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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

«Практика індивідуальних психологічних консультувань» 

курс 1 1 2 

семестр 2 2 3 

Обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 4 8 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 114  110 

Форма семестрового контролю іспит іспит іспит 

 
2. Статус дисципліни: обов'язкова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Практика психологічних консультувань» призначена 

для підготовки фахівців із психології з метою дати поглиблене знання про основні 

поняття, принципи, задачі та можливості психологічного консультування як одного з 

видів практичної психологічної допомоги. Завдання даного курсу – ознайомити 

здобувачів вищої освіти з сучасною теорією та практикою надання консультативно-

психологічної допомоги окремій особистості, певній групі осіб, родині, іншим 

категоріям людей, що потребують психологічної допомоги та підтримки; з 

конкретними методами та прийомами немедичної психотерапії. 

Мета курсу: розглянути теоретичні основи психологічного консультування, 

державну політику щодо надання психологічної допомоги населенню; виховувати 

повагу до принципів загальнолюдської моралі; розвивати  здібності до роботи в галузі 

надання психологічної допомоги, сприяти підвищенню їх загальнокультурного рівня. 

В результаті вивчення спецкурсу здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

- зміст, мету та завдання психологічного консультування; 

- професійно-етичні принципи психолога-консультанта; 

- основні теоретичні підходи до консультування в різних психологічних 

школах; 

- основні моделі  індивідуальної, групової та сімейної психотерапії; 

- особливості організації консультативної допомоги  клієнтам у різних 

проблемних ситуаціях. 

вміти: 

- застосовувати набуті знання  в практичній діяльності; 

- організовувати консультативні центри по роботі з різною категорією клієнтів 

в освітніх, медичних закладах, в установах та організаціях; 

- надавати психоконсультативну допомогу клієнтам у кризових станах, у 

питаннях кар’єрного зростання,  сімейних взаємовідносин. 

 

 

 

 

 



4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
 

Інтегральна 

компетентність - 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в 

процесі навчання і професійної діяльності в області 

психології, передбачає проведення досліджень та / або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної 

мети. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу в залежності від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навички 

роботи команд. 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності 

норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни 

«Практика індивідуальних психологічних консультувань» 
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Змістовий модуль 1. Основи психологічного консультування 
Тема 1 Консультування як форма надання 

психологічної допомоги 

4  5 У  

Тема 2 Організація психологічної 

консультації 

4 2 5 У  



Тема 3  Техніки психологічного 

консультування 

8 4 8 ПК  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти психологічного консультування 

Тема 4 Консультування з питань психології 

сімейних відносин 

6 4 8 У  

Тема 5 Вимоги до особистості психолога-

консультанта: проблема підготовки 

психологів-консультантів 

4 4 8 СР  

 Всього 120 годин 34 16 70 залік  

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Консультування як форма надання психологічної допомоги 

Психологічна допомога як змістовна основа психологічного консультування. Місце 

психологічного консультування у системі психологічної допомоги. Основні завдання 

психологічного консультування. Основні принципи психологічного консультування. 

Теоретичні засади процесу консультування. Індивідуальна та групова форми роботи 

психолога-консультанта та основні випадки їх застосування. Вимоги до особистості 

консультанта; проблема підготовки консультантів. Консультування з питань психології  

сімейних стосунків. Консультування в організаціях. Управлінське консультування. 

Особливості кризового консультування. 

Література [6; 7; 9; 10; 12; 13; 15; 18; 24; 34; 44] 

Тема 2. Організація психологічної консультації 

Формування запиту на отримання психологічних консультацій Консультативний 

контакт. Терапевтичний клімат та його фізичні та емоційні компоненти. Перенос та 

контрперенос у консультуванні. Основні етапи психологічного консультування: підготовка; 

перша зустріч; ознайомлення із проблемою; входження у ситуацію психологічної допомоги; 

психологічне обстеження (діагностування) особистості, групи чи організації; планування дій 

(розробка стратегій консультативної допомоги); реалізація психологічної допомоги; 

завершення консультативної допомоги. Психодіагностична робота з клієнтом. Планування 

підтримки та втручання. Оцінка результатів консультативної роботи. 

Література [1; 5; 8- 9; 10; 12; 13; 15; 18;20; 24; 32; 44; 46] 

Тема 3.Техніки психологічного консультування 

Техніки індивідуального та групового консультування. Домашні завдання клієнтів. 

Формування локусу контролю клієнта. Індивідуальний стиль роботи психолога-консультанта  

(фактори які впливають на його формування) та особливості взаємодії з клієнтом різного 

типу та рівнів розвитку. Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-

консультанта. Вимоги до діалогу з клієнтом: обмеження ролі консультанта у діалозі; 

наближення стилю мовлення консультанта до стилю мови клієнта; точність висловлювань 

консультанта. Аналіз ефективності консультативної взаємодії. Критерії ефективності технік 

психологічного консультування. 

Література [6; 8-9; 14; 16; 18; 20-21; 23-26; 30; 44-45] 

Тема 4. Консультування з питань психології  сімейних стосунків 

Психологічне консультування молоді з питань створення сім'ї і стосунків у шлюбі. 



Психологічне консультування проблемних сімей. Консультування батьків з проблем 

сімейного виховання, стосунків з дітьми, психологічної підтримки особистості дитини. 

Психологічне консультування молоді з питань створення сім'ї і стосунків у шлюбі. 

Консультування подружжя з проблем оптимізації міжособистісних стосунків. 

Консультування з питань девіантної та адитивної поведінки підлітків.  

Література [4-5; 9-10; 24-26; 30; 32; 34; 41; 44] 

Тема 5. Вимоги до особистості консультанта; проблема підготовки 

психологів-консультантів 

Роль і місце консультанта у взаємодії з клієнтом. Вимоги до особистості 

консультанта. Модельні характеристики ефективного консультанта. Психограма та 

професіограма консультанта. Система цінностей консультанта та професійна етика. 

Феномен професійного вигорання. Професійна підготовка консультанта. 

Література [5-6; 17; 24-26; 30; 32; 34; 41; 45-46] 

 

7. Плани семінарських (практичних) занять 
Семінарське заняття 1. Консультування як форма надання психологічної 

допомоги 

1. Психологічна допомога як змістовна основа психологічного консультування. 

2. Місце психологічного консультування у системі психологічної допомоги.  

3. Основні завдання психологічного консультування.  

4. Основні принципи психологічного консультування.  

5. Індивідуальна та групова форми роботи психолога-консультанта та основні 

випадки їх застосування.  

6. Вимоги до особистості консультанта; проблема підготовки консультантів. 

7. Консультування з питань психології  сімейних стосунків.  

8. Консультування  в організаціях.  

9. Управлінське консультування.  

10. Особливості кризового консультування 

Семінарське заняття 2. Організація психологічної консультації 

1. Формування запиту на отримання психологічних консультацій 

Консультативний контакт.  

2. Терапевтичний клімат та його фізичні і емоційні компоненти. Перенос та 

контрперенос у консультуванні.  

3. Основні етапи психологічного консультування. 

4. Психодіагностична робота з клієнтом.  

5. Планування підтримки та втручання.  

6. Оцінка результатів консультативної роботи. 

Семінарське заняття 3.Техніки психологічного консультування 

1. Техніки індивідуального та групового консультування.  

2. Домашні завдання клієнтів.  

3. Формування локусу контролю клієнта.  

4. Індивідуальний стиль роботи психолога-консультанта  (фактори які впливають 

на його формування) та особливості взаємодії з клієнтом різного типу та рівнів розвитку.  

5. Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-консультанта.  

6. Вимоги до діалогу з клієнтом 

7. Аналіз ефективності консультативної взаємодії.  

8. Критерії ефективності технік психологічного консультування. 

Семінарське заняття 4. Консультування з питань психології  сімейних 

стосунків 

1. Психологічне консультування молоді з питань створення сім'ї і стосунків у 

шлюбі.  

2. Психологічне консультування проблемних сімей.  

3. Консультування батьків з проблем сімейного виховання, стосунків з дітьми, 

психологічної підтримки особистості дитини.  



4. Психологічне консультування молоді з питань створення сім'ї і стосунків у 

шлюбі.  

5. Консультування подружжя з проблем оптимізації міжособистісних стосунків. 

6. Консультування з питань девіантної та адитивної поведінки підлітків.  

Семінарське заняття 5. Вимоги до особистості консультанта; проблема 

підготовки психологів-консультантів 

1. Роль і місце консультанта у взаємодії з клієнтом.  

2. Вимоги до особистості консультанта.  

3. Модельні характеристики ефективного консультанта.  

4. Система цінностей консультанта та професійна етика.  

5. Феномен професійного вигорання.  

6. Професійна підготовка консультанта. 

 

8. Контроль навчальних досягнень 
8.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид 

діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ІНІР 30 - 30 - 30 

Всього 59 40 200 62 418 

Максимальна кількістьбалів:  618 

618:100=6,18. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:6,18 = загальна кількість балів 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота 1. (30 годин) 

Здійснить психологічний аналіз ситуацій з позиції психолога-консультанта та 

наведіть орієнтовний план консультативної бесіди психолога з клієнткою (сформулюйте 

відповідні питання). 

1. На прийом приходить молода жінка (34 роки) із скаргою, що життя її пропало, 

вона не знає, як їй житии далі. Під час розпитування стає зрозумілим, що більше за все її 

хвилює, чи правильно вона поводить себе із чоловіком. 

Ситуація полягає в наступному: декілька місяців тому чоловік став повертатися 

додому пізно ввечері, а потім, зовсім визнав, що він мав близькі стосунки з іншою жінкою, 

але зараз він їх розірвав і хоче, щоби жінка сама вирішила, чи може вона вибачити йому, чи 

він повинен піти. Вона просила його залишитись, насамперед, тому (за її словами), що його 

теж любить донька. 

Клієнтка ніяк не може зрозуміти, чим виникла його зрада. До цього їх стосунки, на її 

думку, були дуже хорошими. 



2. У консультацію звернулась молода жінка з наріканням на труднощі в 

сімейному житті. Декілька разів у неї виникали думки про розлучення, і нарешті вона 

вирішила порадитися з психологом. Ось її історія. 

Зі своїм майбутнім чоловіком клієнтка почала зустрічатися, будучи студенткою 

педучилища, а чолові був на той час учнем ПТУ. Відносини між ними склалися досить 

близькі, але заміж наша клієнтка не поспішала, оскільки збиралася продовжити освіту в 

педагогічному інституті. Однак хлопець, бажаючи одружитися з дівчиною з поважної, 

престижної сім’ї, обманним шляхом домагається її вагітності, а потім і шлюбу. В даний час 

дочці два роки, клієнтка є студенткою педагогічного інституту. Оскільки інститут не в тому 

місті, де живее її сім’я, зустріч з чоловіком і дитиною відбуваютьс тільки у вихідні дні. 

Чоловік вимагає покинути навчання в інституті, але клієнтка не хоче цього робити. 

Відвідувачка звернулась до психолога з конкретним питанням: може, варто 

розлучитися? 

3. До консультанта звернувся юнак віком 21 року. Він зустрічається з дівчиною. 

Поки що все гаразд, але хлопець боїться, що стосунки можуть розірватись. 

Самостійна робота 2. (40 годин) 

Здійснить психологічний аналіз ситуацій з позиції психолога-консультанта, та 

наведіть орієнтовний план консультативної бесіди психолога з клієнткою (сформулюйте 

відповідні питання). 

1. Іра Н., вісім років. Дівчинка жвава, життєрадісна, кокетлива, любить 

поговорити; добра, але заздрісна, намагається бути помітною в колективі, заслужити 

похвалу. Вона товариська, але дуже уразлива, цікавиться всім. Проте її інтереси несталі, 

оскільки швидко зникають. Учениця багато уваги приділяє своїй зовнішності: годинами 

може сидіти перед дзеркалом, змінювати зачіску, перев’язувати стрічки, вкладати у волосся 

квіти. Дівчинка в колективі активна, але якщо їй у спільній роботі доводиться комусь 

підкорятися, вона втрачає до заняття будь-який інтерес. 

2. В консультацію звернулась жінка 40 років і сказала, що вона самотня. З 

подальшої бесіди стало зрозумілим, що в неї є чоловік, діти, але немає друзів. «Відкрию 

людині душу, - каже клієнтка, - довірю своєї таємниці, а мені в душу наплюють. Починають 

мене критикувати, заздрити. Таке відбувається раз за разом».  

3. Шістнадцятирічна дівчина, переживаючи депресію, завдала собі тілесних 

ушкоджень. Причинами депресії були ненависть до школи, почуття самотності, почуття 

власної нікчемності і соціальної неспроможності і т. д. 

Ця депресія була першою частиною комплексного, циклічно повторюваного 

паттерна почуттів і поведінки, пов’язаної з вживанням їжі. Дозволивши собі вільність в їжі, 

дівчина почувала провину, стром, відразу і зневагу до себе, а іншим разом, депресія 

штовхала її на переїдання( яке посилювало ненависть до себе).  

4. Уважно прочитайте запропонований уривок листа до редакції. 

«Шановний психолог журналу «Сімейний консультант», пишу Вам цього листа, 

тому що серце моє наповнене біллю, і крім Вас ніхто не зможе мені допомогти. Моя 

проблема – це мій 13-річний син. Слава останнім часом став дуже важкою дитиною: він 

пропускає заняття в школі, обманює, грубіянить. У мене таке враження, що він постійно 

щось від мене приховує, щось не домовляє…З учителями в школі практично не спілкуюсь, у 

них тільки одні скарги на Славу – погано вчиться, погано себе поводить. А шкільного 

психолога не хочу навіть і питати, тому що вони там всі заодно: їм би тільки зробити 

винними у всьому батьків або сім’ю. А хіба вони можуть зрозуміти? Хіба вони знають, як 

важко виховувати дитину одній? Мій перший чоловік після розлучення тільки надсилає 

аліменти і не проявляє ніякого інтересу до виховання сина, сам живе, як сир в маслі, а я вічно 

в злиднях...Та й із здоров’ям у Славчика якісь проблеми: як тільки сідаємо в транспорт – 

втрачає свідомість…Що мені робити? До кого мені звернутися по допомогу? 

Дякую. Чекаю відповіді.” 

1. Складіть можливий перелік робіт, пов’язаних з наданням психологічної 

допомоги автору листа, відповідно до спеціалізації професійних груп. 

Професійнагрупа Спеціалізація 



Консультант –

психолог 

 

Шкільний 

психолог 

 

Соціальний 

працівник 

 

Медичний 

психолог, психотерапевт. 

 

Соціальний 

працівник 

 

2. Які з проблем, вказаних у листі, необхідно вирішувати у першу чергу? 

3. Ваші пропозиції щодо вирішення цих проблем. 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Консультативна психологія як наука. Етапи становлення.  

2. Психологічне консультування в системі профвідбору та профорієнтації.  

3. Психологічне консультування сімей з проблеми неуспішності школярів.  

4. Психоаналітичний підхід у консультуванні 

5. Особливості психологічного консультування у підлітковому віці.  

6. Проблеми психологічного консультування людей похилого віку.  

7. Специфіка психологічного консультування по телефону довіри.  

8. Особливості кризового консультування.  

9. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні.  

10. Когнітивно-поведінковий напрям у психологічному консультуванні.  

11. Специфіка психологічного консультування з проблем міжособистісного 

спілкування.  

12. Особливості психологічного інтернет-консультування. 

13. Індивідуальне та групове  психологічне консультування. 

14. Групове сімейне консультування. 

15. Інтерв’ю як основний метод роботи психолога-консультанта. 

16. Проблеми надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях. 

17. Сучасні напрямки профорієнтаційного консультування.  

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Психологічне консультування: визначення, мета, завдання. 

2. Історія розвитку психологічного консультування. 

3. Етичні норми у роботі консультанта-психолога. 

4. Профорієнтаційне консультування. 

5. Консультування з проблем подружніх стосунків. 

6. Консультування з проблем стосунків батьків та дітей. 

7. Управлінське консультування. 

8. Консультування в сфері бізнесу та політики  



9. Інфраструктура психологічного консультування. 

10. Психологічна служба вищого навчального закладу. 

11. Психологічне консультування в силових структурах. 

12. Психологічне консультування в медичних закладах. 

13. Психологічне консультування в соціальних службах. 

14. Психологічне консультування «складних» клієнтів (у залежних осіб, осіб з межовими 

психічними станами, суїцидентів тощо). 

15. Психологічне консультування осіб похилого віку. 

16. Телефонне консультування, організація роботи телефону довіри. 

17. Запит на консультування та визначення консультативних завдань.  

18. Мета та завдання психодіагностики  в психологічному  консультуванні. 

19. Особливості кризового консультування. 

20. Організація та проведення психологічного консультування. 

21. Етичні засади діяльності психолога-консультанта              

22. Види психологічного консультування та їх специфіка.  

23. Вимоги до  особистості психолога-консультанта. 

24. Фактори, які впливають на ефективність  психологічного консультування. 

25. Психотерапевтичний вплив  тестування на клієнта. 

26. Професійна підготовка психолога-консультанта. 

27. Особливості сімейного консультування. 

28. Процес підготовки психологічної консультації. 

29. Правила проведення психодіагностичного обстеження в процесі психологічного 

консультування. 

30. Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта. 

31. Мета і завдання  психодіагностики в процесі психологічного консультування. 

32. Специфіка підбору  та використання тестів в процесі психологічного консультування. 

33. Причини, що визначають необхідність психологічного тестування клієнта. 

34. Індивідуальне консультування. 

35. Основні етапи психологічного консультування. 

36. Специфіка, особливості  тестування в окремих випадках психологічного 

консультування. 

37. Невербальні ознаки психологічного стану клієнта в процесі психологічного  

консультування 

38. Організація роботи психологічної консультації.  

39.  Групове консультування. 

40. Зовнішні ознаки невротизації клієнта 

41. Режим роботи психологічної консультації. 

42. Процедура першої зустрічі клієнта психологом-консультантом 

43. Розподіл обов’язків між працівниками психологічної консультації. 

44. Вимоги, що висуваються до психологічних тестів, які використовуються в процесі 

психологічного  консультування. 

45. Процедури емоційного настрою клієнта на проведення психологічної консультації. 

46. Взаємодія психолога-консультанта з іншими спеціалістами. 

47. Ситуації, що вимагають використання психологічних тестів в процесі консультування. 

48. Процедура зняття психологічних бар’єрів. 

49. Критерії практичної оцінки результатів психологічного консультування. 

50. Правила проведення психодіагностичного обстеження в процесі психологічного 

консультування. 

51. Процедура емпатійного слухання. 

52. Психологічне консультування  клієнтів із психологічною залежністю. 

53. Об’єктивні та суб’єктивні причини  низької результативності психологічного 

консультування. 

54. Критерії практичної оцінки результатів психологічного консультування. 



55. Специфіка добору тестів та умови їх використання  в ситуації психологічного 

консультування. 

56. Зміст процедури емоційної підтримки клієнта.  

57. Невизначені та суперечливі питання психологічного консультування. 

58. Мета та завдання психодіагностики в психологічному консультуванні. 

59. Техніки психологічного консультування. 

60. Види психологічного консультування, їх специфіка.  

61. Ознаки успішності психологічного консультування. 

62. Взаємозв’язок технік психологічного консультування з його етапами та процедурами. 

63. Вимоги, що висуваються до тестів, які використовуються процесі психологічного 

консультування. 

64. Складові підготовки до проведення  психологічного консультування.  

65. Правила  пропонування  рекомендацій клієнту. 

66. Техніка завершення психологічної консультації. 

67. Складові підготовки психолога-консультанта до ведення бесіди з клієнтом.    

68. Техніка завершення психологічного консультування.  

69. Процедури психологічного консультування. 

70. Фактори, що впливають на ефективність психологічного консультування. 

71. Особливості тестування в окремих випадках психологічного консультування.   

72. Невірні рекомендації консультанта по вирішенню проблем клієнта: попередження та 

усунення. 

73. Основні етапи психологічного консультування.  

74. Випадки, в яких неможливо проведення психологічного консультування. 

75. Робоче місце психолога-консультанта. 

76. Активне вислуховування. З’ясування проблеми клієнта. 

77. Робота із скаргою та самодіагноз проблеми клієнтом. 

78. Діагностична фаза роботи. Визначення проблеми, значущих чинників та обставин. 

79. Укладання контракту про консультування. 

80. Тривалість консультативної роботи. Короткотермінова, середньо термінова та 

довготривалі стосунки. 

81.  Надання психологічної підтримки та заохочення клієнта до змін. 

82. Аналіз системи стосунків клієнта та вірогідності опору з боку клієнта та його 

оточення. 

83. Забезпечення небезпеки консультанта при роботі з агресивними клієнтами 

84. Ведення консультантом робочої документації та забезпечення конфіденційності. 

85. Методологічні засади психологічного консультування. 

86. Застосування психотренінгових вправ та рольових ігор в консультативній роботі. 

87. Феномен емоційного вигорання в роботі консультанта. 

88. Конфронтація з клієнтом. 

89. Яку функцію у консультуванні виконує катарсис. 

90. Супервізія в консультативній роботі. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

9. Рекомендовані джерела 

(основна) 



1. Абрамова Г. С. Графика в психологическом консультировании / Г. С.Абрамова. – М.: 

ПЕРСЭ, 2001. – 142 с.  

2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. 

Пер. з англ./ А.Айві. – К.: Сфера, 1998. – 342 с.  

3. Айви А. Е., Саймек-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерпия. 

Методы, теории и техники: практическое руководство/ А. Айві, Л. Саймек-Даунинг Л.  

– М.: ПЕРСЭ,2000. – 487 с.  

4. Алешина Ю. Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование / 

Ю. Е. Алешина. – М.: РИЦИК, 1993. – 172 с.  

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ./  

Э.Берн.  – М.: Прогресс, 1988. – 400 с.  

6. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия: Пер. с англ. / Э. Берн. – СПб.: 

Братство, 1992. – 224 с.  

7. Берн Э. Групповая психотерапия: Пер. с англ. / Э. Берн. – М.: Академический Проект, 

2000. – 464 с.  

8. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. (Учеб. пособие для 

студентов психол. ф-тов и отд-ний ун-тов) / А. Ф. Бондаренко. – К.: Укртехпрес, 1997. 

– 216 с.  

9. Бюдженталь Дж. Искусство психотерапевта / Дж. Бюдженталь. – СПб.: Питер, 

2001. – 304 с.  

10. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: підручник /Дж. 

Бюдженталь.– К.: Ніка-Центр, 2011. – 424 с.  

11. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: 

Ситуационные задачи / С. В. Васьковская., П. П. Горностай .– К.: Вища школа, 1996. 

– 192 с.  

12. Горностай П .П. Проблемний аналіз у консультуванні. Практична психологія: теорія, 

методи, технології: Матеріали наук. Семінару / П. П. Горностай. - К.: НікаЦентр, 

1997. - С. 72-78. 

13. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического 

консультирования: Проблемный подход / С. В. Васьковская., П.П. Горностай. – К.: 

Наук. думка, 1995. – 128 с.  

14. Грюнвальд Б. Б., Макаби Г. В. Консультирование семьи / Пер. с англ. – М.: Когито-

Центр, 2004. – 416 с.  

15. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика / М. 

Гулдинг., Р. Гулдинг. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 288 с.  

16. Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология / М. А. Гулина СПб.: 

Речь, 2001. 352 с.  

17. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: Теория и практика / Пер. с англ./Р. 

Джордж, Т. Кристиани. – М.: Эксмо, 2002. – 448 с.  

18. Елизаров А .Н. Основы индивидуального и семейного консультирования: Учеб пособ / 

А. Н. Елизаров. – М.: «Ось-89», 2003. – 336 с.  

19. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Кочюнас Р. - М., 1999. – 

240 с.  

20. Красило А. И. Психологическое консультирование: проблемы, технологии: Учеб. 

пособие. – М.: Изд-во Московского психол.-социальн. ин-та; Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2007. – 504 с.  

21. Кулаков С. А. Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии /С .А. 

Кулаков. – СПб.: Речь, 2002. – 236 с.  

22. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / 

Пер с нем. – 2-е изд. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 380 с.  

23. Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточная версия. – М: 

Академический проект, ОППЛ, 2002. – 496 с.  



24. Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога / И. Г.Малкина-Пых. – М.: 

Эксмо, 2004. – 784 с.  

25. Мастерство психологического консультирования / Под ред. А. А. Бадхена, А. М. 

Родиной. – СПб.: Речь, 2006. – 240 с.  

26. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование / А. Н. Моховиков.– 2-е изд. – М.: 

Смысл, 2001. – 494 с.  

27. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ./ Р. Мэй. – М.: 

Независимая фирма «Класс», 1994. – 144 с.  

28. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс. – 

СПб, 2000. – 464 с.  

29. Немов Р. С. Психологическое консультирование: Учеб. / Р. С.  Немов – М., 2000. – 528 

с.  

30. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг / А. С. Огнев.  – СПб.: 

Речь, 2003. – 192 с.  

31.  Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій / Укл. О. Ф. 

Бондаренко. – К.: РНМК Мiносвiти України, 1992. – 116 с.  

32. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. 

– К.: Либідь, 1999. – 536 с.  

33. Пахальян В. Э. Психологическое консультирование: Учебное пособие/ В. Э. Пахальян. 

– СПб.: Питер, 2006. – 256 с.  

 

Додатковалітература 
34. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стресом / С. Гремлинг, С. 

Ауэрбах. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с. 

35. Кадыров Р. В. Посттравматическое стрессовое растройство (PTSD): состояние 

проблемы, психодиагностика и психологическая помощь: учебное пособие / Р. В. 

Кадыров. – СПб. : Речь, 2012. – 448 с. 

36. Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология / А. Г. Караяни,  

И. В. Сыромятников. – СПб.: Питер, 2006. –480 с. 

37. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в 

звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 580 

с. 

38. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации/ И. Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2005. 

– 960 с. – (Справочник практического психолога). 

39. Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях/ Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – 2 изд. испр., доп. – Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр, 2008 – 292 с. 

40. Осипова А. А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов/ А. А. 

Осипова. – М.:ТЦ «Сфера», 2000. – 512с. 

41. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях/ А. А. 

Осипова – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 315 с.  

42. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса/ Н. В. 

Тарабрина. – СПб.: Питрер, 2001. – 272 с.  

43. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник/ Т. С. 

Яценко. – К.: Либідь, 1996. – 264 с. 

44. Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ю. Психология жизненных ситуаций: учебное пособие/ Л. 

Ф, Бурлачук, У. Ю. Коржова. – М.: Рос.пед. агенство, 1998. – 263 с. 

45. Ващенко І. В., Антонова О. Г. Конфлікт. Посттравматичний стрес:шляхи їх 

подолання. Навч. посіб. / І. В. Ващенко, О. Г. Антонова - К.: Знання,1998. – 289 с. 

46. Тимошенко Г. В. Работа с телом в психотерапии: практическое руководство/ Г. В. 

Тимошенко, Е. А. Леоненко. – М.: Психотерапия, 2010. – 480 с. 

 
 


