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Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія та практика 

психологічного консультування» є підготовка висококваліфікованих фахівців, 

які володітимуть методологією наукової та практичної діяльності психолога, 

здатних забезпечити ефективне використання сучасних психологічних методів 

для надання психологічної допомоги різним верстам населення, що її 

потребують, до застосування психологічних знань в умовах професійної 

діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної 

етики психолога. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі визначено такими 

компетентностями: 

Загальні компетентності: 

ЗК6 – Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні компетентності: 

ФК4 – Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік 

ФК7 – Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах. 

ФК9 – Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

ФК12 – Здатність використовувати психотерапевтичні прийоми і 

прийоми спрямованого впливу на свідомість і поведінку в процесі 

міжособистісної взаємодії для корекції людських взаємовідносин. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Загальна психологія», 

«Анатомія та фізіологія», «Психофізіологія», «Клінічна психологія», «Логіка», 

«Філософія» (за програмою бакалаврської освіти).  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Теорія та практика 

психологічного консультування»:  

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

знати: 

- систему вищої освіти України; 

- теоретичні засади процесу психологічного консультування; 

- предмет та завдання консультування; 

- компоненти процесу психологічного консультування; 

- форми організації консультативного процесу; 

- основні характеристики процесу консультування; 

- сучасні методичні підходи до проведення психологічного консультування 

в різних випадках запиту клієнта; 

- самовиховання, самоконтроль, перевиховання. 

Здобувачі  вищої освіти повинні вміти: 

- отримувати нові знання з різних джерел, з досліджень власної діяльності;  

- виявляти психологічні чинники соціалізації особистості; 

- здійснювати корекцію життєдіяльності;  

- встановлювати  правильні відносини з клієнтами в процесі 

психологічного консультування. 
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- аналізувати індивідуальні консультативні ситуації; 

- здійснювати пошукову, евристичну діяльність; 

- надавати учасникам консультаційного процесу психологічну допомогу та 

підтримку. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1 – Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

ПРН3 – Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки. 

ПРН4 – Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

ПРН5 – Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість. 

ПРН9 – Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності. 

ПРН11 – Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПРН13 – Використовувати психотерапевтичні прийоми і прийоми 

спрямованого впливу на свідомість і поведінку в процесі міжособистісної 

взаємодії суб’єктів діяльності в особливих умовах. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: додаток 1.1 (оновлюється щорічно)
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Предмет психологічного консультування  

 Становлення і розвиток психологічного консультування. Виникнення 

психологічного консультування. Об’єкт  і предмет психологічного 

консультування.  Основні завдання психологічного консультування.  Функції 

психологічного консультування. Основні категорії психологічного 

консультування.  Система психологічного консультування.  Міжпредметні 

зв’язки консультування. Взаємозвязок консультування з психологією.   

 

Ключові слова: психологічне консультування, предмет, об’єкт, завдання, 

функції, категорії, системи. 

 

ТЕМА 2. Система психологічного консультування в Україні  

Загальні засади побудови системи психологічного консультування в 

Україні. Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної 

системи психологічного консультування.   Структура системи психологічного 

консультування в Україні. Нормативна база психологічного консультування. 

 

Ключові слова: побудова системи надання психологічної допомоги, структура, 

нормативна база. 

 

ТЕМА 3.  Теоретичні підходи до проведення психологічного 

консультування  

Психологічне консультування з позицій психоаналітичного підходу. 

Структура особистості за З.Фрейдом. Психологічне консультування з проблеми 

внутрішнього конфлікту особистості. Когнітивно-біхевіоральне 

консультування, спрямоване на усвідомлення особистістю причин виникнення 

проблемної ситуації, втілення оптимальних моделей копінг-стратегійю. Роль 

Уотсона, Скіннера, Торндайка. Гуманістично-екзистенціальна теорія 

проведення психологічного консультування. Клієнт-центрований підхід 

К.Роджерса. 

 

Ключові слова: психологічне консультування, психоаналітичне, когнітивно-

біхевіоральне, гуманістично-екзистенціальне. 

 

ТЕМА 4.  Структура та організація процесу психологічного 

консультування  

Сутність процесу консультування. Основні компоненти процесу  

консультування. Етапи психологічного консультування: постановка проблеми 

клієнтом, двумірне її оцінювання, пошук альтернатив виходу з проблеми 

прийняття та втілення рішення про зміни. Консультування як об’єкт 

психологічного  осмислення. Складові  процесу консультування. Особливий 

характер процесу консультування. Завдання, які необхідно вирішувати в 

процесі консультування. Основні функції  процесу консультування. 

Суперечності процесу консультування. 
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Ключові слова: психологічне консультування, структура, компоненти, стадії. 

 

 

ТЕМА 5. Форми організації процесу психологічного консультування  

 «Форма організації консультування» як психологічна категорія. Загальна 

характеристика форм організації консультування. Форми організації 

психологічного консультування у закладах середньої освіти, в організаціях та 

виробничих колективах. Форми організації консультування у професійно-

технічних навчальних закладах. Форми організації консультування у закладах 

вищої освіти. 

 

Ключові слова: Організаційні форми, індивідуальне та групове, установи 

освіти, організації, політика, інтимно-особистісне консультування. 

 

ТЕМА 6. Контроль за консультаційною діяльністю  

Контроль в системі консультаційної діяльності. Функції контролю. Види 

контролю. Методи контролю.  Форми контролю. Психологічні вимоги до 

різних форм контролю. Психологічні засоби контролю. Перевірка й оцінювання 

ефективності консультування. Супервізія як форма професійного контролю. 

 

Ключові слова: психологічне консультування, форми, методи контролю, 

оцінювання ефективності, супервізія. 

 

 

ТЕМА 7. Сутність, закономірності, принципи, методи консультування  

Консультування, як психологічна категорія. Консультування і психічний 

розвиток людини. Особливості консультаційного процесу. Закономірності,  

принципи, методи консультування. Організаційні форми  консультування.  

Самовиховання. Перевиховання. Взаємодія засобів  у консультуванні клієнтів. 

Врахування закономірностей та психологічних механізмів особистісного 

розвитку при проведенні консультаційної роботи. 

 

Ключові слова: консультативний контакт, бесіда, індивідуальне та групове 

консультування, принципи консультування. 

 

ТЕМА 8. Основні напрями психологічного консультування 

Індивідуальне консультування. Групова взаємодія. Консультування з 

проблеми статевих дисфунцій. Взаємозв’язок основних напрямів 

консультування. Інтимно-особистісно, сімейне консультування, 

консультування з виробничих проблем. 

 

Ключові слова: психологічне консультування, інтимно-особистісно, сімейне 

консультування, консультування з виробничих проблем. 

 

ТЕМА 9. Психологічна комунікація в консультуванні   
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Значення спілкування як форми контактної психологічної взаємодії. 

Функції  спілкування. Структура спілкування. Труднощі та бар’єри в  

спілкуванні. Комунікативна компетентність консультанта. Основні стилі 

консультування. Види конфліктних ситуацій. Особливості та ознаки 

внутрішнього конфлікту. Види конфліктних ситуацій. Шляхи вирішення 

внутрішнього конфлікту. 

 

Ключові слова: психологічне консультування, спілкування, функції, 

структура, бар’єри, стилі, компетентність психолога. 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Теорія та практика психологічного 

консультування» передбачено: 

– для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні основних категорій і понять  педагогіки, усвідомленні значення 
наукових знань для організації педагогічного процесу та професійної 
діяльності.  

4 

 
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні основних категорій і понять  педагогіки та 
дидактики, усвідомленні значення наукових знань для організації 
педагогічного процесу та професійної діяльності. 

3 

 
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
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2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

  Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 
 

0 Відсутність на занятті. 

 

Для навчальної дисципліни «Теорія та практика психологічного 

консультування» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: презентації результатів виконаних завдань та досліджень, 

контрольні питання, тестові завдання,  екзаменаційні білети. 
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Додаток 1.1 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2020 р. 

 
 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 
Освітній ступінь: магістр                                   Спеціальність: 053 Психологія 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА                         Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Курс 1          Група МЗ-ПС-021 

   

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1I семестр 

1 Предмет психологічного 

консультування 

10 2 2 0 0 0 8 

2 Система психологічного 

консультування в Україні 

10 2 2 0 0 0 8 

3 Теоретичні підходи до проведення 

психологічного консультування  

10 2 2 0 0 0 8 

4 Структура та організація процесу 

психологічного консультування 

10 0 0 0 0 0 10 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

5 Форми організації процесу 

психологічного консультування 

16 0 0 0 0 0 16 

6 Контроль за консультаційною 

діяльністю 

16 0 0 0 0 0 16 

7 Сутність, закономірності, 

принципи, методи консультування 

16 0 0 0 0 0 16 

8 Основні напрями психологічного 

консультування 

16 2 0 0 0 2 14 

9 Психологічна комунікація в 

консультуванні   

16 6 0 2 2 2 10 

 Разом за навчальний рік 120 14 6 2 2 4 106 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, протокол 

№ 16 від 26 червня 2020 року 

 

 

Т.в.о завідувача кафедри психології                                                        

та педагогіки               Тимофій ДЕМЧУК 
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Додаток 2 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Освітній ступінь: магістр                                 Спеціальність: 053 Психологія 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30.  Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України»  № 1401-VIII від 

02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532). 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – К., 2014.  

3. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII. – К., 2017. 

2. Підручники, посібники: 

1 Анєнкова І.П. , Байдан М.А., Русова В.М. Психологічне консультування. 

Навч. посіб./ І.П. Анєнкова, А.М. Байдан, В.М. Русова. Київ: Каравела, 2018.  

2. Главацька О.Л. Основи психологічного консультування особистості: 

Навч. посіб. / О.Л. Главацька. Київ: Каравела, 2018.  

3. Пащенко М.Ю., Красноштан І.В. Педагогіка: Підручник./                            

М.Ю. Пащенко,  І.В. Красноштан. Київ: Центр навчальної літератури, 2019.           

4. Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник /                         

Ю.Г. Шадських. Київ:Каравела, 2018. 

5. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч.посібник. Київ: Либідь, 2020. 

280с. 

6. Основи практичної психології /В.Панок,Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: 

Підручник. Київ: Либідь, 2019. 536 с. 

7. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: Навч. посіб. 

Модульно-рейтинговий курс. Київ: Професіонал, 2007. 544 с. 

8. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний 

посібник. Київ: Четверта хвиля, 2004. 256 с. 

9. Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики.: 

Навч.посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 406 с. 

10. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, 

опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів/ За заг.ред. М.С.Корольчука. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 

2005. 320 с. 

11. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування: Навч. 

посіб. Київ: МАУП, 2004. 152 с. 
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12. Щербань О.П. Практика психологічного консультування. 2-ге вид. доп. 

/ Щербань. Київ: «Право», 2014. 

  

3. Монографії: 

1. Ланко. О.А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: Монографія / О.А. Ланко; наук. ред. Л.П. Вовк. Київ: 

Богданова А. М., 2019.  

2. Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування представників 

екстремальних професій: теорія, методологія, практика: монографія / Н.Є. 

Афанасьєва. Харків: НУЦЗУ, 2017. 315 с. 

3. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: 

монографія / монографія / за ред. М.С. Корольчука. Київ: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2014. 276 с. 

 

 

 

 

4. Інші джерела: 

1.  Сытник С.А. Основы психологического консультирования: учеб. пособ./ 

С.А Сытник. – 2-е изд. Москва: Издат.-торг. корп. «Дашков и К*», 2011. 

312 с. І розділ 

2. Трунов Д. Индивидуальное психологическое консультирование. Москва: 

Этерна. 2013. С. 384. 

3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая 

психотерапія /Р.Кочюнас. Москва: Академический Проект: Гаудеамус, 

2009. 

4. Мастерство психологического консультирования. / Под ред. А.А. 

Бадхена, А.М. Родиной. Санкт-Петербург: Речь, 2008. 240 с. 

 

 

 

5. Інтернет-ресурси: 

 

1. http://osvita.ua/school/psychology/ – освіта. ua. 

2. Бібліотека українських підручників http://pidruchniki.ws/ 

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. 

Сухомлинського www.dnpb.gov.ua/ 

4.  http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова система.   

5.  http://management.com.ua.   

6.   http//www.google.com – пошукова система Google.   

 

 

 

Т.в.о. завідувач кафедри 

психології та педагогіки                                                       Тимофій ДЕМЧУК 

http://pidruchniki.ws/
http://www.dnpb.gov.ua/
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Теорія та практика психологічного консультування // Плани Семінарських 

(практичних занять для заочної форми навчання. – Дніпро: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2020. – 14 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 
МАРКІНА Лідія, доцент кафедри психології  та педагогіки факультету 

соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент. 
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ТЕМА 1. Предмет психологічного консультування 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 1: 

1. Становлення і розвиток психологічного консультування. 

2. Виникнення психологічного консультування. 

3. Об’єкт і предмет психологічного консультування. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

1. Основні завдання психологічного консультування 

 

ТЕМА 2. Система психологічного консультування в Україні 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 2: 

1. Загальні засади побудови системи психологічного консультування в 

Україні. 

2. Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної 

системи психологічного консультування. 

3. Структура системи психологічного консультування в Україні. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

1. Нормативна база психологічного консультування. 

 

ТЕМА 3. Теоретичні підходи до проведення психологічного 

консультування 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 3: 

1. Психологічне консультування з позицій психоаналітичного підходу. 

2. Когнітивно-біхевіоральне консультування. 

3. Гуманістично-екзистенціальна теорія. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Клієнт-центрований підхід К.Роджерса. 
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ТЕМА 4. Структура та організація процесу психологічного 

консультування 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 4: 

1. Сутність процесу консультування. 

2. Основні компоненти процесу консультування 

3. Етапи психологічного консультування. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1. Складові процесу консультування. 

 

ТЕМА 5. Форми організації процесу психологічного консультування 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 5: 

1. «Форма організації консультування» як психологічна категорія. 

2. Загальна характеристика форм організації консультування. 

3. Форми організації психологічного консультування у закладах середньої 

освіти, в організаціях та виробничих колективах. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Форми організації консультування у професійно-технічних навчальних 

закладах. 

 

ТЕМА 6. Контроль за консультаційною діяльністю 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 6: 

1. Контроль в системі консультаційної діяльності. 

2. Перевірка й оцінювання ефективності консультування. 

3. Супервізія як форма професійного контролю. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

1. Форми контролю результатів психологічного консультуванння. 

 

ТЕМА 7. Сутність, закономірності, принципи, методи консультування 
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Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 7: 

1. Консультування і психічний розвиток людини. 

2. Особливості консультаційного процесу. 

3. Закономірності, принципи, методи консультування. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

1. Організаційні форми консультування. 

 

ТЕМА 8. Основні напрями психологічного консультування 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Індивідуальне консультування. 

2. Групова взаємодія. 

3. Консультування з проблеми статевих дисфунцій. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологічне консультування, клінічна консультуванння, особливості 

проведення психологічного консультування. 

Практичне заняття №1 -2 год. 

План 
1. Розвиток навичок проведення психологічного консультування. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння контролювати використання навичок 

проведення психологічного консультування. 

  

Завдання до самостійної роботи до Теми 8: 

1. Взаємозв’язок основних напрямів консультування 

2. Сімейне консультування  

3. Консультування з виробничих проблем. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8: 

1. Консультування при психосоматичних розладах. 

 

ТЕМА 9. Психологічна комунікація в консультуванні 

Семінарське заняття № –год. 

Відсутнє 

Практичне заняття №2 -2 год. 

План 
1. Розвиток навичок проведення психологічного консультування. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння використовувати навички проведення 

психологічного консультування. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 9: 

1. Метакомунікація. 

2. Види комунікацій. 

3. Емоційні впливи. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9: 

1. Школи психологічного консультування. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Рекомендована література до теми 1: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 2: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 
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Рекомендована література до теми 3: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-т 

психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О.Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 4: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О.Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 5: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 6: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  
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2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 7: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 8: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

Рекомендована література до теми 9: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  

2. Антонова-Турченко О. Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. Київ: Ін-

т психології, 2020. 36с. 

3. Главацька О. Л. Основи психологічного консультування особистості: 

навч. посіб. Київ: Каравела, 2018.  
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4. Ланко О. А. Психологічна майстерність консультуванні: теорія, 

практика, поступ: монографія. Київ: Богданова А. М., 2019.  

5. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. Основи практичної 

психології: підручник. Київ: Либідь, 2019. 536с. 

6. Щербань О. П. Практика психологічного консультування. Київ: 

«Право», 2014. 

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. «Форма організації консультування» як психологічна категорія.  

2. Біхевіоральний підхід в консультуванні 

3. Взаємодія засобів у консультуванні клієнтів.  

4. Взаємозв’язок основних напрямів консультування.  

5. Види конфліктних ситуацій.  

6. Види конфліктних ситуацій.  

7. Види слухання клієнта в процесі психологічного інтерв'ю 

8. Виникнення психологічного консультування.  

9. Відображення почуттів та резюме в ситуації інтерв'ю 

10. Врахування закономірностей та психологічних механізмів 

особистісного розвитку при проведенні консультаційної роботи. 

11. Групова взаємодія.  

12. Гуманістично-екзистенціальна теорія проведення психологічного 

консультування.  

13. Директива як метод впливу в психологічному інтерв'ю, та її види 

14. Друга стадія психологічного інтерв'ю - збір інформації: цілі 

психолога та клієнта, техніки психологічного впливу. 

15. Емпатія в психологічному консультуванні: індивідуальна, 

терапевтична, культуральна. 

16. Етапи психологічного консультування: постановка проблеми 

клієнтом, двумірне її оцінювання, пошук альтернатив виходу з 

проблеми прийняття та втілення рішення про зміни.  

17. Етичні стандарти психологічного консультування. 

18. Завдання, які необхідно вирішувати в процесі консультування.  

19. Загальна характеристика навичок та технік психологічного впливу 

20. Загальна характеристика п"ятикрокової моделі інтерв'ю. 

21. Загальна характеристика принципів психологічного консультування 

22. Загальна характеристика форм організації консультування.  

23. Загальні засади побудови системи психологічного консультування в 

Україні.  

24. Закономірності, принципи, методи консультування.  

25. Запит клієнта, характеристика основних видів запитів клієнта на 

психологічне консультування. 

26. Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної 

системи психологічного консультування. 

27. Значення спілкування як форми контактної психологічної взаємодії.  

28. Індивідуальне консультування.  

29. Інтерв'ю, як основний метод психологічного консультування. 
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30. Інтернет консультування як сучасний вид психологічного 

консультування 

31. Інтимно-особистісно, сімейне консультування, консультування з 

виробничих проблем. 

32. Клієнт-центрований підхід К.Роджерса. 

33. Когнітивно-біхевіоральне консультування, спрямоване на 

усвідомлення особистістю причин виникнення проблемної ситуації, 

втілення оптимальних моделей копінг-стратегійю.  

34. Комунікативна компетентність консультанта.  

35. Консультування з проблеми статевих дисфунцій.  

36. консультування з психологією.   

37. Консультування і психічний розвиток людини.  

38. Консультування як об’єкт психологічного  осмислення.  

39. Консультування, як психологічна категорія.  

40. Контроль в системі консультаційної діяльності.  

41. Метод інтерпретації в психологічному консультуванні: види та 

правила інтерпретування. 

42. Методологічні основи психологічного консультування 

43. Міжпредметні зв’язки консультування.  

44. Місце психологічного консультування в системі терапевтичної 

психології 

45. Можливі помилки психолога в інтерв'ю та шляхи їх профілактики 

46. Нормативна база психологічного консультування. 

47. Об’єкт і предмет психологічного консультування.   

48. Організаційні форми консультування.   

49. Основні завдання психологічного консультування.  

50. Основні категорії психологічного консультування.   

51. Основні компоненти процесу консультування.  

52. Основні стилі консультування.  

53. Основні функції  процесу консультування.  

54. Основні характеристики навичок спостереження за клієнтом в 

процесі інтерв'ю 

55. Особливий характер процесу консультування.  

56. Особливості консультаційного процесу.  

57. Особливості консультування невротичних клієнтів 

58. Особливості консультування сенситивних та лабільних клієнтів 

59. Особливості консультування тривожних клієнтів. 

60. Особливості проведення психологічної бесіди зі старшокласниками. 

61. Особливості та ознаки внутрішнього конфлікту.  

62. Оцінка ефективності психологічного консультування 

63. Парадигмальне самовизначення та особистість консультанта. 

64. Перевірка й оцінювання ефективності консультування.  

65. Перша стадія психологічного інтерв'ю - взаєморозуміння та 

структурування: цілі психолога та клієнта, техніки психологічного 

впливу. 
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66. Позиція психолога в консультуванні: конгруентність, позитивна 

оцінка, емпатійне сприймання клієнта 

67. Поняття "хороший консультант" в працях В. Сатір, К. Роджерса, Р. 

Мейя, А. Айві. 

68. Поняття консультаційного контакту, умови ефективного 

консультаційного контакту 

69. Поняття психологічних захистів та їх роль під час консультативного 

інтерв'ю 

70. Порада та її роль в консультуванні 

71. Пояснення психологічної інформації в процесі консультування 

72. Принципи, цілі, завдання психологічного консультування. 

73. Проблеми емоційного вигорання психолога: виникнення та 

профілактика 

74. Психоаналітичний підхід до неврозів та особистісних розладів 

(Фрейд, Юнг, Адлер, Фромм) 

75. Психодинамічний напрям в консультуванні 

76. Психологічне консультування з позицій психоаналітичного підходу. 

Структура особистості за З.Фрейдом.  

77. Психологічне консультування з проблеми внутрішнього конфлікту 

особистості.  

78. Психологічне консультування особистості. Цілі, завдання. 

79. П'ята стадія психологічного інтерв'ю – узагальнення результатів. 

80. Раціонально-емотивна терапія А. Елліса. 

81. Система психологічного консультування.   

82. Сімейне консультування 

83. Складові процесу консультування.  

84. Становлення і розвиток психологічного консультування.  

85. Структура системи психологічного консультування в Україні.  

86. Супервізія як форма професійного контролю. 

87. Супервізія. Балінтовські групи 

88. Суперечності процесу консультування. 

89. Сутність процесу консультування.  

90. Терапевтичний клімат, складові терапевтичного клімату. 

91. Техніка формулювання питань в консультуванні 

92. Техніки саморозкриття та зворотного зв'язку в ситуації інтерв'ю 

93. Трансфер та опір в психологічному консультуванні 

94. Третя стадія психологічного інтерв'ю - бажаний результат: цілі 

психолога та клієнта, техніки психологічного впливу. 

95. Умови результативності психологічного консультування. 

96. Філософсько-психологічні основи екзистенційно-гуманістичного 

напряму в психологічному консультуванні 

97. Форми організації консультування у професійно-технічних 

навчальних закладах. Форми організації консультування у закладах 

вищої освіти. 

98. Форми організації психологічного консультування у закладах 

середньої освіти, в організаціях та виробничих колективах.  
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99. Функції психологічного консультування.  

 

 

 

 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології та педагогіки     Тимофій ДЕМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 


