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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс  «Основи  психоконсультації  та  психокорекції»  є  складовою
частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її
вивчення  передбачає  ознайомлення  з  основними  підходами  до
психологічного  консультування,  основними  вимогами  до  консультанта,  із
особливостями організації консультативного процесу та базовими техніками
психологічного  консультування.  В  курсі  розкриваються  також особливості
консультування в різних сферах психологічної діяльності. 

Мета курсу: розкрити особливості психологічного консультування як
одного  із  напрямків  прикладної  психологічної  діяльності.  Сформувати  у
студентів уявлення про основні теоретичні засади консультування. Розвинути
навики застосування базових технік консультування. 

Завдання курсу:
 засвоєння основних понять психологічного консультування;
 ознайомлення  із  основними  напрямками  психологічного

консультування;
 ознайомлення із основними типами проблем клієнтів;
 розуміння критеріїв ефективної роботи консультанта;

 В ході вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
 основні  закономірності  організації  та  проведення

психологічного консультування;
 основні підходи до психологічного консультування; 
 базову інформацію про природу проблем клієнтів
 роль консультанта у перебігу психологічного консультування;
Студенти повинні вміти:
 організовувати психологічне консультування;
  відслідковувати  особливості  роботи  з  певними  типами

проблем;
 Відслідковувати  рамки  проведення  психологічного

консультування ; 
 враховувати особистісні особливості учасників консультації;
 особливості  формування  пізнавальної  та  емоційно-вольової

сфери особистості;
 застосовувати отримані знання у професійній діяльності. 
Необхідною  умовою  засвоєння  курсу є  опанування  лекційного

матеріалу, підготовка та участь у семінарських заняттях, самостійна робота
студента,  виконання  індивідуально-дослідницької  роботи.  Зокрема,
передбачено самостійне опрацювання та конспектування рекомендованої до
курсу наукової літератури. Обов’язковими формами контролю за процесом та
результатами  засвоєння  матеріалу  є  іспит,  поточний  контроль  навчальних
досягнень та участі в інших видах навчальної роботи.

3



У ході освоєння курсу студенти мають засвоїти такі поняття:
 -- психологічне консультування 
 -- практична психологія 
 -- психологічна допомога 
 -- консультант 
 -- клієнт 
 -- етика консультанта 
 -- розподіл відповідальності 
 --- діагностичне інтерв’ю 
 -- консультаційна сесія 
 -- активне слухання
 -- конгруентність 
 -- діалог 
 -- раппорт 
 -- психолого-педагогічна консультація 
 -- бізнес-консультування
 -- сімейне консультування
 -- індивідуальне консультування
 -- синдром вигорання 
 -- психологічне маніпулювання
 -- методи психологічне консультування 
 -- директиви психологічне консультування 
 -- особистість психолога-консультанта 
 -- завершення консультації 

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення
дисципліни, становить 144 год., із них 22 год. – лекції,  20 год. – семінарські
заняття, 6 год. – індивідуальна робота, год. – 54 самостійна робота,  6 год. –
модульний контроль, 36 - самостійна підготовка до іспиту. 

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Основи  психоконсультації  та
психокорекції» завершується складанням іспиту.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

I. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 
2

Галузь знань:
0301 „Соціально-
політичні науки”

Нормативна

Модулів – 3
Спеціальність:

6.030103 
«Соціальна робота»

Рік підготовки

Змістових модулів – 3
3-й -

Семестр
Загальна кількість 
годин – 144

6-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 2

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

22 год. -
Практичні, семінарські
29 год. -

Лабораторні
год.  год.
Самостійна робота
54 -

Індивідуальні завдання: 
9 год.

Вид контролю: 
іспит Іспит
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви теоретичних розділів
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Змістовий модуль І. 
Загальні проблеми психологічного консультування 

1 Поняття та принципи психологічного 
консультування

10 4 2 2 6

2 Організація психологічного консультування 11 4 2 2 1 6
Методи психологічного консультування 11 4 2 1 6

Разом 34 12 6 4 2 18 2
Змістовий модуль ІІ.

Процес консультування

Етапи консультування 7 4 2 2 6
Техніки консультування 7 4 2 2 1 6

Робота із консультативним матеріалом 9 6 4 2 1 6
Разом 23 12 6 6 2 18 2

Змістовий модуль ІІІ.
Інші види психологічного консультування

3 Психолого-педагогічне консультування 10 4 2 2 1 6
4 Консультування з питань особистісного 

розвитку
8 4 2 2 1 6

5 Консультування з питань міжособистісної 
взаємодії

10 6 2 2 6

6  Сучасні види консультативної роботи 15 6 2 2
Разом 15 6 8 8 2 18 2

Разом за навчальним планом 108 48 22 20 6 54 6
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ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Загальні проблеми психологічного консультування

Лекція 1. Поняття та принципи психологічного консультування
Основна  характеристика  психологічного  консультування.  Місце

психологічного  консультування  в  системі  професій,  орієнтованих  на
допомогу.  Види  психологічного  консультування.  Цілі  і  завдання
психологічного  консультування.  Психологічне  консультування  та
психотерапія. Принципи роботи психолога-консультанта. 

Основні  підходи  до  психологічного  консультування.  Гуманістична
психологія.  Біхевіористичний підхід.  Психодинамічний підхід.  Екзистенцій
на психологія. 

Загальні  вимоги  до  особистості  консультанта.  Спеціальні  вимоги  до
консультанта. Професійна підготовка консультанта. Теоретична підготовка. 

Лекція 2. Організація психологічного консультування

Організація  процесу  консультування.  Умови  проведення
психологічного  консультування.  Кабінет  консультанта.  Рамки  консультації.
Час  і  місце  консультації.  Фіксація  роботи  консультанта.   Взаємодія
консультанта  із  суміжними  службами.  Переадресація  клієнта.
Відповідальність психолога-консультанта. 

Лекція 3. Методи психологічного консультування

Первинне  тестування.  Підходи  до  тестових  методик.  Обмеження  в
застосуванні тестів. Анкетні методи роботи психолога. Види анкет. Інтерв’ю.
Бесіда.  Моделі  проведення бесіди. Інтерпретація усного матеріалу. Групове
консультування.  Роль  третьої  сторони.  Робота  з  щоденниками,  записами.
Основні методи психологічних підходів. Ігрові методи. 

Змістовий модуль ІІ.
Процес консультування

Лекція 4. Етапи консультування

Загальна структура консультування. Перший етап. Первинний контакт.
Формування  спільного  психологічного  простору.  Раппорт.  Формування.
Підтримання  та  відновлення.  Фактори,  що  перешкоджають  утворенню
робочого  контакту.   Організація  єдиного  поля  комунікації.  Емпатія.
Вербальний  та  невербальний  рівні  комунікації.  Вплив  інших  сторін  на
формування  та  утримання  контакту.  Система  та  її  вплив  на  процес
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консультування. Інтервенція. Опрацювання і вплив деструктивних складових
контакту. Взаємовплив сторін. Зустріч. Первинне інтерв’ю. Збір інформації.
Формулювання  запиту.  Формальний  запит,  реальний  запит.  Другий  етап.
Сповідь  клієнта.  Робота  з  матеріалом.  Підходи  до  інтерпретацій.
Пропрацювання  проблеми.  Заключний  етап.  Рекомендації  і  заключна
рефлексія. Оцінка результатів. Фактори результативності. 

Лекція 6. Техніки консультування

Поняття  про  техніку  та  технічні  прийоми  психологічного
консультування.  Зв’язок  техніки  психологічного  консультування  з  його
етапами и процедурами. Універсальна та спеціальна техніка психологічного
консультування. Зняття напруги. Діагностичні техніки. Тестування. Активне
слухання. Інтерпретації. Поради та рекомендації. Інсайт. Техніки заключного
етапу.  Типові  технічні  помилки  в  ході  проведення  консультації.  Неточні
висновки консультанта. Неточні рекомендації. Неправильні дії консультанта.
Попередження та усунення помилок. Робота із психосоматикою. 

Лекція 5. Робота із консультативним матеріалом

Опір як адаптивна реакція клієнта у консультативній ситуації. Причини
виникнення  і  способи  подолання  опору.  Продукти  перенесення  і
контрперенесення  як  матеріали  для  консультативної  роботи.  Проекція  та
інтроекція.  Ведення  консультації.  Захисти  клієнта.  Заперечення.  Регресія.
Раціоналізація.  Інтелектуалізація.  Зміщення.  Робота  із  захистами.  Типлові
помилки і шляхи їх подолання. Розширення особистісного адаптивного поля
клієнта. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Процес консультування

Лекція 3. Психолого-педагогічне консультування

Консультування з питань готовності  до навчання. Проблеми шкільної
неуспішності.  Діагностичний  компонент.  Розвиток  основних  психічних
процесів  –  фактори  формування  і  прояву.  Здібності  дитини.  Емоційний
розвиток  і  саморегуляція.  Особистісні  особливості  розвитку  школяра.
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Самооцінка.  Консультування  з  проблем  мотиваційної  сфери  учнів.
Міжособистісна  комунікація.  Соціальна  адаптація,  соціальна  активність.
Взаємодія із дорослими та однолітками. Неформальні молодіжні групи. 

Надання  консультативної  допомоги  вчителям.   Аналіз  ситуацій
«учитель-учні»,  «учитель-учень»,  «учитель-адміністрація»,  «учитель-
батьки».  Особливості  надання інформації  про учнів.  Особистісні  проблеми
учителів. Професійне вигорання - профілактика та подолання.

 Консультування батьків. Просвітницька робота. Ставлення до навчання
в сім’ї. Особливості проблематики роботи з батьками школярів різних вікових
груп. Неповні  та неблагополучні сім’ї.  

Профорієнтаційна  консультація  як  один  із  видів  допомоги  в
самовизначенні  особистості.  Діагностичні  методи  в  профконсультуванні.
Особливості  застосування  тестових  методик  в  профконсультуванні.
Мотивація  професійної  діяльності  особистості.  Соціальний  запит  і
внутрішній  вибір.  Планування  кар’єри.  Структурний  підхід  до  вибору
професії. Очікування найближчого оточення і вибір професії. 

Лекція 4. Консультування з питань особистісного розвитку

Кризові  періоди  життя  людини.  Травматичні  ситуації.  Допомога  в
подоланні  посттравматичних  проявів.  Екзистенційна  проблематика.   Зміна
життєвого  шляху.  Особистісне  зростання.  Самооцінка  та  самовизначення,
мотиваційні  проблеми.  Система  цінностей  особистості.  Проблема  вибору.
Втрати і шляхи їх переживання. Стреси, пов’язані зі змінами. Впевненість і
активність  особистості.  Відсутність  визначеної  мети.  Боротьба  мотивів.
Можливі прояви внутрішнього конфлікту. Комплекси та їх подолання. 

Лекція 5. Консультування з питань міжособистісної взаємодії
Гармонізація міжособистісної взаємодії. Фактори неприйняття. Шляхи

узгодження позицій. Когнітивний дисонанс. Корекція комунікативної сфери.
Асертивна поведінка. Особистісні конфлікти та їх вплив на стосунки. Групова
консультативна  робота.  Системний  підхід  у  консультуванні.  Соціалізація
особистості.  Соціофобія.  Соціальна  нечутливість.  Соціальна  вразливість.
Соціальна дезадаптація. 

Сімейне  консультування.  Діагностичні  методи,  які  застосовуються  в
сімейному консультуванні.  Принципи и правила сімейного консультування.
Вибір  партнера.  Налагодження  стосунків.  Мотивація  до  участі  в  сімейних
ритуалах. Стосунки у кризові періоди існування сім’ї. Стосунки із батьками.
Сепарація. Повторний шлюб. Діти і нові партнери. Діти з різних шлюбів. 
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Лекція 6. Сучасні види консультативної роботи

Консультативна  спеціалізація.  Проблематика  спеціалізованих
консультативних центрів.

Бізнес-консультування.  Коучинг.  Менеджмент.  Психологічні  аспекти
розвитку  ділових  стосунків.  Активність  і  реактивність  у  бізнесі.  Вміння
переконувати. Накази і їх виконання. 

Телефонне консультування – переваги та недоліки. Особливості роботи
в телефонному режимі. Телефони довіри. Етика телефонного консультування.
Запит  в  телефонному  консультуванні.  Типові  помилки  телефонних
консультантів. 

Інтернет-консультування.  Он-лайн  консультування.  Відео-
консультування. Режим роботи. Рамки. Конфіденційність і щирість. Реальний
запит. Переваги і обмеження інтернет-консультування.  

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи
психологічного консультування»

Разом: 108 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год., індивідуальна
робота – 9 год., самостійна робота – 23 год., модульний контроль – 6 год.

Модулі Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ

Назва модуля Загальна характеристика
психологічного консультування 

Процес психологічного
консультування

Види психологічного
консультування

Кількість балів
за модуль

96 б. 64 б. 74 б

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Теми
семінарських

Занять
(10 + 1 б за

відвідування)
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Самостійна
робота

5б          5 б.            5 б.

ІНДЗ 30 б.

Види поточного
контролю

Модульна контрольна 
робота 1

  25б.

Модульна контрольна робота 2
 25 б.

Модульна контрольна робота 3
25 б.

Підсумковий
контроль

Іспит 40 б
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
Загальні проблеми психологічного консультування 

Семінар  1.Тема: Поняття  та  принципи  психологічного
консультування 

1. Психологічне консультування в соціальній роботі
2. Цілі та завдання психологічного консультування.
3. Методи психологічного консультування
4.

Рекомендована основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 38, 42, 64

Семінар  2.  Тема:  Організація  психологічного  консультування
Особистість консультанта

1. Умови проведення психологічного консультування.
2. Рамки консультації
3. Укладання контракту 
4. Взаємодія консультанта із суміжними службами. 
5. Загальні вимоги до особистості консультанта

Рекомендована основна література: 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 70, 80, 86

Семінар 3. Тема: Методи психологічного консультування

1. Метод інтерв’ю в консультуванні.
2. Бесіда
3. Спостереження.
4. Ігрові методи

Рекомендована основна література: 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, 38, 44, 50

Змістовий модуль ІІ
Процес консультування

Семінар 4. Тема: Етапи консультування

1. Загальна характеристика підходів до структурування консультації
2. Початковий етап



3. Змістовий етап
4. Етап інтерпретацій
5. Заключний етап

Рекомендована основна література: 2, 3, 4, 5, 6, 17, 56, 73

Семінар 5. Тема: Техніки консультування

1. Поняття про техніку психологічного консультування
2. Універсальні техніки і прийоми.
3. Спеціальні консультативні техніки
4. Типові технічні помилки

Рекомендована основна література: 2, 3, 4, 6, 8, 17, 18, 66, 77, 85

Семінар 6. Тема: Робота із консультативним матеріалом

1. Опір і робота з ним
2. Перенесення і контрперенесення
3. Психологічні захисти

Рекомендована основна література: 1, 2, 3, 26, 62

Семінар 7. Тема: Психолого-педагогічне консультування
1. Консультування з проблем шкільної неуспішності
2. Консультування з проблем емоційно-особистісного розвитку дитини.
3. Консультування з проблем міжособистісних стосунків.
4.  Консультування з проблем взаємодії учителів та учнів 
5. Консультування батьків.

Рекомендована основна література: 2, 3, 4, 5, 6, 47, 54, 55

Семінар 8. Тема: Консультування з питань особистісного розвитку

1. Кризові стани особистості
2. Травматичні ситуації та посттравматичні стани 
3. Самооцінка та самовизначення. Комплекси та їх подолання
4. Система цінностей та мотиваційна сфера особистості
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Рекомендована основна література: 2, 3, 4, 5, 7, 18 22, 23, 36, 38, 40,
43, 55, 64, 90

Семінар 9. Тема: Проблеми міжособистісної взаємодії 
1. Порушення комунікації
2. Соціофобія
3. Соціальна нечутливість.
1. Асертивна поведінка 
4. Міжособистісні стосунки в сім’ях.
5. Міжособистісні стосунки у виробничій сфері.

Рекомендована основна література: 1,4, 5, 6, 9, 10, 24, 44, 45, 84

Змістовий модуль ІІІ

Інші види психологічного консультування

. Семінар10. Тема: Сучасні види консультативної роботи 

1. Надання спеціальної консультативної допомоги
2. Телефонне консультування
3. Інтернет-консультування

Рекомендована основна література: 1, 4, 9, 10, 32, 51, 60, 61

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Волкова  Е.В.  психологическая  помощь  в  преодолении  психологического  кризиса,
вызванного  тяжелой  болезнью//   Вестник  психосоциальной  коррекционно-
реабилитационной работы. – 2005. - №4.

2. Осипов  Д.В.  Влияние  психологической  и  эмоциональной  поддержки  на  эффективность
консультирования// Журнал практического психолога. – 2006. - №3 – с.164-169

3. Пукинская  О.В.  Триада  риска  как  проявление  внутриличностного  конфликта//
Психологический журнал. - 2008. – Т.9 - №5

4. Рыбакова  Н.А.  консультирование  как  психосоциальная  помощь  населению//  Вестник
психосоциальной коррекционно-реабилитационной работы. – 2003. - №3. – с.31-40

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Орієнтовні теми рефератів
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1. Діти «індиго».
2. Інсайт і методи його досягнення
3. Конгруентність та її сутність.
4. Консультування асоціальних осіб
5. Консультування немотивованих клієнтів
6. Консультування проблем залежності і співзалежності
7. Модель ефективного консультанта
8. Неманіпулятивний підхід в консультуванні.
9. Позитивне мислення клієнта як мета консультативної  роботи 
10.Представники глибинної психології про консультування
11.Причини відмови від консультації
12.Причини звертання за допомогою до консультанта
13.Програвання ролей як засіб досягнення мети 
14.Психосоматика як форма опрацювання конфлікту
15.Синдром вигорання и способи його подолання

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS
з національною системою оцінювання в Україні та

КМПУ імені Б.Д. Грінченка (іспит)
Оцінка за
шкалою
ЕСТS 

Значення оцінки
За національною

системою
Оцінка за
шкалою

університету
А ВІДМІННО – відмінний рівень

знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з
можливими незначними

недоліками

відмінно 90-100

В ДУЖЕ ДОБРЕ – достатньо
високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу
без суттєвих грубих помилок добре

82-89

С ДОБРЕ – в цілому добрий рівень
знань (умінь) з незначною

кількістю помилок

75-81

D ЗАДОВІЛЬНО-посередній рівень
знань (умінь) із значною кількістю

недоліків, достатній для
подальшого навчання або

професійної діяльності
задовільно

69-74

Е ДОСТАТНЬО - мінімально
можливий допустимий рівень

знань (умінь)

60-68

FX НЕЗАДОВІЛЬНО з можливістю
повторного складання –

незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного
перескладання за умови

незадовільно 35-59
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належного самостійного
доопрацювання

F НЕЗАДОВІЛЬНО з обов’язковим
повторним вивченням курсу –

досить низький рівень
знань(умінь), що вимагає

повторного вивчення дисципліни

1-34

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Бесіда як метод психологічного консультування
2. Взаємодія консультанта із суміжними службами.
3. Загальні вимоги до особистості консультанта
4. Ігрові методи психологічного консультування.
5. Інтерпретація в психологічному консультуванні.
6. Конгруентність та її роль в роботі соціального працівника
7. Консультативна робота в період соціальної дестабілізації.
8. Консультативний контакт та його складові.
9. Консультативний контакт та його складові.
10. Консультативний ресурс соціального працівника в корекції 

порушень комунікації 
11.Консультування з проблем кризових станів особистості.
12. Консультування з проблем міжособистісних стосунків. 
13. Консультування з проблем самооцінки та самовизначення.
14. Корекція характеру: рамки професійних можливостей
15. Метод інтерв’ю в консультуванні.
16. Місце  соціального  працівника  в  консультуванні  з  питань

сімейних міжособистісних стосунків
17. Організація психологічного консультування. 
18. Основні завдання психологічного консультування.
19. Особливості  немотивованих клієнтів соціального працівника
20. Особливості  психологічного консультування агресивних клієнтів
21. Особливості консультування дітей и підлітків в соціальних 

центрах.
22. Особливості  консультування  осіб  з  особливими  потребами  в

рамках надання соціальної допомоги .
23. Особливості  корекції  емоційно-вольової  сфери  особистості

клієнтів соціального працівника
24. Особливості  невербальної  комунікації  клієнтів  соціальних

працівників
25. Особливості неманіпулятивного підходу в консультативній роботі

соціального працівника.
26. Особливості первинного консультативного контакту у рамках 
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соціальної роботи 
27. Особливості первинного консультативного контакту у рамках 

соціальної роботи 
28. Особливості подолання психологічної інтоксикації соціальних 

працівників 
29. Особливості позиції соціального працівника в кон7сультуванні 

осіб, які звільнились із місць ув’язнення
30. Особливості прояву захисних механізмів дезадаптованої 

особистості.
31. Особливості ресурсу емпатії в роботі соціального працівника.
32. Перенесення і контрперенесення як блокуючі фактори в 

консультуванні соціального працівника
33. Перенесення та контрперенесення в консультуванні
34. Поняття і принципи психологічного консультування.
35. Поняття про техніку психологічного консультування
36. Проблема соціальних очікувань і самореалізації особистості в 

рамках роботи соціального працівника
37. Професійні деформації в консультативній роботі соціального 

працівника 
38. Результативність психологічного консультування в соціальній 

роботі
39. Робота із афективними проявами в консультуванні
40. Робота із афективними проявами в консультуванні
41. Самооцінка та самовизначення в консультативній діяльності 

соціального працівника
42. Соціофобія як предмет консультативної практики соціального 

працівника
43. Спостереження як метод психологічного консультування. 
44. Сучасні методи психологічного консультування. 
45.  Техніки  активного  слухання  в  роботі  із  демонстративними

клієнтами
46.Типові технічні помилки консультанта
47. Умови проведення психологічного консультування.
48. Характеристика заключного етапу консультування
49. Характеристика змістовного етапу консультування
50. Характеристика початкового етапу консультування 
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