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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 5 

 

годин –150 

 

залікових модулів –3 

 

 

 ІНДЗ* – 

___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

 

 

Спеціальність   

053 Психологія  

 

 

 

Спеціалізації: 

__________________

__ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекції 

52 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 8 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

74 год. 128 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

екзамен 

 

 

 

* – за наявності 
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2. 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 уявленнь щодо проблем професійного самовизначення; 

- Ознайомлення з підходами у профконсультуванні; 

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

консультативної бесіди). 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу 

студент повинен 

знати: 

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.  
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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.  

вміти: 

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.   

ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної 

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

юридичній, політичній, клінічній психології, етнопсихології. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методолого-теоретичні аспекти консульту-

вання . 

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 психотехничній парадигмі психології. Кл

асифіка-ція форм психопрактик від манипулювання до майєвтики.  

Сутність і специфіка консультативної роботи психолога. Порівняльний 

аналіз різних допомагаючих професій. Визначення психотерапевтичного 

досвіду як сутності будь-лякої терапії. Основні суттєві та процедурні 

відмінності психологічного консультування від психотерапії і психокрекції. 

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 
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діалогичності свідомості як основа розробки психотехнічного методу 

дослідження і консультування особистості. 

 

Тема 2. Психологічне консультування в культурному контексті 

психологічної допомоги. Консультування в социокультурному 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 . 

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.  
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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 профконсу-

льтування. Співвідношення понять профорієнтації, профвідбору, 

профконсультування, профадаптації та оцінки персоналу. Основні принципи, 

завдання та рівні професійного самовизначення. Фактори вибору професії. 

Смислоутворюючі мотиви професійного самовизначення.  

Оптант та консультант як субєкти профконсультаційної взаємодії. 

Типові проблеми професійного самовизначення. Помилки у виборі професії. 

Цілі і завдання профконсультації. Організація взаємодії профконсультанта з 

оптантом. Етапи процеса профконсультування. 

Методи діагностики у профконсультуванні. 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 профоріентації. 

Професьянси та активізуючі 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. 
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Запити та скарги батьків. Первинна психодіагностика в сімейному 

консультуванні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

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.  Методолого-теоретичні аспекти консультування  

Тема 1. Вступ в предмет  20 6 2 - 12 20 2 2 - 16 

Тема2. 

Психологічне 

консультування в 

культурному контексті 

психологічної допомоги 

20 8 4 - 8 20 2 2 - 16 

Разом за змістовим модулем 

1 

40 14 6 - 20 40 4 4 - 32 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти консультування  

Тема 1. Консультативний 

процес 

30 14 8 - 8 30 4 4 - 22 

Тема 2. Консультант – 

особистість і професіонал 

28 6 2 - 20 28 2 - - 26 

Разом за змістовим модулем 

2 

58 20 10 - 38 58 6 4 - 58 

Змістовий модуль 3. Спеціальні напрямки консультування: сімейне та професійне 

Тема 1. Психологічне 

профконсультування 

22 10 4 - 6 22 2 - - 20 

Тема 2.  

Віково-психологічний 

підхід у сімейному 

консультуванні 

20 8 4 - 8 20 2 - - 18 

Разом за змістовим модулем 

3 

42 18 8 - 36 42 4 - - 38 

ІНДЗ*           

Усього годин 150 52 24 0 74 150 14 8 0 128 

* – за наявності                      
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Академічна та психотехнічна теорія психологічного 

консультування: спільне та відмінне 

2 

2 Поняття діалогу у М.Бахтіна як методологічна основа 

психологічної практики 

2 

3 Порівняльний аналіз діалогічних установок М.Бубера  з 

К.Роджерсом 

2 

4 Основні проблеми та принципи роботи у 

екзістенціальному консультуванні 

2 

5 Розпит співбесідника у консультуванні: навички, техніки, 

помилки 

2 

6 Роспізнання форм опіру клієнту та його подолання 2 

7 Формування вербальних навичок активного слухання 2 

8 Аналіз типових помилок консультанта та засоби їх 

уникнення 

1 

9 Навички особистісної рефлексії консультанта 1 

10 Співвідношення психограми суб’єкту з психологічними 

характеристиками трудової діяльності 

4 

11 Віково-психологічне консультування в соціальній 

психології 

4 

 Разом 24 
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8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Поняття діалогу як методологічної підстави психологічної 

практики 

10 

2 Перспективні цілі і завдання: адаптації, розвитку особи і 

становлення життєвого путі особистості  

10 

3 Сутність і специфіка консультативної роботи психолога 4 

4 Консультування в социо-культурному контексті 

психологічної допомоги 

4 

5 Процедури, техніки і методи роботи консультанта 6 

 Вступ у контакт: організація простору бесіди 2 

6 Етапи терапевтичного процесу по К.Роджерсу. 

Терапевтичний потенціал клієнта 

3 

7 Проблема введення обмежень часу, відповідальності, 

проявів агресії, прихильності для клієнта 

2 

8 Чинники, що впливають на вибір професії консультанта 3 

 Навички особистісної рефлексії консультанта 4 

9 Професійна етика консультанта 4 

10 Методичні інструменти профконсультанта: 

профдіагностика, професійна карта. 

10 

 Відмінності віково-психологічного сімейного 

консультування 

6 

 Схема аналізу психологічного возрасту та побудова 

психологічного портрету дитини 

6 

 Разом 74 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних  занять; 

[2] – написання ессе; 

[3] - підготовка до усного колоквіума; 

[4] - виконання індивідуальних завдань; 

[5] - самостійне опанування темою. 

 

10. Методи навчання 

 

Програмою курсу передбачено читання лекцій, проведення практичних  

занять, виконання контрольних і самостійних робіт, організацію дискусій та 

робот у міні-групах, групові ігри та ігрові вправи, заслуховування докладів за 

проведеною бесідою, відео-презентації та демонстрації прикладів, а також 

використання кейс-стаді. 
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Освоєння курсу припускає, крім відвідування лекцій і практичних 

занять, виконання домашніх завдань, які полягають у вивченні теоретичних 

уявлень і окремих підходів до процесу консультування (в т.ч. в рамках різних 

психологічних шкіл і напрямів), і в опрацьовуванні прийомів і навичок 

консультування при проведенні напівструктурованої бесіди.                  

 

11. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді, 

пісьмові контрольні завдання, перевірка конспектування першоджерел,  

участь у дискусіях та обговореннях, перевірка завдань і звіта по бесіді, 

індивідуальні завдання, тестовий контроль.  

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Основні методологічні принципи психотехнічної парадигми психології.  

2. Основи об’єднання позицій психолога-практика та психолога-пошукача в 

психотехнічній парадигмі психології. 

3. Розкрийте сутність змін, що діяться з практичним психологом, при 

набуванні досвіду роботи (за Ф.Василюком) 

4. Розкрийте наступні методичні основи психологічної практики: свідомість 

та гра. 

5. Розкрийте поняття діалогу у роботах М.М.Бахтіна та його значення для 

психологічного консультування. 

6. Розкрийте принцип «діалогізму особистості» М.М.Бахтіна та можливості 

його застосування в психологічному консультуванні. 

7. Розкрийте принцип «діалогічності свідомості» М.М.Бахтіна та можливості 

його застосування в психологічному консультуванні. 

8. Реалізація принципу «естетичної вненаходимості» в психологічному 

консультуванні. 

9. Порівняйте зміст поняття «діалог» у М.Бахтіна, М.Бубера, Т,Флоренскої 

10.  З’ясуйте, чому існує різне розуміння труднощів клієнта у представників 

різних напрямків консультування 

11.  Розкрийте характер перспективних цілей і завдань консультування: 

адаптації, розвитку особистості та становлення життєвого шляху особистості. 

12.  Розкрийте характер короткострокових й ситуативних цілей і завдань в 

консультуванні. 

13.  Поясніть які моделі особистості пов’язані з кожною з трьох 

перспективних цілей 

14.  Основні ефекти і механізми психотерапевтичного впливу в процесі 

консультування: в началі, середині та в кінці. 

15.  Особливості емоційного реагування клієнту на різних етапах 

консультативної бесіди. 

16.  Особливості консультування немотивованих клієнтів 
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17.  Типові помилки в діяльності психолога-консультанта та робота з ними. 

18.  Проблема опору консультуванню. Форми психологічного захисту. 

19.  Введення обмежень для клієнта: часу, відповідальності, агресії, 

прихильності. 

20.  Функції мовчання в консультуванні. 

21.  Психологічний аналіз топосу консультування: три рівня проведення 

бесіди. 

22.  Особливості консультування демонстративного клієнту. 

23.  Цілі й завдання використання психодіагностики в консультуванні. 

24.  Стисло опишіть функціональні завдання психолога у кожному з шости 

напрямків психологічної практики 

25.  Розкрийте зміст двох аспектів взаємовідношень консультанта з клієнтом 

26.  Основні відмінності психологічної практики від практичної психології. 

27.  Класифікація видів психопрактик: критерії виділення та їх 

характеристика. 

28.  Дайте характеристику психологічному консультуванню як виду 

психопрактики за М.Кучинським 

29.  Назвіть та охарактеризуйте шість напрямків психологічної практики 

30.  Опишіть взаємозв’язки консультування з іншими видами психологічної 

практики. 

31.  Роз’ясніть у чому полягає відмінність між груповим консультуванням та 

тренінгом 

32.  Основна розбіжність між психотерапією та консультуванням. Визначення 

психологічного консультування. 

33.  Характер проблематики та область застосування психологічного 

консультування. 

34.  Назвіть види допомагаючої діяльності, розкрийте їх сутність.  

35.  Опишіть відмінність психологічної допомоги від інших форм 

допомогаючої діяльності. 

36.  Назвіть історичні форми психотерапевтичного досвіду в суспільстві. 

Дайте психологічну характеристику кожній формі. 

37.  Назвіть соціокультурні передумови виникнення інституту психологічної 

допомоги. 

38.  Опишіть переваги та недоліки індивідуального та групового 

консультування 

39.  Види й форми проведення консультативної сесії. 

40.  Назвіть умови, які допускають можливість дати пораду клієнтові 

41.  Розкрийте сутність принципу безоціночного прийняття клієнту 

42.  Терапевтичний потенціал клієнта: визначення та фактори. 

43.  Назвіть та розкрийте сутність шести принципів психологічного 

консультування. 

44.  Назвіть види питаннь у бесіді, поясніть для чого у консультуванні 

використовується кожний з видів питаннь 

45.  Значення невербальних компонентів бесіди у консультуванні 
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46.  Особливості консультативної бесіди 

47.  Визначення «відкритості» та «контакту» у спілкуванні по А.Харашу 

48.  Розкрийте поняття терапевтичного клімату по К.Роджерсу: сутність, 

складові, ефекти. 

49.  Три типа бесіди: характер кожної та відмінності між ними. 

50.  Опишіть помилки у опитуванні клієнта консультантом 

51.  Поважні причини відмови консультанту від роботи з клієнтом. 

52.  Назвіть та опішить 4 етапи консультативного процесу. 

53.  Консультативний процес: зміст, характеристика, мета 

54.  Розкрийте відмінності макрорівня та мікрорівня консультативного 

процесу. 

55.  Визначьте, від чого саме залежіть структура та динаміка консультування 

на макрорівні 

56.  Визначьте, від чого саме залежіть структура та динаміка консультування 

на мікрорівні 

57.  Опишіть два вида первісної консультації 

58.  Розкрийте зміст правила обережного відношення до поради в 

психологічному консультуванні. 

59.  Невербальні навички підтримки консультативного контакту 

60.  Опишіть сутність навичок консультанта: первісних та складних. 

61.  Визначьте  активне слухання й назвіть техніки його реалізації. 

62.  Визначьте цілі зворотного зв’язку консультанта, наведіть приклади. 

63.  Цілі і правила перефразування у консультуванні 

64.  Цілі і правила відображення почуттів у консультуванні 

65.  Емпатія, конгруентність та автентичність як професійні якості 

консультанта. 

66.  Вербальні навички встановлення і підтримки контакту з клієнтом. 

67.  Вплив професії на особистість консультанта: позитивний та негативний. 

68.  Проблема «професійного вигорання» консультанта: передумови, 

механізми, результати. 

69.  Опишіть професійну деформацію консультанта 

70.  Цінності консультанта та їх вплив на процес консультування. 

71.  Сутність етичної проблеми розмежування особистих та професійних 

відношень. 

72.  Основні вимоги до особистості психолога-консультанта. 

73.  Основні етичні принципи в роботі консультанта. 

74.  Назвіть і охарактеризуйте стадії ведення консультативної бесіди. 

75.  Основні типи мотивації клієнтів при зверненні в консультацію.  

76.  Проблема опору консультуванню: причини та подолання.  

77.  Форми психологічного захисту клієнтів. 

78. Розкрийте наступні методичні основи психологічної практики:  досвід, 

та діалог. 

79. Типові професійні проблеми професійного самовизначення оптанту. 

80. Етапи процесу профконсультування. 
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81. Основні стратегії профконсультування. 

82. Методи та методики діагностики професійної спрямованності оптанту. 

83. Основні принципи та завдання професійного самовизначення. 

84. Відмінності в консультативній роботі шкільного, клінічного, 

соціального психологів. 

85. Специфіка комплексного підходу в сімейному консультуванні. 

86. Завдання віково-психологічного консультування. 

87. Поняття психологічного віку в сімейному консультуванні. 

88. Схема аналізу психологічного віку як основа побудови 

психологічного портрета: соціальна ситуація розвитку, характеристики 

діяльності, психологічні новоутворення. 

89. Цілі, етапи та зміст комплексного психологічного обстеження 

дитини в консультуванні. 

90. Правила проведення індивідуального психологічного обстеження 

дитини в консультації. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 Поточний контроль Модульн

ий 

контроль 

1 

Модульн

ий 

контроль 

2 

Модульн

ий 

контроль 

3 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістови

й 

модуль 

1 

Змістови

й 

модуль 

2 

Змістови

й 

модуль 

3 

20 40 20 20 20 20 30 170 

 

Коефіцієнт корегувальний 1,4 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

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 

 

 

14. Методичне забезпечення 

Учбовий посібник «Психологічне консультування», конспекти лекцій, 

презентації, відео-матеріали, електронні статті, Методичні вказівки з 

організації самостійної роботи студентів до дисципліни «Основи 

психологічного консультування», Робочий зошит для самостійної підготовки 

студентів до лабораторних занятть, Методичні вказівки для студентів по 

підготовці та виконанню практичних занять з дисципліни «Основи 

психологічного консультування». 
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15. Рекомендована література 

Основна 

1. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое  

консультирование. М., 1999. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.  

3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - М., 2000,  

4. Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // 

Московский Психотерапевтический Журнал 1992 №1, с.15-32. 

5. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса// СС в 6-ти 

тт. Т. 1.  с.291-436 

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 студ высш. 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. М.: 

Педагогика, 1989. 

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