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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Змістовий модуль «Основи психологічного консультування» 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 год 

Курс 2  

Семестр 3  

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 10  

Самостійна робота 18  

Форма семестрового контролю залік  

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з технологією психологічного 

консультування. 

Завдання навчальної дисципліни:  

формувати загальні компетентності:  

ЗК 1 Світоглядну. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання 

основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 2 Громадянську. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською 

свідомістю; здатність застосовувати процедури й технології захисту прав і свобод своїх та 

інших громадян, зокрема осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами, що 

відповідають чинному законодавству України. 

ЗК 3 Комунікативну. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. 

Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і 

педагогічну комунікацію. 

ЗК 4 Міжособистісну взаємодію. Здатність працювати в команді; здатність до ефективної 

міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми 

батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування 

сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 7 Аналітичну. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей 

у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних 

питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та 

практики. 

ЗК 8 Науково-дослідницьку. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у 

процесі професійно-педагогічної діяльності. Знання основних методів наукового пошуку; 

вміння узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності. 

ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття 

особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного 

лідерства та успіху. 

формувати фахові компетентності:  
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ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та 

оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: 

ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і 

обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічну. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-

реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та 

вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових 

етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення 

спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного 

розвитку 

ФК 7 Медико-біологічну. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні 

особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні 

клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової 

діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; 

основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. 

ФК 8 Психолінгвістичну. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння 

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 

ФК 10 Діагностико-корекційну. Володіння знаннями та уміннями психолого-

педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і 

досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та 

методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. 

ФК 15 Деонтологічну (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами 

деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; 

усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у 

сфері професійної діяльності 

забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні компетентностей у сфері 

інклюзивного навчання в Центрі практичної підготовки «Центр інклюзивної освіти»; 

компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» 

(РАС) в Центрі практичної підготовки Центр "Аутизм-Академія". 

3. Результати навчання за дисципліною: 

 

ПРН 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння основних закономірностей та 

механізмів розвитку дитячих психічних хвороб; основних принципів побудови клініко-

психологічного та соціального прогнозу життєдіяльності хворих на психічні розлади. 

ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння 

особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення 

дітей різних нозологій. 

ПРН 6. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної логопсихології; 

розуміння психологічних особливостей розвитку дітей з різними типами мовленнєвих 

порушень; особливостей психічного розвитку та особистісної сфери дітей з різними 

типами мовленнєвих порушень. 

ПРН 7. Здатність продемонструвати базові знання щодо методів, прийомів та методик 

психодіагностики; здійснити адекватний підбір діагностичного інструментарію в 

конкретній ситуації; провести психолого-педагогічну діагностику дітей різного віку з 

порушеннями мовлення та узагальнити результати дослідження. 

ПРН 8. Здатність продемонструвати знання методологічних підходів та технологій 

психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність 
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провести психологічне консультування в психолого-педагогічному супроводі родин, що 

виховують дітей з особливими потребами. 

ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та 

психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у 

різні вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку 

мовленнєвої діяльності людини. 

ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, 

культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних 

практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної 

взаємодії. 

ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу 

інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до 

науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти. 

ПРН 19. Здатність слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності, діяти соціально відповідально та з урахуванням прав і свобод осіб 

з інвалідністю, принципів деонтології, розуміти важливість відповідального ставлення до 

здоров’я. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль. «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

Змістовий модуль 1. Технологія психологічного консультування 

Тема 1. Сутність психологічного 

консультування 

6 2 2    2 

Тема 2. Процес організації бесіди 6 2 2    2 

Тема 3. Підходи та напрями психологічного 

консультування 

6 2 2    2 

Модульний контроль 2  

Разом 20 6 6    6 

Змістовий модуль 2.Проблемне психологічне консультування 

Тема 4. Психологічне консультування 

проблемної особистості 

6 2 2    2 

Тема 5. Проблеми сімейного психологічного 

консультування  

6 2 2    2 

Тема 6. Психологічне консультування батьків 

дітей з особливими освітніми потребами 

8 2 2    4 

Тема 7. Психолого-консультативний супровід 

фахівців освітнього процесу 

8 2 2    4 

Модульний контроль 2  

Разом 30 8 8    12 

Семестровий констроль 10  

Усього 60 14 14    18 

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ТЕХНОЛОГІЯ 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.  

Ключові слова: психологічне консультування, принципи консультування, бесіда, 

позиції консультанта, відповідальність клієнта, простір та час консультування. 

Рекомендована основна література [1;2;3;4 ] 

Рекомендована додаткова література [8] 

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. 
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Психокорекційний вплив. Завершення бесіди (підсумки, перспективи подальшої взаємодії 

консультанта та клієнта, прощання 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. Підлаштування поз, дихання, тону 

та гучності голосу. Контакт очей, вираз обличчя. Аналіз емоційних переживань та їх 

акцентування. Використання пауз.  

 Ключові слова: бесіда, етапи бесіди, запит, гіпотези консультанта, 

психокорекційний вплив бесіди, вербальна та невербальна комунікація. 

Рекомендована основна література [1;2;3;4] 

Рекомендована додаткова література [8] 

Тема 3. Підходи та напрями психологічного консультування 

Основні психологічні підходи до подолання особистісного неблагополуччя. 

Психофізіологічний підхід: профілактика стресових розладів. Соціально-психологічний 

підхід: кризове консультування. Характеристика кризових переживань. Особистісно-

орієнтований підхід: розв’язання внутрішніх конфліктів особистості.  

Екстерна психологічна допомога: характеристика умов роботи консультанта в 

екстремальних ситуаціях, сутність екстреної психологічної допомоги, суб’єкти допомоги.  

Методологічні основи консультування по телефону. Стадії телефонного 

консультування та їх характеристика. Методи впливу у телефонному консультуванні. 

Ключові слова: травматичний стрес, гострий стресовий розлад, посттравматичний 

синдром, екстерна психологічна допомога, телефонне консультування, кризові стани, 

переживання, кризове консультування. 

Рекомендована основна література [1;2;3;4] 

Рекомендована додаткова література [3;6;10] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРОБЛЕМНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 4. Психологічне консультування проблемної особистості  

Сутність понять адиктивна поведінка, залежна та співзалежна особистість. 

Специфіка психологічного консультування з залежними та співзалежними. Модель 

психологічного консультування школярів з проблеми залежної поведінки.  

Поняття суїцидальної та парсуїцидальної поведінки. Аутоагресивна поведінка. 

Етапи суїцидальної поведінки. Чинники суїцидальної поведінки (біохімічні, психологічні, 

соціальні). Психологічні передумови суїцидальності дітей та підлітків. Антисуїцидальні 

чинники. Сутність профілактики суїцидальної поведінки. 

Ключові слова: адиктивна поведінка, залежна особистість, співзалежна особистість, 

суїцидальна поведінка, парасуїцид, аутоагресивна поведінка. 

Рекомендована основна література [1;2;4 ] 

Рекомендована додаткова література [3; 5; 6; 10; 11; 12] 

Тема 5. Проблеми сімейного психологічного консультування  

 Основні питання сімейного консультування. Сутність сімейної системи. Ознаки 

дисфункціональної та функціональної сім’ї. Гармонія подружніх стосунків. Типи батьків (такі, 

що критикують, опікають, відсторонені). Сутність батьківських настанов у процесі розвитку 

дитини.  

Правила ефективної взаємодії та спілкування батьків з дитиною. Правила, 

обмеження, покарання в житті дитини. Технологія сімейного консультування батьків та 

дітей. 

Ключові слова: сімейне консультування, сімейна система, дисфункціональна сім’я, 

дитячо-батьківські стосунки. 

Рекомендована основна література [1;2; 3; 4] 
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Рекомендована додаткова література [1; 2; 4; 7; 8] 

 Тема 6. Психологічне консультування батьків дітей з особливими освітніми 

потребами 

Специфіка консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами 

(порушеннями психофізичного розвитку). Первинне консультування, збір анамнезу 

дитини. Актуальні проблеми розвитку, виховання та навчання дітей з особливими 

освітніми потребами.  

Емоційні переживання батьків, які виховують дитину з особливостями 

психофізичного розвитку. 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. 

Ключові слова: анамнез, первинне консультування батьків, етапи переживання 

горя, соціальний сором. 

Рекомендована основна література [1;2; 4; 5 ] 

Рекомендована додаткова література [1; 4; 9; 13] 

Тема 7. Психолого-консультативний супровід освітнього процесу (2 години). 

Специфіка групового та індивідуального консультативного супроводу. Особливості 

організації консультування вчителів та вихователів з проблем дитини. Базові проблеми 

консультування педагогів у межах навчально-виховного процесу. Тривожні, гіперактивні, 

агресивні та невпевнені діти. Проблеми шкільної неуспішності. Організація спільних 

консультацій з батьками та педагогами. Надання рекомендацій у процесі 

консультативного супроводу батьків та педагогів. Психолого-консультативний супровід 

інклюзивної освіти. 

Ключові слова: консультативний супровід, психологічні рекомендації.  

Рекомендована основна література [2; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 8; 9 ;13] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-

ст
ь
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

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
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 76 - 93 

Максимальна кількість балів: 169 

Розрахунок коефіцієнта: k=169/100=1,69 

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 1. Сутність психологічного консультування (4 години) 

Завдання:  Визначте три (на ваш вибір) сфери застосування психологічного 

консультування та охарактеризуйте його специфіку в цих сферах, обґрунтуйте вашу 

думку, вкажіть використані джерела (ресурси). 
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Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 

 

Всього 5 балів 

Тема 2. Процес організації бесіди (4 години) 

Завдання: Визначте три можливі помилки консультанта, охарактеризуйте їх та 

обґрунтуйте вашу думку, вкажіть використані джерела (ресурси). 

Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, 

але не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була 

чіткою. 

 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 
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авторським "баченням". 

 

 заплутаним. робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 

 

Всього 5 балів 

Тема 3. Підходи та напрями психологічного консультування (4 години) 

Завдання: Охарактеризуйте специфічне та загальне стандартного та телефонного 

консультування (мета, процедура, методи, проблемне поле), обґрунтуйте вашу думку, 

вкажіть використані джерела (ресурси). 

Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 

 

Всього 5 балів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРОБЛЕМНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Тема 4. Психологічне консультування проблемної особистості (4 години). 

Завдання:  Виділіть основні (3-5), на Ваш погляд, чинники формування залежної 

(або суїцидальної) поведінки та проранжуйте їх за значущістю,. Обґрунтуйте вашу 

думку, вкажіть використані джерела (ресурси). 

Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 
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 та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 

 

Всього 5 балів 

Тема 5. Проблеми сімейного психологічного консультування (4 години) 

Завдання: Виділіть основні правила ефективної взаємодії батьків з дитиною (3), 

проранжуйте їх та обґрунтуйте вашу думку. Вкажіть використані джерела (ресурси). 

Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 
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Всього 5 балів 

Тема 6. Психологічне консультування батьків дітей з особливостями освітніми 

потребами (4 години) 

Завдання: Окресліть три психологічні проблеми батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку, визначте їх причини та запропонуйте рекомендації щодо їх 

подолання. 

Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 

 

Всього 5 балів 

Тема 7. Психолого-консультативний супровід фахівців освітнього процесу (4 

години) 

Завдання: Охарактеризуйте три правила (на вашу думку) консультативного 

супроводу фахівців навчально-виховного процесу, обґрунтуйте вашу думку, вкажіть 

використані джерела (ресурси). 

Форма подання:  есе. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Позиція автора Виклад позиції дає чітке 

та зрозуміле 

висловлювання позиції 

автора щодо теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 



13 
 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не розкрито 

тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та полегшує 

спостереження за 

авторським "баченням". 

 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено 

в неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у статті. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо узагальнення 

статті. 

 

Всього 5 балів 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

Змістовий модуль І «Організація наукових досліджень» 

МКР 1 
Тестування в системі ЕНК Правильна відповідь на тестове 

завдання 

25 балів 

Змістовий модуль ІІ. Проблемне психологічне консультування 

МКР 2 
Тестування в системі ЕНК Правильна відповідь на тестове 

завдання 

25 балів 

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

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) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у 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) зі 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 
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вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни «Основи психологічного консультування» 

Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота – 18 год., модульний контроль – 4 год. 
Модулі Модуль І Модуль ІІ 

Назва 

модуля 

Технологія психологічного консультування Проблемне психологічне консультування 

Кількість балів 

за модуль 

76 (балів) 

 

93 (бали) 

Лекції 1 2 3 6 7 8 9 

 

Теми  лекцій 
Сутність 

психологічного  

консультування 

(1 бал) 

Процес 

організації 

бесіди  

(1 бал) 

Підходи та 

напрями 

психологічного 

консультування  (1 

бал) 

Психологічне 

консультування 

проблемної 

особистості  

(1 бал) 

Проблеми 

сімейного 

психологічного 

консультування 

(1 бал) 

Психологічне 

консультування 

батьків дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами  

(1 бал) 

Психолого-

консультативний 

супровід фахівців 

освітнього процесу 

(1 бал) 

 

Теми 

семінарських 

занять 

Сутність 

психологічного  

консультування 

(1 бал) 

Процес 

організації 

бесіди 

(1 бал) 

Підходи та 

напрями 

психологічного 

консультування 

(1 бал) 

Психологічне 

консультування 

проблемної 

особистості 

(1 бал) 

Проблеми 

сімейного 

психологічного 

консультування 

(1 бал) 

Психологічне 

консультування 

батьків дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

 (1 бал) 

Психолого-

консультативний 

супровід фахівців 

освітнього процесу 

(1 бал) 

Бали за 

семінарське 

заняття  

10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 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,  

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

Коефіцієнт: 169:100= 1,69 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов.  Москва : 

Академический Проект, 2020. 222 с  

2. Немов Р. С. Психологическое консультирование: учебник для академического 

бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2015. 440 с. 

3. Опанасенко Л. А. Основи психологічного консультування: у схемах і таблицях. 

Миколаїв : Іліон, 2019. 134 с.  

4. Смолова Л. В.  Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов. 

Москва : Издательство Юрайт, 2021.  356 с. 

5. Таран О.П. Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: 

проблеми та перспективи  Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна 

психологія. Зб. наукових праць. 2016. с. 291-296. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/18433/  

 

Додаткова: 

 

1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг ефективного взаимодействия с детьми. 

СПб.: Речь, 2000. 

2. Магдисюк Л. І, Павлова Б. В. Особливості психологічного консультування підлітків 

із девіантною поведінкою Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 51 (01/2020) с. 57-59. 

URL: https://evnuirvnu.edu.ua/bitstream/123456789/19057/3/97_3_ii_2020_herald_pedagog

iki__51-57-59.pdf 

3. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. Москва: Изд-во Эксмо, 2005. 960 с.  

4. Марценюк М. О. Структура та алгоритм індивідуального консультування батьків у 

практиці психолого-педагогічного консультування. Збірник наукових праць К-ПНУ 

імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Проблеми сучасної психології. 2016. Випуск 31. С. 202-213.  

5. Москаленко В.Д. Зависимость: семейная болезнь. Москва: ПЕР СЭ, 2008. 352с.  

6. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование.  Москва: Смысл, 2001. 494 с. 

7. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. Москва: Московский 

психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

1999. 224 с. 

8. Осадько О.Ю. Технології психологічного консультування. Київ.: Ред. 

загальнопеда. газ., 2005. 128 с.  

9. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ, 2019. 300с. 

10. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. 

Ю.С. Шойгу. Москва: Смысл, 2007. 319 с.  

11. Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної 

особистості. Київ : Шк. світ, 2009. 128 с. 

12. Сушко Д. Співзалежна поведінка особистості у контексті наукових досліджень. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Зб. наукових праць. 2019, Випуск 8 (53). с. 

107-112. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/article/view/737/660 

13. Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник] / Упорядник 

Бондар К. М. «Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. 170 с.  

14. Parenting Stress and Social Style in Mothers and Fathers of Children with Autism 

Spectrum Disorder: A CrossCultural Investigation in Italy and Japan / Michele 

Giannotti, Sophia Marlene Bonatti , Sanae Tanaka , Haruyuki Kojima Simona de 

Falco. Brain Sci. 2021, 11, 1419. https://doi.org/10.3390/ brainsci11111419 (in 

English). URL: https://www.mdpi.com/2076-3425/11/11/1419 

15. Psychological counseling methodology for overcoming a life crisis / Viktoriia 

http://elibrary.kubg.edu.ua/18433/
https://evnuirvnu.edu.ua/bitstream/123456789/19057/3/97_3_ii_2020_herald_pedagogiki__51-57-59.pdf
https://evnuirvnu.edu.ua/bitstream/123456789/19057/3/97_3_ii_2020_herald_pedagogiki__51-57-59.pdf
https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/article/view/737/660
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Overchuk; Marianna Yaroshchuk; Tetiana  Danylchenko; Anastasiia Litvinova; 

Larysa Absalyamova. Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra E, Aug. 

2021, p.359-368. (in English). 

16. URL:https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1735/1/Psychological%20counsel

ing%20methodology%20for%20overcoming%20a%20life%20crisis.pdf  

17. Specifics of diagnosing young children and counseling their families / Yugova, 

Olesya; Prikhodko, Oksana; Rykova, Elena; Feklistova, Sviatlana. SHS Web of 

Conferences; Les Ulis, vol. 98, (2021). DOI:10.1051/shsconf/20219802012 (in 

English). 

URL:https://www.proquest.com/openview/eb08bd5e8658ed25cc32c8c03397dea7/1?

pq-origsite=gscholar&cbl=2040545 

 

9.  Ресурси для неформальної та інформальної  освіти 

1. Магдисюк Людмила Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах. 

Вебінар. (Свідотство 2 години) URL:https://naurok.com.ua/webinar/psihologichna-

dopomoga-dityam-i-doroslim-u-krizovih-stanah 

2. Ройз Світлана Колошкільне дитинознавство (Онлайн курс) URL:https://www.ed-

era.com/children-ua/ 

3. Huijding Jorg Understanding child development: from synapse to society Utrecht University. 

Онлайн курс (Сертификат 28 часов) URL: https://www.coursera.org/learn/child-

development 

4. Scott Plous Social Psychology. Wesleyan University. Онлайн курс (Сертификат 38 часов) 

URL: https://www.coursera.org/learn/social-psychology 

5. Dr. Rajagopal Raghunathan A Life of Happiness and Fulfillment an online non-credit course 

authorized by Indian School of Business and offered through Coursera. Онлайн курс. 

(Сертификат 28 год.) https://www.coursera.org/learn/happiness 
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Плани семінарських занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

 Семінар 1. Сутність психологічного консультування  

Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз джерел та визначити принципи психологічного 

консультування батьків дитини з особливими освітніми потребами.  

Форма подання: результати подаються у вигляді есе. 

  Методичні рекомендації:  

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Визначити 5, на вашу думку, важливих принципів психологічного консультування 

батьків дитини з ООП, проранжувати окреслені принципи за значцщістю та 

обґрунтувати вашу думку. 

3. Вказати використані джерела. 

4. Надіслати у форматі структурованого опису (есе). 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою та 

точною, але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Не підтверджена 

кожну думку. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані . 

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно пов’язані 

з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не 

чітко пов’язані з 

ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові слова 

для більшості  слухачів. 

Використовує відповідну 

професійну лексику для 

аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує лексику, 

що відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну 

лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере активну 

участь в усіх видах 

діяльності на занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 
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 Семінар 2. Процес організації бесіди   

Мета: оволодіти практичними навичками аналізу відео матеріалу.  

Завдання: огляд теоретичних понять та аналіз фрагмента відео. 

І. Теоретична частина. 

1.    Сутність методу бесіди. 

2.    Етапи консультативної бесіди. 

3.    Особливості консультування батьків дитини з аутизмом. 

ІІ. Практична частина. 

Перегляньте фрагмент відео бесіди педагога з батьками та проаналізуйте за 

схемою: 1) мета 2) умови, 3) етапи та їх зміст, 4) прийоми та техніки педагога, 5) 

результати бесіди з батьками, 6) ваші враження. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе. 

Методичні рекомендації: 

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Переглянути фрагмент фільму з бесідою педагога з батьками. 

3. Проаналізуйте за схемою: 1) мета 2) умови, 3) етапи та їх зміст, 4) прийоми 

та техніки педагога, 5) результати бесіди з батьками, 6) ваші враження. 

4. Надіслати у форматі структурованого опису (есе). 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче 

стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу 

Виклад позиції дає чітке 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

даних 

Кожна думка  добре 

підтверджена кількома 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами 

та/або прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка констатує 

всі позитивні та/або 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки в 

роботі педагога. 

 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого і 

висловлює свою позицію, 

аналізує успіхі та 

помилки в роботі 

педагога. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює 

позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість структурні 

елементи чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу частину 

відео, але має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
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Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
 Семінар 3. Підходи та напрями психологічного консультування  

Мета: оволодіти навичками аналізу теоретичного матеріалу.  

Завдання:  Проаналізувати один з аспектів телефонного консультування. 

Форма подання:  у вигляді презентації  у документі Microsoft Power Point . 

Методичні рекомендації: 

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Проаналізувати один з аспектів телефонного консультування: принципи, 

етапи, помилки консультанта, умови, специфіку підготовки консультантів тощо. 

3. Надіслати у вигляді презентації Microsoft Power Point . 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

у логічному 

порядку, що 

надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача 

та робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Екпертність 

 

Демонструє 

достатнє 

розуміння 

обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація включає 

всі елементи, однак 

вони не розкриті і не 

обгрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з 

точки зору 

дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація приваблива з 

точки зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
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Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та добре 

його презентує, активний на 

занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРОБЛЕМНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

 Семінар 4. Психологічне консультування проблемної особистості 

Мета: оволодіти навичками аналізу теоретичного матеріалу.  

Завдання:  Проаналізувати один з аспектів запропонованих питань.  

1.    Характеристика залежної та співзалежної особистості. 

2.    Фактори формування залежної особистості. 

3.    Фактори формування суїцидальної поведінки. 

4.    Діагностичні критерії  суїцидальної поведінки. 

5.   Профілактика суїцидальної поведінки. 

Методичні рекомендації: 

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розкрити аспект питання, виділити суттєве.  

3. Представити у вигляді презентації (6-8 слайдів). 

Форма подання: у вигляді презентації  Microsoft Power Point . 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

у логічному 

порядку, що 

надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача 

та робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Екпертність 

 

Демонструє 

достатнє 

розуміння 

обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація включає 

всі елементи, однак 

вони не розкриті і не 

обгрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 
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посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з 

точки зору 

дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація приваблива з 

точки зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та добре 

його презентує, активний на 

занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінар 5. Проблеми сімейного психологічного консультування  

Мета: оволодіти навичками аналізу теоретичного матеріалу.  

Завдання:  проаналізувати один з аспектів запропонованих питань.  

1.    Ознаки дисфункціональної та функціональної сім’ї. 

2.    Батьківські стилі виховання. 

3.    Правила, обмеження, покарання в житті дитини. 

4.    Технологія сімейного консультування. 

Методичні рекомендації: 

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розкрити аспект питання, виділити суттєве.  

3. Представити у вигляді презентації (6-8 слайдів). 

Форма подання:  у вигляді презентації  Microsoft Power Point . 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

у логічному 

порядку, що 

надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача 

та робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Екпертність 

 

Демонструє 

достатнє 

розуміння 

обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 
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Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація включає 

всі елементи, однак 

вони не розкриті і не 

обгрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з 

точки зору 

дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація приваблива з 

точки зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та добре 

його презентує, активний на 

занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінар 6. Психологічне консультування батьків дітей з особливими 

освітніми потребами 

Мета: оволодіти навичками аналізу теоретичного матеріалу.  

Завдання:  Розглянути запропоновані питання та здійснити аналіз фрагмента 

фільму. 

1.    Специфіка консультування батьків дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. 

2.    Етапи переживання горя (синдром втрати). 

3.    Базові питання психологічного консультування особливих батьків. 

4.    Етичні принципи консультування батьків особливої дитини. 

Методичні рекомендації: 

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розглянути питання теми.  

3. Проаналізувати запропонований фрагмент фільму (посилання "Слово на 

букву А"). 

4. Здійснити аналіз за схемою: 1) етапи консультування батьків дитини; 2) 

проблеми батьків та дитини;   3) емоційний стан та переживання батьків (окремо мама та 

тато); 4) особистість фахівця; 5) ваші враження про переглянутий сюжет. 

Форма подання:  у вигляді структурованого опису (есе). 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче 

стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

https://drive.google.com/file/d/1iPcqsA1IiF0Xru9Q3ykisL7lztv6_fHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPcqsA1IiF0Xru9Q3ykisL7lztv6_fHP/view?usp=sharing
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Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу 

Виклад позиції дає чітке 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена кількома 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена фактами 

та/або прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка констатує 

всі позитивні та/або 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та/ або помилки 

в роботі фахівця. 

 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого і 

висловлює свою позицію, 

аналізує успіхі та 

помилки в роботі 

педагога. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює 

позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість структурні 

елементи чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу частину 

відео, але має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінар 7. Психолого-консультативний супровід освітнього процесу  

Мета: оволодіти навичками аналізу теоретичного матеріалу.  

Завдання:  розглянути запропоновані питання та підготуйте доповідь.  

1. Специфіка групового та індивідуального консультативного супроводу.  

2. Особливості організації консультування вчителів та вихователів з проблем 

дитини.  

3. Базові проблеми консультування педагогів в межах навчально-виховного 

процесу.  

4. Організація спільних консультацій з батьками та педагогами.  

5. Надання рекомендацій в процесі консультативного супроводу батьків та 

педагогів.  
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6. Психолого-консультативний супровід інклюзивної освіти. 

Методичні рекомендації: 

1.     Опрацювати рекомендовані джерела. 

2.     Розкрити аспект питання, виділити суттєве.  

3.     Представити у вигляді презентації (6-8 слайдів). 

Форма подання: у вигляді презентації  Microsoft Power Point 

Критерії оцінювання: 
Критерії оцінювання Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

у логічному 

порядку, що 

надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному порядку, 

що дозволяє досить легко 

прослідкувати авторський 

хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача та 

робить есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному порядку, 

що відволікає читача 

та робить есе дуже 

заплутаним. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Екпертність 

 

Демонструє 

достатнє 

розуміння 

обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання.. 

Недостатньо розуміє 

обране питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація включає 

всі елементи, однак 

вони не розкриті і не 

обгрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з 

точки зору 

дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація приваблива з 

точки зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Презентація є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та добре 

його презентує, активний на 

занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 


