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ВСТУП 

       Мета і завдання навчального курсу “Психологічне 

консультування” – сформувати стійкі уміння та навички 

проведення психологічного консультування, шляхом 

систематичного засвоєння основних питань по теорії і 

практиці психологічного консультування. У результаті 

вивчення даної дисципліни студенти оволодівають 

наступними знаннями: основні поняття  та терміни курсу; 

етапи психологічного консультування; взаємозв’язок 

процедур і технік у співвідношенні з етапами 

консультативного процесу; специфіка психодіагностики у 

процесі психологічного консультування; особливості 

організації роботи психологічної консультації; види впливу і 

його застосування у рамках психологічного консультування, а 

також оволодівають практичними навичками надання 

консультативної психологічної допомоги клієнтам. 

       Головна мета полягає в тому, щоби студенти  отримали 

уявлення  про основні питання, що виникають у процесі 

вивчення курсу. 

       Вимоги до знань та умiнь студента: 
ЗНАТИ:  
- загальні проблеми психологічного консультування ; 

- навички проведення психологічного консультування; 
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- етапи, процедури та техніки психологічного 

консультування; 

УМІТИ: 

- створювати терапевтичний простір; 

- застосовувати психодіагностичні методики у процесі 

психологічного консультування; 

- застосовувати методи впливу у практиці 

психологічного консультування 

  

 

  
МОДУЛЬ 1. Основні проблеми та процеси психологічного 

консультування 
 

    Тема1. Загальні проблеми психологічного 

консультування. 
    Визначення психологічного консультування. Види 

визначення психологічного консультування. Завдання та мета  

психологічного консультування. Сучасні уявлення про 

завдання консультування. Психологічне консультування та 

психотерапія. Теоретичні принципи сучасних психологічних 

направлень психологічного консультування: 

психоаналітичний напрям, адлеріанський  напрям, терапія 
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поведінки, раціонально-емоційна терапія, терапія орієнтована 

на клієнта терапія. Структура процесу консультування: 

дослідження проблеми, двомірне визначення проблеми, 

ідентифікація проблеми, планування, діяльність, оцінювання 

та зворотній зв'язок.   

 

    Тема 2. Специфіка психологічного консультування. 
    Психологічне консультування: визначення, відмінність 

психологічного консультування від інших видів 

психологічної допомоги. Специфіка психологічного 

консультування. Питання підготовки консультанта. 

Особистісні якості необхідні психологу консультанту.   

 

    Тема 3. Консультант та консультативний контакт. 
    Роль та місце консультанта у психологічному 

консультуванні. Вимоги до особистості консультанта – 

модель ефективного консультанта. Система цінностей 

консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість 

консультанта. Професійна підготовка консультанта. 

Визначення консультативного контакту. Терапевтичний 

клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату, 

обстановка консультування, структура консультативного 

простору, тривалість консультування. Емоційні компоненти 
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терапевтичного клімату: створення довіри, відвертість 

контакту, емпатія у консультуванні, повага клієнта. Навички 

підтримання консультативного контакту. Перенос та контр 

перенос у консультуванні.   

 

Розв’язання ситуацій та тестових завдань 

 

 

    Тема 4. Процес психологічного консультування. 
    Перша зустріч з клієнтом. Причини відмови у 

консультуванні. Оцінювання проблеми клієнту, проблеми та 

їх вербалізація, психологічний діагноз, психологічний 

анамнез, використання тестів. Почуття консультанта та 

саморозкриття. Поради консультанту початківцю.    

 

    Тема 5. Терапевтичний простір. 
    Емпатія, вчення  та дослідження Карла Роджерса. Вправи 

на співставлення з внутрішніми переживаннями. Простір 

терапевтичних відносин. Індивідуальний стиль 

консультування.  Блоки креативності  (дослідження Дж. 

Зінкера). Пастки консультування: професійна позиція 

консультанта. Вправи: «Пастки консультування», «Остання 

соломинка», «Чарівник», «Червоні прапорці».   
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Розв’язання практичних ситуацій та тестових завдань 

  Тема 6. Ефективність консультативного процесу. 
    Поняття ефективності консультативного процесу, ознаки 

результативності (суб’єктивні та об’єктивні фактори). 

Основні правила ведення консультативного процесу. 

Фактори, що знижують результативність консультативного 

процесу (особистісний фактор, фактор часу, просторовий 

фактор, економічний фактор). Основні способи вирішення 

проблеми. Некоректна поведінка консультанта: 

моралізування, контрперенос, самолюбування, демонстрація 

негативних емоцій.  

  

Розв’язання ситуацій та тестових завдань 

 

    Тема 7. Психологічна консультація як організаційна 

структура. 

    Вимоги, що висуваються щодо приміщення та інтер’єру 

консультативного центру. Мета та причини створення 

консультацій. Обов’язки консультанта та  взаємодія 

спеціалістів психологічної консультації. Робочий час 

консультанта. Взаємодія психолога зі спеціалістами інших 

професій (педагоги, лікарі, соціальні робітник и, 
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представники правоохоронних органів). Приклади з практики. 

Психологічні рекомендації. 

 

    Тема 8.Етапи психологічного консультування. 
    Специфіка підготовки консультанта до проведення сесії: 

складання попереднього уявлення про клієнта та його 

проблему, систематизація знань по проблемі, розробка плану 

проведення консультації, підбір психодіагностичних засобів. 

Етапи психологічного консультування (періодизації 

Альошиної, Р. Мея, Р.С. Немова, Ф. Бернарда ). Хід 

психологічного консультування (початок роботи, збір 

інформації, стратегічний етап, реалізація плану з клієнтом). 

 

    Тема 9. Процедури та техніки психологічного 

консультування. 
    Поняття процедури психологічного консультування. 

Поняття техніки психологічного консультування. Етап 

перший: процедура зустрічі клієнта з консультантом (техніки 

привітання, проведення клієнта на місце), процедура 

встановлення позитивного емоційного настрою клієнта. Етап 

другий – збір інформації. Процедура перша: діагностика 

особистості клієнта (бесіда, інтерв’ю, спостереження, 

психологічні тести, ). Процедура друга: прояснення суті 
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проблеми клієнта, встановлення його ресурсів ( діалог, 

техніка «слухання», прийоми активного слухання ). 

Процедура третя: активізація пам’яті клієнта. Етап третій – 

стратегічний. Процедура перша: встановлення можливих 

рішень, техніки. Процедура друга: узгодження плану дій. 

Процедура третя: встановлення засобів контролю за 

реалізацією встановленого плану. 

    Тема 10. Особливості психодіагностики у процесі 

консультування. 
    Специфіка застосування тестів у рамках психологічного 

консультування. Поняття психодіагностики (тести, 

опитувальники). Критерії підбору тестового матеріалу. 

Діагностика страху, тривоги та тривожності. Методики 

Ч.Д.Спілбергера, А.Т. Джерсайлда, ШАС (методика 

Л.Д.Малкової),  опитувальник Баса – Даркі, тест РСК,         

                       Тема 11. Основні напрямки у 

психологічному консультуванні. 

    Психодинамічний  напрямок. Суть психодинамічного 

напрямку, основні положення та процедури даного напрямку 

– конфронтація, прояснення, інтерпретація, пророблення. 

Когнітивно – поведінковий напрямок: основні положення, 

об’єкти та методи впливу, основне завдання консультанта. 
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Гуманістичний напрямок, основні поняття гуманістичного 

напрямку, об’єкти впливу та основні завдання консультанта. 

Метод Бінсвангера. 

  

Тема 12.Вплив у практиці психологічного 

консультування. 
    Процес впливу: визначення, класифікація. Види впливу: 

прямий та непрямий. Сократівський діалог, етапи 

парадоксального підходу, метафори, види метафор та ситуації 

їх застосування, нагадування клієнту про його власні ресурси, 

пошук нових ресурсів, зняття бар’єрів у спілкуванні. 

 

    Тема 13. Основи навчання психологічному 

консультуванню. 
    Особливості навчання психологічному консультуванню, 

принципи навчання. Конфлюентність навчання, своєчасність 

та сучасність навчання. Рефлективність навчання та його 

крос-культурність. Циклічна модель навчання через досвід. 

Супервізія, структура супервізорської сесії. Основні труднощі 

студентів, що навчаються психологічному консультуванню. 

Засоби психологічної профілактики. 
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    Тема 14. Етичні принципи у психологічному 

консультуванні. 
    Кодекс асоціації психологів. Надання інформації клієнту 

про процес психологічного консультування. Професійна 

компетентність психолога-консультанта. Згода клієнта на 

аудио-  та відеозаписи під час консультування. Питання 

конфіденційності (два рівня конфіденційності). Причини 

порушення принципу конфіденційності. Заборона на подвійні 

відносини.   

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання та 

індивідуальну роботу студента: 

1. Відмінність психологічного консультування від інших 

областей практичної психології 

2. Фактори, що впливають на ефективність психологічного 

консультування 

3. Підготовка консультанта до проведення психологічного 

консультування 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке індивідуальне психологічне консультування?  
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2. Розкрийте специфіку індивідуального консультування 

порівняно і іншими видами практичної психологічної 

допомоги.  

3. Чому індивідуальне консультування можна виділити в 

окремий вид психологічної допомоги. 

4. Розкрийте психологічний зміст поняття 

консультування як специфічної екзистенційної 

„зустрічі" двох особистостей 

5. Назвіть основні цілі й завдання консультативною 

впливу 

 

Завдання для самостійного опрацювання  
1. Згадайте випадки, коли ви потребували психологічної 

допомоги та підтримки. Звідки іяк ви її дістали? 
2.  Якої допомогти ви потребуєте, коли переживаєте 

якусь драматичну ситуацію? 
3. Продумайте ситуації, в яких ви спостерігали людські 

безпорадність та розгубленість. 
Що це за ситуації? Як людина вийшла із того стану?Що 

їй допомогло (могло б допомогти)? 
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МОДУЛЬ 2. Спеціальні проблеми у психологічному 

консультуванні 
 

    Тема 15. Особливості телефонного консультування. 
    Специфіка телефонного консультування. Труднощі 

телефонного  консультування. Регулярні абоненти. Звернення 

психічних хворих. Спроби сексуального використання 

консультанта телефону довіри. Етичні норми телефонної 

психологічної допомоги. Організаційні питання.  

    Тема 16. Консультування тривожних клієнтів. 
    Поняття тривожності. Рівні прояву тривожності. Способи 

«маскування» тривожності. Механізми психологічного 

захисту (З.Фрейд): витіснення, регресія, проекція, інтроекція, 

раціоналізація, інтелектуалізація, компенсація, реактивне 

формування, заперечення, зміщення, . Особливості та методи 

консультування тривожних клієнтів  

 

    Тема 17. Консультування при реакціях страху та фобіях. 
    Два типи страхів – нормальний (природній) та паталогічний 

(фобія). Дослідження в області вивчення страхів та фобій 

(Janis, Kennedy). Основні завдання консультанта. Конфлікти, 

що приховуються за фобіями. Особливості проведення 

консультативної бесіди з фобічними клієнтами. 
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    Тема  18. Консультування вороже налаштованих та 

агресивних клієнтів. 
    Проблеми реагування консультанта на вороже 

налаштованих клієнтів. Основні причини ворожості клієнту. 

Індивідуальна історія злоби клієнта. Обов’язки консультанта 

при роботі з вороже налаштованими клієнтами. Випадки 

відкритої агресії по відношенню до консультанта. Проблема 

прихованої ворожості клієнта, та шляхи подолання.  

 

    Тема 19. Особливості консультування «немотивованих» 

клієнтів. 
    Поняття мотивації. Причини звернення «немотивованих» 

клієнтів до психологів-консультантів. Основні проблеми 

консультування «немотивованих» клієнтів. Рішення по роботі 

з «немотивованими» клієнтами. 

  

    Тема 20. Консультування при переживанні почуття 

провини та клієнтів, що плачуть. 
    Визначення почуття провини, істина, невротична та 

екзистенціальна провина. Інтерпретація невротичної провини 

за   Хорні.  Динаміка переживання відчуття провини. Три 

джерела екзистенціальної провини. Питання «сліз» у процесі 
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психологічного консультування. Відчуття провини 

консультанта перед клієнтом, що плаче. Основні причини, що 

змушують клієнтів плакати. Питання заспокоєння клієнтів, 

що плачуть. Сльози як засіб маніпуляції. 

 

Тема 21. Консультування істеричних особистостей. 
    Характеристика поведінки істеричних клієнтів. Складність 

консультування істеричних клієнтів. «Пастки» для 

консультантів-початківців при консультуванні істеричних 

клієнтів. Маски та ролі істеричного клієнта. Еротичній 

відтінок поведінки істеричних особистостей. Безсилля та 

залежність як особливість  істеричної поведінки. Форми 

психологічного захисту істеричних особистостей. Істеричний 

невроз та феномен конвенції.    

 

    Тема 22. Консультування обесивних   особистостей. 
    Поняття обесії та компульсії. Три основних прояви 

обесивно-компульсивного синдрому. Риси обесивної 

особистості. Стиль обесивно-компульсивної особистості. 

Причини звернення обесивних особистостей до консультанта. 

Основні складності консультування обесивних клієнтів, 

способи їх усунення.   
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    Тема 23. Консультування особистостей при 

параноїдальних розладах.     
    Основні параної дальні синдроми – манія переслідування та 

манія величчя.  Ворожість та недовіра параноідних клієнтів. 

Робота з параноідними клієнтами. Дистанція при роботі з 

параноідними клієнтами. «Пастки» для консультантів-

початківців. Завдання консультанта при роботі з 

параноідними клієнтами. 

 

    Тема 24. Консультування  шизоїдних  особистостей. 
    Шизоїдні особистості та особливості їх консультування. 

Складність консультування шизоїдних особистостей. 

Шизофренія та її основні симптоми: афективність, 

асоціативність, аутизм, амбівалентність. Причини звернення 

до консультанта. Труднощі у спілкуванні з шизоїдними 

клієнтами. Методи роботи з шизоїд ними клієнтами: 

врахування ступені ізоляції клієнта, інтелектуалізація 

контакту, , оптимальність дистанції.   «Пастки» для 

консультантів-початківців. 

 

    Тема 25. Консультування асоціальних особистостей.  
    Поняття асоціальності. Ознаки асоціальної поведінки. 

Причини потрапляння асоціальних особистостей до 
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консультантів. Основні методи роботи з асоціальними 

клієнтами. Проблеми налаштування емоційного контакту з 

асоціальними клієнтами. Проблема обману консультанта 

асоціальною особистістю. Питання напруги та роздратування 

асоціальної особистості у процесі психологічного 

консультування. Ідентифікація власних почуттів 

консультантом у процесі роботи з асоціальним  клієнтом. 

 

    Тема 26. Консультування при алкоголізмі. 
    Визначення алкоголізму. Причини виникнення 

алкоголізму: соціальні, біологічні, психологічні. Причини 

звернення людей, що зловживають алкоголем до 

консультанта. Стратегія та тактика роботи консультанта. 

Основні принципи роботи з алкоголіками. Розповсюдження 

руху «Анонімні алкоголіки» та ефективність його роботи. 12 

кроків до одужання.   

 

    Тема 27. Консультування клієнтів з психосоматичними 

розладами. 
    Причини походження психосоматичних розладів. 

Концепція багатофакторного патогенезу психосоматичних 

порушень: психологічні, генетичні, соціальні фактори.  

Завдання консультанта при бесіді з психосоматичними 
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клієнтами. Труднощі консультування психосоматичної 

особистості.  Поняття алекситімії, процедури консультування 

спрямовані на підтримку. Аналіз емоційних ситуацій.  

 

    Тема 28. Криза та основи кризової інтервенції. 
    Характерні особливості кризи. Три стадії кризового 

процесу: стадія нормальної адаптації, стадія мобілізації, 

критична стадія. Допомога при кризі, три стадії роботи з 

кризою: збір інформації, формулювання та 

переформулювання проблеми, альтернативи та рішення.     

Приклади роботи з кризовими станами  

 

    Тема 29. Консультування клієнтів з депресією та 

суїцидальними намірами. 
    Психологічна допомога клієнтів з депресією.  Причини 

зниженого настрою як емоційного стану особистості. Поняття 

реактивної депресії. Причини звернення до консультанта. 

Залежність від думки інших осіб як наслідок депресивного 

стану. Особливості консультування депресивних клієнтів: 

основні проблеми, стратегія та тактика. Навіювання у процесі 

консультування депресивних клієнтів. Проблема пасивності 

депресивних клієнтів. Особливості консультування при 

суїцидальних намірах. Характеристика групи потенційних 
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самогубців. Умови, що сприяють можливості самогубства. 

Правила консультування особистостей, що здійснюють 

наміри самогубства. Специфіка консультування осіб, які 

робили спробу самогубства. Поради спеціалістам, що 

працюють з потенційними самогубцями.    

 

    Тема 30. Консультування при переживанні втрати 
    Консультування у випадку смерті близької людини. 

Інтенсивність та тривалість почуттів скорботи. Модель 

скорботи Kubler-Ross (заперечення, злоба, компроміс, 

депресія, адаптація). «Паталогічна» скорбота, типи 

паталогічної скорботи. Стратегії та тактики роботи з 

клієнтами, що відчувають відчуття втрати. Переживання 

втрати при розлученні. Модель розлучення Kubler-Ross. 

Діапазон проблем, що виникають після розлучення. Поради 

при роботі з розлученим клієнтом. Роль консультанта.  

 

    Тема 31. Особливості бесіди з помираючим. 
    Відношення до смерті та образ життя. Питання відвертості 

у бесіді з невиліковно хворим. Послідовність реакцій хворого 

на смерть що наближається : заперечення, злість, компроміс, 

депресія, адаптація. Кваліфікація консультанта при роботі з 

невиліковно хворими. Основні принципи, які повинні 



18 
 

 18 

враховуватись при роботі з помираючою людиною. Почуття 

провини та безсилля 

 

    Тема 32. Особливості сімейного консультування. 

    Поняття сім’ї . Основні положення з приводу методу 

сімейного консультування. Предмет та завдання сімейного 

консультування. Метод генограми, основна інформація, що 

відображається у генограмі. Основні школи сімейної терапії 

(Поведінкова сімейна терапія, терапія Боуена, короткотривала 

терапія, контекстуальна терапія, Еріксоновська сімейна 

терапія, фокусна сімейна терапія, функціональна с.т., 

інтегративна с.т., міланська школа системного підходу, 

стратегічна с.т., структурна с.т., символічна 

експериментальна с.т. ) Батьки та діти на першій консультації. 

Особливості організації простору для прийому. Особливості 

ситуації консультанта. Особливості структури та динаміки 

сесії.     

 

    Тема 33. Особливості консультування хімічно залежних 

клієнтів та їхніх близьких. 
    Загальні принципи роботи з людьми, які залежні від 

психоактивних речовин. Типи звернення пов’язані з хімічною 

залежністю: звернення у нетверезому стані, звернення у стані 
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абстиненції, звернення людини, що страждає залежністю від 

психоактивних речовин. Групи анонімних наркоманів. 

Звернення з приводу вживання хімічних речовин третіми 

лицями. Завдання психолога. Поняття созалежності. Робота 

консультанта з созалежними клієнтами.  

 

    Тема 34. Особливості  психологічної допомоги дітям з 

онкологічними захворюваннями та їхнім батькам. 
    Допомога консультанта батькам та дітям. Проблема відчуття 

провини серед батьків. Проблема «закінчення» дитинства серед 

дітей, що страждають на онкологічні захворювання. Групова 

робота з батьками  хворих дітей. Психологічна допомога дітям з 

онкологічними захворюваннями. Поняття «розділення» життя. 

Проблема озлобленості серед батків та дітей з онкологічними 

захворюваннями. Встановлення контакту. Стратегії роботи. Арт-

терапія. 
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