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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Підготовкою магістрів із практичної психології, як галузі 

впровадження практичних психотехнологій і психотехнік у роботі  в системі 

«людина-людина»,  передбаченопоглиблення майстерності  в  одному із 

провідних напрямів професійної діяльності практичного психолога – 

психологічному консультуванні. Навчальний план та програма зі 

спеціалізації «Консультативна психологія» спрямовані забезпечитибільш 

високу  ефективність та компетентність у сфері майбутньої професійної 

консультативної діяльності.  Актуальність програми зумовлена дотриманням 

співвідношення теоретичного та практичного компоненту в процесі 

підготовки фахівців.  Крім оволодіння відповідними  знаннями, уміннями й 

навичками практична підготовка передбачає сформованість особистісних 

якостей (професійного мислення, професійної самосвідомості, наявності 

професійних якостей до впровадження практичної діяльності психолога та 

ін.).Програмою передбачено вивчення таких дисциплін як «Консультування 

осіб з віктимною поведінкою», «Основи короткотривалої терапії», 

«Багаторівневість  комунікації в професійному психологічному супроводі”, 

«Практикум з консультування». 

Питання до комплексного екзамену зі спеціалізації «Консультативна 

психологія»  відповідають змісту робочих навчальних програм дисциплін, які 

виносяться на державну атестацію згідно з ухвалою кафедри практичної 

психології (Протокол № 5 від 23.04.2018 р.). 

Випускники мають продемонструвати засвоєння теоретичного та 

практичного матеріалу: володіння основними термінами та поняттями  на 

рівні відтворення, тлумачення та використання;розуміння специфіки 

психологічного запиту та проблеми клієнта, володіння практичними 

навичками ведення консультативного процесу з різними категоріями 

клієнтів.  Білет з питаннями до фахового випробування структуровано з 

урахуванням трьох видів засвоєння навчального матеріалу: А – 

репродуктивного,В – алгоритмічного, С – інноваційного (творчого). 



ПРОГРАМА 

комплексного екзамену зі спеціалізації «Консультативна психологія» для 

спеціальності 053 Психологія, освітньої програми: 053.00.02 Практична 

психологія, другого (магістерського) освітнього рівня 

 

Консультування осіб з віктимною поведінкою 

Поняття про віктимну поведінку. Теоретичні підходи до пояснення 

феномену психологічної жертви. Психологічний аналіз сутності понять: 

«віктимність», «віктимізація», «віктимна ситуація», «віктимогенний 

потенціал», «віктимна поведінка».Форми прояву та етапи розвитку віктимної 

поведінки. Групи факторів, що зумовлюють віктимну поведінку особистості. 

Психологічна діагностика особистості з віктимною поведінкою. Принципи 

консультування осіб з віктимною поведінкою. Етапи консультативного 

процесу. Робота з позицією «Жертви», робота з «супротивами» клієнта. 

Особливості консультування осіб з віктимною поведінкою у різних 

психотерапевтичних підходах. Екстрене консультування. Принципи 

екстреної психологічної допомоги. Психологічна допомога в екстремальних 

ситуаціях. Принципи, техніки, та програма кризової інтервенції. Принципи та 

завдання консультування жертв насилля. Консультування учасників 

деструктивних культів. Ознаки впливу деструктивного культу. Фази 

втягнення в деструктивну секту, техніки та моделі, що використовуються в 

деструктивних культах з метою маніпуляції свідомістю.  
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Основи короткотривалої психотерапії 

Поняття про короткотривалу психотерапію. Поняття системності та 

стратегічності в контексті короткотривалої психотерапевтичної інтервенції. 

Людина як унікальна індивідуальність, пріоритет уваги до індивідуальності 

клієнта над шаблонами та догмами психотерапевтичних концептів. Принцип 

мінімального впливу з максимальним ефектом.  

Причинність кругового типу. Копіювання, реструктурування, уникання 

негативних лінгвістичних форм, парадоксальна комунікація, прескрипції 

поведінки та використання метафор. Психотерапія, орієнтована на вирішення 

як антитеза проблемно-орієнтованої психотерапії. Важливість приділення 

достатньої уваги ресурсам клієнта, щодо вирішення проблеми.  Ресурси 

короткотривалої психотерапії, орієнтованої на вирішення.  

Основні елементи провокативної психотерапії як короткотривалого 

методу психологічної допомоги. Роль гумору та гумористичних провокацій. 

Стадії провокативної психотерапії.  

Базові принципи нейро-лінгвістичного програмування, моделювання з 

метою швидких змін. Мета-модель. Інтегративний та узагальнюючий підходи 



нейро-лінгвістичного програмування. Принцип "мапа не є територія". 

Принцип позитивної ролі симптому. Рефреймінг. Підсвідомість людини у 

модальнісному сприйманні. Метод десенсибілізації та репроцесінгу рухами 

очей (EMDR) Френсіс Шапіро як інтегративний метод короткотривалої 

психотерапії.  

Рольовий підхід в короткотривалій психотерапії. Психодрама. Фази 

психодраматичного процесу: розминання, фаза психодраматичної дії та фаза 

обміну (обговорення). Методики психодрами: монолог, двійник, зміна ролей. 

Вплив психодрами на розвиток методів короткотривалої психотерапії.  
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Багаторівневість комунікації у професійному психологічному супроводі 

Багаторівневість комунікативності людини як наслідок  та 

відображення її еволюційного розвитку. Довербальнакомунікація. 

Паравербальна комунікація. Ізольовані культури. Ранній онтогенез. 

психофізіологія невербальної та паравербальної комунікації. 

Три форми реакції людини в небезпечній ситуації та їх відображення в 

невербальному спілкуванні. Заспокоююча поведінка та її форми. Зв’язок 

дихання та рівня стресового збудження людини. Нейрогуморальні механізми 

саморегуляції та їх прояв у спілкуванні людини.  



 Кінесика та проксемика:  їх роль в невербальному спілкуванні.    

Компоненти кінесики. Міміка, жести, використання простору. Просторові 

зони спілкування. Жести в різних культурах – загальне та відмінне. 

Експресивно-мімічні засоби спілкування. Проксеміка: використання 

простору під час спілкування. Конгруентне використання кінесичного та 

проксемічного рівня в професійному спілкуванні психологом.  

 Довербальні коди, що зумовлюють якість спілкування. Види 

довербальних кодів: кінесика, проксеміка, вокаліка, фізичні характеристики, 

гаптика, хрономіка, ольфакторика, артефакти, колір, музика. Роль 

усвідомлення довербальних кодів в професійному спілкуванні. 

Гумор та сміх як специфічно людська якість. Можливості використання 

гумору в практичній психології: індивідуальний підхід. Психологія 

одурювання та неконгруентності. професійне розпізнавання.   

Дослідження невербальних та поведінкових показників щирості та 

одурювання. Конгруентність та неконгруентність. Відображення 

дисоційованості людини в неконгруентній поведінці. Калібрування стану 

людини. Типові показники та індивідуальні відмінності. Поліграф та 

дослідження ефективності апаратної детекції брехні.  

Роль установки на увагу до невербальних сигналів тіла. Можливості 

удосконалення навиків спостережливості. Практичні аспекти калібрування. 

Польове спостереження. Розподіл уваги під час професійного спілкування. 

Особиста конгруентність професійного комунікатора, самоспостереження. 

Роль тілесно-рухових психотерапевтичних напрямків в розвитку особистої 

конгруентності професійного комунікатора.  
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Практикум з консультування 

Принципипсихологічногоконсультування. Цілі і завдання 

психологічного консультування. Основані техніки, пов’язані з етапами 

консультативного процесу (техніки зустрічі клієнта, зняття психологічної 

напруги, активізації розповіді клієнта, інтерпретації сповіді, надання порад та 

рекомендацій, завершального етапу консультування). 

 Комунікативні техніки (мовчання, емпатійне слухання, прояснення, 

рефлексивна вербалізація, інтерпретація, саморозкриття, конфронтація, 

підведення підсумків). Універсальні та спеціальні консультативні техніки, 

специфіка їх застосування.  

Психологічний супровід при прийнятті рішення. Загальна схема 

консультування, орієнтованого на рішення. Умови дослідження проблеми. 

Способи уникнення прийняття рішення. Цілепокладання. Методи активації 

рішення. 

Прийоми модифікації психокорекційних методів для потреб 

психологічного консультування.  

Цілі, завдання та принципи кризової психології. Форми роботи 

кризового психолога (індивідуальні, групові, форма дебрифінгу, сімейна 

психотерапія, телефон довіри). Методи кризової психології (психологічний 

дебрифінг, аутодебрифінг, групи підтримки, програми подолання 

психотравм). Спеціальні техніки кризового консультування, їх застосування. 

Загальні та спеціальні вимоги до особистості та діяльності кризового 

консультанта: професійна підготовка, засади, принципи роботи. 

Кризові стани особистості. Особливості надання екстреної професійної 

допомоги при різноманітних психологічних станах. 



Перша психологічна допомога у кризовому стані. Кризова інтервенція. 

Особливості дії психічної травми при кризових ситуаціях 

(переживання стану гострого горя). Консультування дорослих та дітей у 

кризових станах. Психологічне консультування клієнтів у кризових станах 

(кризові ситуації соціально-політичного та воєнного характеру). 
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