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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Соціально-економічний розвиток Української держави, процеси 

інтеграції в загальноєвропейський освітній простір зумовлюють нові вимоги 
до якості підготовки фахівців соціальної сфери. Перед вищими навчальними 
закладами постає завдання підготовки соціальних педагогів, здатних 
надавати населенню кваліфіковану допомогу у вирішенні життєвих проблем, 
здійснювати соціальну, психологічну та педагогічну підтримку особистості, 
сприяти попередженню негативних явищ у молодіжному середовищі, 
забезпечувати сприятливі умови соціалізації особистості.  

Одним із провідних видів професійної діяльності соціальних педагогів є 
консультування. Законом України “Про соціальні послуги” передбачено, що 
соціальний педагог має надавати консультативні послуги з питань 
поліпшення взаємин клієнта з навколишнім соціальним середовищем; 
виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, що 
перебувають у складних життєвих ситуаціях; організації індивідуального, 
навчально-виховного та корекційного впливів; захисту прав та інтересів осіб; 
надання інформації про соціальні гарантії, пільги; розповсюдження 
просвітницьких і культурно-освітніх знань; сприяння профорієнтації та 
працевлаштуванню. 

З огляду на це, особливої ваги набуває забезпечення якості професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності,що 
передбачає ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку фахівців. 

«Соціально-педагогічне консультування» є нормативною дисципліною 
циклу професійної практичної підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом «Соціальна педагогіка». 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист 
№ 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх 
поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавра», 
«спеціаліста», «магістра». 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Соціально-педагогічне консультування» необхідне методичне забезпечення, 
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Курс соціально-педагогічне консультування» має сприяти становленню 
професійної позиції майбутніх соціальних педагогів в реалізації 
консультативної практики.  

Мета курсу полягає у розвитку професійної компетентності студентів, 
сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні 
високого рівня готовності до здійснення соціально-педагогічного 
консультування. 

Завдання курсу: 
-  формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями, уміннями і 



навичками консультування; 
- сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань, щодо змісту 
консультування як технології соціально-педагогічної діяльності; 
-  навчити застосовувати техніки і прийоми індивідуального консультування; 
-  сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для успішної 
консультативної роботи з клієнтом і формування професійної 
компетентності; 
-  формувати у майбутніх фахівців готовність до здійснення  соціально-
педагогічної консультативної діяльності з різними категоріями клієнтів. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Соціально-педагогічне 
консультування»студенти мають: 

знати: 
-  теоретичні засади соціально-педагогічного консультування, зокрема: 
поняття, мету, завдання напрями, принципи соціально-педагогічного 
консультування; 
-  технологію консультативної взаємодії з клієнтом (етапи консультативної 
бесіди, прийоми діагностичних процедур, техніки формулювання питань, 
засоби використання рефремінгу, методику завершення консультативного 
діалогу та інше); 
-  особливості консультативної соціально-педагогічної допомоги різним 
категоріям клієнтам; 
-  суть і напрямки соціально-педагогічного консультування у різних сферах 
життєдіяльності людини, зокрема освітній, правовій, соціально-побутовій, 
медичній. 

уміти: 
-  використовувати та інтегрувати набуті знання, уміння, навички у 
практичній професійній соціально-педагогічній діяльності; 
-  надавати консультативну допомогу, а саме: визначати технологію 
консультативної взаємодії; встановлювати комунікативні відносини; 
діагностувати, аналізувати, оцінювати проблему клієнта; ставити завдання, 
здійснювати допомогу у прийнятті рішення; 
-  дотримуватися етичних принципів і меж професійної компетенції у роботі з 
клієнтом. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 72  год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – 
семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 36 год. – самостійна 
робота, 4 год. – модульний контроль. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни "Соціально-педагогічне 
консультування» завершується складанням заліку. 
 
 



 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І 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 
0101 «Педагогічна 

освіта» 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

 
Напрям підготовки  
6.010106»Соціальна 

педагогіка» 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 3-й 3-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                                          
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 72 

5-й 6-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

16 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 
12 год. 2 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

36 год. год. 
Індивідуальні завдання:  

4 год. 
Модульний контроль 

4 год. 
Вид контролю:  

залік залік 
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Змістовий модуль І. 
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. 

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
1. Мета, завдання, напрями, 

принципи соціально-
педагогічного 
консультування 

6 4 2  2  2   

2. Професійні вимоги до 
особистості соціального 
педагога-консультанта 

8 4 2  2  4   

3. Етапи процесу 
консультування 

6 2 2  -  4   

4. Вербальний і невербальний 
контакт у консультативній 
взаємодії 

8 4 2  2  4   

5. Техніки формулювання 
питань у консультативному 
процесі. Методика 
завершення 
консультативного діалогу 

12 6 2  2 2 4  2 

           

Разом 40 20 10  8 2 18  2 
Змістовий модуль ІІ. 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ 

 
6. Соціально-педагогічне 

консультування з проблем 
сім’ ї 

10 4 2  2  6   

7. Соціально-педагогічне 
консультування в 

загальноосвітніх закладах та 
установах системи охорони 

здоров’я 

10 4 2  - 2 6   

8. Консультативна соціально-
педагогічна допомога 
клієнтам різних вікових 

12 4 2  2  6  2 



груп,  з адиктивною 
поведінкою, безробітнім 

           

Разом 32 12 6  4 2 18  2 
Разом за навчальним планом 72 32 16  12 4 36  4 

 

ІІІ. ПРОГРАМА 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. 

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 
Тема 1. Мета, завдання, напрями, принципи соціально-

педагогічного консультування 
Суть поняття «консультування». Історія розвитку консультативної 

практики. Зміст теоретичних підходів вивчення особистості, як 
методологічної основи консультування. Схожі і відмінні риси 
психотерапевтичного, психологічного, соціально-педагогічного 
консультування. Мета, завдання, види, принципи соціально-педагогічного 
консультування. Особливості консультування в межах клієнт-центрованого 
підходу. 

 
Тема 2. Професійні вимоги до особистості соціального педагога-

консультанта 
Характеристика професійних вимог. Характеристика професійно 

значущих особистісних якостей і системи цінностей. Визначення критеріїв 
готовності соціального педагога до консультативної діяльності. Зміст 
комунікативної професійної компетентності, етичних норм, правил 
поведінки соціального педагога. Вимоги до зовнішнього вигляду і іміджу 
консультанта. Превенція симптомів прояву феномену «синдрому 
вигорання». 

 
Тема 3. Етапи процесу консультування 
Технології побудови консультативної бесіди (К. Роджерса, Р. Кочюнаса, 

А. Блазера, А. Моховікова,Е. Лютова-Робертс та ін). Особливості розвитку 
комунікативних відносин: встановлення раппорту; визначення та 
формулювання проблеми клієнта; використання засобів емоційно-словесної 
підтримки; оцінка і аналіз ситуації; визначення ресурсів і шляхів вирішення 
проблеми; прогнозування, тактика поступових змін. Технологія завершення 
консультативної бесіди. 

Професійні установки соціального педагога у побудові 
консультативного діалогу (індивідуальний підхід до клієнта, динамічність, 
довіра, співробітництво та ін.). 

 
Тема 4. Вербальний і невербальний контакт у консультативній 



взаємодії 
Сутність вербального контакту у консультативній взаємодії: мова, 

інтонація, тембр голосу, послідовність висловлювання та ін. Методика 
використання прийомів активного слухання (ехо-техніка): з’ясування, 
уточнення, перефразування, резюмування. Вимоги до реалізації 
зворотного зв’язку у консультативному процесі. 

Поняття невербального контакту у консультативній взаємодії. Правила 
ефективного використання невербальних засобів спілкування 
консультантом (міміки, жестів, контакту очей, положень тіла). 
Інтерпретація консультантом невербальних засобів спілкування, що 
використовує клієнт у ході бесіди. Оцінка ефективності взаємодії. 

 
Тема 5. Техніки формулювання питань у консультативному процесі. 

Методика завершення консультативного діалогу 
Поняття, функції, технологія формулювання питань.  
Класифікація питань в залежності від ступеня замученості психічних 

процесів (питання змістовного і емоційного характеру). 
Класифікація питань в залежності від їх ефективності. Види ефективних 

питань: переломні, уточнюючі, пошукові, гіпотетичні. Особливості 
неефективних питань. 

Класифікація питань в залежності від ступеня розгорнутості відповіді. 
Правила використання закритих і відкритих питань 

Методичні рекомендації щодо використання технік постановки питань 
у консультативному процесі. Правила інтерпретації одержаної інформації. 

Методика завершення консультативного діалогу. Активізація, 
заохочення клієнта у вирішенні проблемної ситуації (визначення реєстру 
рішень). Закріплення мотивації клієнта щодо змін. Методи інформаційної 
інтервенції та емоційної підтримки клієнта. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ 

Тема 6. Соціально-педагогічне консультування з проблем сім’ ї 
Актуальність реалізації напряму соціально-педагогічної роботи – 

консультування з проблем сім’ ї. Функції консультативної роботи з сім’єю. 
Зміст звернень молоді з питань підготовки до сімейного життя: 

формування соціально-педагогічних, психологічних, юридичних знань з 
питань створення шлюбних відносин; формування статево-рольової 
ідентифікації; розвитку комунікативних навичок; корекції особистих 
проблем; планування сім’ ї та збереження репродуктивного здоров’я; 
розвитку сімейних традицій тощо. 

Особливості консультативної допомоги сім’ям з питань стабілізації 
сімейних стосунків. Попереджувально-профілактична робота з проблем 
дисгармонії сімейних відносин, конфліктів. Соціально-правова, інформаційна 
робота з юридично-правових аспектів шлюбних відносин, організації 



сімейного господарювання та побуту. Педагогічна консультативна допомога 
батькам у розв’язанні проблем сімейного виховання, налагодження стосунків з 
дітьми, організації дозвілля тощо. 

Зміст соціально-педагогічного консультування прийомної сім’ ї. 
консультування з питань юридичного оформлення статусу сім’ ї, 
особливостей соціальної адаптації дитини, виконання батьківської ролі 
подружжям, організація побуту, дозвілля. Консультування як один з методів 
соціального супроводу прийомної сім’ ї. 

Особливості консультування членів сім’ ї, що виховують дитину з 
особливими потребами. Зміст психолого-педагогічної підтримки. Механізми 
корекційного впливу. 

 
Тема 7. . Соціально-педагогічне консультування в загальноосвітніх 
закладах та установах системи охорони здоров’я 

Характеристика запитів консультування у сфері освіти і системі охорони 
здоров’я. Напрямки, види, зміст консультативної діяльності соціального 
педагога у загальноосвітніх закладах, інтернатних установах. Особливості 
консультування батьків та педагогів з налагодження взаємодії з дітьми 
різного віку; з вибору оптимальних методів навчання і виховання, з проблем 
шкільної адаптації та успішності, методики формування здорового способу 
життя, профілактики девіантної поведінки тощо. 

Роль соціального педагога у наданні консультативних послуг у галузі 
охорони здоров’я (форми інтервенцій, підходи у консультуванні). 
Консультування осіб хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Принципи соціально-
педагогічної допомоги при ВІЛ-інфекції/СНІДі. Особливості перед-та після 
тестового консультування. Консультування у період підтвердження діагнозу і 
у період адаптації до стану ВІЛ-позитивності. Технологія підтримки на етапі 
СНІД-асоційованого комплексу та СНІДу. 

Тема 8. Консультативна соціально-педагогічна допомога клієнтам 
різних вікових груп,  з адиктивною поведінкою, безробітнім 

Особливості консультування різних вікових груп: дітей, підлітків, 
молоді, дорослих, людей похилого віку. Специфіка соціально-педагогічного 
консультування з проблем вікових криз.  

Умови ефективної діяльності консультанта у роботі з дітьми. Зміст 
консультативної допомоги підліткам, молоді по вирішенню проблем 
самореалізації; формування взаємостосунків з однолітками; запобігання, 
профілактики і корекції різних форм дезадаптації. 

Модель соціально-педагогічного консультування осіб з адиктивною 
поведінкою. 

Поняття профорієнтаційного соціально-педагогічного консультування. 
Функції профконсультації у службі зайнятості. Особливості 
профорієнтаційного консультування учнів і випускників навчально-
виховних закладів. Схема організації консультативної допомоги 
безробітним у ситуації втрати чи пошуку роботи. 

Передумови і сучасний стан розвитку мережі служб «Телефонів Довіри» 



в Україні. Типові звернення абонентів до служби “Телефон Довіри”. 
ІV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. 
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Тема 1. Мета, завдання, напрями, принциписоціально-педагогічного 
консультування 
1. Сутність «консультування»: поняття, види, наукові підходи. 
2. Мета, завдання, напрями соціально-педагогічного консультування. 
3. Принципи соціально-педагогічного консультування. 
Література 

1. Беляева Л. А. Категории «социальная работа» и «социально-
педагогическая деятельность» в их взаимосвязи / Л. А. Беляева, М. А. 
Беляева // Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. / 
[отв. ред. М. А. Галагузова]. — Екатеринбург : Изд-во «СВ-6», 1998. — Вып. 
3. — С. 185–196. 
2. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога 
: навч. посіб [для вищ. навч. закл.] / Завацька Л. М. — К. : Видавничий Дім 
«Слово», 2008. — С. 60 – 83. 
3. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Сорочинська В. Є. — К. : Кондор, 2005. 
— С. 109 – 111. 
4. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога : 
[учеб. пособ. ] / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. — М. : ВЛАДОС, 2007. — С. 
77 – 90. 
5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования : [учеб. 
пособ.] / Ричард Нельсон-Джоунс. — СПб. : Питер, 2002. — С. 12 – 27, 31 – 35, 
65 – 70, 193 – 199, 313 – 321, 350 – 357. 
6. Холостова Е. И. Социальная работа : учеб. пособ. [для вищ. учеб. 
завед.] / Холостова Е. И. — 2-е изд. — М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», — 2005. — С. 489 – 498. 
 
Тема 2. Професійні вимоги до особистості соціального 
педагога-консультанта 
1. Структура показників готовності соціального педагога до 
консультативної діяльності. 
2. Комунікативна професійна компетентність соціального педагога.  
3. Етичні норми поведінки консультанта. 
4. Зовнішній вигляд та імідж консультанта. 
Література 

1. Карпенко О. Г.Професійна підготовка соціальних працівників в 
умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-
технологічний аспекти : монографія / Карпенко О. Г.;М-во освіти і науки 



України; Національний педагогічний ун-т. імені М. П. Драгоманова. — 
Дрогобич : Коло, 2007. — С. 145 – 183. 
2. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії 
соціального працівника з клієнтом / за ред. А. Й. Капської. — К. : ДЦССМ, 
2003. — С. 4–23. 
3. Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки 
соціального педагога у закладах вищої освіти : монографія / Міщик Людмила 
Іванівна; М-во освіти і науки України; Запорізький державний ун-т. — 
Запоріжжя : Промінь, 1997. — 370 с. 
4. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога : 
[учеб. пособ. ] / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. — М. : ВЛАДОС, 2007. — С. 
80 – 82. 
5. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога : [навч.-метод. 
посіб.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. — Луганськ : Вид-во 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — С. 66 – 90, 148 – 193. 
 

Тема 3. Етапи процесу консультування 
1. Консультативна бесіда, розвиток комунікативних відносин. 
2. Діагностичні процедури у консультативній бесіді, визначення та 
формулювання проблеми клієнта.  
3. Прийняття рішення. 
4. Завершення консультативної бесіди. 
Література 

1. Айві А. Цілеспрямоване  інтерв’ювання і консультування: сприяння 
розвитку клієнта : навч. посіб. / Ален Айві; пер. з англ. О. Абесонової. — К. : 
Сфера, 1998. — С. 46–79. 
2. Васьківська С. В. Соціально-психологічний супровід клієнтів. 
Технологія ведення консультативного діалогу. / Світлана Василівна 
Васьківська С. В. — К. : Главник, 2006. — С. 4 – 58. 
3. Галустова О. В. Психологическое консультирование : конспект лекций / 
Галустова О. В. — М. : Приор-издат, 2005. — C. 48 – 60. 
4. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — С. 81 – 
124. 

 
Тема 4. Вербальний і невербальний контакт у консультативній взаємодії 
1. Поняття вербального контакту у консультативній взаємодії (засоби). 
2. Прийоми активного слухання: перефразування, уточнення, 
резюмування, 
3. Поняття невербального контакту у консультативній взаємодії. 
4. Техніка використання невербальних засобів спілкування і правила 
невербальної поведінки консультанта. 
Література 



1. Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. 
Методы, теории и техники : практ. руководство / Айви А. Е.,  
Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. — М. : [б.и.], 2000. — С. 35 – 60. 
2. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 
спілкування / Джонсон Девід В.; пер. з анг. В. Хомика. — К. : Академія, 2003. 
—С.122–166. 
3. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости : учеб. пособ. / 
Семенова Е. М. — 3-е изд. — М. : Психотерапия, 2006. — C. 108 – 129. 
4. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування: навч. посіб. / Г. О. 
Хомич, Р. М. Ткач. — К. : МАУП, 2004. — С. 76 – 107. 

 
Тема 5. Техніки формулювання питань у консультативному процесі. 

Методика завершення консультативного діалогу 
1. Сутність питань змістовного і емоційного характеру. 
2. Види ефективних і неефективних питань. Умови постановки відкритих та 
закритих питань. 
3. Правила інтерпретації одержаної інформації. 
4. Методика завершення консультативного діалогу 
 
Література 

1. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — С. 65 
– 81. 
2. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование : [практ. руководство] / 
Александр Николаевич Моховиков ; под. ред. и предисл. В. Е. Кагана. — 2-е 
изд., доп. и перераб. — М. : Смысл, 2001. — С. 89 – 157. 
3. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. — СПб. : 
Питер, 2003. — С. 50 – 82. 

 
МОДУЛЬ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ 
 
Тема 6. Соціально-педагогічне консультування з проблем сім’ ї 
1. Консультування молоді з питань підготовки до сімейного життя. 
2. Консультативна допомога сім’ям із стабілізації сімейних стосунків. 
3. Консультативна допомога батькам у розв’язанні проблем сімейного 
виховання. 
Література 

1. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психо-логического 
консультирования : учеб. пособ. / Андрей Николаевич Елизаров. — М. : Ось-
89, 2003. — С. 47 – 112. 
2. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы 
семейного консультирования : учеб. пособ. / Карабанова О. А. — М. : 
Гардараки, 2006. — С. 280 – 309. 



3. Консультування сім’ ї : метод. поради для консультування батьків : в 
2-х ч. / за ред. В. Г. Постового. — Ч. 2. — К. : ДЦССМ, 2003. — С. 19–97. 
 
Тема 7. Соціально-педагогічне консультування в загальноосвітніх 
закладах та установах системи охорони здоров’я 
1. Суть і види соціально-педагогічного консультування у загальноосвітніх 
закладах, інтернатах. 
2. Роль соціального педагога у наданні консультативних послуг у галузі 
охорони здоров’я (форми інтервенцій, підходи у консультуванні). 
3. Особливості консультування осіб хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. 
Література 

1. Организация социально-педагогической работы в учреждениях 
образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капалевич. — Минск : 
Новое знание, 2007. — С. 12 – 56, 76 – 99, 117 – 296, 
300 – 346. 
2. Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Харченко С. Я., Краснова Н. П., ХарченкоЛ. П. — 
Луганськ : Вид-во «ЛНУ імені Тараса 
Шевченка», 2009. — С. 91 – 147, 226 – 296. 
3. Романенкова Л. О. Професійна підготовка соціальних педагогів до 
роботи у галузі охорони здоров’я (з досвіду роботи): монографія / 
Романенкова Л. О.; М-во освіти і науки України; Запорізький державний 
у-т. — Запоріжжя : ЗДУ, 2008. — С. 176 – 202. 
4. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім’ ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 
Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. — C. 19 – 97. 

 
Тема 8. . Консультативна соціально-педагогічна допомога клієнтам 

різних вікових груп,  з адиктивною поведінкою, безробітнім 
1. Особливості консультування різних вікових груп (дітей, підлітків, 
молоді, дорослих). 
2. Модель соціально-педагогічного консультування осіб з адиктивною 
поведінкою. 
3. Організація консультативної допомоги безробітним з питань зайнятості 
(профорієнтаційне консультування). 
4. Передумови і сучасний стан розвитку мережі служб «Телефонів Довіри» в 
Україні. Характеристика типових звернень абонентів. 
Література 

1. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 
подростков : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Г. В. Бурменская, 
Е. И. Захарова, О. А. Карабанова и др. — М. : Академия, 2002. — 416 с. 
2. Галустова О. В. Психологическое консультирование : конспект 
лекций / Галустова О. В. — М. : Приор-издат, 2005. — С. 175 – 194, 217 – 
230. 



3. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюиль Глэддинг; 
пер. с англ. А. Можаев. — 4-е изд. — СПб. : 2002. —С. 130–131. 
4. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование : [практ. руководство] / 
Александр Николаевич Моховиков ; под. ред. и предисл. В. Е. Кагана. — 2–е 
изд., доп. и перераб. — М. : Смысл, 2001. — 494 с. 
5. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / 
Пальчевський С. С. — К. : Кондор, 2005. — С.523 – 527 
6. Соціальна адаптація осіб звільнених від покарання: проблеми шляхи їх 
вирішення / за ред. О. В. Беци. — К. : Сфера, 2003 — С. 5–12, 24–42, 43–50, 
59–72. 
7. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. 
навч. закладів] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.]; за 
ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — С. 282–298. 
8.  Тускевич О. В. Становлення і сучасний стан розвитку мережі 
служб “Телефонів Довіри” в деяких регіонах України / О. В. Тускевич // 
Теоретичні питання освіти та виховання. – 2000. – № 9. – С. 81–85. 
9. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по 
профессиональной ориентации : [программа] / Анна Павловна Чернявская. 
— М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. — С. 7 – 23. 
 



 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. 
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Тема 1. Теоретичні основи консультування 

1. Історія розвитку консультування. 
2. Зміст основних теоретичних підходів психологічного вивчення 
особистості (біхевіорістичний, психоаналітичний, юнгіанський, 
адлеріанський, раціонально-емотивна терапія А. Елліса, клієнт-
центрована терапія К. Роджерса, екзистенційна терапія, гештальт-терапія 
Ф.Перлза). 
3. Загальні характеристики співвідношення схожості і відмінності 
психотерапевтичного, психологічного, соціально-педагогічного 
консультування. 

Основні поняття:консультування, взаємодія, бесіда, 
допомога,біхевіорістичний підхід, психоаналітичний підхід,юнгіанський 
підхід, адлеріанський підхід, раціонально-емотивна терапія, клієнт-
центрована терапія, екзистенційна терапія,гештальт-терапія, 
психотерапевтичне консультування, психологічне консультування, 
соціально-педагогічне консультування. 
Література 

1. Галустова О. В. Психологическое консультирование: конспект лекций / 
Галустова О. В. — М. : Приор-издат, 2005. — C. 19 – 30. 
2. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюиль Глэддинг ; 
пер. с англ. А. Можаев. — 4-е изд. — СПб. : 2002. — С. 27–41. 
3. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога 
: навч. посіб. / Завацька Л. М. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. — С. 38 
– 42, 60 – 65. 
4. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — С. 17 – 
20. 
5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования : [учеб. 
пособ.] / Ричард Нельсон-Джоунс. — СПб. : Питер, 2002. — С.12 – 27, 31 – 35, 
65 – 70, 193 – 199, 313 – 321, 350 – 357. 
6. Организация социально-педагогической работы в учреждениях 
образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капалевич. — Минск : 
Новое знание, 2007. — С. 44. 
7. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Сорочинська В. Є. — К. : Кондор, 2005. 
— С. 109 – 111. 
8. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування : навч. посіб. / Г. 
О. Хомич, Р. М. Ткач. — К. : МАУП, 2004. — С. 4 – 21. 



 
Тема 2. Характеристика спілкування. Комунікативні якості 
консультанта 
1. Складові, структура і логіка соціально-педагогічного спілкування. 
2. Правила спілкування. Методи спілкування: метод психологічного впливу; 
метод активного впливу; метод психологічного захисту. 
3.  Комунікативні професійно значущі якості соціального педагога-
консультанта. 
4. Причини виникнення та симптоми прояву феномену «синдрому 
вигорання», його превенція. 

Основні поняття:спілкування, функції спілкування, комунікабельність, 
комунікативна компетентність, комунікативні якості, стилі спілкування, 
бар’єри спілкування. 
Література 

1. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению или Как 
определить организаторские и коммуникативные качества личности / 
Батаршев А. В. — М. : ВЛАДОС, 1999. — С. 46 – 58. 
2. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюиль Глэддинг ; 
пер. с англ. А. Можаев. — 4-е изд. — СПб. : 2002. — С. 54–61. 
3. Кан-Калик В. Грамматика общения / Кан-Калик В. — М. :  
Роспедагенство, 1995. — С. 5 – 27. 
4. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. / С. Б. 
Комінко, Г. В. Кучер. — Тернополь : Карт-баланш, 2005. — С. 174 – 175, 320 
– 323. 
5. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії 
соціального працівника з клієнтом : навч.-метод. посіб. / [Капська А. Й., 
Долинська Л. В., Карпенко О. Г., Филипчук В. С.]; за ред. А. Й. Капської. — 
К. : ДЦССМ, 2003. — С. 4–12. 
6. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. 
Е. И. Холостовой. — М.: ИНФРА-М, 2004. — С. 124 – 131. 
7. Филатова Л. Б. Нравственно-этический компонент как базовый в 
профессиональной подготовке социальных педагогов / Л. Б. Филатова // 
Этика социальной работы : материалы методол. семинара, (Москва, 25 
ноября 1999 г.). — М. : СТИ, 2000. — С. 128 – 134. 
8. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога : [навч.-метод. 
посіб.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. — Луганськ : Вид-во 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — С. 148 – 185. 
 
Тема 4. Технологія і техніка спілкування консультанта з клієнтом 
1. Мовлення, культура, техніка мовлення. 
2. Зміст використання консультантом технік — схвалення, заспокоєння, 
відображення почуттів, саморозкриття. 
3. Особливості застосування прийомів заохочення і  зворотного зв’язку у 
консультуванні. 

Основні поняття:раппорт, емпатія, довіра, вербальний контакт, 



мовлення, культура мовлення, якості мовлення, техніка мовлення, голос, 
інтонація, пауза, активне слухання, невербальний контакт, міміка, жести, 
пози, схвалення, заспокоєння, відображення почуттів, саморозкриття, 
резюмування, уточнення, перефразування, заохочення, зворотній зв’язок, 
терапевтичний ефект. 
Література 

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння 
розвитку клієнта : навч. посіб. / Ален Айві; пер. з англ. О. Абесонової. — К. : 
Сфера, 1998. — С. 36–46, 79–83. 
2. Васьківська С. В. Підвищення професійної компетентності психолога-
консультанта програми ССМ «Громадська приймальня» : метод. матеріали / 
Васьківська С. В. — К., 1999. — С. 18 – 32. 
3. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 
спілкування / Джонсон Девід В. ; пер. з анг. В. Хомика. — К. : Академія, 
2003. — С. 49–52, 107–172. 
4. Елизаров А Н. Основы индивидуального и семейного 
психологического консультирования : учеб. пособ. / Елизаров А Н. — М. : 
Ось -89, 2003. — С. 56 – 86. 
5. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — С. 49 – 
62. 
6. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального 
педагога : учеб. пособ. для студентов пед. училищ и колледжей, 
обучающихся по специальности 0314 «Социальная педагогика» / Н. И. 
Никитина, М. Ф. Глухова. — М. : ВЛАДОС, 2005. — С. 77 – 89. 
7. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости : учеб. пособ. / 
Семенова Е. М. — 3-е изд. — М. : Психотерапия, 2006. — С. 50 – 68. 
8. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування : [посіб.].: в 2-х 
ч. /Тетяна Титаренко. — Ч. І. — К. : Главник, 2007. — С. 61 – 85. 
9. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. — 
СПб. : Питер, 2003. — С. 50 – 82. 

 
Тема 5. Шляхи ефективного консультування. Методика завершення 

консультативного діалогу 
1. Методи і техніки збору інформації (спостереження, дослідження історії 
проблеми, та ін.). 
2. Робота з запитом клієнта, правила інтерпретації одержаної інформації. 
3. Характеристика прийому аргументування. Пошук шляхів вирішення 
проблеми. 
4. Активізація, заохочення клієнта у вирішенні проблемної ситуації 
(визначення реєстру рішень). 
5. Закріплення мотивації клієнта щодо змін. Методи інформаційної 
інтервенції та емоційної підтримки клієнта. 

Основні поняття:спостереження, дослідження історії проблеми, 
формулювання питань, уточнення, перефразування, резюмування, 



інтерпретація почутого, консультативна взаємодія, зворотній зв’язок, 
тактика поступових змін, емоційна підтримка, оцінка проблеми клієнта, 
шляхи вирішення проблеми клієнта, прийняття рішення клієнтом, 
активізація, вихід з контакту. 
Література 

1. Васьківська С. В. Підвищення професійної компетентності психолога-
консультанта програми ССМ «Громадська приймальня» : метод. матеріали / 
Васьківська С. В. — К., 1999. — С. 27 – 32. 
2. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика : 
практ. Руководство : [пособ.] : в 2-х ч. — М. : Генезис, 2001. — Ч. І. — С. 5 – 
11. 
3. Галустова О. В. Психологическое консультирование: конспект лекций / 
Галустова О. В. — М. : Приор-издат, 2005. — C. 76 – 111. 
4. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — С. 63 – 
77. 
5. Мей Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 
обретать душевное здоровье / Ролло Мэй ; пер. с англ. М. Будыниной, Г. 
Пимочкиной. — М. : Апрель Пресс; Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — С. 75 – 
99, 121 – 129. 
6. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посіб. / Юрій Іванович 
Палеха. — К. : Кондор, 2008. — С. 169 – 187. 
7. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога : [навч.-
метод. посіб.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. — 
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — С. 379 – 
383. 
8. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування : навч. посіб. / Г. 
О. Хомич, Р. М. Ткач. — К. : МАУП, 2004. — С. 98 – 105. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ 

Тема 6.Консультативна допомога окремим типам сімей 
1. Зміст соціально-педагогічного консультування прийомної сім’ ї. 
2. Особливості консультування сім’ ї, що виховує дитину з особливими 
потребами. 
3. Сутність консультативної допомоги неповній сім’ ї.  

Основні поняття: сім’я, функції сім’ ї, соціальні ролі, зміст соціально-
педагогічного консультування сім’ ї, реєстр запитів з проблем сім’ ї, 
корекційний вплив. 
Література 

1. Елизаров А Н. Основы индивидуального и семейного 
психологического консультирования : учеб. пособ. / Елизаров А Н. — М. : 
Ось-89, 2003. — С. 169 – 194. 



2. Елизаров А. Н. Психологическое консультирование семьи : учеб. 
пособ. / Елизаров А. Н. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Ось-89, 2005. — С. 
59 – 64. 
3. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы 
семейного консультирования : учеб. пособ. / Карабанова О. А. — М. : 
Гардараки, 2006. — С. 280 – 309. 
4. Консультування сім’ ї: метод. поради для консультування батьків : в 
2-х ч. / за ред. В. Г. Постового. — Ч. 2. — К. : ДЦССМ, 2003. — С. 9–64. 
5. Психология семейных отношений с основами семейного 
консультирования: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. 
Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; под ред. Е. Г. Силяевой. 
— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2005. —С. 65–94, 120–136. 
6. Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: в 2-
х ч. : хрестоматия / сост. Л. Б. Шнейдер. — М. : Изд-во Московского псих.-
соц. ин-та; Ворнеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. І. — С. 608 – 659. 
7. Шнейдер Л. Б. Пособие по психологическому консультированию : 
учеб. пособ. / Лидия Бернгардовна Шнейдер. — М. : Ось-89, 2003. — С. 169 – 
192. 
8. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога : [навч.-
метод. посіб.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. — 
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — С. 226 – 
275. 
Тема 8. Деякі аспекти соціально-педагогічної консультативної допомоги 
різним категоріям клієнтів 
1. Особливості консультування людей похилого віку. 
2. Організація консультативної допомоги підліткам, молоді по запобіганню і 
профілактиці різних форм дезадаптації. 
3.  Особливості консультування осіб з суїцидальними намірами. 

Основні поняття: освітня сфера, функції соціально-педагогічного 
консультування у загальноосвітньому закладі, соціальна адаптація, 
консультування у галузі охорони здоров’я, особливості консультування ВІЛ-
інфікованих клієнтів, характеристика вікових криз, соціальна адаптація, 
соціальна дезадаптація, консультування осіб з суїцидальними намірами, 
профорієнтаційне консультування. 
Література 

1. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 
подростков : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Г. В. Бурменская, 
Е. И. Захарова, О. А. Карабанова и др. — М. : Академия, 2002. — С. 58 – 111. 
2. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюиль Глэддинг ; 
пер. с англ. А. Можаев. — 4-е изд. — СПб. : 2002. — С. 469–491. 
3. Организация социально-педагогической работы в учреждениях 
образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капалевич. — Минск : 
Новое знание, 2007. — С. 70–97. 



4. Сенягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-
родительских отношений / Сенягина Н. Ю. — М. : ВЛАДОС, 2001. — С. 36 – 
47. 
5. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім’ ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 
Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. — 115 с. 
6. Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія : навч.-метод. посіб. /Хоружа Л. 
Л. — К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. — С. 61 – 79. 
7. Шнейдер Л. Б. Пособие по психологическому консультированию : 
учеб. пособ. / Лидия Бернгардовна Шнейдер. — М. : 
Ось-89, 2003. — С. 132 – 161. 
8. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. — 
СПб. : Питер, 2003. — С. 214 – 247, 299 – 319. 
9. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією : навч. посібник для 
персоналу дитячих установ, опікунів, соц. працівників / [М. Л. Аряєв, Н. В. 
Котова, О. О. Старець, О. І. Карпенко, М. В. Рядова, І. В. Пєша, О. П. Порік, 
Н. В. Леончук]. — К. : «Кобза», 2003. — С. 103 – 150. 



 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. 
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Тема 1. Теоретичні основи консультування 
1. Охарактеризуйте соціально-педагогічне консультування в межах підходу 
орієнтованого на людину – 5 балів 
2. Визначте тенденції розвитку соціально-педагогічного консультування  – 5 
балів 
3. Опишіть функціональні обов’язки соціального педагога консультанта  – 5 
балів 
 
Тема 2. Характеристика спілкування. Комунікативні якості 
консультанта 
1. Розробіть рекомендації щодо правил (стратегій) поводження 
консультанта у ситуації конфлікту і непорозуміння з клієнтом – 20 балів  
 
Тема 3. Етапи процесу консультування 
1. Опишіть види дистанції та визначте особливості почуття міри 
спілкування з клієнтом – 5 балів  
2. Розробіть проблемну ситуацію і відповідно до неї опишіть тактику 
спілкування – 20 балів  
 
Тема 4. Технологія і техніка спілкування консультанта з клієнтом 
1. Опишіть можливі причини неуважного слухання клієнта і не сприйняття 
ним консультанта. -  – 5 балів 
2. Наведіть приклади (ситуації) словесного вираження прихильного 
ставлення до співрозмовника  – 5 балів 
3. Назвіть умови (чинники), що заважають активному слуханню  – 5 балів 
 
Тема 5. Шляхи ефективного консультування. Методика завершення 
консультативного діалогу 
1. Поясніть як ви розумієте вираз: «Самоусвідомлення через отримання 
зворотного зв’язку від інших» – 5 балів 
2. Опишіть правила роботи із запереченнями клієнта  – 5 балів 
3. Назвіть типи словесних формулювань реакцій розуміння. 
4. Напишіть список прикметників, якими можна було б охарактеризувати 
особистість клієнта  – 5 балів 
5. Продовжіть список дієслів, за якими можна було б оцінити поведінку 
клієнта (погоджується, ухиляється, критикує, аналізує, заперечує …)  – 5 
балів 



6. Опишіть методику відповіді на запит клієнта (встановлення 
альтернативних рішень, узгодження конкретних дій) – 5 балів 
7. Продовжіть речення: «Консультативна бесіда може вважатися 
ефективною, якщо: …»  – 5 балів 
8. Розробіть картку обліку проведеної консультативної бесіди і доведіть 
призначення кожного пункту – 20 балів  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ 

Тема 6.Консультативна допомога окремим типам сімей 
1. Розробіть інформаційний буклет, який містить зміст видів державної 
допомоги сім’ям з дітьми – 20 балів  
2. Визначте особливості консультування дітей, підлітків з питань 
конфліктних стосунків з батьками  – 5 балів 
3. Змоделюйте кілька проблемних ситуацій (запитів) і рекомендацій щодо 
надання консультативної допомоги  - 20 балів  
 
Тема 7. Соціально-педагогічне консультування в загальноосвітніх 
закладах та установах системи охорони здоров’я 
1. Назвіть стратегії консультативної роботи соціального педагога з учнями, 
що мають неуспішність у навчанні  – 5 балів 
2. Визначте, на яких аспектах соціальний педагог консультант має 
зосередити свою увагу при консультуванні підлітка  – 5 балів 
3. Охарактеризуйте принципи профорієнтаційної консультативної роботи в 
школі  – 5 балів 
4. Змоделюйте кілька проблемних ситуацій (запитів) і рекомендацій щодо 
надання консультативної допомоги  – 20 балів 
 
 
Тема 8. Деякі аспекти соціально-педагогічної консультативної допомоги 
різним категоріям клієнтів 
1. Оформіть пакет правових документів, щодо соціального захисту дітей з 
особливими потребами, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування. Визначте в них той зміст, який можна використовувати у 
інформаційно-консультативній соціально-педагогічній практиці  – 20 балів 
2. Опишіть модель консультативно-профілактичної роботи 
соціального педагога з підлітками та молоддю  – 5 балів 
3. Змоделюйте кілька проблемних ситуацій (запитів) і рекомендацій щодо 
надання  консультативної допомоги  – 20 балів 
 

 



VІІ.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 



 
VІІІ.СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

9.  

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціально-педагогічне 
консультування» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100 

 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 
зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у наступній таблиці. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 

  
№ 

 
п/п 

 
Вид діяльності 

Кількість 
рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій 8 
2. Відвідування семінарських занять 6 
3.  Семінарські заняття  60 
4. Практичні заняття - 
5. Лабораторні роботи - 
6. Модульні контрольні роботи (1, 2) 50 
7. Самостійна робота 250 
   
Підсумковий рейтинговий бал 374 
Коефіцієнт  3,74 

10.  
11.  

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

17. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 

18.  

� Методи усного контролю: індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування. 

�  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, 
есе. 

� Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої 
знання, самоаналіз. 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 

балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 

шкалою 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
 

1 – 34 
 

«незадовільно» 
(з обов’язковим 

F 
 



 
35 – 59 

повторним курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю 

повторного складання) 

 
FX 

60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 

 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-

бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у наступній таблиці. 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 

 
«відмінно» ставиться за ґрунтовні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, що передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та вмінь. 

«добре» ставиться за демонстрування студентом знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 
достатньому обсязі, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою; можливі суттєві помилки у виконанні 
практичних завдань, але студент спроможний усунути їх за 
допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 
що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 
вивчення. 

 
� Кожний модуль містить бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
� Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
� ІНДЗ «есе», які виконує студент за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. 
� Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
 



ІX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
� опорні конспекти лекцій; 
� навчальні посібники; 
� робоча навчальна програма; 
� збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 
� засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю). 
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Основна 

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння 
розвитку клієнта : навч. посіб. / Ален Айві ; пер. з англ. О. Абесонової. — К.: 
Сфера, 1998. — 342 с. 

2. Васьківська С. В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: 
технологія ведення консультативного діалогу / Світлана Василівна 
Васьківська. — К. : Главник, 2006. — 128 с. 

3. Галустова О. В. Психологическое консультирование: конспект лекций 
/ Галустова О. В. — М. : Приор-издат, 2005. — 240 с. 

4. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюэль Глэддинг; 
гл. ред. Е Строганова. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 736 с. 

5. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 
спілкування / Джонсон Девід В.; пер. з анг. В. Хомика. — К. : Академія, 2003. 
— 288 с. 

6.  Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального 
педагога : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Завацька Л. М. — К. : 
Видавничий Дім «Слово», 2008. — 240 с. 

7. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери /За заг. Ред.. проф.. І.Д. 
Звєрєвої.- Київ, Сімферополь:Універсум, 2012. – 536 с. 

8.  Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії 
соціального працівника з клієнтом / за ред. А. Й. Капської. — К. : ДЦССМ, 
2003. — 87 с. 

9. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — 307 с. 

10. Мей Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 
обретать духовное здоровье / Ролло Мэй; пер. с англ. М. Будыниной, Г. 
Примочкиной. — М. : Апрель Пресс: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 256 с. 

11. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального 
педагога : [учеб. пособ. ] / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. — М. : ВЛАДОС, 
2007. — 399 с. 

12. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования : [учеб. 
пособ.] / Ричард Нельсон-Джоунс. — СПб. : Питер, 2002. — 464 с. 

13. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога : [навч.-
метод. посіб.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. — 
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — 562 с. 
 

Додаткова 
1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: теория и опыт : 

учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Галина Сергеевна 
Абрамова. — М. : Академия, 2000. — 240 с. 

2. Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. 
Методы, теории и техники : практ. руководство / Айви А. Е., Айви М. Б., 
Саймэк-Даунинг Л. — М. : [б.и.], 2000. — 487 с. 



3. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению или Как 
определить организаторские и коммуникативные качества личности / 
Батаршев А. В. — М. : ВЛАДОС,1999. — 176 с. 

4. Беляева Л. А. Категории «социальная работа» и «социально-
педагогическая деятельность» в их взаимосвязи / Л. А. Беляева, М. А. 
Беляева // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. / [отв. 
ред. М. А. Галагузова]. — Екатеринбург : Изд-во «СВ-6», 1998. — Вып. 3. — 
С. 185–196. 

5. Васьківська С. В. Підвищення професійної компетентності психолога-
консультанта програми ССМ «Громадська приймальня» : метод. матеріали / 
Васьківська С. В. — К., 1999. — 65 с. 

6. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій 
[для вищ. навч. закл.] / Вайнола Р. Х. — К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 
2008. — 152 с. 

7. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика : 
практ. руководство : [пособ.] : в 2-х ч. — М. : Генезис, 2001. — Ч. І. — 160 с. 

8. Вітвицька С. С. Формування гностичних умінь у студентів в процесі 
вивчення педагогічних дисциплін як педагогічна проблема / С. С. Вітвицька 
// Формування виховних умінь майбутніх педагогів: зб. наук. пр. / [за ред. О. 
Дубасенюк]. — Житомир : ЖДПІ, 1996. — С. 87–99. 

9. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 
подростков : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Г. В. Бурменская, 
Е. И. Захарова, О. А. Карабанова и др. — М. : Академия, 2002. — 416 с. 

10. Горностай П. П. Методи дії в навчанні та супервізії психологів-
консультантів / П. П. Горностай // Науковий вісник Чернівецького 
університету : зб. наук. пр. / Чернівецький університет. — Чернівці : Рута, 
2004. — Вип. 209. Педагогіка та психологія. — С. 30–35. 

11. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією : навч. посібник для 
персоналу дитячих установ, опікунів, соц. працівників / [М. Л. Аряєв, Н. В. 
Котова, О. О. Старець, О. І. Карпенко, М. В. Рядова, І. В. Пєша, О.П. Порік, 
Н. В. Леончук]. — К. : «Кобза», 2003. — 167 с. 

12. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного 
психологического консультирования : учеб. пособ. / Андрей Николаевич 
Елизаров. — М. : Ось-89, 2003. — 336 с. 

13. Елизаров А. Н. Психологическое консультирование семьи : учеб. 
пособ. / Елизаров А. Н. — 2–е изд., перераб. и доп. — М. : Ось-89, 2005. — 
400 с. 

14. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка: підручник / М. Б. Євтух, О. П. 
Сердюк. —К. : МАУП, 2002. — 232 с. 

15. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. пособ. / Зимняя И. А. 
— Ростов н/Д. : Изд-во «Феникс»,1997. — 480 с. 

16. Исмагилова Ф. С. Основы профессионального консультирования : 
учеб. пособ. / ред. Э. Ф. Зеер. — М.: Изд-во Моск. псих.-соц. ин-та ; Ворнеж : 
Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. — 256 с. 



17. Кан-Калик В. Грамматика общения / Кан-Калик В. — М. : 
Роспедагенство, 1995. — 108 с.  

18. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы 
семейного консультирования: учеб. пособ. / Карабанова О. А. — М. : 
Гардараки, 2006. — 320 с.  

19. Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних праців-ників в 
умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-
технологічний аспекти : монографія / Карпенко О. Г.; М-во освіти і науки 
України; Національний педагогічний ун-т. імені М. П. Драгоманова. — 
Дрогобич : Коло, 2007. — 369 с. 

20. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. / 
Коваль Л. Г., Зверева І. Д., Хлєбік С. Р. — К. : ІЗМН, 1997. — 392 с. 

21. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. / С. Б. 
Комінко, Г. В. Кучер. — Тернополь : Карт-баланш, 2005. — 406 с. 

22. Консультування з питань вагітності : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Я. 
Жилки, О. Г. Карагодіної. — К. : Кобза, 2007. — 136 с. 

23. Консультування сім’ ї : метод. поради для консультування батьків : в 
2-х ч. / за ред. В. Г. Постового. — Ч. 2. — К. : ДЦССМ, 2003. — 303 с. 

24. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая 
психотерапия [учеб. пособ.] / Римантас Кочюнас. — М. : Академический 
Проект: ОППЛ, 2002. — 464 с. 

25. Красило А. И. Психологическое консультирование: проблемы, 
технологии : учеб. пособ. / Красило А. И. — М.: Издательство московського 
психолого-социального института ; Воронеж : Издательство НПО «МОДЕК», 
2007. — 504 с. 

26. Леонтьев А. А. Психология общения : [учеб.-метод. пособ.] / 
Леонтьев А. А. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Смысл, 1997. — 365 с. 

27. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 
доверительной беседы / Лютова-Робертс Е. К. — СПб. : Речь, 2007. — 307 с. 

28. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование : [практ. 
руководство] / Александр Николаевич Моховиков ; под. ред. и предисл. В. Е. 
Кагана. — 2–е изд., доп. и перераб. — М. : Смысл, 2001. — 494 с. 

29. Мустаева Ф. А. Социальная педагогика: ученик для вузов / Мустаева 
Ф. А. — М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. — 
528 с. 

30. Немов Р. С. Психологическое консультирование : учеб. пособ. / 
Немов Р. С. — М. : ВЛАДОС, 2001. — 528 с. 

31. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога 
: учеб. пособ. для студентов пед. училищ и колледжей, обучающихся по 
специальности 0314 «Социальная педагогика» / Н. И. Никитина, М. Ф. 
Глухова. — М. : ВЛАДОС, 2005. — 399 с. 

32. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Раиса 
Викторовна Овчарова. — М. : ТЦ Сфера, 2001. — 480 с.  

33. Огнев А. С. Организованное консультирование в стиле коучинг / 
Олександр Сергеевич Огнев. — СПб. : Изд-во «Речь», 2003. — 192 с. 



34. Организация социально-педагогической работы в учреждениях 
образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капалевич. — Минск : Новое 
знание, 2007. — 346 с. 

35. Основи психолого-управлінського консультування : навч. посіб. / 
Карамушка Л. М., Коломінський Н. Л., Войтович М. В. ; за ред. Л. М. 
Карамушки. — К. : МАУП, 2002. — 136 с. 

36. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Юрій Іванович 
Палеха. — К. : Кондор, 2008. — 356 с. 

37. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Пальчевський 
С. С. — К. : Кондор, 2005. — 560 с.  

38. Полтавець В. І. Соціальна робота в Україні : перші кроки / під ред. 
В. І. Полтавця. — К. : Видавничий дім «КМ Аcademia», 2000. — 236 с. 

39. Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Харченко С. Я., Краснова Н. П., Харченко Л. П. — Луганськ 
: Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — 562 с. 

40. Психологические тесты : в 2-х т. / под ред. А. А. Карелина. — М. : 
ВЛАДОС, 2003. — Т. 2. — 248 с. 

41. Психология семейных отношений с основами семейного 
консультирования : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. 
Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др. ; под ред. Е. Г. Силяевой. 
— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2005. — 192 с. 

42. Романенкова Л. О. Професійна підготовка соціальних педагогів до 
роботи у галузі охорони здоров’я (з досвіду роботи) : монографія / 
Романенкова Л. О. ; М-во освіти і науки України ; Запорізький державний у-
т. — Запоріжжя : ЗДУ, 2008. — 388 с. 

43. Самоукина Н. В. Практический психолог в школе : лекции, 
консультирование, тренинги / Самоукина Н. В. — М. : Изд-во Института 
Психотерапии, 2003. — 244 с. 

44. Самоукина Н. В. Практический психолог в школе : лекции, 
консультирование, тренинги / Самоукина Н. В. — М. : Изд-во Института 
Психотерапии, 2003. — 244 с. 

45. Семёнова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога : 
учеб. пособ. — 3-е изд. — М. : Психотерапия, 2006. — 256 с.  

46. Семиченко В. А. Психологія спілкування : навч. посіб. / Семиченко В. 
А. — К. : Магістр — S, 1998. — 112 с. 

47. Сенягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-
родительских отношений / Сенягина Н. Ю. — М. : ВЛАДОС, 2001. — 96 с. 

48. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Сорочинська В. Є. — К. : Кондор, 2005. 
— 208 с. 

49. Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: в 2-х 
ч. : хрестоматия / сост. Л.Б. Шнейдер. — М. : Изд-во Московского псих.-соц. 
ин-та; Ворнеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. І. — 728 с. 

50. Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: в 2-х 
ч. : хрестоматия / сост. Л.Б. Шнейдер. — М.: Изд-во Московского псих.-соц. 



ин-та; Ворнеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. ІІ. — 712 с. 
Старшенбаум Г. В. Тренинг навыков практического психолога: 
интерактивный ученик : игры, тесты, упражнения. — 2- е изд. — М. : 
Психотерапія, 2008. — 416 с. 

51. Соціальна педагогіка : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. А. Й. Капської. 
— К. : ІЗМН, 1998. — 220 с. 

52. Соціальна педагогіка : підручник / [А. Й. Капська, Л. І. Мішик, З. І. 
Зайцева та ін.] ; за ред. А. Й. Капської. —2-е вид., перероб. та доп. — К. : 
Центр навчальної літератури, 2003. — 256 с. 

53. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. 
Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр учбової 
літератури, 2008. — 336 с. 

54. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. 
навч. закладів] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за 
ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 316 c.  

55. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. Е. И. 
Холостовой. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 400 с 

56. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / за заг. ред. 
А. Й. Капської. — К. : УДЦССМ, 2000. — 372 с. 

57. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування: [посіб.]. : в 
2-х ч. /Тетяна Титаренко. — Ч. І. — К. : Главник, 2007. — 143 с. 

58. Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе: методология, 
разработка и практика проведения / Трайнев В. А. — М. : Дашков и К, 2002. 
— 360 с. 

59. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. — 
СПб. : Питер, 2003. — 544 с. 

60. Хахлаева О. В. Основы психологического консультирования и 
психологической коррекции : учеб. пособ. для студентов высш. учеб. 
заведений / Хахлаева О. В. — 5-е изд., стер. — М. : Академия, 2008. — 208 с.  

61. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування : навч. посіб. / Г. 
О. Хомич, Р. М. Ткач. — К. : МАУП, 2004. — 152 с. 

62. Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія : навч.-метод. посіб. / Хоружа 
Л. Л. — К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. — 96 с. 

63. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по 
профессиональной ориентации: [программа] / Анна Павловна Чернявская. — 
М. : ВЛАДОС–ПРЕСС, 2001. — 96 с. 

64. Шнейдер Л. Б. Пособие по психологическому консультированию : 
учеб. пособ. / Лидия Бернгардовна Шнейдер. — М. : Ось-89, 2003. — 272 с. 

65. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім’ ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 
Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. — 115 с. 

 



Н
авч

ал
ьн

о-м
етоди

ч
н

а к
ар

та ди
сц

и
п

л
ін

и «С
оц

іал
ьн

о-п
едагогіч

н
е 

к
он

сул
ьтуван

н
я» 

 
М

одул
і 

Зм
істов

и
й м

одул
ь 1 

к
іл

ьк
ість бал

ів  
199 бал

ів  

Т
ем

и
 л

ек
ц

ій
  

Теоретичні основи 
консультування   
 

Характеристика спілкування. 
Комунікативні якості 
консультанта 
 

Етапи процесу консультування 
 

Технологія і техніка 
спілкування консультанта з 
клієнтом 
 

Шляхи ефективного 
консультування. Методика 
завершення консультативного 
діалогу 
 

 
1 бал 

1 бал 
1 бал 

1 бал 
1 бал 

Т
ем

и
 сем

ін
ар

ів 

Теоретичні основи 
консультування 

 

Характеристика спілкування. 
Комунікативні якості 
консультанта 

 

Технологія і техніка 
спілкування консультанта з 
клієнтом 

 

Шляхи ефективного 
консультування. Методика 

завершення 
консультативного діалогу 

Консультативна 

 
11 бал

ів  
11 бал

ів 
11 бал

ів 
11 бал

ів 

Зав
дан

н
я дл

я 
сам

остій
н

ої 
р
оботи

  

Теоретичні основи консультування   
(15 балів)  

Характеристика спілкування. 
Комунікативні якості консультанта 
(20 балів) 
 

Етапи процесу консультування 
(25 балів) 
 

Технологія і техніка спілкування 
консультанта з клієнтом 
(15 балів) 

Шляхи ефективного консультування. 
Методика завершення 
консультативного діалогу 
(50 балів) 



Види модульного 
контролю Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

 

Всього: 374 балів  

Розрахунок коефіцієнту: 374: 100 = 3,74 
 
 


