




1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Сімейне консультування”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки  
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Напрям 

053 – психологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

психологія 

1-й та 2-й 1-й та 2-й 

Курсова робота – немає  Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 (75 год. - 2 семестр, 

15 год. – 3 семестр) 

2-й і 3-й 2-й і 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 (2 

семестр) і 2 години (3 

семестр), 

самостійної роботи 

студента – 7,4 (2 семестр) 

і 1,5 (3 семестр). 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр  

 14 год. 
 10 год. (заочна 

форма) 

Практичні, семінарські 

 14 год. 
6 год. (заочна 

форма) 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

62 год. 74 год.  

ІНДЗ: –  

Вид контролю – залік 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Метою даного курсу є ознайомлення студентів-психологів з теоретичними засадами основ 

сімейного консультування, передача і закріплення практичних вмінь та навичок  діагностичної  

та консультативної роботи з подружньою парою, батьками і дітьми, парами, що збираються 

одружитись або 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 роботи 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.  

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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

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

1999. 

 

Змістовий модуль 2. 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.  

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 та наукові методики 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. Организация консультативной беседы // Вестник психосоциальной и 

реабилитационной работы. Москва, 1994,  № 2. 

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

4. Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии. Санкт-Петербург, 2000. 

 

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 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. 

 

Змістовий модуль ІІΙ.  Методи та прийоми роботи сімейного консультанта. 

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



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» 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. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Санкт-Петербург, 2000. 

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

1999. 

 

Тема 7. Спеціальні прийоми і техніки роботи сімейного консультанта.  

Прийоми, які використовуються у певних видах сімейного консультування (подружньому, 

батьківському і т.п.). Техніка списків і техніка контракту, техніка сімейної розстановки та 

сімейного фотопортрету, метод генограми та інші. 

Рекомендована література: 

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

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

1999. 

3. Гриндер Д., Бэндлер Р., Сатир В. Семейная терапия. Воронеж, 1993. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Мета, 

завдання і 

принципи 

сімейного 

консультування. 

18,8 2 2 0 0 14,8 21,5 2 1 0 0 18,50 

Разом – 

зм.модуль 1 

18,8 2 2 0 0 14,8 21.5 2 1 0 0 18,50 

Змістовий модуль 2.. 

 

Тема 1.   

Підготовка до 

проведення 

психологічного 

консультування. 

18,8 2 2 0 0 14,8 21,5 2 1 0 0 18,50 

Тема  2. 

Особливості 

діагностичного 

процесу в 

роботі із сім'єю. 

18,8 2 2 0 0 14,8 21,5 2 1 0 0 18,50 

Тема 3. 

Формулювання 

первинного 

заключення та 

18,8 2 2 0 0 14,8 12,25 2 1 0 0 9,25 



рекомендацій 

членам родини 

Разом – зм. 

модуль 2 

75,2 8 8   59,2 55,25 6 3   46,25 

Змістовий 

модуль 3. 

 

            

Тема 1. Загальні 

методи 

психологічного 

впливу у роботі 

сімейного 

консультанта. 

7,5 3 3 0 0 1,5 13,25 2 2 0 0 9,25 

Тема 2. 

Спеціальні 

прийоми і 

техніки роботи 

сімейного 

консультанта. 

 

7,5 3 3 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 

Разом- 

зм.модуль 3 

15 6 6   3  2 2   9,25 

Усього годин 90 14 14   62 90 10 6   74 

             

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Мета, завдання і принципи сімейного консультування. Правила 

роботи консультанта згідно етичного кодексу психолога. 

Особливості психологічної моделі допомоги. 

2 

2 Підготовка до проведення психологічного консультування. 

Загальні та спеціальні питання підготовки. Оформлення 

документації у процесі консультування. 

2 

3 Особливості діагностичного процесу в роботі із сім'єю. 

Визначення об'єктів та суб'єктів психологічної допомоги. 

2 

4 Формулювання первинного заключення та рекомендацій членам 

родини. Контрольний етап сімейного консультування 

2 

5 Неспецифічні прийоми роботи консультанта на різних етапах 

сімейного консультування. 

2 

     6 

 

Спеціальні прийоми і техніки роботи консультанта у різних видах 

сімейного консультування.  

           2 

 

    7 

 

Професійно важливі риси особистості сімейного консультанта та 

умови ефективності сімейного консультування. 

 

        2 

 

 

Тема 1. Мета, завдання і принципи сімейного консультування. Правила роботи 

консультанта згідно етичного кодексу психолога .  

1. Мета і завдання сімейного консультування. 

2. Принципи та правила роботи консультанта згідно етичного кодексу. 



3. Важливі риси психолога-консультанта у його практичній діяльності. 

Література: 

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

2. Головей Л.А., Грищенко Н.А. Первичная психологическая консультация. 

Ленинград, 1988. 

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

 

 Тема 2. Підготовка до проведення психологічного консультування. Загальні та 

спеціальні питання підготовки. Оформлення документації у процесі консультування.   

1. Вибір приміщення та обладнання для проведення психологічного консультування. 

2. Загальні та спеціальні питання підготовки до консультування. 

3. Картотека та реєстраційний журнал як види документації психолога-косультанта. 

Література: 

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

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

Петербург, 1999. 

3. Шуман С.Г. Опыт организации психолого-педагогического 

консультирования // Вопросы психологии, 1983, № 3. 

 

Тема 3. Особливості діагностичного процесу в роботі із сім'єю. Визначення об'єктів та 

суб'єктів психологічної допомоги. 

1. Діагностика типу особистості людини, яка прийшла до консультанта за Шліппе, 

Швайцером. Мотиваційна орієнтація клієнта. 

2. Загальна схема психологічного консультування за Бодалєвим, Століним. 

3. Визначення суб'єктів та об'єктів психологічної допомоги, локусу скарги та його 

обґрунтованості. 

4. Методики діагностики подружньої сумісності, особливостей батьківського ставленя 

та сімейного вихованя. 

Література: 

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

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

психологического консультирования. Москва, 1989. 

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

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

 

Тема 4. Формулювання первинного заключення та рекомендацій членам родини. 

Контрольний етап сімейного консультування. 

1. Особливості етапу надання рекомендацій та складання «віяла рішень» за Нємовим Р. 

та Ейдеміллером Е. 

2. Особливості контрольного етапу як заключного у процесі консультуваня. 

Література: 

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

2. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - Москва, 1994. 

3. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - 

Санкт-Петербург, 1999. 

 

      Тема 5. Неспецифічні прийоми роботи консультанта у різних видах сімейного 

консультування та спеціальні техніки. 

1. Загальні правила та прийоми проведення психологічного консультування. 

2. Специфічні техніки подружнього консультування та інших видів сімейного 

консультування. 

Література: 

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

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



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

2004. 

Тема 6. Спеціальні прийоми і техніки роботи консультанта у різних видах сімейного 

консультування. 

1. Прийоми, які використовуються у певних видах сімейного консультування 

(подружньому, батьківському і т.п.).  

2. Техніка списків і техніка контракту, техніка сімейної розстановки та сімейного 

фотопортрету, метод генограми та інші. 

Література: 

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

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

1999. 

3. Гриндер Д., Бэндлер Р., Сатир В. Семейная терапия. Воронеж, 1993. 

 

Тема 7. Професійно важливі риси особистості сімейного консультанта та умови 

ефективності сімейного консультування. 

1. Етичні принципи в роботі психолога-консультанта. 

2. Особистість психолога-консультанта. 

3. Оптимальні умови проведення психологічного консультування та чиники його 

ефективності. 

Література: 

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

2. Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей, экспериментальной и 

прикладной психологии. Санкт-Петербург, 2000. 

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

 

6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Мета і завдання сімейного консультування. Класифікація видів 

сімейного консультування та їх спрямованість. 

 

14,8 

2 Особливості змісту та укладання психотерапевтичного контракту 

(за Е.Ейдеміллером). Умови результативності сімейного 

консультування. 

14,8 

3 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. Контрольний етап сімейного консультування 

14,8 

5 Методи роботи, які використовуються на певних етапах сімейного 

консультування 

1,5 

6 Спеціальні прийоми і техніки роботи сімейного консультанта. 1,5 

 Разом  62 

 

 

7. Методи контролю 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до практичного заняття, рівень засвоєння знань 

з конкретної теми предмету «Сімейне консультування». Форми проведення поточного 

контролю -  оцінювання знань та вмінь студентів під час виступу на семінарі, оцінювання 



виконання контрольної роботи, оцінювання конспектів першоджерел з сімейного 

консультування.  

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: залік (стаціонар і заочне 

відділення) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Форма проведення заліку - письмово-усна (комбінована). Під час семестрового 

контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою 

залікових кредитів.                                                                     

                                                                             

8.  Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

Змістовий 

модуль  

2 

Змісто

-вий 

моду-

ь 3 

100 

Т1 Т2  Т

3 

Т

4 

Т5 Т

5 

Т

6 

 

10 25  1

0 

1

0 

25 10 10  

 

 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 екзаменаційну 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 

 

 

12. Методичне забезпечення 

Робоча програма навчального курсу «Сімейне консультування», опорні конспекти 

лекцій, фолії з текстовою і зображувальною наочністю. 



 

13. Рекомендована література 

Базова 

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

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

6. Алешина Ю.Е. Организация консультативной беседы // Вестник 

психосоциальной и реабилитационной работы. Москва, 1994,  № 2. 

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

проблемы психологического консультирования. Москва, 1989. 

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

9. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я.. – 

Самара,2004. 

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

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

11. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Санкт-

Петербург, 2000. 

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

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

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

2004. 

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

Петербург, 1999. 

 

Допоміжна 

1. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 

консультирование: Проблемы психического развития детей. Москва, 1990. 

2. Витакер К., Нейпир О. Семья в кризисе. – Москва, 2005. 

3. Гриндер Д., Бэндлер Р., Сатир В. Семейная терапия. Воронеж, 1993. 

4. Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии. Санкт-Петербург, 2000. 

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

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. 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/4a5429bb-d141-41a2-95ef-

156de2e7457e.pdf 

2. https://pidru4niki.com/78055/psihologiya/viii_simeyne_konsultuvannya 

3. https://shron1.chtyvo.org.ua/Pomytkina_Liubov/Psykholohiia_simji.pdf 

4. www.Uaua.info 

5. www.mirsemji.com.ua 

6. www.roditeli.ua 

 

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: 

«Психологічне консультування», «Психологія сім’ї», «Тренінг батьківської ефективності» 

 

 

 

http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/4a5429bb-d141-41a2-95ef-156de2e7457e.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/4a5429bb-d141-41a2-95ef-156de2e7457e.pdf
https://pidru4niki.com/78055/psihologiya/viii_simeyne_konsultuvannya
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pomytkina_Liubov/Psykholohiia_simji.pdf
http://www.uaua.info/
http://www.mirsemji.com.ua/
http://www.roditeli.ua/


ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З  ПРЕДМЕТУ «СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

(для студентів-психологів денної та заочної форми навчання) 

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. 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.  Неспецифічні прийоми роботи психолога-консультанта. 

15. Спеціальні прийоми та техніки сімейного консультування. 

16.  Основні труднощі та проблеми, з якими може зустрітись консультант на різних етапах 

сімейного консультування. 

17.  Умови результативності психологічного консультування.  
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