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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Основи психологічного 

консультування» складена відповідно доосвітньо-професійної/освітньо-

наукової програми підготовки Першого рівня вищої освіти (бакалавр) 

спеціальності _053 « ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є Основи психологічного 

консультування 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Методолого-теоретичніаспектиконсультування 

2.Практичніаспектиконсультування 

3.Спеціальні напрямки консультування: сімейне та професійне 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета «Основи психологічного консультування» полягає у створенні 

умов для засвоєння студентами цілісної системи знань на основі наукового 

підходу до практики психологічного консультування; в ознайомленні з 

основними  параметрами процесу консультування: умовами, структурою, 

динамікою, чинниками, що впливають на характер протікання 

консультативного процесу, ефектами і результатами; у придбання  базових  

умінь і навичок, необхідних консультантові в практичній діяльності та сфері 

сімейного та профконсультування; у формуванні та розвитку професійно та 

особистістно важливих якостей майбутніх фахівців. 
 

Завдання «Основи психологічного консультування»: 

- Знайомство з основними теоретичними уявленнями про психологічне 

консультування і оволодіння понятійним і термінологічним апаратом 

дисципліни; 

- Формування уявлень про клієнта консультації, адекватних науковим 

психологічним знанням; 

- Знайомство з професійними вимогами, що висуваються консультанту; 

- Вивчення основних методів, прийомів і технік психологічного 

- консультування; 

- Вивчення форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в  

психологічному консультуванні; 

- Ознайомлення з методом і навичками ведення консультативної бесіди; 

- Ознайомлення з особливостями проведення сімейної консультації; 

- Ознайомлення з особливостями проведення профконсультативної бесіди; 

- Формування уявлень щодо проблем професійного самовизначення; 

- Ознайомлення з підходами у профконсультуванні; 

- Розвиток і поглиблення навичок рефлексивного аналізу (в т.ч. 

консультативної бесіди). 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.    

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.   

в) спеціальних фахових (СК):  

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу 

студент повинен 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   
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ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної 

діяльності людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, 

юридичній, політичній, клінічній психології, етнопсихології. 
 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин,    5 кредитів 

ЄКТС. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Методолого-теоретичні аспекти консультуван-

ня 

Тема 1. Вступ в предмет. Методологічні основи психологічної 

практики. «Філософія практики» Виготського Л.С. Розподіл між практичною 

психологією та психологічною практикою. Психологічна теорія і практика. 

Академічна і психотехнічна теорія. Об’єднання позицій психолога-практика 

та психолога-дослідника у психотехнічній парадигмі психології. 

Класифікація форм психопрактик від маніпулювання до майєвтики.  

Сутність і специфіка консультативної роботи психолога. Порівняльний 

аналіз різних допомагаючи професій. Визначення психотерапевтичного 

досвіду як сутності будь-якої терапії. Основні суттєві та 

процедурнівідмінностіпсихологічногоконсультуваннявідпсихотерапії і 

психокорекції. Характер психологічної проблематики і області використання 

консультування. 

Введення поняття діалогу як методологічної підстави психологічної 

практики. Розуміння діалогу Бахтіним М.М.: голос, Інший, поліфонія, 

вчинок. Проблема внутрішнього діалогизма особистості. Принцип 

діалогічності свідомості як основа розробки психотехнічного методу 

дослідження і консультування особистості. 

 

 Тема 2.Психологічне консультування в культурному контексті  

психологічної допомоги. Консультування в соціо-культурному контексті 

психологічної допомоги: визначення, традиції, психологічна допомога як 

соціальний інститут, проблематика. Витоки допомагаючої діяльності. 

Відмінність психологічної допомоги від інших форм допомагаючої 

діяльності. Характер і вміст проблем, що вимагають психологічної допомоги. 

Історичне коріння психотерапевтичної культури: шаманські практики, 

містичні вчення, карнавал, релігійні вчення, гіпноз.  

Цілі, завдання і форми психологічного консультування. Основні 

принципи консультування. Перспективні цілі і завдання: адаптації, розвитку 

особи і становлення життєвого путі особистості. Короткострокові цілі і 

завдання консультування. Види і форми проведення консультативної сесії. 
 

Змістовий модуль 2.  Практичні аспекти консультування 
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Тема 1. Консультативний процес. Структура терапевтичної ситуації: 

клієнт - консультант - проблема. Уявлення про людину в різних 

терапевтичних підходах. Скарга, запит, проблема. Види проблем: 

центральна, проблема-прикриття, глибинна.   

Динаміка і структура консультативного процесу: етапи і стадії 

консультування. Загальна характеристика динаміки консультативного 

процесу. Чотири етапи в роботі консультанта: зміст і цілі кожного з етапів; 

характер емоційного реагування клієнта на кожному з них. Етапи 

терапевтичного процесу по К. Роджерсу. Терапевтичний потенціал клієнта. 

Типи мотивації клієнта.  

Бесіда як основний метод роботи консультанта. Визначення і 

характеристика бесіди як методу роботи практикуючого психолога. Аналіз 

ситуації проведення бесіди. Типи бесід. Стадії ведення консультативної 

бесіди.  Первинна зустріч. Тривога консультанта. Знайомство з клієнтом. 

Спостереження за клієнтом: стоп-сигнали. Терапевтичний клімат.  Довіра в 

стосунках з клієнтом.  Встановлення і підтримка контакту. Емпатія, 

прийняття і конгруентність. Відмова  від консультування і його причини. 

Проблема введення обмежень часу, відповідальності, проявів агресії, 

прихильності для клієнта.  

Навички консультанта. Базові  (слухання) і складні (дії). Процедури, 

техніка і методи роботи. Завершуюча стадія консультування. Особливості 

проведення профконсультативної зустрічі: підходи та стратегії. 
 

Тема 2. Консультант – особистість і професіонал. Особистість 

консультанта. Роль і місце консультанта в ситуації консультування. Вплив 

особистості і цінностей консультанта на його професійну діяльність. Вимоги 

до особистості психолога-консультанта. Типові помилки консультанта.  

Професія - консультант. Вплив професії на особистість. Синдром 

"згорання": причини і профілактика. Професійна деформація консультанта. 

Психологічне консультування як професія. Професійна етика. Чинники, що 

впливають на вибір професії консультанта. 
 

Змістовий модуль 3. Спеціальні напрямки консультування: 

сімейне та професійне 

Тема 1. Психологічне профконсультування. Предмет профконсуль-

тування. Співвідношення понять профорієнтації, профвідбору, профконсуль-

тування, профадаптації та оцінки персоналу. Основні принципи, завдання та 

рівні професійного самовизначення. Фактори вибору професії.Смислоутво-

рюючі мотиви професійного самовизначення.  

Оптант та консультант як суб’єкти профконсультаційної взаємодії 

Типові проблеми професійного самовизначення. Помилки у виборі 

професії. Цілі і завдання профконсультації. Організація взаємодії профкон-

сультанта з оптантом. Етапи процесу профконсультування. 

Методи діагностики у профконсультуванні 
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Основні групи профорієнтаційних методів. Засоби діагностики професійної 

направленості оптанта. Методи діагностики професійних здібностей. 

Використання особистісних опитувальників у профконсультуванні. 

Методи активізації самовизначення у профконсультуванні 

Форми індивідуальної і групової роботи. Правила проведення та структура 

профконсультаційної бесіди. Бланкові та карточні ігри з профорієнтації. 

Професьянси та активізуючи опитувальники Пряжникова. 

 

Тема 2. Віково-психологічний підхід у сімейному консультуванні 

Особливості дитячо-батьківського консультування. Відмінності в 

консультативній роботі шкільного, клінічного, соціального психологів. 

Специфіка комплексного підходу в консультуванні. Проблематика 

нормального дитинства. Зміст і межі поняття норми розвитку. 

Завдання віково-психологічного консультування. Фактори психічного 

розвитку: індивідуальний психофізіологічний і соціально-психологічний. 

Динаміка порушень і відхилень розвитку в дитячому віці. Критерії оцінки 

психічного розвитку: мова, соціальна комунікація, ігрова діяльність, 

пізнавальний розвиток. 

Вікова психологія - теоретична основа психологічного консультування. 

Поняття психологічного віку. Схема аналізу психологічного віку як основа 

побудови психологічного портрету. Складові консультативної діяльності 

психолога: психологічне обстеження, діагностика розвитку (прогноз) і 

складання програм допомоги. 

Принципи проведення психологічного обстеження. Доповнюють 

стратегії вікового консультування: адлеріанское і нейропсихологическое. 

Запити та скарги батьків. Первинна психодіагностика в сімейному 

консультуванні. 
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6. Глэддинг С. Психологическое консультирование. М., 2002.  

7. Гусакова М.П. Психологическое консультирование: теория и практика. 

Учебное пособие.-М.:Эксмо, 2010. 

8. Гусакова М.П. Завдання для проведення консультативно-діагностичної 

напівструктурованої бесіди. Методичні вказівки. - Одеса, Укрполиграф, 

2008. 

9. Джордж Р.Т. Кристиани. Консультирование: теория и практика. - М., 

2002.  

10.  Диалог Карла Роджерса и Мартина Бубера // Московский 

психотерапевтический журнал. 1994. №4. 

11. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М., 2004. 

12. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М., 1999.  

13.  Мэй Р. Искусство психологического консультирования.-М.: Эксмо, 2004. 

14. Мякушкин Д.Е. Методы профориентации и профконсультирования. - 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. 

15. Нельсон Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - М., 2002.  

16. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М., 

1996, 

17. Пряжникова, Е.Ю.  Профориентация: учеб. пособие для студвысш. учеб. 

заведений / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. -  М., 2005. 

18. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М., 2000. 

19. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в 

консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002. 

20. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования.-М.: Гардарики, 2007. 

21. Елизаров А. Основы индивидуального и семейного психологического 

консультирования. - М., 2003.  

22. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. 
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М.: Педагогика, 1989. 

23. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М., 

2004. 

24. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. 

М., 1996, 

25. Пряжникова, Е.Ю.  Профориентация: учеб. пособие для студвысш. 

учеб. заведений / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. -  М., 2005. 

26. Мякушкин Д.Е. Методы профориентации и профконсультирования. - 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. 

27.Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-

методическое пособие /  под ред. Л.М. Митиной. – М., Флинта, 2003. 

28. Чернявская, А.П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации / А.П. Чернявская.  – М., 2001. 

 

Додаткова 

1. Айламазьян А. Метод беседы в психологии. М., 1999. 

2. Бьюдженталь Джеймс. Наука быть живым.  М, 1998.  

3. Василюк Ф.Е. Основы психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии. Курс лекций. М., 2012. - 126с. 

4. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы 

психологической помощи // Вопросы психологии. 1988, №5. 

5. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: 

Ситуационные задачи.-К.: Вища школа, 1996.-192с. 

6. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное 

самоопределение молодежи. – Киев: Наукова думка, 1988. – 144 с.  

7. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического 

консультирования: Проблемный подход. -К.: Наукова думка, 1995.-128с. 

8. Гусакова М.П. Рабочая тетрадь к курсу «Основы психологического 

консультирования». Сборник задач и тестовых заданий. - Одесса, 

Астропринт, 2013. 

9. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург: УГППУ, 1997. – 244 с. 

10. Капустин С. Границы возможностей психологического консультирования  

//  Вопросы психологии, 1993, №5, с.50-56. 

11.  Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 1996.- 512 с. 

12.  Климчук В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: 

дискурс соціального конструкціонізму / Віталій Климчук // Практична 

психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 63–68. 



 

10 

 

13.  Копьев А.Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической 

интерпретации //  Вопросы психологии, 1990, №3, с. 17-25. 

14.  Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы 

психологической клиники // МПЖ, 1992 ,№1, с.33-48.  

15. Коттлер Дж. Совершенный психотерапевт: Работа с трудными клиентами. 

СПб., 2002. С. 166-174, 222-228.  

16.  Кочарян А.С. Переживание как мишень клиент-центрированной 

психотерапии//Психологічне консультування і психотерапія.- 2014.- Вип. 

1-2. - с7 24-36. 

17.  Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования.- СПб.: 

Речь, 2007. 

18.  Пузырей А.А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы 

психотехники//Психологический журнал.1998, №3. С.149-165. 

19.  Рылова С. Г. Консультирование родителей: преодоление кризисов на 

основе деятельностного подхода//Журнал «Научный диалог».-2012.- 

№11.- с. 119-135. 

20.  Титаренко Т. М. Жизнеконструирование в психотерапии. Кто 

конструктор? / Т. М. Титаренко // Журнал практического психолога 

(специальный выпуск: Восточно-Европейский Гештальт Институт). – М., 

2011. – № 3. – С. 74–83. 

21. Файн С., Глассер П. Первичная консультация: Установление контакта и 

завоевание доверия, 2003, с.32-109, 129-143. 

22. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. М., 1991. 

23. Хараш А. Восприятие человека как воздействие на его поведение// 

Психология межличностного познания. П/р Бодалева А. ,1981. С.  

24. Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультирования и 

психотерапии. М., 2002. 
 

Електронні інформаційні ресурси 
 

1. http://psychlib.ru 

2. Статті та монографії в друкованому та електронному виглядах. 

3. Відео-фильми та відео-записи. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності  навчання 

Екзамен 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді, письмові 

контрольні завдання, перевірка конспектування першоджерел,  участь у 

дискусіях та обговореннях, перевірка завдань і звіту по бесіді, індивідуальні 

завдання, тестовий контроль. 

 

  

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі  освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210 297 мм). 
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