення документації у процесі консультування. Складання 

схеми проведення сімейного консультування. Особливості змісту та укладання 

психотерапевтичного контракту (за Е.Ейдеміллером). 

 

Рекомендована література: 

1. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Москва, 2001. 

2. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 

1999. 

3. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. Москва, 1996. 

 



Тема 4. Особливості діагностичного процесу в роботі із сім'єю.  
Діагностика типу особистості клієнта(-ів): відвідувач, скаржник, клієнт. Визначення об'єктів 

та суб'єктів психологічної допомоги. Характер скарги членів сім'ї. Основні поведінкові 

синдроми батьків//подружжя. Визначення виду психологічної допомоги членам сім'ї. 

Основні методи психодіагностики шлюбно-сімейних та батьківсько-дитячих стосунків. 

 

Рекомендована література: 

1. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы 

психологического консультирования. Москва, 1989. 

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994. 

3. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я.. – Самара,2004. 

4. Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. - Львів, 2004. 

 

Тема 5. Формулювання первинного заключення та рекомендацій членам родини.  
Особливості формулювання психологічного заключення по проблемі. Правила надання 

рекомендацій клієнтам. Сутність контрольного етапу сімейного консультування (за Немовим 

Р.С.) та сумісний пошук нових шаблонів поведінки, етапу «від’єднання» (за Е.Ейдемілером). 

 

Рекомендована література: 

1. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Москва, 2001. 

2. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 

1999. 

3. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та 

педагогіка сімейного спілкування. - Київ, 1998. 

 

Розділ ІІΙ.  Методи та прийоми роботи сімейного консультанта. 

Тема 6. Загальні методи психологічного впливу у роботі сімейного консультанта.  
Неспецифічні прийоми роботи консультанта у різних видах сімейного консультування. 

Принципи та правила етичного кодексу роботи психолога. Домашні завдання, стимулювання 

більш ширшого погляду на проблему, техніка парафразу, «Я-висловлювань», вправа 

«Винятки» та «Чудо» та інші. 

 

Рекомендована література: 

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. Київ, 1998. 

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994. 

3. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 

1999. 

 

Тема 7. Спеціальні прийоми і техніки роботи сімейного консультанта.  

Прийоми і техніки, які використовуються у певних видах сімейного консультування 

(подружньому, батьківському, для пар, які розлучаються і т.п.). Системний сімейний тест 

Герінга, техніка сімейної розстановки та сімейної скульптури, техніка списків і техніка 

контракту, метод генограми і метод домашнього відео тренінгу та інші. 

 

Рекомендована література: 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. Москва, 1994. 

2. Черников А. Системная семейная психотерапия.  - Санкт-Петербург, 2001. 

3. Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. - Львів, 2004. 

4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 

1999. 

 



ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Розділ І. Вступ до сімейного консультування.  

Тема 1. Мета, завдання і принципи сімейного консультування.  

Питання до обговорення. 

1. В чому полягають особливості моделей консультативної допомоги сім'ї (за А. 

Бодалевим та В. Століним)? 

2. Етичні аспекти сімейного консультування. 

3. Терапевтична нейтральність у сімейному консультуванні. Види нейтральності. 

4. Конфіденційність та збереження таємниці у сімейному консультуванні.  

5. Участь у сімейному консультуванні "третіх сторін" (соціальних служб, медичних 

установ та ін.) 

Питання до дискусії. 

1. Чи завжди психолог-консультант повинен дотримуватися принципу нейтральності? 

Чому? 

2. Чи можливими є ситуації у консультуванні, коли дотримання принципу 

конфіденційності буде недоцільним? Наведіть приклади. 

Література для опрацювання. 

1. Консультативна психологічна допомога сім'ї / Семья в психологической 

консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования . Под ред. А. А. 

Бодалева, В. В. Столина.- М.: Педагогика, 1989.- с.8-15. 

2. Моральність та консультування / Мэй, Ролло Искусство психологического 

консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье. – М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.- с.185-213. 

3. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів: 

ВНТЛ-Класика, 2004. – с.114-115. 

4. Етичні аспекти консультування / Лэсли Б. Кэйдис, Рут МакКлендон Супружеская и 

семейная терапия.- М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 

2008.- с.188-197. 

 

Тема 2. Порівняльний аналіз  методів активного психологічного впливу на особистість . 

Питання до обговорення. 

1. Сімейне консультування: особливості застосування. 

2. Сімейна психотерапія: покази та протипокази до використання.  

3. Поняття сімейної системи у сімейному консультуванні.  

Питання до дискусії. 

1. В яких випадках доцільним є використання сімейного консультування? А в яких 

ситуаціях ви порадили-б клієнту сімейну психотерапію? Наведіть приклади. 

Література до опрацювання. 

1. Сімейне консультування / Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия 

семьи.- СПб.: Питер, 2008.- с.447-449. 

2. Для чого потрібна сімейна терапія? / Сатир, Вирджиния Психотерапия семьи.- СПб., 

Речь, 2001.- с.12-20. 

3. И. Ю. Хамитова Теория семейных систем Мюррея Боуэна / / Журнал практической 

психологи и психоанализа . – М., 2001. № 38.  

 

 

Розділ ΙΙ. Структура сімейного консультування.  

Тема 3. Підготовка до проведення психологічного консультування.  

Питання до обговорення. 

1. Первинний контакт з клієнтом та його особливості.  

2. Терапевтичний контракт та його структура.  



3. Оціночні методики аналізу сімейної системи (Шкала загальної оцінки 

функціонування сім'ї (ШЗОФ), структурні завдання, модель Тімберлона, модель 

Готтміні, Шкала сімейного середовища (ШСС), модель функціонування сім'ї Мак-

Мастера та ін.) 

Література до опрацювання. 

1. Встановлення контакту / Лэсли Б. Кэйдис, Рут МакКлендон Супружеская и семейная 

терапия.- М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008.- с.52-54. 

2. Встановлення контактів та рапорту / Мэй, Ролло Искусство психологического 

консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье. – М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.- с.126-134. 

3. Оформлення терапевтичного контракту / Лэсли Б. Кэйдис, Рут МакКлендон 

Супружеская и семейная терапия.- М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

институт, 2008.- с.64-66. 

4. Збір та опрацювання системних даних / Лэсли Б. Кэйдис, Рут МакКлендон 

Супружеская и семейная терапия.- М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

институт, 2008.- с.54-63. 

 

Тема 4. Особливості діагностичного процесу в роботі із сім'єю.  

Питання до обговорення. 

1. Діагностичний процес у  сімейному консультуванні: 

a. Скерування клієнта 

b. Очікування клієнта (формулювання запиту) 

c. Контекст проблеми 

d. Визначення цілей консультування та критеріїв їх досягнення. 

2. Особливості роботи з клієнтами різної типології ("відвідувач", "скаржник", "клієнт"). 

Література до опрацювання.  

1. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів: 

ВНТЛ-Класика, 2004. – с.131-159. 

2. Эйдемиллер В. Г., Добряков И. В., Никольская И. М.  Семейный диагноз и семейная 

психотерапия – СПб.: Речь, 2003.- с.144-152. 

3. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование .- М.: 

"Класс", 2004.- с.18-24. 

 

Тема 5. Формулювання первинного заключення та рекомендацій членам родини.  

Питання до обговорення. 

1. Особливості заключного етапу консультування. 

2. Заключні інтервенції: 

a. Поведінкові пропозиції 

b. Ритуали 

c. Випробовування 

 

 

Література до опрацювання. 

1. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів: 

ВНТЛ-Класика, 2004. – с.179-192. 

2. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование .- М.: 

"Класс", 2004.- с.33-37. 

 

 

Розділ ІІΙ.  Методи та прийоми роботи сімейного консультанта. 

Тема 6. Загальні методи психологічного впливу у роботі сімейного консультанта.  

Питання до обговорення. 



1. Методи прямого психологічного впливу у роботі сімейного консультанта: 

a. Комунікативні техніки 

b. Генограми 

c. Циркулярні питання  

d. Розігрування ролей 

e. Скульптура сім'ї 

f. Домашнє завдання 

2. Методи опосередкованого впливу у роботі сімейного консультанта: 

a. Техніка парадоксу 

b. Рефреймінг 

c. Позитивна коннотація 

d. Техніка метафор 

e. Створення історій 

Література для опрацювання. 

1. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование .- М.: 

"Класс", 2004.- с. 54-67. 

2. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.- СПб.: Питер, 2008.- 

с.341-433. 

3. Лэсли Б. Кэйдис, Рут МакКлендон Супружеская и семейная терапия.- М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный институт, 2008.- с. 66-77. 

4. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів: 

ВНТЛ-Класика, 2004. – с.132-175. 

 

Тема 7. Спеціальні прийоми і техніки роботи сімейного консультанта. 

Практична робота № 1 "Побудова  генограми" (опис конкретної сімейної ситуації). 

Структура генограми 

1. Схема сімейного дерева. 

2. Медичні дані (історія сімейних захворювань). 

3. Емоційні паттерни (ставлення членів сім'ї один до одного). 

4. Динаміка стосунків (етап життєвого циклу сім'ї). 

5. Система сім'ї (ієрархія сім'ї, подружня, батьківська та дитяча підструктури, коаліції). 

6. Сімейні вірування (міфи, стереотипи взаємодії в сім'ї). 

7. Суспільство та сім'я. 

Література для опрацювання. 

1. Варга А. Я. Системная семейная психотерапія: Курс лекций. СПб.: Речь, 2002. 

2. Эйдемиллер Э., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный діагноз и семейная 

психотерапия. Спб.: Речь, 2003. 

3. Калинина Р. Р, Введение в психологию семейных отношений.- Спб.: Речь, 2008. 

4. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів: 

ВНТЛ-Класика, 2004.  

 

 

ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З  ПРЕДМЕТУ «СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

(для студентів-психологів денної форми навчання, ОС «магістр») 

1. Мета і завдання сімейного консультування. Основні види сімейного консультування. 

2. Сутність психологічної (психотерапевтичної) моделі допомоги сім'ї. 

3. Порівняльна характеристика видів консультативної допомоги сім'ям. 

4. Спільні та відмінні риси психологічного консультування, психокорекції, психотерапії. 

5. Класифікація та сутність принципів роботи сімейного консультанта. 

6. Професійно важливі риси сімейного консультанта. 

7. Загальні питання підготовки до психологічного консультування. 



8. Оформлення документації в процесі сімейного консультування. 

9. Порівняльна характеристика схем проведення сімейного консультування за різними 

авторами (Немов Р., Ейдеміллер Е., Кленер). Спільні та відмінні ознаки. 

10.  Особливості першої зустрічі з клієнтом. Етап налагодження.  

11.  Особливості діагностичного етапу сімейного консультування. Основні техніки та 

прийоми, що використовуються консультантом на даному етапі. 

12.  Особливості етапу надання рекомендацій у сімейному консультуванні. Основні 

правила ефективності та прийоми надання рекомендацій клієнту.  

13.  Особливості завершального етапу психологічного консультування. Основні техніки 

та прийоми, що використовуються консультантом на даному етапі. 

14. Загальна схема сімейної психодіагностики, сфокусованої на дитині (за А.Бодалєвим, 

В.Століним). 

15. Структура скарги. Сюжет, зміст та підтекст скарги. 

16.  Мотиваційні орієнтації клієнтів. Типологія осіб, які приходять до консультанта. 

17.  Неспецифічні прийоми роботи психолога-консультанта. 

18. Спеціальні прийоми та техніки сімейного консультування. 

19.  Основні труднощі, з якими може зустрітись консультант на різних етапах сімейного 

консультування. 

20.  Умови результативності психологічного консультування.  

 

ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ  

(для психологів-заочників, ОС «магістр») 

1. Мета і завдання сімейного консультування. Основні види сімейного консультування. 

2. Порівняльна характеристика видів консультативної допомоги сім'ям. 

3. Сутність психологічної (психотерапевтичної) моделі допомоги сім'ї. 

4. Класифікація та сутність принципів роботи сімейного консультанта. 

5. Професійно важливі риси сімейного консультанта. 

6. Загальні питання підготовки до психологічного консультування. 

7. Оформлення документації в процесі сімейного консультування. 

8. Порівняльна характеристика схем проведення сімейного консультування за різними 

авторами. Спільні та відмінні ознаки. 

9.  Особливості першої зустрічі з клієнтом. Етап налагодження.  

10.  Особливості діагностичного етапу сімейного консультування. Основні техніки та 

прийоми, що використовуються консультантом на даному етапі. 

11.  Особливості етапу надання рекомендацій у сімейному консультуванні. Основні 

правила ефективності та прийоми надання рекомендацій клієнту.  

12.  Особливості завершального етапу психологічного консультування. Основні техніки 

та прийоми, що використовуються консультантом на даному етапі. 

13.  Неспецифічні прийоми роботи психолога-консультанта. 

14. Спеціальні прийоми та техніки сімейного консультування. 

15.  Умови результативності психологічного консультування.  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

     Підсумкова максимальна оцінка за вивчення предмету «Сімейне консультування» 

включає у себе аналіз результатів роботи студента під час семестру (аудиторна та самостійна 

робота) та написання контрольних тестів згідно запитань, які виносяться на залік. 

 Аудиторна робота: активність - виступ на занятті: 3 бали, доповнення – 1,5 

бали (21 бал максимум за 7 семінарських занять у семестрі) 

 Самостійна робота: опис та аналіз випадку сімейного консультування за 

зразком діагностичної карти А.Бодалєва, В.Століна (14 балів максимум) 



 Контрольна робота: 1 проміжний тестовий контроль – 9 балів, 2 тестовий 

контроль – 6 балів (15 балів максимум за 2 контрольні роботи) 

Підсумкова максимальна оцінка за вивчення предмету «Сімейне консультування” 

становить 50 балів * 2 = 100 балів, що включає у себе аудиторну та самостійну роботу 

студента під час семестру та написання контрольних робіт. 

 

    При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Зразок діагностичної карти (за Бодалєвим А.А., Століним В.В. ) 

 

Карта прийому 

1. Ім’я, по-батькові клієнта_____________________________________ 

2. Рік народження___________ 

3. Стать______________ 

4. Освіта_____________ 

5. Професія___________ 

6. Посада_____________ 

7. Сімейний стан (заміжня (одружений), незаміжня (неодружений), розлучений(-а), 

удова(-ець)) 

8. Склад сім’ї (дружина, чоловік, діти і родичі, які спільно проживають). 

9. Джерело інформації про консультацію. 

10. Дата первинного прийому. 

11. П.І.Б. консультанта,який проводить первинний прийом. 

12. Короткий зміст скарги клієнта (що і коли відбулось, з ким). 

13. Наявність аудіо запису. 

14. Загальне враження про клієнта. Аналіз скарги: явний рівень та прихований рівень. 

15. Суб’єктний локус скарги (на кого скаржиться клієнт). 

16. Об’єктний локус скарги (на що скаржиться клієнт). 

17. Проблема (сутність ускладнення клієнта) 

18. Самодіагноз (як пояснює клієнт причини ускладнень) 

19. Запит (очікування клієнта певного виду психологічної допомоги від консультанта) 

Аналіз підтексту. 



20. Емоційно-ціннісне ставлення до особи, яка фігурує у суб’єктному локусі скарги, 

довільне, у термінах консультанта. 

21. Ставлення до консультації та консультанта. 

22. Характер консультації: а) загальна емоційна підтримка, б) підтримка прийнятого 

рішення, в) аналіз та обговорення життєвої ситуації і життєвої альтернативи, г) 

інформування – скерування у інші установи (не психіатричні), д) мотивування на 

пошук психіатричної допомоги, є) інформація про подружні стосунки, ж) 

інформація про сексуальні стосунки, з) інформація про вікові особливості дітей, і) 

рекомендації у сфері сімейних стосунків (і) стосунків з дітьми, (і) сексуальних 

стосунків, (і) особистих проблем, к) інші рекомендації, л) інші форми (вказати). 

23. Задоволеність клієнта консультацією (за оцінкою консультанта) за п’ятибальною 

шкалою:  5 – абсолютно задоволений, 4 – скоріше задоволений, 3 – важко сказати, 

2 – скоріше незадоволений, 1 – незадоволений. 

24. Випадок відноситься до ряду гострих, які потребують негайної допомоги (так, ні). 

25. Випадок має суїцидальну загрозу (так, ні). 

26. Випадок потребує додаткових зустрічей (так, ні). 

27. Випадок вимагає передачі іншому консультанту (так, ні). 

28. Випадок вимагає психіатричної діагностики і консультування (так, ні). 

29. Випадок вимагає інших видів діагностики (вказати, яких саме). 

30. Необхідність запитів у медичні заклади (так, ні). 

31. Випадок обговорювався на нараді (супервізії) (так, ні). 

32. Рекомендації консультанта для подальшої роботи (вказати). 

33. Випадок переданий іншому консультанту (так, ні). 

 

 

 

 

  
 


