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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Змістовий модуль «Психологічне консультування» 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 5 / 150 год 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів з 

розподілом:  

5 

Обсяг кредитів 5 5 

Обсяг годин, в тому числі: 150 150 

Аудиторні 56 20 

Модульний контроль 10 --- 

Самостійна робота 54 100 

Семестровий контроль 30 30 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  ознайомити з технологією психологічного консультування. 

Завдання: оволодіти компетентностями загальними (світоглядна, 

комунікативна, міжособистісна взаємодія, критичне мислення, креативна) та 

фаховими (професійні цінності, соціальний інтелект, емоційний інтелект, 

когнітивна гнучкість, організація процесу психологічної взаємодії, 

прогностичні навички, саморефлексія, здатність здійснювати 

психокорекційну та психоконсультативну діяльність). 

3 Результати навчання за дисципліною 

1. Знати та розуміти предметну галузь. 

2. Знати основні теоретичні положення професійної етики психолога, прав 

та обмежень психолога у консультативній діяльності, межі 

відповідальності психолога та права залежної особи (клієнта). 

3. Застосовувати  психотехніки у психопрактичній діяльності. 

4. Уміти організовувати та здійснювати психологічне консультування; 

формулювати запит у ході психологічного консультування; застосовувати 

технології психологічного консультування. 

5. Уміти аналізувати ефективність психопрофілактичної та психокорекційної 

допомоги за визначеними критеріями. 

6. Встановлювати ефективну міжособистісну взаємодію; демонструвати 

адекватне застосування психологічних прийомів та методів 

комунікативної взаємодії у професійній діяльності. 
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7. Обирати доречної стратегії для вирішення поставленого завдання, 

побудованої на обмірковуванні професійної ситуації і власних базових 

компетенції. 

8. Володіти високим рівнем соціальної відповідальності та громадянської 

самосвідомості. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Основи психологічного консультування 

Тема 1. Сутність психологічного 

консультування 

8 2 2    4 

Тема 2. Процес організації бесіди 8 2  2   4 

Тема 3. Технологія психологічного 

консультування 

9   4   5 

Модульний контроль 2  

Разом 27 4 2 6   13 

Змістовий модуль 2. Специфічне психологічне консультування 

Тема 4. Психологічне 

консультування в межах телефону 

довіри 

10 2 2 2   4 

Тема 5. Екстерна психологічна 

допомога 

9  2 2   5 

 2  

Разом 21 2 4 4   9 

Змістовий модуль 3.Проблемне психологічне консультування 

Тема 6. Психологічне 

консультування осіб в кризових 

станах 

8 2  2   4 

Тема 7. Консультативна робота із 

психологічною травмою 

9  2 2   5 

Тема 8. Психологічне 

консультування залежної 

особистості 

9 2  2   5 

Модульний контроль 2  

Разом 28 4 2 6   14 
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Змістовий модуль 4. Сімейне психологічне консультування 

Тема 9. Проблеми сімейного 

психологічного консультування 

11 2 2 2   5 

Тема 10. Особливості 

психологічного консультування 

подружніх пар 

10  2 4   4 

Модульний контроль 2  

 23 2 4 6   9 

Змістовий модуль 5.Психолого-педагогічне консультування 

Тема 11. Психологічне 

консультування батьків дітей з 

особливими освітніми потребами  

10 2 2 2   4 

Тема 12. Психолого-

консультативний супровід 

освітнього процесу 

9  2 2   5 

Модульний контроль 2  

 21 2 4 4   9 

Усього 120 14 16 26   54 

Семестровий контроль 30       

Разом 150       
Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.  

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Основи психологічного консультування 

Тема 1. Сутність психологічного 

консультування 

10 2     8 

Тема 2. Процес організації бесіди 10 2     8 

Тема 3. Технологія психологічного 

консультування 

10   2   8 

Разом 30 4  2   24 

Змістовий модуль 2. Специфічне психологічне консультування 

Тема 4. Психологічне 

консультування в межах телефону 

довіри 

10   2   8 

Тема 5. Екстерна психологічна 10      10 
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допомога 

Разом 20   2   18 

Змістовий модуль 3.Проблемне психологічне консультування 

Тема 6. Психологічне 

консультування осіб в кризових 

станах 

10  2    8 

Тема 7. Консультативна робота із 

психологічною травмою 

10   2   8 

Тема 8. Психологічне 

консультування залежної 

особистості 

10      10 

Разом 30  2 2   26 

Змістовий модуль 4. Сімейне психологічне консультування 

Тема 9. Проблеми сімейного 

психологічного консультування 

10  2    8 

Тема 10. Особливості 

психологічного консультування 

подружніх пар 

10   2   8 

 20  2 2   16 

Змістовий модуль 5.Психолого-педагогічне консультування 

Тема 11. Психологічне 

консультування батьків дітей з 

особливими освітніми потребами  

10   2   8 

Тема 12. Психолого-

консультативний супровід 

освітнього процесу 

10   2   8 

 20  2 2   16 

Усього  120 4 4 12   100 

Семестровий контроль 30       

Разом 150       
Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.  

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 1. Сутність психологічного консультування 

Фахівці консультативної допомоги. Визначення психологічного 

консультування. Принципи психологічного консультування. Вимоги до 

консультанта. Задачі та цілі консультування. Роль відповідальності клієнта у 

консультуванні. Позиції консультанта. Засоби впливу консультанта у процесі 

консультування. Організація консультативної бесіди: простір та час. Сфери 

застосування психологічного консультування.  



5 
 

Основні поняття теми: психологічне консультування, принципи 

консультування, бесіда, позиції консультанта, відповідальність клієнта, 

простір та час консультування. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [2; 3;5; 6 ] 

Додаткова [7; 15] 

Тема 2. Процес організації бесіди  

Підготовка до консультування. Сутність методу бесіди. Загальна 

характеристика етапів бесіди. Знайомство як початок бесіди. Мета та 

завдання бесіди. Роль консультанта в бесіді. Формування запиту. 

Розпитування клієнта та його фази. Гіпотези консультанта. 

Психокорекційний вплив. Завершення бесіди (підсумки, перспективи 

подальшої взаємодії консультанта та клієнта, прощання з клієнтом). 

Основні поняття теми: бесіда, етапи бесіди, запит, гіпотези 

консультанта, психокорекційний вплив бесіди, вербальна та невербальна 

комунікація. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2; 3;5;6 ] 

Додаткова [7; 15] 

 

Тема 3. Технологія психологічного консультування 

Загальна характеристика технології психологічного консультування. 

Контакт з клієнтом.  

Вербальна комунікація. Організація мовлення в діалозі. Робота зі 

змістовними структурами мовлення клієнта. Наближення мовлення 

консультанта до мовлення клієнта. Характеристики висловлювань 

консультанта. Використання альтернатив, парадоксальних питань, 

уточнення, загострення, інтерпретацій, перефразування.  

Невербальна комунікація у ході консультування. Підлаштовування поз, 

дихання, тону та гучності голосу. Контакт очей, вираз обличчя. Аналіз 

емоційних переживань та їх акцентування. Використання пауз.  

Технічні помилки консультування та шляхи їх подолання. 

Основні поняття теми: контакт, вербальна та невербальна 

комунікація, діалог, альтернативи, парадоксальні питання, уточнення, 

загострення, інтерпретацій, перефразування, пози, тон та гучність голосу, 

контакт очей, емоційні переживання.  

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2; 3;5; 6 ] 

Додаткова [7;14; 15] 

 

Змістовий модуль 2. 

СПЕЦИФІЧНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Тема 4. Психологічне консультування в межах телефону довіри 
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Організація консультативної телефонної допомоги. Методологічні 

основи консультування по телефону. Специфічне та загальне стандартного та 

телефонного консультування. Стадії телефонного консультування та їх 

характеристика. Методи впливу у телефонному консультуванні: 

інтерпретація, інформування, саморозкриття, зворотній зв'язок, логічна 

послідовність, виливальне резюме, відкриті та закриті запитання, переказ, 

відображення почуттів, резюме. 

Основні поняття теми: телефонне консультування, стадії 

телефонного консультування, методи телефонного консультування. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [4 ] 

Додаткова [2;10; 18] 

 

Тема 5. Екстерна психологічна допомога  

Характеристика кризових переживань: травматичний стрес, гострий 

стресовий розлад, посттравматичний синдром. 

Огляд базових понять: катастрофа, надзвичайні та екстремальні 

ситуації, кризові ситуації та криза. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

Загальна характеристика вплину екстремальної ситуації на людину.  

Екстерна психологічна допомога: характеристика умов роботи 

психолога в екстремальних ситуаціях, сутність екстреної психологічної 

допомоги, суб’єкти допомоги.  

Психологія тероризму. Психологічний портрет терористів. 

Характеристика особистості та поведінка жертв терактів. Феномен 

«стокгольмського синдрому» та умови для його виникнення.  

Основні поняття теми: кризові стани, травматичний стрес, гострий 

стресовий розлад, посттравматичний синдром, екстерна психологічна 

допомога, тероризм, «стокгольмського синдрому». 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [2; 4;5 ] 

Додаткова [10;13; 17] 

 

Змістовий модуль 3. 

ПРОБЛЕМНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Тема 6. Психологічне консультування осіб в кризових станах 

Характеристика кризових переживань. Основні психологічні підходи 

до подолання особистісного неблагополуччя. Психофізіологічний підхід: 

профілактика стресових розладів. Соціально-психологічний підхід: кризове 

консультування. Особистісно-орієнтований підхід: розв’язання внутрішніх 

конфліктів особистості.  

Основні поняття теми: кризові стани, втрата смислу життя, кризове 

консультування. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 3;5 ] 
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Додаткова [2;7; 10; 14; 13;15] 

 

Тема 7. Консультативна робота із психологічною травмою  

Травматичні ситуації. Діагностика травматизації. Прояви і наслідки 

травматизації. Умови успішного подолання травми. Робота з особистісними 

ресурсами. Посттравматичні розлади. Допомога в подоланні 

посттравматичних проявів.  

Психологічні технології в подоланні неконструктивних страхів (страх 

ситуації, страх тривоги, страх себе).  

Специфіка психологічного консультування жертв насильства, схильних 

до суїцидної поведінки, осіб, які втратили близьких, невиліковно хворих, 

тощо. Сутність переживання горя. 

Основні поняття теми: психологічна травма, посттравматичні 

розлади, страхи, самотність, суїцид, переживання горя. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 3;5 ] 

Додаткова [2; 10; 14; 17;18] 

 

Тема 8. Психологічне консультування залежної особистості 

Сутність понять адиктивна поведінка, залежна та співузалежнена 

особистість. Види залежностей. Чинники залежної поведінки. Типи 

співузалежнених жінок. Характеристика залежних та співузалежнених 

підлітків.  

Специфіка психологічного консультування з залежними та 

співузалежненими. Модель психологічного консультування школярів з 

проблеми залежної поведінки. Професійно важливі якості консультанта. 

Основні поняття теми: адиктивна поведінка, залежна особистість, 

співузалежнена особистість. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [2; 3;5 ] 

Додаткова [9;11; 22] 

 

Змістовий модуль 4. 

СІМЕЙНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Тема 9. Проблеми сімейного психологічного консультування  

Основні питання сімейного консультування. Сутність сімейної системи. 

Ознаки дизфункціональної та функціональної сім’ї. Гармонія подружніх 

стосунків. Типи батьків (критикуючи, опікаючі, відсторонені). Сутність 

батьківських настанов в процесі розвитку дитини.  

Правила ефективної взаємодії та спілкування батьків з дитиною. 

Правила, обмеження, покарання в житті дитини. Технологія сімейного 

консультування батьків та дітей. 

Основні поняття теми: сімейне консультування, сімейна система, 

дизфункціональна сім’я, дитячо-батьківські стосунки. 
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Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 2;3;5 ] 

Додаткова [1;7; 12; 15; 19] 

 

 

Тема 10. Особливості психологічного консультування подружніх 

пар  

Основні питання сімейного консультування. Специфіка консультування 

молодят. Використання психологічної діагностики при консультуванні молодят.  

Характеристика консультування подружніх пар. Зміст подружніх 

проблем. Особливості консультування подружніх пар. Організація роботи з 

подружньою парою та з одним із подружжя. Причини звернень подружжя. 

Тривалість роботи з парою. Технологія роботи з парою. Використання 

домашніх завдань. Особливості роботи з проблем розподілу ролей. Техніка 

конструктивних переговорів. Дефіцит довіри та близькості у стосунках 

подружжя. 

Консультування одного з подружжя. Основні проблеми звертання: 

пасивність позиції у сім’ї, залежність від батьків.  

Переживання розлучення з партнером. Специфіка консультування тих 

хто розлучається. 

Основні поняття теми: сімейне консультування, молодята, 

подружжя, розподіл ролей, техніка конструктивних переговорів, розлучення, 

страх самотності.  

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 2;3;5 ] 

Додаткова [7; 12; 15] 

 

Змістовий модуль 5. 

ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

 Тема 11. Психологічне консультування батьків дітей з особливими 

освітніми потребами  

Специфіка консультування батьків дітей з особливими освітніми 

потребами. Первинне консультування, збір анамнезу дитини. Актуальні 

проблеми розвитку, виховання та навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Емоційні переживання батьків, що виховують дитину з особливими 

освітніми потребами Етапи переживання горя. Базові питання 

психологічного консультування особливих батьків: прийняття особливої 

дитини, переживання соціального сорому, порушення сімейної системи, 

стилі виховання, правила та обмеження в житті дитини, взаємодія з 

сіблінгами тощо. Етичні принципи консультування батьків особливої дитини. 

Основні поняття теми: анамнез, первинне консультування батьків,  

етапи переживання горя, соціальний сором, особливі освітні потреби, 

сіблінги. 
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Рекомендовані джерела: 

Основна [1; 3;5 ] 

Додаткова [4; 6;20;21] 

 

Тема 12. Психолого-консультативний супровід освітнього процесу  

Специфіка групового та індивідуального консультативного супроводу. 

Особливості організації консультування вчителів та вихователів з проблем 

дитини. Базові проблеми консультування педагогів в межах навчально-

виховного процесу. Тривожні, гіперактивні, агресивні та невпевнені діти. 

Психологічна готовність до школи. Проблеми шкільної неуспішності. 

Організація спільних консультацій з батьками та педагогами. Надання 

рекомендацій в процесі консультативного супроводу батьків та педагогів. 

Консультативний супровід в інклюзивному освітньому процесі. 

Основні поняття теми: консультативний супровід фахівців, освітній 

процес, інклюзія.  

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 3;5;7;8 ] 

Додаткова [1;3; 4; 5; 6;16] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів денної 

форми навчання 

Вид діяльності 

студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Відвідування 

практичних занять 

1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 2 20 1 10 2 20 2 20 

Робота на 

практичному занятті 

10 3 30 2 20 3 30 3 30 2 20 

Лабораторна робота 

(в тому числі 

10           
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допуск, виконання, 

захист) 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 3 15 2 10 3 15 2 10 2 10 

Виконання 

модульної роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30           

Разом           

Максимальна кількість 

балів: 60 (423:60) 

 86  80  86  91  80 

Розрахунок коефіцієнта: 

7,05 

          

Семестровий контроль: 

40 балів 

          

 

6.1.2 Система оцінювання навчальних досягнень студентів заочної 

форми навчання 

Вид діяльності 

студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а
 к

іл
ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 
Відвідування лекцій 1 2 2         

Відвідування 

семінарських занять 

1     1 1 1 1   

Відвідування 

практичних занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10     1 10 1 10   

Робота на 

практичному занятті 

10 1 10 1 10 1 10 1 10 2 20 

Лабораторна робота 

(в тому числі 

допуск, виконання, 

захист) 

10           

Виконання завдань 

для самостійної 

5 3 15 2 10 3 15 2 10 2 10 
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роботи 

Виконання 

модульної роботи 

25           

Виконання ІНДЗ 30           

Разом  28  21  37  32  32 

Максимальна кількість 

балів: 100 (150:60) 

          

Розрахунок коефіцієнта: 

2,5 

          

Семестровий контроль: 

40 балів 

          

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 1. Сутність психологічного консультування  

Завдання:  

Визначити сфери застосування психологічного консультування та 

охарактеризувати його специфіку в цих сферах, обґрунтувати вашу думку, 

вказати використані джерела (ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 2. Процес організації бесіди  

Завдання:  

Визначити можливі помилки консультанта, охарактеризуйте їх та 

обґрунтувати вашу думку, вказати використані джерела (ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 3. Технологія психологічного консультування  

Завдання:  
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Співвіднести консультативні прийоми з етапами бесіди, обґрунтувати 

вашу думку, вказати використані джерела (ресурси). 

 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Змістовий модуль 2. 

СПЕЦИФІЧНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Тема 4. Психологічне консультування в межах телефону довіри  

Завдання:  

 Охарактеризувати специфічне та загальне очного, телефонного та 

онлайн консультування (мета, процедура, методи, проблемне поле). 

обґрунтувати вашу думку, вказати використані джерела (ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 5. Екстерна психологічна допомога  

Завдання:  

 Здійсніть порівняльний аналіз екстреної психологічної допомоги,  

психологічного консультування, психотерапії. Основні параметри аналізу: 

мета, завдання, умови здійснення, особливості організації процесу, роль 

психолога. Обґрунтувати вашу думку, вказати використані джерела 

(ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 
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Змістовий модуль 3. 

ПРОБЛЕМНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 6. Психологічне консультування осіб в кризових станах 

Завдання:  

Визначити типи кризової ситуацій клієнта (на ваш вибір) та окреслити 

специфіку консультативної допомоги. Основні параметри аналізу: мета, 

завдання, умови здійснення, особливості організації процесу, роль психолога. 

Обґрунтувати вашу думку, вказати використані джерела (ресурси). 

 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 7. Консультативна робота із психологічною травмою 

Завдання:  

Підберіть та охарактеризуйте ефективну, на ваш погляд, техніку роботи 

зі страхами в психологічному консультуванні, обґрунтуйте свою думку. 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 8. Психологічне консультування залежної особистості 

Завдання:  

Виділіть основні (3-5), на Ваш погляд, фактори формування залежної 

поведінки та проранжуйте їх за значимістю. Обґрунтувати вашу думку, 

вказати використані джерела (ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 
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Змістовий модуль 4. 

СІМЕЙНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Тема 9. Проблеми сімейного психологічного консультування 

Завдання:  

 Виділіть основні правила ефективної взаємодії батьків з дитиною (3-5), 

проранжуйте їх та обґрунтуйте вашу думку. Вказати використані джерела 

(ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 10. Особливості психологічного консультування подружніх 

пар 

Завдання:  

Дати перелік психодіагностичних методик, що можуть бути використані 

при консультуванні подружжя і з якою метою, обґрунтувати вашу думку, 

вказати використані джерела (ресурси). 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Змістовий модуль 5. 

ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 11. Психологічне консультування батьків дітей з особливими 

освітніми потребами  

Завдання:  

Окресліть основні психологічні проблеми батьків дітей з особливими 

освітніми потребами 3-5, визначте їх причини та запропонуйте рекомендації 

щодо їх подолань. 

Критерії оцінювання:  
№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 
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1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

 

Тема 12. Психолого-консультативний супровід фахівців освітнього 

процесу 

Завдання:  

Охарактеризуйте основні етичні правила консультативного супроводу 

фахівців навчально-виховного процесу, обґрунтуйте вашу думку, вкажіть 

використані джерела (ресурси). 

 

Критерії оцінювання: 

№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента демонструє знання з означеної проблематики. 2 бали 

2. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Разом 5 балів 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

Змістовий модуль 1. Основи психологічного консультування 

МКР 1 Письмове тестування (25 

тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

1 бал 

Змістовий модуль  2. Специфічне психологічне консультування 

МКР 2 
Письмова робота, що містить 

3 формалізованих завдання 

  

Перше завдання має 

теоретичне спрямування, 

вимагає від студента 

розуміння сутності поняття; 

Відповідь студента 

сформульована на основі 

наявності знань з означеної 

проблематики та розуміння її 

сутності. 

3 бали 

Відповідь висвітлює 

проблему у повному обсязі.   

2 бали 

Друге завдання потребує 

навичок аналізу, 

співставлення, узагальнення 

та спрямовано на здатність 

Відповідь студента 

ґрунтується на розумінні 

сутності знань з означеної 

проблематики.  

5 балів 
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студента виділяти головне 

та другорядне, схоже та 

відмінне, встановлювати 

взаємозв’язки та 

закономірності, тобто 

розуміти та осмислено 

використовувати 

термінологічний апарат; 

Відповідь містить аналіз 

проблемного питання, 

виділення головного, 

загального та специфічного, 

закономірностей та 

механізмів. 

5 балів 

Трете – практичне завдання 

діагностує уміння студента 

використовувати знання у 

ході розгляду практичної 

ситуації, а також вимагає 

активізації особистісного та 

творчого потенціалу 

майбутнього фахівця.  

 

Відповідь студента 

сформульована на основі 

наявності знань з означеної 

проблематики. 

3 бали 

Наявний авторський творчий 

підхід до викладу матеріалу. 

4 балів 

Матеріали викладені в 

логічній послідовності, 

відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

Змістовий модуль 3.Проблемне психологічне консультування 

МКР 3 Письмове тестування (25 

тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

1 бал 

Змістовий модуль 4. Сімейне психологічне консультування 

МКР 4 Письмове тестування (25 

тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

1 бал 

Змістовий модуль 5.Психолого-педагогічне консультування 

МКР 5 
Письмова робота, що містить 

3 формалізованих завдання 

  

Перше завдання має 

теоретичне спрямування, 

вимагає від студента 

розуміння сутності поняття; 

Відповідь студента 

сформульована на основі 

наявності знань з означеної 

проблематики та розуміння її 

сутності. 

3 бали 

Відповідь висвітлює 

проблему у повному обсязі.   

2 бали 

Друге завдання потребує 

навичок аналізу, 

співставлення, узагальнення 

та спрямовано на здатність 

студента виділяти головне 

та другорядне, схоже та 

відмінне, встановлювати 

взаємозв’язки та 

закономірності, тобто 

розуміти та осмислено 

використовувати 

термінологічний апарат; 

Відповідь студента 

ґрунтується на розумінні 

сутності знань з означеної 

проблематики.  

5 балів 

Відповідь містить аналіз 

проблемного питання, 

виділення головного, 

загального та специфічного, 

закономірностей та 

механізмів. 

5 балів 
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Трете – практичне завдання 

діагностує уміння студента 

використовувати знання у 

ході розгляду практичної 

ситуації, а також вимагає 

активізації особистісного та 

творчого потенціалу 

майбутнього фахівця.  

 

Відповідь студента 

сформульована на основі 

наявності знань з означеної 

проблематики. 

3 бали 

Наявний авторський творчий 

підхід до викладу матеріалу. 

4 балів 

Матеріали викладені в 

логічній послідовності, 

відзначаються 

обґрунтованістю. 

3 бали 

 

6.1 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 
Форма проведення. Письмова: тестові питання закритої та відкритої форми в системі 

електронного навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (ЕНК 

«Психологічне консультування») 

Типи питань 

 10 закритих тестових питань теоретичного рівня – правильна відповідь на 

кожне питання оцінюється в 1 бал. Максимум 10 балів за правильну 

відповідь на кожне питання. 

 5 закритих тестових питань аналітичного рівня – правильна відповідь на 

кожне питання оцінюється в 3 бали. Максимум 15 балів за правильну 

відповідь на кожне питання. 

 3 відкриті тестові питання, що передбачають вирішення практичного 

завдання – правильна відповідь на кожне питання оцінюється в 5 балів. 

Максимум 15 балів за правильну відповідь на кожне питання. 

Критерії оцінювання: 

Питання першого типу мають теоретичне спрямування, вимагає від студента 

розуміння сутності поняття. У відповіді студента оцінюється правильність 

відповіді.  

Питання другого типу потребує навичок аналізу, співставлення, узагальнення та 

спрямовано на здатність студента виділяти головне та другорядне, схоже та відмінне, 

встановлювати взаємозв’язки та закономірності, тобто розуміти та осмислено 

використовувати термінологічний апарат. У відповіді студента оцінюється уміння 

критично мислити та здійснювати аналіз проблеми. 

Питання третього типу визначає уміння студента використовувати знання у ході 

розгляду практичної ситуації, а також вимагає активізації особистісного та творчого 

потенціалу майбутнього фахівця. У відповіді студента оцінюється орієнтація на 

знання з курсу (2 бали), обґрунтованість відповіді з опорою на теоретичні 

знання курсу (2 бали) та творчий підхід до розв’язання завдання (1 бал). 
 

Критерії оцінювання відповіді на трете запитання 

№  

з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за одне завдання  
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1. Відповідь студента сформульована на основі наявності знань з 

означеної проблематики. 

2 бали 

2. Обґрунтованість відповіді з опорою на теоретичні знання 

курсу. 

2 балів 

3. Творчий підхід до розв’язання завдання 1 бали 

Разом 10 балів 

 

6.2 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Теоретичні питання 

1. Дайте характеристику кризовим переживанням особистості. 

2. Обґрунтуйте задачі та цілі консультування.  

3. Обґрунтуйте принципи консультування.  

4. Обґрунтуйте психофізіологічний підхід (профілактика стресових розладів) до 

подолання особистісного неблагополуччя. 

5. Обґрунтуйте сутність індивідуального консультування  

6. Обґрунтуйте сутність консультування подружжя 

7. Обґрунтуйте сутність консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами  

8. Обґрунтуйте сутність та значення супервізії в консультуванні  

9. Охарактеризуйте сутність консультативної телефонної допомоги. 

10. Охарактеризуйте сутність поняття суїцидальної поведінки. 

11. Охарактеризуйте сутність сімейного консультування.  

12. Розкрийте зміст особистісно-орієнтованого підходу до подолання особистісного 

неблагополуччя. 

13. Розкрийте зміст соціально-психологічного підходу (кризове консультування) до 

подолання особистісного неблагополуччя. 

14. Розкрийте сутність екстреної психологічної допомоги  

15. Розкрийте сутність консультативного супроводу освітнього процесу 

16. Розкрийте сутність методу бесіди.  

17. Розкрийте сутність поняття криза.  

18. Розкрийте сутність переживання горя. 

19. Розкрийте сутність психологічного консультування. 

20. Розкрийте сутність технології психологічного консультування. 

 

Аналітичні питання 

1. Здійсніть аналіз причин виникнення дисгармонійної сім’ї.  

2. Здійсніть порівняльний аналіз гармонійної та дисгармонійної сімейної системи. 

3. Здійсніть порівняльний аналіз групового та індивідуального консультування. 

4. Здійсніть порівняльний аналіз екстреної психологічної допомоги та класичного 

психологічного консультування. 

5. Здійсніть порівняльний аналіз залежної та співзалежної особистості. 

6. Здійсніть порівняльний аналіз понять «дистрес», «внутрішній конфлікт», «криза». 

7. Здійсніть порівняльний аналіз стандартного та телефонного консультування. 

8. Здійсніть порівняльний аналіз технік консультування у ході консультативної бесіди.  

9. Здійсніть порівняльний аналіз технологій консультування: інтерпретація, уточнення, 

перефразування. 

10. Проаналізуйте найбільш характерні помилки в телефонному консультуванні, їх 

причини та наслідки. 

11. Проаналізуйте організаційні умови здійснення психологічного консультування. 

12. Проаналізуйте особливості застосування вербальної та невербальної комунікації у ході 

консультування.  
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13. Проаналізуйте позитивні та негативні аспекти телефонного та дистанційного 

консультування  

14. Проаналізуйте позиції консультанта, виділить позитивні та негативні їх сторони.  

15. Проаналізуйте роль відповідальності клієнта у консультуванні. 

16. Проаналізуйте стадії телефонного консультування. 

17. Проаналізуйте чинники, що призводять до суїцидальної поведінки. 

18. Проаналізуйте, що відрізняє психологічне консультування від дружньої бесіди.  

19. Проаналізуйте, що відрізняє психологічне консультування від психотерапії.  

20. Проаналізуйте чинники виникнення залежної та співзалежної поведінки. 

 

Практичні питання 

1. Розгляньте проблемну ситуацію, визначте причини та шляхи розв’язання. 

Наприклад: Микольці 6 років він дуже сором’язливий, важко входить в контакт з 

незнайомими людьми, нещодавно його налякала собака і він боїться виходити з дому.  

6.4 Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7.1 Навчально-методична картка дисципліни  «Психологічне консультування» для денної форми навчання 

Разом: 150 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 16 год.; практичні заняття – 26 год.; самостійна робота – 54 год., 

модульний контроль – 10 год. 
Модулі Модуль І Модуль 2 

Назва 

модуля 
Основи психологічного консультування Специфічне психологічне консультування 

Кількість балів за 

модуль 

86 (балів) 

 

80 (бал) 

 

Лекції 1 2  3  

 

Теми  лекцій 

Сутність 

психологічного  

консультування 

(1 бал) 

Процес 

організації 

бесіди  

(1 бал) 

 

Психологічне 

консультування в 

межах телефону 

довіри (1 бал) 

 

 1   2 3 

 

Теми семінарських 

занять 

Сутність 

психологічного  

консультування 

(1 бал) 

  

Психологічне 

консультування в 

межах телефону 

довіри  (1 бал) 

Екстерна 

психологічна 

допомога 

(1 бал) 

Бали за семінарське 

заняття 
10 (балів)   10 (балів) 10 (балів) 

Практичні  1 2-3 4 5 

Теми практичних 

занять 
 

Процес 

організації 

бесіди 

(1 бал) 

Технологія 

психологічного 

консультування 

(2 бали) 

Психологічне 

консультування в 

межах телефону 

довіри (2 бали) 

Екстерна 

психологічна 

допомога 

(1 бал) 

Бали за практичне 

заняття  
 10 (балів) 20 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 

Самостійна робота 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульний контроль 1 (25 балів) Модульний контроль 2 (25 балів) 
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Продовження таблиці 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологічне консультування» 
Модулі Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

Назва 
модуля 

Проблемне психологічне консультування Сімейне психологічне 
консультування 

Психолого-педагогічне консультування 

Кількість балів 

за модуль 

86 (балів) 91 (бали) 80 (бали) 

Лекції 4  5 6  7  

 

Теми  лекцій 

Психологічне 

консультування 

осіб в кризових 
станах (1 бал) 

 Психологічне 

консультування 

залежної 
особистості  

(1 бал) 

Проблеми 

сімейного 

психологічного 
консультування  

(1 бал) 

 Психологічне 

консультування 

батьків дітей з 
особливими 

освітніми 

потребами  
(1 бал) 

 

Семінари  4  5 6 7 8 

 
Теми 

семінарських 

занять 

 Консультативна 
робота із 

психологічною 

травмою (1 бал) 

 Проблеми 
сімейного 

психологічного 

консультування  
(1 бал) 

Особливості 
психологічного 

консультування 

подружніх пар 
(1 бал) 

Психологічне 
консультування 

батьків дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами  

 (1 бал) 

Психолого-

консультативний 

супровід освітнього 
процесу  

(1 бал) 

Бали за 
практичне 

заняття  

 10 (балів)  10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 

 6 7 8 9 10-11 12 13 

Теми 

практичних 

занять 

Психологічне 

консультування 

осіб в кризових 
станах (1 бали) 

Консультативна 

робота із 

психологічною 
травмою  

(1 бали) 

Психологічне 

консультування 

залежної 
особистості  

(1 бали) 

Проблеми 

сімейного 

психологічне 
консультування  

(1 бали) 

Особливості 

психологічного 

консультування 
подружніх пар 

(2 бали) 

Психологічне 

консультування 

батьків дітей з 
особливими 

освітніми 

потребами  

(1 бал) 

Психолого-

консультативний 
супровід освітнього 

процесу  

(1 бал) 
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Бали за 

семінарське 

заняття  

10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 20 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 

Самостійна 

робота 

5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види поточного 

контролю,  

Модульний контроль 3 (25 балів) Модульний контроль 4 (25 балів) Модульний контроль 5 (25 балів) 

Коефіцієнт: 423:60 = 7,05. Екзамен = 40 балів 

7.2 Навчально-методична картка дисципліни «Психологічне консультування» для заочної форми навчання 

Разом: 150 год., лекції – 4 год., семінарські заняття – 4 год.; практичні заняття – 12 год.; самостійна робота – 130 год.. 
Модулі Модуль І Модуль 2 

Назва 

модуля 
Основи психологічного консультування Специфічне психологічне консультування 

Кількість балів за 

модуль 

28 (балів) 

 

21 (бал) 

 

Лекції 1 2    

 

Теми  лекцій 

Сутність 

психологічного  

консультування 

(1 бал) 

Процес 

організації 

бесіди  

(1 бал) 

 

  

      

 

Теми семінарських 

занять 
   

  

Бали за семінарське 

заняття 
     

Практичні   1 2  

Теми практичних 

занять 
  

Технологія 

психологічного 

консультування 

(1 бал) 

Психологічне 

консультування в 

межах телефону 

довіри (1 бал) 
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Бали за практичне 

заняття  
  10 (балів) 10 (балів)  

Самостійна робота 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види поточного 

контролю 

  

 

 

Продовження таблиці 

Навчально-методична картка дисципліни  «Психологічне консультування» 
Модулі Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

Назва 

модуля 

Проблемне психологічне консультування Сімейне психологічне 

консультування 

Психолого-педагогічне консультування 

Кількість балів 

за модуль 

37 (балів) 32 (бали) 32(бали) 

Лекції 4 5 6 7  8 9 

 

Теми  лекцій 

     

  

Семінари 1   2    

 

Теми 

семінарських 

занять 

Психологічне 

консультування 

осіб в кризових 

станах (1 бал) 

  Проблеми 

сімейного 

психологічного 

консультування  
(1 бал) 

 

  

Бали за 

практичне 
заняття  

10 (балів)   10 (балів)    

  3   4 5 6 
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Теми 

практичних 

занять 

 Консультативна 

робота із 

психологічною 
травмою (1 бал) 

  Особливості 

психологічного 

консультування 
подружніх пар 

(1 бал) 

Психологічне 

консультування 

батьків дітей з 
особливими 

освітніми потребами  

(1 бал) 

Психолого-
консультативний 

супровід освітнього 

процесу  
(1 бал) 

Бали за 

семінарське 

заняття  

 10 (балів)   10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 

Самостійна 
робота 

5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види поточного 

контролю, 

підсумкового 

   

Коефіцієнт: 150:60 = 2,5 

Екзамен = 40 балів 
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