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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Основи сімейного консультування 
Викладач (-і) Сивній Наталія Федорівна, доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 
Контакти  (0312) 612008 
E-mail викладача btuncvik.nataliya@gmail.com 
Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, 120 годин 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи сімейного 

консультування» є знання та розуміння: сучасних наукових уявлень про сутність 

психологічного сімейного консультування, основні теоретичні положення сімейного 

консультування, особливості психодіагностики сім’ї, прикладнi аспекти 

консультативного процесу, терапевтичний ефект консультації, критерії та методи 

оцінювання ефективності консультативного процесу,  основні принципи, мету і 

завдання сімейного консультування, етичні принципи і правила у сімейному 

консультуванні.  
Застосування знань та розумінь: 
-  розуміти можливості та обмеження сімейного консультування, розуміти 

відмінності між різними видами і методами консультування, визначити проблему 

клієнта консультації,  
- розуміти динаміку процесу сімейного консультування, розуміння доцільності 

застосування відповідних технік консультування,  
- обґрунтовувати критерії оцінки ефективності сімейного консультування та 

правильно обрати методи оцінки ефективності консультативного процесу. 
 Формування тверджень: вміти здійснювати психологічний аналіз різних методів 

сімейного консультування, проаналізувати та обґрунтовувати  специфіку ефективності 

сімейного консультування, розуміти та аналізувати особливості освіти в 

консультативній практиці. 
 Комунікативні навички: вміння презентувати результати власних досліджень та 

аргументовано аналізувати психічні феномени, здатність проаналізувати та 

обґрунтовувати полімодальність сучасного сімейного консультування. 
 Навички навчання: здатність до вдосконалення професійних умінь та навичок, на 

основі сучасних наукових досліджень аналізувати історію становлення та сучасний стан 

сімейного консультування.  
Для якісного виконання головних завдань освітнього процесу застосовується 

проблемний підхід до побудови занять та інтерактивні технології навчання.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 Змістовний модуль 1. Вступ до сімейного консультування. Основні підходи у 

консультуванні сім’ї. 
 Змістовний модуль 2. Загальні і спеціальні  методи психологічного впливу у роботі 

сімейного консультанта. 
 



3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи сімейного консультування» 

засвоєння студентами  на основі наукового підходу цілісної системи знань для 

застосування у практиці сімейного консультанта; виокремлення відмінностей 

сімейного консультування від інших видів психологічного консультування; 

ознайомлення зі структурою, динамікою, умовами, правилами перебігу процесу 

консультування сім’ї;  надбання умінь і навичок, необхідних в процесі 

консультування сім’ї.   
Вивчення дисципліни передбачає застосування методу порівняльного аналізу 

зарубіжних та вітчизняних шкіл сімейного консультування в актуальному соціо-
культурному українському просторі, системну організацію знань, активне навчання, 

творче оперування засвоєними знаннями та поняттями, розуміння перспектив 

розвитку сучасної української сім’ї, формування у студентів особистісних якостей 

психолога-консультанта. Мета дисципліни — ознайомити студентів з принципами та 

методами сучасного сімейного консультативного процесу, оволодіти основними 

техніками та прийомами сімейного консультування, висвітлити етичні  моменти його 

реалізації.  
Основними цілями вивчення дисципліни «Основи сімейного консультування » 

є: вивчення теоретичних  уявлень про основні світові школи та моделі сімейного 

консультування; формування уявлень про сім’ю як клієнта психологічної 

консультації; ознайомлення з основними професійними вимогами сімейного 

консультанта; вивчення основних форм, методів, прийомів, технологій сімейного 

психологічного консультування; оволодіння практичними навичками ведення 

консультативного процесу сім’ї.   

4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

                  знати: 
- методологічні і теоретичні засади сімейного консультування; 
- основні принципи застосування теоретико-методичних підходів зарубіжних і 

вітчизняних шкіл сімейного консультуванн; 
- загальні та спеціальні методи впливу у роботі сімейного консультанта; 
- етапи і стадії консультативного процесу сім’ї; 
- основні результати процесу сімейного консультування; 
- типові помилки сімейного консультанта; 
- особливості діагностичного процесу в роботі із сім’єю; 
- особливості консультативної роботи з психодинамічно неконгруентними підлітками та 

батьками; 
- основні стратегії кризового сімейного консультування; 
- основи професійної етики психолога-консультанта; 
                   вміти: 
- проводити процес сімейного консультування; 
- аналізувати консультативну бесіду; 
- володіти комунікативними навичками (вербальними і невербальними) підтримки 

клієнта консультації; 
      - виділяти проблему клієнта; 
      -формулювати гіпотези походження проблем клієнта; 
       - використовувати в бесіді базові навички - активного слухання; 
       - застосовувати різноманітні техніки проведення консультативного процессу; 
       - завершувати процес консультації ; 
       -прогнозувати результат консультації; 



5. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 44 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 56 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

7 053 Психологія 4 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

          Модуль І. Вступ до сімейного консультування. Основні підходи у 

консультуванні сім’ї. 
Тема1.Соціально-психологічний портрет сучасної 

української сім’ї 
4 2 2 

Тема 2. Життєвий цикл сім’ї. 4 2 2 
Тема 3. Сім’я в психологічній консультації 4 2 1 
Тема 4. Підхід, орієнтований на сімейну історію у 

консультативній роботі психолога. 
4 2 1 

Тема 5. Структурний підхід у сімейному консультуванні. 4 2 5 
Тема 6. Комунікативний підхід у консультуванні сім’ї. 4 2 5 
Тема 7. Понятійна система комунікативного підходу. 4 1 5 
Тема 8. Основні ідеї, цілі, принципи сімейного 

консультування, що ґрунтується на досвіді. 
4 1 5 

               Модуль ІІ. Загальні і спеціальні  методи психологічного впливу у роботі 

сімейного консультанта 
Тема 11. Інтегративний підхід у сімейному 

консультуванні  
2      1 5 

Тема 12. Транзактний аналіз у сімейному консультуванні. 2 1 5 
Тема 13. Особливості діагностичного процесу в роботі із 

сім’єю. 

2 1 5 

Тема 14. Спеціальні прийоми і техніки роботи сімейного 

консультанта. 
2 1 5 

Тема 15. Формулювання первинного заключення та 

рекомендацій членам родини. 
2 1 5 

Тема16.Консультативна робота з психодинамічно 

неконгруентними підлітками та батьками. 
2 1 5 

ЗАГ.: 44 20 56 
6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із основи сімейного 
консультування:  

1) характер володіння знаннями з основи сімейного 
консультування (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, 
обсяг, повнота і точність знань); 

2) з місцем і роллю у галузі сучасної психологіії , є  практика 
сімейного консультування; 

       3)  з психологічним  інструментарієм та особливостями його 



застосування у різних сферах діяльності сімейного психолога; 
      4) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

  5) предмет і завдання сімейного консультування, як наукової 

технології, є професійно-етичні принципи в  сімейному 

консультуванні. 
Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 

відповідь, так і за доповнення. 
A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 

без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 



важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів / - ок 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 
7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  
      Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Васьківська С.В.- Психологічне консультування: Навчальний посібник.- 

К.:Четверта хвиля,2014. 

2. Літовченко Н. Ф.- Основи психологічного консультування  та  психокорекції :  
метод. ред. до проведення  семінар занять  з навчального  курсу-Ніжин  :  2016 . 

3. Цимбалюк І.М.- Психологічне  консультування та корекція. Навчальний 

посібник.- К.:ВД «Професіонал»,2015. 
4. Якимчук Б.А.,Якимчук І.П.- Основи психологічного консультування(лекційний 

курс): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Практична 

психологія».- Умань: ПП Жовтий О. О., 2013р. 

5. Яценко Тамара Семенівна-Основи глибинної  психокорекції:  - феноменологія , 

теорія і практика- К.: Каравела, 2014. 
Додаткова література. 
1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій / Бондарчук О.І. – К.: МАУП, 2001. 

- 96 с. 
2. Кизимович Д.С., Ніжаща І. О., Герасимів Н.М. Соціально-педагогічна та 

психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам 

/ Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал, № 



3, 2013. - С.103 - 109. 
3. Колісник О.О. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та 

соціальна робота, № 2, 2012. - С.12-18. 
4. Психологія сім’ї / Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; За заг. ред. 

В.М. Поліщука. – Суми: ВТД ”Університетська книга“, 2013. – 239 с. 
5. Психологічна допомога сім’ї: Посібник / За ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Вид-во Ін-ту 

соціології  НАН України, 2014. – 181 с.  
6. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та 

педагогіка сімейного спілкування: Навч. посібник.–К.: „Веселка”, 2009. – 214с. 
7. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. – М.: Апрель- Пресс, Изд-

во„ЭКСМО-Пресс”, 2013. – 512 с.  
 

Викладач _________________  


