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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 5 

 

 

годин – 150 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 

3 4 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

30 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год. 132 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними принципами 

психологічного консультування та сучасними підходами щодо впровадження цього знання в 
практику; формування базових практичних умінь і навичок психологічного консультування; 
формування здібностей щодо усвідомлення професійної ідентичності та професійної 
компетентності. 

Завдання: 
- розвити навички наукового мислення;  
- ознайомити з теоретичними науковими підходами до проблем психологічного 

консультування та його зв’язками з практичною діяльністю психолога-консультанта; 
- сформувати уявлення про наукові методи діагностики проблем клієнта в 

процесі психологічного консультування;  
- сформувати навички професійної допомоги в процесі психологічного 

консультування; 
- розвити креативне мислення і бажання вдосконалювати власну фахову 

компетентність. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК6.  
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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.  
СК10.  Здатність дотримуватися норм професійної етики 
СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку. 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен: 
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи їх розв’язання. 
ПРН8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 
нефахівців.  
ПРН9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 
ПРН11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій. 
ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  
ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 
тому числі демонструвати лідерські якості. 
ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога. 
ПРН17 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 
ПРН18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 
потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
ПРН19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів когнітивної 
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та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану.  
ПРН20. Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної діяльності людини, 
що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній 
психології, етнопсихології. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 
- теоретико-методологічні основи психологічного консультування; 
- структуру консультативного процесу, етичні принципи, умови й чинники ефективного 
консультування;  
- процедурні й психотехнічні методи психологічного консультування;  
- сучасні новітні тенденції розвитку психологічного консультування й  
психотерапії; 
вміти: 
- ідентифікувати проблему клієнта і сформулювати його запит зі застосуванням  
професійного термінологічного апарату;  
- розробити поширений план консультативного процесу;  
- застосовувати психотехнічні методи і прийоми відповідно до завдань консультування;  
- застосовувати психометричні методи в практиці психологічного  
консультування;  
- оцінювати показники ефективності консультативної роботи.  
 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. 
Тема 1. Психологічне консультування як галузь практичної психології. Визначення 
поняття психологічного консультування. Уявлення про цілі консультування у різних 
концептуальних напрямах сучасної психології. Психологічне консультування та 
психотерапія: подібність та відмінності. Специфічні риси психологічного консультування. 
Роль теоретичної підготовки у практиці консультування. Теоретичні засади сучасних 
психологічних напрямів у консультуванні.  
Тема 2. Динаміка та структура консультативного процесу. Загальна характеристика 
динаміки консультативного процесу. Основні етапи консультування, завдання клієнта та 
консультанта на кожному етапі. Характер емоційного реагування клієнта на кожному етапі 
консультування. Основні засади структурування процесу консультування. Еклектична 
модель структури консультативного процесу. Дослідження проблем. Двовимірне визначення 
проблем клієнта. Ідентифікація альтернатив. Планування. Діяльність. Оцінка результатів та 
зворотний зв'язок. Терапевтичний потенціал клієнта. Типи мотивації клієнтів. Рольові 
функції консультанта. Вимоги до особи консультанта. 
Тема 3. Основні аспекти консультативного контакту. Сучасні уявлення про 
консультативний контакт. Основні параметри контакту. Поняття про «терапевтичний 
клімат». Фізичні та емоційні компоненти терапевтичного клімату. Структурування простору 
та часу у процесі консультування. Професійно-важливі навички підтримки консультативного 
контакту: вербальне та невербальне спілкування; спостереження; активне слухання; 
перефразування; резюмування; ехо-техніка; техніки постановки питань та ін. Зворотний 
зв'язок, підтримка, саморозкриття як основні фактори успішності консультативного процесу. 
Феномени переносу та контрперенесення у консультуванні та психотерапії. 
Тема 4. Структура психологічної сесії. Складання контракту із клієнтом. Створення 
атмосфери довіри. Висушування клієнта. Фокусування на емоціях клієнта Техніка 
нормалізації. Саморозкриття. Фокусування на думці клієнта. Конфронтація між психологом 
та клієнтом. Новий погляд на проблему клієнта. Фокусування на поведінці клієнта. 
Інформування. Закінчення першої сесій. Планування подальшого консультативного процесу. 
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Завершення консультування. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ. 
Тема 5. Сучасні методи та основні техніки психологічного консультування. Бесіда як 
основний метод роботи консультанта. Характеристика бесіди як методу роботи 
практикуючого психолога. Аналіз ситуації проведення бесіди. Типи бесід. Стадії ведення 
консультативної бесіди. Первинна зустріч. Тривога консультанта. Знайомство з клієнтом. 
Нагляд за клієнтом: стоп-сигнали. Терапевтичний клімат. Довіра у стосунках з клієнтом. 
Встановлення та підтримка контакту. Емпатія, прийняття та конгруентність. Вимоги до 
діалогу з клієнтом: обмеження ролі консультанта у діалозі; наближення стилю мовлення 
консультанта до стилю мови клієнта; обмеженість та точність висловлювань консультанта. 
Вербальний та невербальний контакти з клієнтом. Відмова від консультування та його 
причини. Проблема введення обмежень часу, відповідальності, проявів агресії, прихильності 
для клієнта. 
Тема 6. Психодіагностика у психологічному консультуванні. Проблема застосування 
психодіагностичних процедур у консультуванні. Ситуації, що потребують діагностичних 
досліджень. Основні методи психологічної діагностики у процесі консультування: 
спостереження, інтерв'ю, анкетування, соціометрія, тестування. Критерії підбору тестового 
матеріалу у психологічній практиці. Правила пред’явлення тестів клієнту. Основні види 
помилок під час використання психологічних тестів у консультуванні. Випадки відсутності 
можливості чи необхідності використання тестів. Нетипові прийоми діагностики у 
консультуванні. Застосування методів візуальної психодіагностики у консультативній роботі. 
Діагностика як інструмент оцінки динаміки процесу консультування та зміни стану клієнта. 
Тема 7. Специфіка психологічного консультування під час роботи з різними типами 
клієнтів. Типологія клієнтів психолога-практика. Проблема мотивації у психологічному 
консультуванні. Основні мотиви звернення клієнтів за психологічною допомогою. 
Особливості консультування "немотивованих" клієнтів. Основні мотиви професійної 
діяльності психолога-консультанта. Консультування тривожних клієнтів. Механізми 
психологічного захисту як спосіб упоратися з тривожністю. Консультування агресивних 
клієнтів Консультування вороже настроєних клієнтів. Консультування клієнтів, які 
висувають завищені вимоги. Консультування при реакціях страху та фобіях. Консультування 
під час переживання провини. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 1. 
Психологічне 

консультування як 
галузь практичної 

психології. 

16 2 4  10 14 2   12 

Тема 2. Динаміка 
та структура 

консультативного 
процесу. 

21 4 2  15 22 2   20 
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Тема 3. Основні 
аспекти 

консультативного 
контакту. 

25 6 4  15 24 2 2  20 

Тема 4. Структура 
психологічної 

сесії. 

21 4 2  15 24 2 2  20 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

83 16 12  55 84 8 4  72 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 5. Сучасні 
методи та основні 

техніки 
психологічного 
консультування. 

25 6 4  15 24 2 2  20 

Тема 6. 
Психодіагностика 
у психологічному 
консультуванні. 

19 2 2  15 20    20 

Тема 7. Специфіка 
психологічного 
консультування 
під час роботи з 
різними типами 

клієнтів. 

23 6 2  15 22 2   20 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

67 14 8  45 66 4 2  60 

Разом 
150 30 20  100 150 12 6  132 

 
5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені. 
 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 

очне заочне 

1. Уявлення про цілі консультування у різних концептуальних напрямах 
сучасної психології. 

4  

2. Цілі та завдання клієнта та консультанта на кожному етапі 
психологічного консультування. 

2  

3. Професійно-важливі навички психолога-консультанта. 4 2 

4. Планування консультативного процесу. 2 2 

5. Бесіда як основний метод роботи консультанта. 4 2 

6. Засоби і прийоми діагностики у психологічному консультуванні. 2  
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7. Проблема мотивації у психологічному консультуванні. 2  

 Разом: 20 6 

 
7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені. 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 
очне заочне 

1. 1. Види психологічної допомоги: психологічна консультування, 
психологічна корекція, психотерапія (складання реферату). 
2. Різні підходи до визначення психологічного консультування як 
виду психологічної допомоги у закордонній та вітчизняної практики 
(складання таблиці). 
3. Критерії, що визначають специфіку психологічного 
консультування (підготовка доповіді). 

10 12 

2. 1. Аналіз понять: психологічна проблема, запит, скарга, 
маніпулятивний запит, ідентифікація проблеми, консультативний 
15анамнез (складання реферату). 
2. Консультативна гіпотеза, психологічний діагноз, 
психологічний висновок (підготовка доповіді).  
3. Характеристика основних процедур та технік які 
забезпечують вирішення завдань на різних етапах консультування 
(складання таблиці). 
4. Специфіка консультативного процесу в залежності від 
теоретичної орієнтації консультанта: основні положення 
теоретичного спрямування, джерело проблеми, цілі консультування, 
основні техніки та прийоми (підготовка презентації). 

15 20 

3. 1. Описати та  продемонструвати 2 – 3 приклади трансформації 
маніпулятивного запиту клієнта на конструктивний (виконання 
тренувального завдання). 
2. Технологія ведення розмови у процесі консультування 
(виконання тренувального завдання). 
3. Характеристика моделей поведінки консультанта в 
індивідуальному консультування (підготовка презентації). 
4. Феномени переносу та контрперенесення у консультуванні та 
психотерапії (складання реферату). 

15 20 

4. 1. Динаміка і структура консультативної сесії (складання реферату). 
2. Визначення і характеристика бесіди як методу роботи 
практикуючого психолога (підготовка презентації). 
3. Описати та продемонструвати етап знайомство з клієнтом на 
першої сесії (виконання тренувального завдання). 
4. Описати та продемонструвати техніку вислуховування 
клієнта (виконання тренувального завдання). 
5. Описати та продемонструвати прийоми встановлення і 
підтримки контакту в процесі консультування (виконання 
тренувального завдання). 

15 20 

5. 1. Етапи первинного консультування (складання таблиці). 
2. Демонстрація вислуховування клієнта та надання йому 
емоційної підтримки (виконання тренувального завдання). 

15 20 
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3. Демонстрація встановлення невербального контакту під час 
роботи з клієнтом (виконання тренувального завдання). 
4. Моделювання ситуації використання заборонених прийомів 
комунікацій у психологічному консультуванні (виконання 
тренувального завдання). 

6. 1. Особливості застосування психодіагностичних методів в 
психологічному консультуванні (складання реферату).  
2. Моделювання ситуації застосування психодіагностичних 
методів (виконання тренувального завдання). 
3. Діагностика індивідуальних особливостей клієнта відповідно 
до конкретних консультаційних завдань (виконання тренувального 
завдання). 

15 20 

7. 1. Особливості вибудовування стратегії консультування залежно 
від запиту клієнта (підготовка доповіді). 
2. Створення довірчих відносин між психологом та клієнтом: 
вербальні та невербальні способи (Підготовка презентації). 
3. Основні характеристики та демонстрація техніки 
підстроювання у процесі створення довірчих відносин на перших 
етапах консультування (виконання тренувального завдання). 
4. Особливості консультування важких клієнтів: опис 
консультативної ситуації та технік роботи. Тип клієнта обирає 
студент (підготовка презентації). 

15 20 

 Разом 100 132 
 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, тренувальні вправи; підготовка і здійснення виступів перед 
аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 
виконання практичних завдань: складання реферату, підготовку презентацій, складання 
таблиць, підготовку  доповідей, виконання тренувальних завдань. 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  
заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: складання реферату, підготовку презентацій, підготовку  доповідей, 
виконання тренувальних завдань. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 
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складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 
результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 
(іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 
поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
  

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (5 балів за 
тему 1-4; 10 балів 

за тему 5 - 7) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо). Може аргументовано обрати раціональний 
спосіб виконання практичного  завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; вільно використовує набуті 
теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; 

Добре  (4 балів за 
тему 1-4; 8 балів за 
тему 5 - 7) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  
За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 
програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 
та незначні помилки. 

Задовільно (3 бали 
за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 
Може використовувати знання для стандартних практичних 
ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання (2 
бали за тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни.  
Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 
сформовані уміння та навички. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 
Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1 2 3 
Презентація  2 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Доповідь 2 здатність здійснювати узагальнення особистого 
досвіду на основі опрацювання теоретичного 
матеріалу та відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела. 

Таблиця 2 здатність здійснювати узагальнення та аналіз 
інформації на основі опрацювання теоретичного 
матеріалу. 

Виконання 
тренувальних 
вправ 

2 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання.  

 
 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. Питання для підсумкового контролю 

1. Предмет та завдання психологічного консультування.  
2. Характер проблематики та область застосування психологічного  консультування.  
3. Сутність та види допомагаючої діяльності.   
4. Основні відмінність психологічної допомоги від інших форм  допомагаючої 
діяльності.  
5. Соціокультурні передумови виникнення інституту психологічної  допомоги.  
6. Переваги та недоліки індивідуального та групового  консультування 
7. Основні напрями психологічного консультування.  
8. Форми психологічного консультування.  
9. Основні принципи психологічного консультування. 
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10. Основні цілі психологічного консультування. 
11. Характеристика короткострокових й ситуативних цілей і завдань в  консультуванні.  
12. Основні принципи різних шкіл психологічного консультування та психотерапії. 
13. Структура процесу консультування. 
14. Еклектична модель структури консультативного процесу за  В.Гіландом (V. E. 
Gilland ). 
15. Роль та функції консультанта у консультативнім процесі.  
16. Вимоги до особистості консультанта.  
17. Модель особистості ефективного консультанта. 
18. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. 
19. Професійна підготовка консультанта. 
20. Сучасні уявлення про консультативний контакт з позицій різних теоретичних 
орієнтацій. 
21. Консультативний процес: зміст, характеристика, мета. 
22. Терапевтичний клімат: фізичні та психологічні компоненти. 
23. Емоційні компоненти терапевтичного клімату. 
24. Необхідні та достатні умови, що сприяють позитивним змінам особистості в процесі 
консультування за К. Роджерсом (С. Rogers). 
25. Структурування консультативного простору. 
26. Структурування часу консультування. 
27. Професійно важливі навички психолога-консультанта щодо підтримки 
консультативного контакту. 
28. Значення вербальної та невербальної взаємодії у консультуванні.  
29. Значення навичок активного слухання у консультуванні. 
30. Психологічний клімат: когнітивна складова консультативного процесу. 
31. Феномен перенесення у консультуванні та психотерапії. 
32. Феномен контрперенесення у консультуванні та психотерапії. 
33. Основні стадії процесу консультування. 
34. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом на першої стадії процесу 
консультування. 
35. Основні завдання клієнта та консультанта на підготовчому етапі процесу 
консультування. 
36. Основні цілі першої консультативної зустрічі. 
37. Основні завдання консультанта на діагностичному етапі процесу консультування. 
38. Основні завдання консультанта на етапі переформулювання проблеми та постановки 
цілей консультування. 
39. Основні завдання консультанта на етапі входження у ситуацію психологічної 
допомоги. 
40. Основні завдання консультанта на етапі входження у повсякденне життя зі збагаченим 
новим досвідом. 
41. Найчастіші причини відмови від консультування. 
42. Психологічна оцінка проблем клієнта. 
43. Проблема ідентифікації та вербалізації труднощів клієнта. 
44. Психологічний діагноз та аналіз проблем клієнта. 
45. Проблема збору психологічного анамнезу у консультуванні та психотерапії. 
46. Основні процедури та техніки психологічного консультування. 
47. Основні ефекти і механізми психотерапевтичного впливу в процесі консультування: в 
началі, середині та в кінці.  
48. Особливості емоційного реагування клієнту на різних етапах консультативної бесіди.  
49. Проблема опору консультуванню. Форми психологічного захисту.  
50. Функції мовчання в консультуванні.  
51. Цілі й завдання використання психодіагностики в консультуванні. 
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52. Завершення процесу консультування та оцінка результатів. 
53. Поняття терапевтичного клімату по К.Роджерсу (С. Rogers): сутність, складові, 
ефекти.  
54. Консультування тривожних клієнтів. 
55. Консультування при реакціях страху та фобіях. 
56. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів. 
57. Особливості консультування "немотивованих" клієнтів. 
58. Консультування клієнтів, які висувають завищені вимоги. 
59. Консультування під час переживання провини. 
60. Особливості консультування клієнтів, які плачуть. 
61. Надайте порівняльну характеристику сучасних уявлень про цілі психологічного 
консультування спираючись на різні концептуальні підходи. 
62. Поясніть основні розбіжності між психотерапією та консультуванням. Визначення 
психологічного консультування.  
63. Поясніть основні теоретичні принципи сучасних психологічних напрямків, які е 
підґрунтям різних підходів до психологічного консультування.  
64. Поясніть суть поняття "консультативний контакт". Наведіть приклади. 
65. Розкрийте значення таких компонентів процесу психологічного консультування, як 
емпатія, конгруентність  безумовна повага клієнта. Наведіть приклади. 
66. Поясніть значення структурування консультативного простору та часу з точки зору 
ефективності консультативного процесу. 
67. Поясніть сутність поняття «консультативний контакт». 
68. Роз’ясніть сутність факторі, що сприяють створенню взаємної довіри в процесі 
консультування. 
69. З’ясуйте, чому існує різне розуміння труднощів клієнта у представників різних 
напрямків консультування.  
70. Поясніть значення вербального спілкування у консультуванні. Наведіть приклади. 
71. Поясніть значення невербального спілкування у консультуванні. Наведіть приклади. 
72. Поясніть особливості застосування відкритих та закритих питань у процесі 
психологічного консультування. Наведіть приклади. 
73. Поясніть особливості застосування відкритих та закритих питань у процесі 
психологічного консультування. Наведіть приклади. 
74. Поясніть та наведіть приклади основних прийомів активного слухання. 
75. Опишіть основні моменти консультування, коли використовуються відкриті питання. 
Наведіть приклади. 
76. Опишіть основні техніки підбадьорення та заспокоєння клієнта у процесі 
психологічного консультування. Наведіть приклади. 
77. Поясніть необхідність введення обмежень для клієнта: часу, відповідальності, агресії, 
прихильності.  
78. Поясніть умови, які допускають можливість дати пораду клієнтові. 
79. Розкрийте сутність принципу безоціночного прийняття клієнту. 
80. Назвіть види питань у консультативній бесіді, поясніть для чого у  
використовується кожний з видів питань. 
81. Опишіть помилки у опитуванні клієнта консультантом. 
82. Опишіть основні типи мотивації клієнтів при зверненні в консультацію.   
83.  Опишіть форми психологічного захисту клієнтів. 
84. Роз’ясніть основні етичні принципи в роботі консультанта.  
85. Поясніть взаємозв’язок цінностей консультанта та їх впливу на процес 
консультування.  
86. Поясніть сутність етичної проблеми розмежування особистих та професійних 
відношень між клієнтом і консультантом.  
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87.  Розкрийте сутність основних принципів та завдань професійного самовизначення 
психолога-консультанта.  
88. Поясніть особливості впливу професії на особистість консультанта: позитивні та 
негативні.  
89. Опишіть передумови, механізми та результати «професійного вигорання» 
консультанта. 
90. Опишіть прийоми та технікі самовідновлення психолога-консультанта.  
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 Поточний та періодичний контроль Підсум-

ковий 
контроль 
(Іспит) 

Сума 
балів Змістовий модуль №1                                      Змістовий модуль № 2 Індивіду

альне 
самостій

не 
завдання 

Т 1 Т 2 Т 3 Т4 Т 5 Т 6 Т 7 10 40 100 
5 5 5 5 10 10 10 

20 30    
50    

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
13. Навчально методичне забезпечення 

 
- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Мультимедійні презентації; 
- Силабус. 

 
14. Рекомендована література 

Основна: 
1. Андрушко Я. С. Психокорекція: навч.-метод. посібник / Я. С. Андрушко. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 212 с. 
2. Буллах І. С. Бушай І. М., Кузьменко В. У., Помиткін Е. О., Алексєєва Ю. А. 

Консультативна психологія: підручник. Вінниця: Нілан, 2014. - 484 c. 
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3. Васьківська С.В. П’ять вимірів психологічного консультування: Навч. посібник – 
К.:Ніка-Центр, 2019.  – 170 с. Основи психоконсультування: навч. посіб. / упоряд. і 
ред. Т. Л. Надвинична. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – 200 с. 

4. Дуткевич Т.В. Практична психологія: вступ до спеціальності: навч. посіб. К.: Центр 
навч. л-ри, 2019. – 255 с. 

5. Дуткевич, Т. В. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога: 
навч.посіб. / Т. В. Дуткевич. - Київ : КНТ, 2017. - 265 с. 

6. Каліна Н. Ф. Психотерапія: підручник / Н. Ф. Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 288 с. 
7. Католик Г.В., Михальчишин Г.Є. Практикум з психології (Психологія агресії, 

конфлікту, любові): навч. посібник/ Г.В.Католик, Г.Є.Михальчишин – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 128 с. 

8. Кузікова С.Б. Основи психокорекції ; Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2012. 
– 320 с. 

9. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: навч. посіб. / Л. Е. 
ОрбанЛембрик. - Чернівці : Книги-XXI, 2010. - 528 с. 

10. Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, 
О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавничо- поліграфічний центр 
«Люкс », 2015. – 414 с. 

Додаткова 
1. Білова М. Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу : конспект лекцій / М. Е. 

Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. -120 с. 
2. Білова М.Е. Індивідуальні особливості мотивації здорового способу життя.//IY 

міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та 
перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. 
Мечникова, 2017. – С. 109-110. 

3. Білова М.Е. Індивідуальні особливості мотивації здорового способу життя.//IY 
міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та 
перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. 
Мечникова, 2017. – С. 109-110. 

4. Білова М.Е. Заняття спортом як форма  психологічної залежності. Сучасні 
теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя.//Матеріали 2-я Міжнародної 
науково-практичної конференції. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С.104 – 
106. 

5. Білова М.Е., Юрченко Г. І. Гендерні особливості переживання почуття провини.// 
Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність. Збірник матеріалів міжнародної 
науково-практичної конференції. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2020.-  С. 56 - 59 

6. Білова М.Е., Кременчуцька М. К., Коваль Г. Ш. Психологічна проникливість як 
складова професійної компетентності майбутніх психологів// Габітус. №16. 2020. C. 
71-75. 

7. Білова М.Е. Психопрофілактика стресових станів.//Міжнародна науково-практична 
конференція «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в 
сучасному суспільстві». – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2020 р. 

8. Білова М.Е, Калашнікова О.В., Кременчуцька М.К. Психологічні маркери реалізації 
жінки в сім’ї та кар’єрі  /Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 
Категорія Б. Випуск 25/2021. 

9. Білова М.Е, Будіянський М.Ф. Профілактика стресових станів: тілесно-оріентовані, 
когнітивні, медитативні техніки. /Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 
Категорія Б. Випуск 26/2021. 
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10. Климчук В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс 
соціального конструкціонізму / Віталій Климчук // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2013. – № 2. – С. 63–68. 

11. Кочарян А.С. Переживание как мишень клиент-центрированной 
психотерапии//Психологічне консультування і психотерапія.- 2014.- Вип. 1-2. – С. 24-
36. 

12. Михальчишин Г. Гендерний аспект довіри таємниці у соціальному обміні 
інформацією. / Г. Михальчишин // ISBN 978-1-64871-910-3, The XI th International 
scientific and practical conference «Theoretical foundations of modern science and practice» 
(06-07 April 2020)Melbourne, Australia.2020.– С.39-42.  

13. Михальчишин Г.Є. Ресурсність системного підходу у терапевтичній допомозі особам 
літнього віку / Г.Є. Михальчишин // Психогенеза особистості: норма і девіація: зб. 
наук. статей і тез. – Луцьк : Вежа, 2019. – С. 186–192.  

14. Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, 
О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавничо- поліграфічний центр 
«Люкс», 2015. – 414 с. 

15. Приходько Ю.О. Практична психологія: введення у професію: навч. Посібник. К.: 
Каравела, 2010. – 232 с.  

16. Рябко Ю. В. Техніки і моделі психологічного консультування: навчальний посібник. 
Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013.- 120 с.  

17. Опанасенко Л.А. Основи психологічного консультування: у схемах і таблицях / Л.А. 
Опанасенко – Миколаїв : Іліон, 2019. – 134 с. 

18. Словник-довідник психолога-консультанта / Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чаплак, С. К. 
Шандрук, І. І. Солійчук. Чернівці, 2010. - 200 c. 

 
15. Електронні інформаційні ресурси 

 
1. http://msu.edu.ua/library/ 
2. http://psylib.kiev.ua/  
3. http://pidruchniki.ws/  
4. http://www.nbuv.gov.ua/  
5. http://habitus.od.ua/ 
6. https://isg-konf.com/uk/ 
7. https://r.donnu.edu.ua/  
8. https://scholar.google.com.ua/ 
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