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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

за формами навчання 
денна 

Вид дисципліни  вибірковий 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс 3 

6 
4 

120 
56 
8 
56 

залік 

Семестр 
Обсяг кредитів 
Обсяг годин, в тому числі: 
Аудиторні 
Модульний контроль 
Самостійна робота 
Форма семестрового контролю 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з екстреного 

телефонного консультування» є: формування та розвиток знань, вмінь та 
принципів роботи, суть якої полягає в наданні державними та недержавними 
соціальними службами послуг консультування телефоном. 
 

Завдання курсу: 
 
- володіння знаннями нормативно-правової бази соціального захисту 

населення, здатність забезпечувати права дитини та їх сімей, організації 
соціально-правової діяльності у різних інститутах соціального виховання; 

- здатність спілкуватися, ретельно слухаючи та обдумуючи, здатність до 
усного та письмового професійного спілкування, володіння основами 
спілкування іноземною мовою; 

- здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних 

питань; 
- здатність діяти згідно з етичним кодексом спеціалістів із соціальної 

роботи (соціальних працівників і соціальних педагогів) України; 
- здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском, 

витримувати емоційне навантаження в складних ситуаціях професійної 
діяльності; 

- вміння організувати телефонне консультування, дотримуючись всіх 
умов та правил; 
            - здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності. 
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3. Результати навчання за дисципліною 
- знання та здатність дотримуватися етичних принципів роботи  

консультантів телефонів «гарячих ліній»; 
- здатність витримувати емоційне навантаження, підвищувати 

професійну компетентність, здійснювати професійний саморозвиток; 
- здатність демонструвати культуру спілкування, володіння державною та 

іноземною мовами; 
- здатність знати та оперувати основними нормативно-правовими 

документами з соціально-правового забезпечення населення; 
- вміння застосовувати інструменти оцінювання та вимірювання 

індивідуально-психологічних особливостей особистості та соціального 
оточення; 

- обізнаність у різних галузях психології, знання психічних властивостей 
особистості на різних вікових етапах її розвитку. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 
 

 
 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї  

С
ем

ін
ар

и  

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і  

Модуль 1. «Розвиток телефонного консультування » 
Тема 1. Історія створення. Розвиток в світі 
та Україні. 

2 2      

Тема 2. Керівні принципи роботи та види  
консультування на телефоні  

8 2 2 4    

Самостійна робота  10      10 
Модульний контроль 1 2  

Разом 22 4 2 4   10 
Модуль 2. «Особливості консультування» 
Тема 3. Послуги та консультування на 
«гарячій лінії»   

10 2 2 6    

Тема 4. Основи спілкування англійською 
мовою по телефону  

   4    

Тема 5. Консультування дітей – «Дитяча 
гаряча лінія» 

6  2 2 
 

   

Самостійна робота  
 

16      16 
 

Модульний контроль 2 2  
Разом 36 2 4 12   16 

Модуль 3. «Алгоритм консультування» 
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Тема 6. Етапи консультування 8 2 2 4    
Тема 7. Вигорання 5 1 2 2    
Тема 8. Етика консультування 5 1  4    
Самостійна робота   20      20 
Модульний контроль 3 2  

Разом 40 4 4 10   20 
Модуль 4 «Забезпечення роботи «гарячих ліній» 
Тема 9. Організаційне забезпечення  10 2 2 6 - - - 
Самостійна робота   10    - - 10 
Модульний контроль 4 2  

Разом 22 2 2 6 - - 10 
Усього 120 12 12 32 - - 56 

 
5. Програма навчальної дисципліни  

 
Модуль 1. Розвиток телефонного консультування 

 
Лекція 1. Історія створення. Розвиток в світі та Україні 

Історія створення кризової служби телефону «довіри» та 
функціонування його за кордоном. Пастор Уоррен заснував в Нью-Йорку лігу 
«Врятуйте життя». Телефон «довіри» від Чад Вара. Розвиток телефонного 
консультування в Європі та Україні.  

Основні поняття теми: кризова служба, телефон довіри, Чад Вара, терапія 
вислуховування, «Гаряча лінія». 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 2, 5  

 
Лекція 2. Керівні принципи роботи та види консультування на телефоні 
 Робота телефонних ліній базується на міжнародних документах та на 
національному законодавстві, на нормативно-правових актах. Які керівні 
принципи існують? Чого не можна отримати при телефонному 
консультуванні? Різновиди телефонів консультування. 
Основні поняття теми: форми роботи, керівні принципи, критерії 
ефективності, види телефонів допомоги. 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 2, 3, 4, 5, 6 

 
Семінарське заняття 1. Як ми розуміємо керівні принципи телефонного 
консультування? 

Рекомендовані джерела:  
Основні:   1, 4, 5, 6  

Практичне заняття 1. Формуємо проблеми людей, яких ми консультуємо 
Рекомендовані джерела:  
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Основні : 1, 2 
Додаткові: 1, 2, 3 

 
Практичне заняття 2. Різновиди телефонів допомоги та консультування 

Рекомендовані джерела: 2, 5, 6 
Основні: інтернет ресурси 

  
Модуль 2. Особливості консультування 

Лекція 3. Послуги та консультування на «гарячій лінії» 
 Параметри допомоги телефонного консультування, правила розмови, 
інформування, емоційна, психологічна підтримка та консультування (правове, 
інтервенція). Основні завдання екстреної допомоги, основні завдання 
кризового консультування. Особливості консультування на телефоні довіри. 

Основні поняття теми: параметри допомоги, інформування, психологічна 
допомога, екстрена допомога, кризове консультування, правове 
консультування, інтервенція, особливості консультування. 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 2, 3, 4, 5 
Додаткові: 1, 2 

 
Семінарське заняття 2. Види консультування. Екстрена допомога та кризове 
консультування.  
          Рекомендовані джерела:  
          Основні: 1, 2, 5, 6  
          Додаткові: 1, 2 
 
Практичне заняття 3-4. Відвідування офісів телефонів «гарячої лінії з протидії 
насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації» та «дитячої гарячої 
лінії» 
         Рекомендовані джерела:  
         Основні : 3, 4, 5 
         Додаткові: 1  
 
Практичне заняття 5. Консультування дорослих. Виконання вправ. 
         Рекомендовані джерела:  
         Основні : 3, 4, 5 
 
Лекція 4. Основи спілкування англійською мовою по телефону 
Необхідні слова та фрази при спілкуванні по телефону з іноземцями 
англійською мовою. 
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Основні поняття теми:  answering the phone, greeting and introducing, making 
contact, taking a call, telephone, putting someone on hold, taking a message, 
finishing a conversation.  
          Рекомендовані джерела:  

Додаткові: 4 
 
Практичне заняття 6-7. Консультування англійською мовою. Основні фрази та 
рекомендації.  
           Рекомендовані джерела:  
           Додаткові: 4 
  
Лекція 5. Консультування дітей – «Дитяча гаряча лінія» 
Національна дитяча «гаряча» лінія: про специфіку, фахівців та проблеми, з 
якими звертаються діти. Співпраця дитячої «гарячої» лінії з іншими 
установами. З якими проблемами найчастіше звертаються діти? 
 
Основні поняття теми: Національна дитяча «гаряча» лінія, специфіка, 
Міжнародна Асоціація дитячих «гарячих» ліній, проблеми дітей.  
            Рекомендовані джерела:  
            Основні :  4 
 
Семінарське заняття 3.  Що ми знаємо про проблеми дітей, підлітків та 
батьків? 
         Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 4 
Додаткові: 1 

 
Практичне заняття 8. Консультуємо дітей. Рольові вправи. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 4 

 
Модуль 3. Алгоритм консультування 

Лекція 6. Етапи консультування 
Алгоритм телефонного консультування на «гарячій лінії». Рекомендації 
щодо загальної моделі проведення бесіди.  

Основні поняття теми: алгоритм, етапи, зондування, прояснення, одель 
проведення діалогу. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 4, 5 
Додаткові: 1 
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Семінарське заняття 4. Налагодження стосунків з абонентами, виявлення 
проблеми, консультування 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 2, 3, 4, 5 
Додаткові: 1 

 
Практичне заняття 9-10. Опрацювання розмови з абонентами, робота над 
етапами консультування 

 
Лекція 7. Вигорання 
         Феномен «вигорання». Як запобігти вигоранню? Що робити, коли 
вигорання настало?  
Основні поняття теми: феномен вигорання, емоційна напруга, профілактика 
вигорання, дії при вигоранні. 
          Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 
 
Семінарське заняття 5.  Роль  супервізора у  роботі консультантів «гарячих 
ліній» 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 4 

 
Практичне заняття 11. Попередження вигорання. Допомога при вигоранні. 
            Рекомендовані джерела: 
            Основні: 4 
 
Лекція 8. Етика консультування 
Етика організації, етика консультанта, етика клієнта.  
 
Основні поняття теми: етика організації, етика консультанта, етика клієнта. 
            Рекомендовані джерела: 
            Основні: 2, 3, 4, 5 
 
Практичне заняття 12-13.  Етика у спілкуванні.  

Рекомендовані джерела:  
Основні: 3, 5 

 
Модуль 4. Забезпечення роботи «гарячих ліній» 

 
Лекція 9. Організаційне забезпечення 
Як організувати та забезпечити роботу «гарячої лінії»? Кадрова політика, 
навчання та перепідготовка, супервізія.  
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Основні поняття теми: Матеріально-технічне забезпечення, безпека, 
адміністративне забезпечення, організаційне забезпечення, інформаційна база 
даних, фіксація дзвінків; кадрова політика, попередження синдрому 
емоційного вигорання, супервізія, популяризація роботи «гарячої лінії». 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 5 
Додаткові: інтернет ресурси 

 
Семінарське заняття 6. Правила функціонування офісу, де працюють 
консультанти «гарячої лінії» 
         Рекомендовані джерела: 
         Основні: 3, 5 
         Додаткові: інтернет ресурси 
 
Практичне заняття 14-16. Відкриваємо лінію консультування. Підбираємо 
штатних працівників та волонтерів.  
         Рекомендовані джерела: 
         Основні: 5 
         Додаткові: 1, 2, 3  
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в  

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в  

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в  

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

семінарських занять 
1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Відвідування 
практичних занять 

1 1 1 3 3 8 8 3 3 

Робота на 
семінарському 

занятті 

10 1 10 2 20 2 20 1 10 

Робота на 
практичному занятті 

10 2 20 3 30 8 80 3 30 

Лабораторна робота 
(в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 
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Виконання завдань 
для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 
Разом 64       86  142 75 

Максимальна кількість балів                             367 
Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива 
кількість балів: 367 Коефіцієнт: 3,67. Розрахунок 
балів, отриманих студентом (приведення до 
відповідності, де максимум – 100), здійснюється за 
формулою: Х : 3,67 = кількість балів – рейтинговий 
показник успішності студента (де Х – кількість балів, 
отриманих студентом протягом вивчення курсу). 

    

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

для денної форми навчання.  
 

Самостійна робота 1. Телефони «гарячих ліній» та телефони довіри в 
Україні. Знайти та описати їх роботу та направлення діяльності. 

  
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Опишіть свої 

міркування, можливо опиратись на статистичні дані державного рівня, 
регіонального або місцевого. Розмістити у документі посилання на 
використані джерела. 

1. Змістова складова – 4 бали 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 4, 5, 6  
Додаткові: 1, інтернет ресурси 

 
Самостійна робота 2. Які українські закони, підзаконні акти, накази регулюють 
роботу телефонів довіри чи «гарячих ліній» та консультацій на них? 

   
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Розмістити у 

документі посилання на використані джерела.   
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
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2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 
результатів) 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 5, 6 
Додаткові: Інтернет ресурси 

 

Самостійна робота 3. Описати роботу «гарячих ліній», проблеми, з якими 
працюють консультанти, проблеми офісів, де працюють консультанти. 
Інформацію знайти в інтернеті або друкованих виданнях. Вказати джерело. 
 

Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді таблиці.  
 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 5, 6 
Додаткові: інтернет ресурси 
 
Самостійна робота 4. Знайти законодавчі документи для створення офісу, в 

якому потрібно відкрити консультування на «гарячій лінії».  
 

Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документу-міркування..   

 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 3, 5 
Додаткові: інтернет ресурси 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді письмових відповідей на 

підготовлені питання та тестування в електронному курсі. 
Студентам пропонуються 5 питань, на які мають дати письмові відповіді  

та тестові завдання в електронному вигляді у кількості 25 питань.  
Види завдань: 
- із вибором однієї правильної відповіді; 
- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
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- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 
пам’яті; 

- завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь; 
- вирішення задач. 
Критерії оцінювання:  
Виконання письмових відповідей оцінюється в сумі 25 балів (5 балів за 5 

відповідей). 
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі), з них мінімальна 
допустима кількість балів – 15. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 
оцінювання. 

Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни є залік. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю – не 
передбачено навчальним планом. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю 
повторного перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення дисципліни 

  



 
 

 

7. Навчально-методична картка навчальної дисципліни 
 
120 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. 

 
 

Кількість балів 
за семестр 

367 

Модулі 
 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4 

Назва 
модуля 

Розвиток телефонного 
консультування 

Особливості консультування Алгоритм консультування 
Забезпечення роботи 

«гарячих ліній» 
Кількість балів 

за модуль 
64 86 142 75 

Тема лекцій  

Тема 1. Історія створення. Розвиток 
в світі та Україні 
Тема 2. Керівні принципи роботи 
та види консультування на 
телефоні  

Тема 3. Послуги та 
консультування на «гарячій 
лінії» 
Тема 4. Основи спілкування 
англійською мовою по телефону 
Тема 5. Консультування дітей – 
«Дитяча гаряча лінія»  

Тема 6. Етапи консультування 
Тема 7. Вигорання 
Тема 8. Етика консультування  

Тема 9. Організаційне 
забезпечення  

Лекції 2 3 3 1 

Теми 
семінарських 

занять  

1.Як ми розуміємо керівні 
принципи телефонного 
консультування? 
 
 

2. Види консультування. 
Екстрена допомога та кризове 
консультування.  
3. Що ми знаємо про проблеми 
дітей, підлітків та батьків? 

4. Налагодження стосунків з 
клієнтами, виявлення проблеми, 
консультування 
5. Роль  супервізора у  роботі 
консультантів «гарячих ліній» 

6. Правила функціонування 
офісу, де працюють 
консультанти «гарячої лінії» 
 

Семінари 11 22 22 11 

Теми 
практичних 

занять 

1.Формуємо проблеми людей, яких 
ми консультуємо 
2.Різновиди телефонів допомоги та 
консультування 
  
 

3-4. Відвідування офісів 
телефонів «гарячої лінії з протидії 
насильству, торгівлі людьми та 
гендерної дискримінації» та 
«дитячої гарячої лінії» 
5.Консультування дорослих. 
Виконання вправ. 
 
 

 
 

6-7.Консультування англійською 
мовою. Основні фрази та 
рекомендації.  
8.Консультуємо дітей. Рольові 
вправи. 
9-10. Опрацювання розмови з 
клієнтами, робота над етапами 
консультування 
11. Попередження вигорання. 
Допомога при вигоранні. 
12-13.  Етика у спілкуванні.  

14-16. Відкриваємо лінію 
консультування. Підбираємо 
штатних працівників та 
волонтерів. 
 

Практичні 
заняття 

22 33 88 33 



 
 

 

Самостійна 
робота 

5  5  5  5  

Види 
поточного 
контролю 

МКР 1 
(25 балів) 

МКР 2 
(25 балів) 

 

МКР 3 
(25 балів) 

 

МКР 4 
(25 балів) 

 
 
Розрахунок коефіцієнта:  Максимально можлива кількість балів: Коефіцієнт: 3,67. Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення 
до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 3,67 = кількість балів – рейтинговий показник успішності студента 
(де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 



 
 

 

8. Рекомендовані джерела 
 
Основна: 
1. Євченко І. М.,  Роль психолога телефону довіри в сучасних умовах. 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ)  Вісник 
Національного університету оборони України 3 (40) /2014, с. 217-222. 

2. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование / А. Н. Моховиков. – 

Москва : Смысл, 1999. 278 с. 

3. Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми і гендерної дискримінації: стандартні операційні процедури 

консультування, взаємодії та допомоги в ситуаціях насильства в сім’ї та інших 

видів гендерно зумовленого насильства/ за ред. Л.Б. Левченко; громадська 

організація «Ла Страда – Україна». Київ, 2017. 60 с.  

4. Стандартні операційні процедури взаємодії суб’єктів надання 

соціальної допомоги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, і 

Національної дитячої «гарячої» лінії / за ред. Л.Б. Левченко. ТОВ «Агенство 

«Україна». Київ, 2017. 48 с.  

5. Стандартні операційні процедури (СОП) консультування на «гарячій 

лінії» з попередження торгівлі людьми. Київ: ГО «Ла Страда-Україна», 2019. 

84 с. 

6. Тюптя О.В. Служби екстреної психологічної допомоги по телефону. 

Збірник «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими 

потребами». № 5 (7) 2008, Університет «Україна». С. 433 

Додаткова:  
 
1. Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що 

опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій. 

Практичний посібник. / Заг. редакція В.Г. Панок, І.І. Ткачук. Київ, УНМЦ 

практичної психології і соціальної роботи, 2019. 144 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf    

2. Victim Connect resource center, USA. 

https://victimconnect.org/resources/national-hotlines 

3. Grace to Graces - Charitable Incorporated Organisation (CIO). Hotline for 

women who have suffered or are at risk of abuse. https://gracetograces.org 

4.  Must-Have Phrases for Telephone Calls in English.  
https://www.speakconfidentenglish.com/telephone-calls-in-english/  

 


