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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; 
- етапи, процедури та техніки психологічного консультування; 
УМІТИ: 
- створювати терапевтичний простір; 
- застосовувати психодіагностичні методики у процесі психологічного 
консультування; 
- застосовувати методи впливу у практиці психологічного консультування 
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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 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. 
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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 
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».   
 
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, 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 
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емоційного настрою клієнта. Етап другий – збір інформації. Процедура перша: 
діагностика особистості клієнта (бесіда, інтерв’ю, спостереження, психологічні тести, ). 
Процедура друга: прояснення суті 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. 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. 
 
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.   
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  
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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. 
 
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 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.   
  
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. 
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Тема 25. Консультування асоціальних особистостей.  
Поняття асоціальності. Ознаки асоціальної поведінки. Причини потрапляння асоціальних 
особистостей до 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 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 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 враховуватись при роботі з помираючою 
людиною. Почуття провини та безсилля 
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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 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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ЛОГІКО-ЗМІСТОВНА СХЕМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ" 
 

№ тема Л П/з Ін.р С/р 
Модуль 1. Основні проблеми та процеси психологічного консультування 
1. Загальні проблеми психологічного 

консультування 
 
2 

  4 

2. Специфіка психологічного консультування 2   2 
3. Консультант та консультативний контакт 2 2 2 2 
4. Процес психологічного консультування 4 2 2 4 
5. Терапевтичний простір 2 2 2 2 
6. Ефективність консультативного процесу 2  2 4 
7. Психологічна консультація як організаційна 

структура 
2 
 

 2 2 

8. Етапи психологічного консультування 4 2 2 6 
9. Процедури та техніки психологічного 

консультування 
6 4 2 8 

10. Особливості психодіагностики у процесі 
консультування 

4 4 2 6 

11. Основні напрямки у психологічному 
консультуванні 

4 4 2 2 

12. Вплив у практиці психологічного консультування 2 2  2 
13. Основи навчання психологічному 

консультуванню 
2   2 

14. Етичні принципи у психологічному 
консультуванні 

2  2 2 

Модуль 2. Спеціальні проблеми у психологічному консультуванні 
15. Особливості телефонного консультування 2  2 3 
16. Консультування тривожних клієнтів 2 2 2 4 
17. Консультування при реакціях страху та фобіях 2 2 2 4 
18. Консультування вороже налаштованих та 

агресивних клієнтів 
2 2 2 4 

19. Особливості консультування «немотивованих» 
клієнтів 

2 2 2 4 

20. Консультування при переживанні почуття 
провини та клієнтів, що плачуть 

2 2 2 4 

21. Консультування істеричних особистостей 2 2 2 4 
22. Консультування обесивних  особистостей 2 2 2 4 
23. Консультування особистостей при параноїдальних 

розладах     
2  2 4 

24. Консультування  шизоїдних  особистостей  
2 

 2 4 

25. Консультування асоціальних особистостей  
2 

 2 4 

26. Консультування при алкоголізмі  
2 

 2 4 

27. Консультування клієнтів з психосоматичними 
розладами 

 
2 

 
2 

2 4 

28. Криза та основи кризової інтервенції.   
2 

 2 4 

29. Консультування клієнтів з депресією та 
суїцидальними намірами 

 
 

 2 4 
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2 
30. Консультування при переживанні втрати  

2 
 2 4 

31. Особливості бесіди з помираючим  
2 

 2 4 

32. Особливості сімейного консультування  
2 

 
2 

2 4 

33. Особливості консультування хімічно залежних 
клієнтів та їхніх близьких 

 
 
2 

 2 4 

34. Особливості  психологічної допомоги дітям з 
онкологічними захворюваннями та їхнім батькам 

 
2 

 2 4 

 Разом 80 40 210 
 

ПЕРЕЛІК ТЕМ НА ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
 

№ тема П/з 
1. Консультант та консультативний контакт 2 
2. Процес психологічного консультування 2 
3. Терапевтичний простір 2 
4. Етапи психологічного консультування 2 
5. Процедури та техніки психологічного консультування 4 
6. Особливості психодіагностики у процесі консультування 4 
7. Основні напрямки у психологічному консультуванні 4 
8. Вплив у практиці психологічного консультування 2 
9. Консультування тривожних клієнтів 2 
10. Консультування при реакціях страху та фобіях 2 
11. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів 2 
12. Особливості консультування «немотивованих» клієнтів 2 
13. Консультування при переживанні почуття провини та клієнтів, що 

плачуть 
2 

14. Консультування істеричних особистостей 2 
15. Консультування обесивних  особистостей 2 
16. Консультування клієнтів з психосоматичними розладами  

2 
17. Особливості сімейного консультування  

2 
 Разом 40 
 
 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

1. Загальні проблеми психологічного консультування  4 
2. Специфіка психологічного консультування  2 
3. Консультант та консультативний контакт 2 2 
4. Процес психологічного консультування 2 4 
5. Терапевтичний простір 2 2 
6. Ефективність консультативного процесу 2 4 
7. Психологічна консультація як організаційна структура 2 2 
8. Етапи психологічного консультування 2 6 
9. Процедури та техніки психологічного консультування 2 8 
10. Особливості психодіагностики у процесі консультування 2 6 
11. Основні напрямки у психологічному консультуванні 2 2 
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12. Вплив у практиці психологічного консультування  2 
13. Основи навчання психологічному консультуванню  2 
14. Етичні принципи у психологічному консультуванні 2 2 
15. Особливості телефонного консультування 2 3 
16. Консультування тривожних клієнтів 2 4 
17. Консультування при реакціях страху та фобіях 2 4 
18. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів 2 4 
19. Особливості консультування «немотивованих» клієнтів 2 4 
20. Консультування при переживанні почуття провини та клієнтів, 

що плачуть 
2 4 

21. Консультування істеричних особистостей 2 4 
22. Консультування обесивних  особистостей 2 4 
23. Консультування особистостей при параноїдальних розладах     2 4 
24. Консультування  шизоїдних  особистостей 2 4 
25. Консультування асоціальних особистостей 2 4 
26. Консультування при алкоголізмі 2 4 
27. Консультування клієнтів з психосоматичними розладами 2 4 
28. Криза та основи кризової інтервенції.  2 4 
29. Консультування клієнтів з депресією та суїцидальними 

намірами 
2 4 

30. Консультування при переживанні втрати 2 4 
31. Особливості бесіди з помираючим 2 4 
32. Особливості сімейного консультування 2 4 
33. Особливості консультування хімічно залежних клієнтів та їхніх 

близьких 
2 4 

34. Особливості  психологічної допомоги дітям з онкологічними 
захворюваннями та їхнім батькам 

2 4 

 Разом 210 
 
 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
  Знання, вміння та навички студента з навчальної дисципліни оцінюються 
згідно вимог освітньо-професійної програми за трьома нормативами – національною 
чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкалою ВНЗ (0 – 
100 балів), міжнародною шкалою ECTS (A, B, C, D, F, FX). Кожний модуль навчальної 
дисципліни оцінюється окремо за визначеними критеріями, утворюючи таким чином 
сукупність одержаних балів, які у підсумковому контролі або на іспиті корегують загальну 
оцінку знань та вмінь студента. Водночас набрана кількість балів за самостійну та 
індивідуальну роботу студента може враховуватися при оцінюванні МК-І, МК-2, МК-3 та 
розраховуватися як середнє арифметичне до загальної суми балів щодо підсумкового 
контролю, самостійної та індивідуальної роботи студента. 
 
  

Р
ів

н
і 

зн
а

н
ь

 Система 
оцінювання 

 
 
Вимоги до знань та навичок студента ECTS Кіл-ть 

балів 
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FX 1 – 32 Студент не виконав завдання, не відповів на запитання. Не 
володіє матеріалом, допускає грубі помилки, плутає поняття, 
не знає спеціальної термінології. Не вміє користуватися 
довідковою літературою. 

F 33 – 49 Студент виконав завдання менше як наполовину, не відповів 
на запитання, не розуміє сутності завдання, допускає грубі 
помилки, не володіє спеціальною термінологією. Погано 
користується довідковою літературою та не може виконувати 
практичні  завдання. 
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 E 50 – 64 Студент не завжди чітко володіє термінологією, допускає 

змішування понять, не зовсім правильно виконує практичні 
завдання. Студент відчуває труднощі при класифікації та 
визначенні термінів та понять психологічного 
консультування, плутає загальні основи психодіагностики, 
не володіє визначеннями. Погано орієнтується у матеріалі. 
Припускається значної кількості змістовних помилок, 
неточностей.  
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D  65 – 74 Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє 
спеціальною термінологією, допускає змішування понять, не 
зовсім правильно виконує практичні завдання (проте 
виконане завдання досягає своєї мети). Студент відчуває 
труднощі при класифікації та визначенні психологічних 
категорій, плутає принципи та основи актуальних проблем у 
психологічному консультуванні, не володіє визначеннями. 
Погано орієнтується у матеріалі.  
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C 75 – 82 Студент чітко володіє фаховою термінологією, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання і 
відповідає на питання.  
Студент відчуває деякі труднощі при систематизації 
матеріалу, не має достатніх навичок для швидкого 
розв’язання практичних завдань, однак дає правильний 
аналіз телефонного психологічного консультування. 
Можливе допущення 1 – 3 помилок, які впливають на 
кінцевий результат відповіді.  
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B 83 – 89 Студент чітко і вільно володіє термінологією, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання і 
ґрунтовно відповідає на питання. Студент практично не 
відчуває труднощів при систематизації матеріалу, однак не 
має достатніх навичок для швидкого розв’язання 
ситуативних та практичних завдань. 
Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не впли-
вають на виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 100 Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує 
теоретичні завдання, знаходить основне у матеріалі, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент 
впевнено розрізняє категорії психологічного 
консультування, орієнтується у психологічній термінології. 
При розв’язанні ситуативних та практичних завдань 
усвідомлює суть питання та швидко дає відповідь.  
Здатен використовувати одержані знання у своїй практичній 
діяльності.  
 



 12 

  
 
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?  
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)? 
 
Методичнi вказiвки до самостiйноi роботи студентiв 
 

Крім аудиторних занять, навчальні плани для стаціонарного відділення з 
навчальної дисципліни «Психологічне консультування» передбачають самостійну роботу 
студентів, яка має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними 
основних вмінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розши-
рення вже здобутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.  
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками: 

- організації самостійної навчальної діяльності; 
- самостійної роботи в бібліотеці; 
- - праці з навчальною, навчально-методичною, науковою  літературою; 
- - конспектування літературних джерел; 
- - роботи з довідковою літературою; 
- - опрацьовування статистичної інформації. 

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну “Психологічне консультування” 
студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, 
енциклопедичними словниками і довідниками  тощо. 
Самостійна робота студентів також передбачає: 

- попередню підготовку до практичних занять; 
- виконання методичних завдань у позааудиторний час; 
- самостійне вивчення окремих питань тем курсу; огляд рекомендованої літератури 

по даній темі. 
Самостійна робота студентів (СРС) є важливим чинником, який формує вміння навчатися 
та сприяє активізації засвоєних знань студентами і їх реалізації. СРС з «Психологічного 
консультування» включає вивчення основних питань теорії і практики, проблематику  
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використання діагностичних методик у ході психологічного консультування, 
застосування процедур та технік психологічного консультування.  
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

1. Відмінність психологічного консультування від інших областей практичної 
психології 

2. Фактори, що впливають на ефективність психологічного консультування 
3. Підготовка консультанта до проведення психологічного консультування 
4. Зустріч клієнта. Стратегія поведінки психолога-консультанта 
5. Правила ведення документації у психологічній консультації 
6. Показання для психодіагностики у рамках психологічного консультування 
7.  Особистісні якості консультанта 
8. Прийоми зняття психологічної напруги у клієнта 
9. Прийом емоційної підтримки клієнта зі сторони психолога-консультанта 
10. Стратегія поведінки консультанта у процесі проведення психологічної консультації 
11. Правила запропонування психологом-консультантом практичних рекомендацій 
клієнту по вирішенню його проблем 
12. Ефективність психологічного консультування: визначення, критерії та рівні 
оцінювання 
13. Практичні результати психологічного консультування 
14. Ознаки успішності психологічного консультування 
15. Спірні результати психологічного консультування 
16. Критерії практичного оцінювання результатів психологічного консультування 
17. Правила проведення психологічного дослідження у процесі психологічного 
консультування 
18. Психодіагностика: специфіка підбору тестів у ситуації психологічного 
консультування 
19. Вимоги до психологічних тестів, що застосовуються в межах психологічного 
консультування 
20. Специфіка психодіагностики щодо приватних випадків консультативного процесу 
21. Значення психологічного тестування в практиці психологічного консультування 
22. Ситуації, що потребують застосування психологічних тестів у процесі 
консультування 
23. Психотерапевтичний вплив психологічного тестування на клієнта 
24. Зовнішні ознаки невротизації клієнта 
25. Організація роботи психологічної консультації   
26. Навички консультування: перефразування 
27. Відображення почуттів клієнта 
28. Приєднання почуттів до змісту 
29. Прояснення 
30. Відображення власних почуттів 
31. Труднощі при засвоєнні базових навичок 
32. Зміст та методика психологічного консультування з різними групами населення 
 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
1. Консультування батьків з приводу проблем розвитку дітей раннього віку 
2. Консультування батьків з приводу проблем досягнення автономії дітьми раннього 
віку 
3. Консультування батьків з приводу проблем  оволодіння навичками 
самообслуговування дітьми раннього віку 
4. Специфіка консультування по проблемам готовності дитини до школи 
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5. Особливості консультування  батьків з приводу психологічних труднощів 
дошкільників у сфері взаємовідносин 
6. Консультування батьків по проблемам молодшого шкільного віку 
7. Взаємовідносини психолога-консультанта зі школою та медичними закладами 
8. Особливості психологічного консультування дітей підліткового віку 
9. Принципи, етапи та загальні правила психологічного дослідження дитини у 
процесі консультування 
10. Діагностика сімейних відносин у практиці психологічного консультування 
11. Специфіка психологічного консультування по проблемам міжособистісного 
спілкування 
12. Проблеми психологічного консультування людей похилого віку 
13. Нормативно-правові основи психологічного консультування 
14. Зміст та методика психологічного консультування в організаціях та закладах 
охорони здоров’я 
15. Зміст та методика психологічного консультування у військово-правових органах 
  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Психологічне консультування” 

 
1. Визначення психологічного консультування.  
2. Види визначення психологічного консультування.  
3. Завдання та мета  психологічного консультування.  
4. Сучасні уявлення про завдання консультування.  
5. Психологічне консультування та психотерапія.  
6. Теоретичні принципи сучасних психологічних направлень психологічного 

консультування 
7. Структура процесу консультування 
8. Психологічне консультування: визначення  
9. Відмінність психологічного консультування від інших видів психологічної 

допомоги.  
10. Специфіка психологічного консультування.  
11. Питання підготовки консультанта.  
12. Особистісні якості необхідні психологу консультанту.   
13. Роль та місце консультанта у психологічному консультуванні.  
14. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного консультанта.  
15. Система цінностей консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість 

консультанта.  
16. Професійна підготовка консультанта.  
17. Визначення консультативного контакту.  
18. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату, 

обстановка консультування, структура консультативного простору, тривалість 
консультування.  

19. Емоційні компоненти терапевтичного клімату: створення довіри, відвертість 
контакту, емпатія у консультуванні, повага клієнта.  

20. Навички підтримання консультативного контакту.  
21. Перенос та контр перенос у консультуванні.   
22. Перша зустріч з клієнтом.  
23. Причини відмови у консультуванні.  
24. Почуття консультанта та саморозкриття.     
25. Емпатія, вчення  та дослідження Карла Роджерса. 
26. Вправи на співставлення з внутрішніми переживаннями.  
27. Простір терапевтичних відносин.  
28. Індивідуальний стиль консультування.    
29. Пастки консультування: професійна позиція консультанта.   
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30. Поняття ефективності консультативного процесу, ознаки результативності 
(суб’єктивні та об’єктивні фактори).  

31. Основні правила ведення консультативного процесу.  
32. Фактори, що знижують результативність консультативного процесу   
33. Основні способи вирішення проблеми.  
34. Некоректна поведінка консультанта: моралізування, контрперенос, 

самолюбування, демонстрація негативних емоцій.  
35. Вимоги, що висуваються щодо приміщення та інтер’єру консультативного 

центру.  
36. Мета та причини створення консультацій.  
37. Обов’язки консультанта та  взаємодія спеціалістів психологічної консультації.  
38. Робочий час консультанта.  
39. Взаємодія психолога зі спеціалістами інших професій  
40. Специфіка підготовки консультанта до проведення сесії  
41. Етапи психологічного консультування  
42.  Хід психологічного консультування (початок роботи, збір інформації, 

стратегічний етап, реалізація плану з клієнтом). 
43. Поняття процедури психологічного консультування.  
44. Поняття техніки психологічного консультування.  
45. Етап перший: процедури, техніки 
46. Етап другий:  процедури, техніки  
47. Етап третій:  процедури, техніки  
48. Специфіка застосування тестів у рамках психологічного консультування.  
49. Поняття психодіагностики (тести, опитувальники).  
50. Критерії підбору тестового матеріалу.  
51. Діагностика страху, тривоги та тривожності. Методики Ч.Д.Спілбергера, А.Т. 

Джерсайлда, ШАС (методика Л.Д.Малкової),  опитувальник Баса – Даркі, тест 
РСК 

52. Психодинамічний  напрямок. Суть психодинамічного напрямку, основні 
положення та процедури даного напрямку.  

53. Когнітивно – поведінковий напрямок: основні положення, об’єкти та методи 
впливу, основне завдання консультанта.  

54. Гуманістичний напрямок, основні поняття гуманістичного напрямку, об’єкти 
впливу та основні завдання консультанта. 

55. Процес впливу: визначення, класифікація.  
56. Види впливу: прямий та непрямий.. 
57. Особливості навчання психологічному консультуванню, принципи навчання.  
58. Конфлюентність навчання, своєчасність та сучасність навчання.  
59. Рефлективність навчання та його крос-культурність.  
60.  Основні труднощі студентів, що навчаються психологічному консультуванню. 

Засоби психологічної профілактики. 
61. Кодекс асоціації психологів.  
62. Надання інформації клієнту про процес психологічного консультування.  
63. Професійна компетентність психолога-консультанта.  
64. Питання конфіденційності. Причини порушення принципу конфіденційності.  
65. Заборона на подвійні відносини.   
66. Специфіка телефонного консультування. Труднощі телефонного  

консультування.  
67. Регулярні абоненти. Звернення психічних хворих.  
68. Спроби сексуального використання консультанта телефону довіри.  
69. Етичні норми телефонної психологічної допомоги. Організаційні питання.  
70. Консультування тривожних клієнтів 
71. Консультування при реакціях страху та фобіях 
72. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів 
73.  Особливості консультування «немотивованих» клієнтів 



 16 

74. Консультування при переживанні почуття провини та клієнтів, що плачуть 
75. Консультування істеричних особистостей 
76. Консультування обесивних   особистостей 
77. Консультування особистостей при параноїдальних розладах     
78. Консультування  шизоїдних  особистостей 
79. Консультування асоціальних особистостей  
80. Консультування при алкоголізмі 
81. Консультування клієнтів з психосоматичними розладами 
82. Криза та основи кризової інтервенції. 
83. Консультування клієнтів з депресією та суїцидальними намірами 
84. Консультування при переживанні втрати 
85. Особливості бесіди з помираючим 
86. Особливості сімейного консультування 
87. Особливості консультування хімічно залежних клієнтів та їхніх близьких 
88. Особливості  психологічної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями 

та їхнім батькам 
89. Відмінність психологічного консультування від інших областей практичної 

психології 
90. Фактори, що впливають на ефективність психологічного консультування 
91. Підготовка консультанта до проведення психологічного консультування 
92. Зустріч клієнта. Стратегія поведінки психолога-консультанта 
93. Правила ведення документації у психологічній консультації 
94. Показання для психодіагностики у рамках психологічного консультування 
95.  Особистісні якості консультанта 
96. Прийоми зняття психологічної напруги у клієнта 
97. Прийом емоційної підтримки клієнта зі сторони психолога-консультанта 
98. Стратегія поведінки консультанта у процесі проведення психологічної 

консультації 
99. Правила запропонування психологом-консультантом практичних 

рекомендацій клієнту по вирішенню його проблем 
100. Ефективність психологічного консультування: визначення, критерії та рівні 

оцінювання 
101. Практичні результати психологічного консультування 
102. Ознаки успішності психологічного консультування 
103. Спірні результати психологічного консультування 
104. Критерії практичного оцінювання результатів психологічного консультування 
105. Правила проведення психологічного дослідження у процесі психологічного 

консультування 
106. Психодіагностика: специфіка підбору тестів у ситуації психологічного 

консультування 
107. Вимоги до психологічних тестів, що застосовуються в межах психологічного 

консультування 
108. Специфіка психодіагностики щодо приватних випадків консультативного 

процесу 
109. Значення психологічного тестування в практиці психологічного 

консультування 
110. Ситуації, що потребують застосування психологічних тестів у процесі 

консультування 
111. Психотерапевтичний вплив психологічного тестування на клієнта 
112. Зовнішні ознаки невротизації клієнта 
113. Організація роботи психологічної консультації 
114.   Навички консультування: перефразування 
115. Відображення почуттів клієнта 
116. Приєднання почуттів до змісту 
117. Прояснення 
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118. Відображення власних почуттів 
119. Труднощі при засвоєнні базових навичок 
120. Тренінги навичок консультування  
121. Зміст та методика психологічного консультування з різними групами 

населення 
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