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ВСТУП
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти підготовки
бакалаврів за спеціальністю 053 «Психологія» (психолог ювенальної
превенції).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості
консультативного процесу, базові методи практичної консультативної роботи
та їх застосування для вирішення різних соціально-психологічних проблем.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, психодіагностика,
клінічна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, основи
практичної психології, кримінальна психологія, психологія сім’ї, психологія
девіантної поведінки, соціально-психологічний тренінг в поліції, основи
психологічної корекційної, основи психотерапії, основи соціальнопсихологічної реабілітації.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Історія розвитку та теоретичні основи консультативної психології.
2. Види консультативної роботи. Принципи консультативної допомоги.
3. Вимоги до особистості та професійної підготовки консультанта.
4. Структура процесу консультування
5. Консультативний контакт
6. Процес психологічного консультування.
7. Комунікативні техніки консультативної роботи
8. Особливості консультування різних категорій клієнтів. Класифікація
звернень клієнтів.
1.
Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Основи
психологічного консультування» є формування у здобувачів вищої освіти
цілісного теоретичного уявлення про закономірності та принципи надання
психологічної допомоги; придбання знань з основ консультативної діяльності
та опанування базовими методами практичної консультативної роботи й
формування певних умінь ведення консультацій з різних соціальнопсихологічних проблем.
1.2. Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
«Основи
психологічного консультування» є:
‒ опанування системою знань щодо основних теоретичних положень в
межах основних психологічних шкіл відносно завдань, мети та сутності
психологічного консультування; загальних принципів та етичних засад
консультування; структури та етапів консультативного процесу; базових
процедур та технік консультування різних типів клієнтів та інш.;
‒ оволодіння
уміннями управляння консультативним процесом,
застосування різних технік консультування; визначення типів клієнтів та
сутність клієнтських запитів.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
Знати:
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- базові поняття психологічного консультування;
- історію розвитку та теоретичні основи консультативної психології;
- основні наукові парадигми в сфері надання психологічної допомоги;
- види та принципи консультативної допомоги;
- існуючи вимоги до особистості та професійної підготовки
консультанта;
- існуючи підходи до структурування консультативного процесу;
- процедурні й психотехнічні аспекти психологічного консультування;
- структуру консультованого процесу;
- основні комунікативні прийоми ведення консультації;
- особливості консультування різних категорій клієнтів;
- класифікацію звернень клієнтів;
- сучасні новітні тенденції розвитку психологічного консультування й
психотерапії;
Вміти :
- вільно володіти поняттями та категоріями, що розкривають суть
предмету;
- проводити соціально-психологічний аналіз ситуацій консультування;
- структурувати процес психологічного консультування;
- визначити локус скарги і сформулювати запит клієнта;
- аналізувати й ідентифікувати проблему клієнта;
- вести консультативну бесіду з різними категоріями клієнтів;
- застосовувати комунікативні прийоми ведення консультативної
бесіди;
- оцінити показники ефективності консультативної роботи;
- творчо підходити до вирішення навчальних консультативних
ситуацій.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/
3,0 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни : «Основи психологічного консультування»
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
компетентність практичні проблеми у сфері психології, що
передбачають застосування основних психологічних
теорій та методів та характеризуються комплексністю і
невизначеністю умов.
ЗК 1
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
ситуаціях
компетентності ЗК 2
Знання та розуміння предметної області та
(ЗК)
розуміння професійної діяльності
ЗК 3
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій
ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними
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ЗК 5.
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8.
ЗК 9
ЗК 10

ЗК 11

Фахові
(спеціальні)
компетентності
(ФК)

СК 1
СК 2

СК 4
СК 5
СК 7
СК 9
СК 10
СК 11
СК 12
СК 13

знаннями.
Здатність бути критичним і самокритичним
Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Навички міжособистісної взаємодії
Здатність працювати в команді.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку.
Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології.
Здатність
до
ретроспективного
аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи
виникнення,
функціонування
та
розвитку психічних явищ.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел
Здатність використовувати валідний і надійний
психодіагностичний інструментарій
Здатність аналізувати та систематизувати
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації
Здатність
здійснювати
просвітницьку
та
психопрофілактичну відповідно до запиту
Здатність здійснювати заходи організаційнометодичного забезпечення профорієнтації та
профвідбору
Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології
Здатність і готовність забезпечувати дотримання
прав і свобод дитини під час здійснення
професійної діяльності.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. «Історія розвитку та теоретичні основи консультативної
психології».
Становлення психологічної допомоги як соціального інституту та
професії. Консультування як професія. Консультування як психологічна
допомога. Співвідношення понять «психологічне консультування»,
«психокореція»,
«психотерапія».
Відмінні
риси
психологічного
консультування від психотерапії та корекції. Предмет, цілі та завдання
психологічного консультування. Загальна характеристика основних
напрямків консультативної психології: психоаналітичний, гуманістичний,
біхєвіористичний, когнітивний, екзистенційний. Методи психологічного
консультування.
Тема № 2. «Види консультативної роботи. Принципи
консультативної допомоги».
Види
консультативної
роботи.
Індивідуальна
та
групова
консультативна робота. Профконсультівання та його особливості. Сімейне
консультування. Проблеми та завдання консультування в залежності від віку
людини. Особливості консультативної роботи з батьками з приводу їх дітей.
Принципи консультативної допомоги. Умови ефективності психологічної
допомоги в процесі консультування. Етичний кодекс консультанта.
Тема № 3. «Вимоги до особистості та професійної підготовки
консультанта».
Професійні стандарти в сфері надання психологічної допомоги.
Професійна підготовка консультанта. Вимоги до особистісних якостей
консультанта в інтелектуальній, комунікативній, морально-етичній сферах.
Професійна етика консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість
консультанта. Поняття «синдром згорання». Поняття «супервізія».
Тема № 4. «Структура процесу консультування».
Структура процесу психологічного консультування. Системна модель
консультативного процесу. Етапи ведення консультативної бесіди. Етапи
консультативного процесу з позиції клієнта. Перша зустріч з клієнтом та її
значення.
Тема № 5. «Консультативний контакт».
Визначення
консультативного
контакту.
Поняття
«сеттінг».
Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату.
Розподіл часу консультативної зустрічі. Організаційні та матеріальні питання
консультативної роботи. Змістовне структурування консультативного
процесу. Емоційні компоненти терапевтичного клімату. Формування довіри.
Поняття «раппорт». Конгруентність. Емпатія в консультуванні. Навики
встановлення та підтримки консультативного контакту (вербальні та
невербальні компоненти). Перенос і контрперенос в консультативній
практиці.
Тема № 6. «Процес психологічного консультування».
Причини відмови від консультування. Оцінка проблем клієнта.
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Проблеми та їх вербалізація. Психологічний анамнез та методи його збору.
Консультативна гіпотеза. Локус жалоби клієнта. Формування запиту. Види
запиту. Типи завдань на основі запитів клієнтів: соціальні, етичні, моральні
та психологічні. Психологічний діагноз. Особливості використання тестових
методик в процесі консультування. Поради початківцю-консультанту.
Тема № 7. «Комунікативні техніки консультативної роботи».
Комунікативні техніки та характеристика їх застосування. Особливості
постановки питань. Прийоми схвалення та заспокоєння. Прийоми
перефразування та узагальнення. Прийоми пізнання і відображення почуттів.
Особливості застосування прийомів «вміння мовчати» та «надання
інформації». Застосування техніки інтерпретації. Особливості конфронтації з
клієнтом під час консультування. Почуття консультанта і саморозкриття.
Особливості структурування.
Комунікативні техніки консультативної роботи при оцінюванні
проблем клієнта. Робота з почуттями клієнта. Техніки роботи зі сприйняттям
проблеми клієнтом. Надання інформації клієнту як основа плану дій щодо
розв’язання важкої ситуації. Ігри на прийомі у консультанта. Сценарії
консультативної зустрічі.
Тема № 8. «Особливості консультування різних категорій клієнтів.
Класифікація звернень клієнтів».
Поняття «важка ситуація». Типологія людей, що звертаються за
психологічною допомогою. Приклади звернень клієнтів за психологічною
допомогою в сучасному світі. Типи клієнтів та особливості взаємодії
психолог-клієнт. Типи клієнтів по характеру запита щодо психологічної
допомоги; по особливостям сприйняття психічних явищ; по способу роботи
над особистісними проблемами; в залежності від статі та статури клієнта.
Консультування тривожних клієнтів. Консультування при реакціях страху і
фобіях. Консультування вороже налаштованих і агресивних клієнтів.
Особливості консультування «невмотивованих» клієнтів. Консультування
при переживання провини. Консультування істероїдних особистостей.
Консультування обсесивних особистостей. Консультування при переживання
втрати. Особливості консультування суїцидальних клієнтів. Особливості
консультування учасників бойових дій.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в інтеренті
Основна:
1. Васьківська
С.В
Основи
психологічного
консультування:
Навчальний посібник. К.: Четверта хвиля, 2004. 256 с. URL:
https://www.studmed.ru/vaskvska-sv-osnovi-psihologchnogokonsultuvannya_398b9c6d516.html
2. Каліна Н.Ф. Психотерапія : підручник : Затверджено МОН України.
К. : Академвидав, 2010. 288 с.
3. Нємов Р.С.
Психологічне
консультування
2015
URL:
https://stud.com.ua/25482/psihologiya/psihologichne_konsultuvannya
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4. Рибалка, В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із
патогенною психодинамічною неконгруентністю : метод. посіб. / В.В.
Рибалка; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України; Ін-т педагогіки і
психології проф. освіти. К. : КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2005. 54 с.
5. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування.
Навч.
посіб.
К.:МАУП,
2004.
152
с.
URL:https://lkkeip.at.ua/_ld/1/146_up_31.pdf
6. Цимбалюк, І.М. Психологічне консультування та корекція : Навч.
посібник : Модульно-рейтинговий курс : Рекомендовано МОН України. К. :
Професіонал, 2007. 544 с.
7. Якимчук Б.А., Якимчук І.П. Основи психологічного консультування
(лекційний курс). Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. 204 с.
URL:http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/281/1/konsyltyvania.pdf
Допоміжна:
1.
Айсина
Р.М.
Индивидуальное
психологическое
консультирование: основы теории и практики : учеб. пособие. Киев :
СВАРОГ, 2016. 147 с.
2.
Афанасьєва
Н.Є.
Психологія
консультування
фахівців
екстремального профілю діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук :
19.00.01 / Н.Є. Афанасьєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2018. 36 с.
3.
Попова Г., Милорадова Н. Метафорические ассоциативные карты
в работе практического психолога : методика и практика. Харьков : ФОП
Бровин А.В., 2018. 286 с.
4.
Прикладні аспекти військової психології : навчальний посібник /
В. І. Осьодло, О. Ф. Хміляр, М. С. Корольчук, В. М. Невмержицький,
Н. Е. Мілорадова та ін.; за заг. ред. В. І. Осьодла. Київ : НУОУ ім. Івана
Черняховського, 2015. 236 с.
4. Засоби оцінювання здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль
(іспит)
1. Становлення психологічної допомоги як соціального інституту та
професії.
2. Загальна характеристика основних напрямків зарубіжної
консультативної психології.
3. Співвідношення
понять
«психологічне
консультування»,
«психокореція», «психотерапія».
4. Предмет психологічного консультування та його взаємозв’язок з
другими науками.
5. Особливості цілей психологічного консультування в межах
основних психологічних напрямків.
6. Основні
відмінності
психологічного
консультування
від
психокорекції і психотерапії.
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7. Загальна
характеристика
психоаналітичного
напряму
консультативної психології.
8. Загальна характеристика гуманістичного напряму консультативної
психології.
9. Загальна
характеристика
біхєвіористичний
напряму
консультативної психології.
10. Підходи до класифікації форм психологічної допомоги.
11. Форми та види консультативної допомоги.
12. Принципи психологічного консультування та психотерапії.
13. Професійний етикет консультанта.
14. Етичні аспекти психологічного консультування.
15. В чому полягають правила конфіденційності консультативного
процесу.
16. Кваліфікація та основні функції спеціаліста-консультанта.
17. Вимоги до особистості консультанта.
18. Модель базових особистісних особливостей консультанта.
19. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта.
20. В чому полягають основні причини виникнення «синдрому
згорання» психолога-консультанта?
21. Напрями професіональної підготовки психолога-консультанта.
22. Поняття «супервізія», «інтервізія». Доцільність та особливості
проведення.
23. Системна модель консультативного процесу.
24. Загальні правила й установки консультанта, які структурують
процес консультування.
25. Етапи ведення консультативної бесіди та їх характеристики.
26. Особливості етапу входження в ситуацію психологічної допомоги.
27. Особливості етапу дій і проживання ситуації психологічної
допомоги.
28. Особливості етапу входження в новий досвід.
29. Особливості етапу входження в повсякденність, збагачений новим
досвідом.
30. Перша зустріч з клієнтом та її значення.
31. Визначення та параметри консультативного контакту.
32. Поняття «сеттінг». Основні функції та аспекти сеттінгу.
33. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного
клімату.
34. Організаційні та матеріальні питання консультативної роботи.
35. Особливості укладання консультативного контракту. Ознаки
хорошого контракту.
36. Плата за консультацію як елемент терапії.
37. Емоційні компоненти терапевтичного клімату.
38. Поняття «рапорт». Особливості встановлення та підтримки рапорту.
39. Особливості калібрування та приєднання у психологічному
консультуванні.

10

40. Значення емпатії та конгруентності у консультативній взаємодії.
41. Навики встановлення та підтримки консультативного контакту
(вербальні та невербальні компоненти).
42. Перенесення і контрперенесення в консультативній практиці.
43. Змістовне структурування консультативного процесу.
44. Початок консультування. Причини відмови від консультування.
45. Оцінка проблем клієнта. Проблеми та їх вербалізація.
46. Психологічний анамнез та методи його збору.
47. Формування запиту. Види запиту.
48. Типи завдань на основі запитів клієнтів.
49. Локус скарги клієнта. Структурні елементи скарги.
50. Консультативна гіпотеза, види та особливості перевірки.
51. Психологічний діагноз та особливості його постановки.
52. Особливості здійснення психологічного впливу під час
консультування.
53. Підходи до використання тестових методик в процесі
консультування.
54. Особливості завершення консультативного процесу.
55. Комунікативні техніки та характеристика їх застосування.
56. Особливості постановки питань.
57. Прийоми схвалення та заспокоєння.
58. Прийоми перефразування та узагальнення.
59. Прийоми пізнання і відображення почуттів.
60. Особливості застосування прийомів «вміння мовчати» та «надання
інформації».
61. Застосування техніки інтерпретації.
62. Особливості конфронтації з клієнтом під час консультування.
63. Почуття
консультанта
і
саморозкриття.
Особливості
структурування.
64. Типологія клієнтів, що звертаються за психологічною допомогою
65. Причини звернень клієнтів за психологічною допомогою.
66. Консультування тривожних клієнтів.
67. Консультування при реакціях страху і фобіях.
68. Консультування вороже налаштованих і агресивних клієнтів.
69. Особливості консультування «невмотивованих» клієнтів.
70. Консультування при переживання провини.
71. Консультування істероїдних особистостей.
72. Консультування обсесивних особистостей.
73. Особливості консультування суїцидальних клієнтів.
74. Консультування при переживання втрати.
75. Особливості консультування учасників бойових дій.

