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І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Практика індивідуальних психологічних 

консультацій» – обов’язкова дисципліна циклу професійної підготовки  

 

Навчальна дисципліна «Практика індивідуальних психологічних консультацій» 

належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки, вивчення якої 

передбачено за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – 

магістр. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Психологічних проблем людей, які не мають глибоких клінічних порушень, що 

включає труднощі вікового розвитку, специфіку адаптації особистості до змінних умов 

повсякденності, дисгармонію міжособистісних, зокрема, сімейних, інтимних, батьківсько-

дитячих взаємостосунків, соціальні девіації, вікові кризи, наслідки травм і хвороб, стреси, 

особливості характеру, вибір професії, питання кар'єрного зростання, особисті запити щодо 

пошуку власної аутентичності, самоцінності та смислу життя, взаємодії людини з 

оточенням, питання персональної відповідальності, моральності. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері підготовки 

та кваліфікованого проведення психологічного консультування та індивідуальних 

психологічних консультацій та допомогти клієнту усвідомити, що саме він і є тією 

особистістю, яка повинна вирішувати, діяти, актуалізувати власні здібності, змінюватися. 

 

Основні завдання 

1. Засвоєння студентами певної системи теоретичних знань, спеціальних умінь і 

технік щодо індивідуальних психологічних консультацій. 

2. Становлення особистісного «Я» майбутнього фахівця в умовах психологічної 

практики. 

3. Сприяти змінам поведінки, щоб клієнт міг жити продуктивніше, відчувати 

задоволеність життям, незважаючи на деякі невідворотні соціальні обмеження. 

4. Розвивати навички подолання труднощів у разі появи нових життєвих обставин та 

вимог. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Обов’язкова навчальна дисципліна «Практика індивідуальних психологічних 

консультацій» пов'язана з курсами «Теоретико-методологічні проблеми психології», 

«Актуальні проблеми психодіагностики», «Психологія організацій». 

 

Вимоги до знань і умінь 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Вивчення навчальної дисципліни «Практика індивідуальних психологічних 

консультацій» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

випускника, за якого він повинен: 

а) знати: 

предмет та об’єкт психологічних консультацій; 

методологічні підходи до вивчення основ психологічних консультацій 

основні методи, що застосовуються у процесі психологічних консультацій 

сфери застосування психологічних консультацій; 

напрями та види психологічних консультацій; 

б) вміти:  



здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам в 

складних життєвих ситуаціях. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 модулі 

Форми контролю: поточний контроль, залік 

 

 

 

 

 



ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАКТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Практика індивідуальних 

психологічних консультацій» – 

обов’язкова дисципліна професійної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, 

таблиць, розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 10 8 2 110 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

 Екзамен 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Курс__2___ Семестр____3__ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі_____120__ 

 

Теми 

лек 

ції 

(Л) 

семі 

нар. 

зан. 

(СЗ) 

прак.

лаб. 

зан. 

(ПЗ 

ЛЗ) 

інд.-

конс 

роб. 

(ІКР 

сам. 

роб. 

студ.(

СРС) 

фор 

ма 

конт 

ролю 

при 

міт

ка 

 Змістовий модуль І. Психологічна практика як один із видів роботи практичного 

психолога 

1.  Сучасний погляд на психологічну 

практику 

2    8 СР  

2. Психологічна проблема клієнта, 

особливості роботи з нею 

    8 СР,

У 

 

3. Підходи до технології консультативної 

взаємодії 

    8 У, 

СР 

 

4. Сучасні напрямки консультативної 

психології 

    8 У,Т, 

СР 

 

 Змістовий модуль ІІ. Підвищення майстерності практичного психолога 

5. Сучасні вимоги до особистості та 

професійної готовності психолога-

консультанта 

2    8 СР,

У 

 

6. Особистість та діяльність психолога-

практика 

    8 СР,

ПК 

 

7. Основні навички, уміння та техніки в 

психологічній практиці 

    8 СР,

У 

 



 Змістовий модуль ІІІ. Процес психологічної практики 

8. Структура психологічної сесії 2    6 СР,

У 

 

9. Психодіагностика в психологічній 

практиці 

    6 СР,Т  

10. Супервізія у психологічній практиці  2   6 СР,

У 

 

11. Консультативний центр як 

організаційна структурав психологічній 

практиці 

    8 СР,

ПК 

 

12. Сутність психологічної експертизи     6 СР,

У 

 

13. Гуманістична спрямованість 

психологічної експертизи 

    8 СР  

 Змістовий модуль ІV. Сучасні технології роботипсихолога-консультанта 

14.  Індивідуальні методи психологічних 

консультацій 

2    6 СР,

ПК 

 

15.  Групові методи психологічних 

консультацій 

    8 СР,Т  

 Всього 8 2   110   

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

  

   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль І. Психологічна практика як один із видів роботи 

практичного психолога 

 

Тема 1. Сучасний погляд на психологічну практику 

 

Види надання психологічної допомоги. Поняття психологічного консультування. 

Основні принципи психологічної практики. Види моделей психологічної допомоги. Сфери 

застосування психологічної практики. 

 

Тема 2. Психологічна проблема клієнта, особливості роботи з нею 

 

Поняття психологічної проблеми. Види запитів. Мотиви звернення клієнтів до 

психолога. Типи клієнтів та їх проблематика. Типові помилки психологічної практики та їх 

профілактика. 

 

Тема 3. Підходи до технології консультативної взаємодії 

 

Консультативний контакт. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти 

терапевтичного клімату. Емоційні компоненти терапевтичного клімату. Особливості 

підтримання терапевтичного клімату. 

 

Тема 4. Сучасні напрямки консультативної психології 

 

Психодинамічний напрям у консультуванні. Теоретичні основи психодинамічного 

напряму. Поняття про захисні механізми психіки. Концепції З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера 

та неофрейдистів. Консультативний процес та психотехніка психодинамічного напряму. 

Біхевіористський напрям та необіхевіоризм у консультуванні. Основні поняття та техніки. 

Когнітивний напрям у консультуванні: основні поняття і техніки. 

 

Змістовий модуль ІІ. Підвищення майстерності практичного психолога 

 

Тема 5. Сучасні вимоги до особистості та професійної готовності психолога-

консультанта 

 

Роль і місце консультанта у консультуванні. Вимоги до особистості консультанта. 

Модель ефективного консультанта. Психограма та професіограма консультанта. Система 

цінностей консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. 

Професійна підготовка консультанта. 

 

Тема 6. Особистість та діяльність психолога-практика 

 

Роль і місце психолога у практичній діяльності. Модель ефективного консультанта. 

Типологія психологів-практиків. Вплив професійної діяльності на особистість психолога. 

Етичні аспекти практичної психологічної діяльності. Особистість психолога як інструмент 

впливу на клієнта. Результативність психологічної практики: поняття, умови здійснення та 

фактори її ефективності. 

 

Тема 7. Основні навички, уміння та техніки в психологічній практиці 

 



Уміння слухати та чути клієнта. Уміння ефективно використовувати невербальні 

засоби спілкування. Уміння спостерігати. Уміння давати та приймати зворотний зв’язок. 

Уміння слідувати за клієнтом. Ехо-техніка. Перефразування. Резюмування. Техніки 

постановки питань. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Процес психологічної практики 

 

Тема 8. Структура психологічної сесії 

 

Складання контракту з клієнтом. Створення атмосфери довіри. Активне слухання. 

Фокусування на емоціях клієнта. Техніка нормалізації. Саморозкриття. Фокусування на 

думках клієнта. Конфронтація між психологом та клієнтом. Новий погляд на проблему. 

Поради. Фокусування на поведінці клієнта. Інформування. Закінчення першої та подальших 

сесій. Закінчення останньої сесії. 

 

Тема 9. Психодіагностика в психологічній практиці 

 

Психологічна діагностика як галузь практичної психології. Класифікація 

психодіагностичних методик. Ситуації, що потребують діагностичних досліджень. Критерії 

підбору тестового матеріалу у психологічній практиці. Правила пред’явлення тестів 

клієнту. Табу в психодіагностичному дослідженні 

 

Тема 10. Супервізія у психологічній практиці 

 

Поняття супервізії. Структура супервізорської сесії. Фокус супервізії. Форми 

організації супервізорської практики. Робота супервізорської групи. Основні труднощі 

психологів-початківців. 

 

Тема 11. Консультативний центр як організаційна структурав психологічній 

практиці 

 

Критерії створення психологічного центру, його причини та мета. Робочий час 

консультанта та його обов’язки. Документація в психологічній практиці. Взаємодія 

практичного психолога з допоміжним персоналом консультації. Професійний етикет. 

 

Тема 12. Сутність психологічної експертизи 

 

Основні проблеми, що вимагають психологічної експертизи. Види психологічної 

експертизи. Мета психологічної експертизи. Принципи психологічної експертизи. Етапи 

психологічної експертизи. Розробка змісту експертного висновку. Вимоги до експертного 

висновку. 

 

Тема 13. Гуманістична спрямованість психологічної експертизи 

 

Психологічні вимоги до експерта-консультанта. Професіограма та психограма 

експерта-консультанта у психології. Гуманістична спрямованість особистості експерта-

психолога та психологічної експертизи. 

 

Змістовий модуль ІV. Сучасні технології роботипсихолога-консультанта 

 

Тема 14. Індивідуальні методи психологічних консультацій 

 



Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-консультанта. 

Структура бесіди: початок; розпитування клієнта; психокорекційна дія; завершення. 

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

мовлення консультанта до стилю мови клієнта; обмеженість та точність висловлювань 

консультанта. Вербальний та невербальний контакти з клієнтом. Психодіагностична робота 

з клієнтом. Застосування методів візуальної психодіагностики у консультативній роботі. 

Методи соціально-психологічної діагностики організації: спостереження, інтерв’ю, 

анкетування, соціометрія, тестування. 

 

Тема 15. Групові методи психологічних консультацій 

 

Фокус-групи як групові напівстандартизовані інтерв’ю. Активне соціально-

психологічне навчання (АСПН) у психологічному консультуванні. Психокорекційні групи 

та їх види. Використання групового тренінгу у психологічному консультуванні. Основні 

процедури проведення групового тренінгу. 

 

 

 

 

  



IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1: Сучасний погляд на психологічну практику 

 

Мета лекції – розглянути та теоретично дослідити сучасний погляд на психологічну 

практику 

 

План лекції: 

1. Види надання психологічної допомоги.  

2. Поняття психологічного консультування.  

3. Основні принципи психологічної практики.  

4. Види моделей психологічної допомоги.  

5. Сфери застосування психологічної практики. 

 

Опорні поняття: психологія, психологічна допомога, психологічне консультування, 

психологічна практика. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Тема 2.Сучасні вимоги до особистості та професійної готовності психолога-

консультанта 

 

Мета лекції – розкрити сучасні вимоги до особистості та професійної готовності 

психолога-консультанта 

 

План лекції: 

 

1. Роль і місце консультанта у консультуванні.  

2. Вимоги до особистості консультанта модель ефективного консультанта. 

3. Психограма та професіограма консультанта.  

4. Система цінностей консультанта.  

5. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта.  

6. Професійна підготовка консультанта. 

 

Опорні поняття: психологічна допомога, психологічне консультування, 

психологічна практика, психолог-консультант, психограма, професіограма. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Тема 3: Структура психологічної сесії 

 

Мета лекції – розглянути та теоретично вивчити структуру психологічної сесії 

 

План лекції: 

1. Складання контракту з клієнтом.  

2. Створення атмосфери довіри.  

3. Активне слухання. Фокусування на емоціях клієнта. Техніка нормалізації. 

4. Саморозкриття. Фокусування на думках клієнта.  

5. Новий погляд на проблему. Поради. Фокусування на поведінці клієнта. 

6. Закінчення першої та подальших сесій. Закінчення останньої сесії. 

 



Опорні поняття: психологічна сесія, клієнт, поведінка клієнта, проблема, 

саморозкриття, контракт, активне слухання 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

Тема 4: Індивідуальні методи психологічних консультацій 

 

Мета лекції – розглянути та теоретично вивчити індивідуальні методи психологічних 

консультацій 

 

План лекції: 

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

2. Вербальний та невербальний контакти з клієнтом.  

3. Психодіагностична робота з клієнтом.  

4. Застосування методів візуальної психодіагностики у консультативній роботі.  

5. Методи соціально-психологічної діагностики організації: спостереження, 

інтерв’ю, анкетування, соціометрія, тестування. 

 

Опорні поняття: психологічна сесія, клієнт, психологічна консультація, 

спостереження, інтерв’ю, анкетування, соціометрія, тестування. 

 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Заняття 1. Тема: Супервізія у психологічній практиці 

 

1. Поняття супервізії.  

2. Структура супервізорської сесії.  

3. Фокус супервізії. Форми організації супервізорської практики.  

4. Робота супервізорської групи.  

5. Основні труднощі психологів-початківців. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 
 

  



VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Частина курсу «Практика індивідуальних психологічних консультацій» виноситься 

на самостійне вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути 

вміння студентів самостійно мислити та застосовувати теоретичні знання на практиці.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, 

окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позаурочний 

час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються у окремому зошиті і перевіряються підчас семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання. 

За бажанням студент може підготувати реферат на одну із запропонованих тем. 

 

Тема 1: Сучасний погляд на психологічну практику 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Види надання психологічної допомоги.  

2. Поняття психологічного консультування.  

3. Основні принципи психологічної практики.  

4. Види моделей психологічної допомоги.  

5. Сфери застосування психологічної практики. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть види надання психологічної допомоги 

2. Які є види моделей психологічної допомоги?  

3. Перелічіть сфери застосування психологічної практики 

 

Тема 2: Психологічна проблема клієнта, особливості роботи з нею 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття психологічної проблеми.  

2. Види запитів. Мотиви звернення клієнтів до психолога.  

3. Типи клієнтів та їх проблематика.  

4. Типові помилки психологічної практики та їх профілактика. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю психологічна проблема 

2. Які існують види запитів клієнта? 

3. Назвіть типи клієнтів. 

4. Які є типові помилки психологічної практики 

 

Тема 3: Підходи до технології консультативної взаємодії 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Консультативний контакт.  

2. Терапевтичний клімат.  

3. Фізичні компоненти терапевтичного клімату.  

4. Емоційні компоненти терапевтичного клімату.  

5. Особливості підтримання терапевтичного клімату. 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає консультативний контакт? 

2. Які існують фізичні компоненти терапевтичного клімату? 

3. Назвіть особливості підтримання терапевтичного клімату. 

 

Тема 4: Сучасні напрямки консультативної психології 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 



1. Психодинамічний напрям у консультуванні.  

2. Теоретичні основи психодинамічного напряму.  

3. Консультативний процес та психотехніка психодинамічного напряму. 

4. Біхевіористський напрям та необіхевіоризм у консультуванні.  

5. Когнітивний напрям у консультуванні: основні поняття і техніки. 

Контрольні питання: 

1. Яка роль психодинамічного напряму у консультуванні? 

2. Назвіть основні напрямки консультативного процесу 

3. В чому полягає біхевіористський напрям та необіхевіоризм у консультуванні? 

 

Тема 5: Сучасні вимоги до особистості та професійної готовності психолога-

консультанта 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Роль і місце консультанта у консультуванні.  

2. Вимоги до особистості консультанта  

3. Психограма та професіограма консультанта.  

4. Система цінностей консультанта.  

5. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта.  

Контрольні питання: 

1. Визначте роль і місце консультанта у консультуванні 

2. Які існують вимоги до особистості консультанта модель ефективного 

консультанта? 

3. Назвіть систему цінностей консультанта 

4. Чи на вашу думку впливає професійна діяльність на особистість консультанта? 

 

Тема 6: Особистість та діяльність психолога-практика 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Роль і місце психолога у практичній діяльності.  

2. Модель ефективного консультанта.  

3. Типологія психологів-практиків.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть модель ефективного консультанта 

2. Визначте типологію психологів-практиків 

 

Тема 7: Основні навички, уміння та техніки в психологічній практиці 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Уміння слухати та чути клієнта.  

2. Уміння ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.  

3. Уміння давати та приймати зворотний зв’язок. Уміння слідувати за клієнтом. 

4. Ехо-техніка. Перефразування. Резюмування. Техніки постановки питань. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні навички, вміння та техніки в психологічній практиці 

 

Тема 8: Структура психологічної сесії 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Складання контракту з клієнтом.  

2. Створення атмосфери довіри.  

3. Фокусування на поведінці клієнта. Інформування.  

4. Закінчення першої та подальших сесій. Закінчення останньої сесії. 

Контрольні питання: 

1. Окресліть структуру психологічної сесії 

2. Назвіть основні етапи складання контракту з клієнтом 



 

Тема 9: Психодіагностика в психологічній практиці 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Психологічна діагностика як галузь практичної психології.  

2. Класифікація психодіагностичних методик.  

3. Критерії підбору тестового матеріалу у психологічній практиці.  

4. Правила пред’явлення тестів клієнту.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть класифікацію психодіагностичних методик 

2. Визначте критерії підбору тестового матеріалу у психологічній практиці.  

 

Тема 10: Супервізія у психологічній практиці 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття супервізії.  

2. Структура супервізорської сесії.  

3. Робота супервізорської групи.  

4. Основні труднощі психологів-початківців. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю супервізії 

2. Окресліть структуру супервізорської сесії 

3. Які можуь виникати основні труднощі психологів-початківців? 

 

Тема 11: Консультативний центр як організаційна структурав психологічній 

практиці 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття супервізії.  

2. Структура супервізорської сесії.  

3. Робота супервізорської групи.  

4. Основні труднощі психологів-початківців. 

Контрольні питання: 

5. Дайте визначення поняттю супервізії 

6. Окресліть структуру супервізорської сесії 

7. Які можуь виникати основні труднощі психологів-початківців? 

 

Тема 12: Сутність психологічної експертизи 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Види психологічної експертизи.  

2. Мета психологічної експертизи.  

3. Принципи психологічної експертизи.  

4. Етапи психологічної експертизи.  

Контрольні питання: 

1. Які є види психологічної експертизи? 

2. Назвіть мету психологічної експертизи 

3. Назвіть етапи та принципи психологічної експертизи 

 

Тема 13: Гуманістична спрямованість психологічної експертизи 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Психологічні вимоги до експерта-консультанта.  

2. Професіограма та психограма експерта-консультанта у психології.  

3. Гуманістична спрямованість особистості експерта-психолога та психологічної 

експертизи. 

Контрольні питання: 



1. Назвіть психологічні вимоги до експерта-консультанта.  

2. Які основні положення професіограми та психограми експерта-консультанта 

у психології? 

 

Тема 14: Індивідуальні методи психологічних консультацій 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

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

2. Психодіагностична робота з клієнтом. 

3. Методи соціально-психологічної діагностики організації 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає роль консультативної бесіди як основного методу роботи 

психолога-консультанта? 

2. Окресліть основні етапи психодіагностична робота з клієнтом 

3. Які існують методи соціально-психологічної діагностики організації? 

 

Тема 15: Групові методи психологічних консультацій 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Фокус-групи як групові напівстандартизовані інтерв’ю.  

2. Активне соціально-психологічне навчання (АСПН) у психологічному 

консультуванні.  

3. Психокорекційні групи та їх види.  

4. Використання групового тренінгу у психологічному консультуванні.  

5. Основні процедури проведення групового тренінгу. 

Контрольні питання: 

1. Яка роль активного соціально-психологічне навчання (АСПН) у 

психологічному консультуванні?  

2. Назвіть види психокорекцій них груп 

3. Які є основні процедури проведення групового тренінгу? 

 

 

  



VII. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи 

викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для 

виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-

діяльнісного підходу. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації 

студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі.  

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі 

студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною 

індивідуалізацією та урахуванням його психологічних особливостей і академічної 

успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця. 

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в 

навчанні, яка полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в 

обсягах і характері викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні більш 

детальні роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш детальний 

контроль їхньої роботи. Що стосується більш підготовлених студентів, це має бути робота, 

спрямована на створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.  

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в 

процесі навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, 

продуктивний, творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять 

та консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої 

підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття 

проводяться у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, 

перевірки виконання завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також 

написання рефератів.  

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для 

пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи чи потоку студентів, 

залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань пов’язаних з виконанням 

індивідуальних завдань чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Проведення 

викладачем консультацій фіксується у спеціальному журналі, що знаходиться на кафедрі. 

 

 

VIIІ. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

З метою активізації процесу навчання передбачено застосування прямих (лекції, 

семінарські заняття) та непрямих методів навчання. Передбачено застосування проблемних 

лекцій, дискусій, написання індивідуальних завдань, що носять дослідницький характер, 

розв’язання тестів, складання термінологічних кросвордів, написання психологічних 

диктантів.  

 



IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Практика 

індивідуальних психологічних консультацій» повинна стимулювати студентів наполегливо 

і систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навики самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навики самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту) 

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання реферату, 

виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Робота на 

семінарському занятті 

35 1 5 1  5 1  5  2 10 2  10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

15 1  1 5 1  1 5 1 5 

Залік 25           

Разом   10  15  10  25  25 

Максимальна кількість 

балів: 

100           

 

  



Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

1. Предмет та завдання психологічного консультування. 

2. Принцип конструктивності у психологічному консультуванні. 

3. Основні напрями психологічного консультування. 

4. Характеристика консультативного процесу у руслі психоаналізу. 

5. Форми психологічного консультування. 

6. Характеристика захисних механізмів особистості у психоаналітичному напрямі.  

7. Основні принципи психологічного консультування. 

8. Характеристика консультативного процесу у руслі біхевіоризму. 

9. Психологічні вимоги до особистості психолога-консультанта. 

10. Техніки консультування у біхевіоризмі. 

11. Зміст професійної компетентності психолога-консультанта. 

12. Основні прийоми надання психологічної допомоги у психоаналізі.  

13. Основні етапи процесу психологічного консультування. 

14. Концепція біхевіоризму та психологічне консультування. 

15. До психолога звернувся керівник торгової фірми з приводу конфліктної ситуації, що 

склалася з головним бухгалтером фірми. 

16. Технологія першої консультативної зустрічі. 

17. Характеристика консультативного процесу у руслі когнітивізму. 

18. Особистісна та професійна готовність психолога до психологічного консультування. 

19. Характеристика консультативного процесу у руслі гештальттерапії. 

20. Критерії оцінки діяльності практичного психолога. 

21. Когнітивне консультування А. Бека. 

22. Проблеми психологічної діагностики у процесі психологічного консультування. 

23. АВСD-терапія А. Елліса. 

24. Основні завдання психологічного консультування. 

25. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса. 

26. Основні сфери застосування процесу психологічного консультування та їх особливості. 

27. Основні поняття психоаналізу З. Фрейда. 

28. Застосування принципу конфіденційності у процесі психологічного консультування. 

29. Основні поняття індивідуальної психології А. Адлера. 

30. Принцип неманіпулятивності психологічного консультування. 

31. Поняття про “тріаду К. Роджерса” у психологічному консультуванні.  

32. Принцип професіоналізму у процесі психологічного консультування. 

33. Консультативний процес та психотехніка психодинамічного напряму. 

34. Принцип причинності у психологічному консультуванні. 

35. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні. 

36. Принцип нестандартного підходу у психологічному консультуванні. 

37. Клієнт-центрований підхід у консультуванні К. Роджерса. 

38. Принцип неманіпулятивного підходу у психологічному консультуванні.  

39. Психологічне консультування з проблем управління. 

40. Принцип недирективності у психологічному консультуванні. 

41. Психологічне консультування з проблем менеджменту. 

42. Принцип орієнтації на установки клієнта. 

43. Психологічне консультування з проблем ринку та підприємництва. 

44. Принцип уникнення надмірної оригінальності у психологічному консультуванні. 

45. Психологічне консультування у сфері освіти. 

46. Принцип підтримки мотивації тривалої роботи в межах психологічного консультування. 

47. Психологічне консультування з проблем сім’ї та шлюбу. 

48. Принцип нейтральності консультанта. 

49. Психологічне консультування у політиці. 



50. Принцип безоцінкового прийняття клієнта у психологічному консультуванні. 

51. Психологічне консультування з проблем підбору кадрів. 

52. Принцип критичного ставлення психолога-консультанта до своїх можливостей. 

53. Участь психолога у процесі підготовки реклами. 

54. Принцип орієнтації клієнта на вирішення власних проблем. 

55. Основні напрями консультативної роботи психолога-практика в навчальних закладах. 

56. Принцип добровільності у психологічному консультуванні. 

57. Основні завдання психологічного консультування з проблем сім’ї та шлюбу. 

58. Принцип комплексного підходу у психологічному консультуванні. 

59. Психологічне консультування у сфері реклами. 

60. Принцип співробітництва у психологічному консультуванні 

 

Теми контрольних робіт 

 

1. Специфіка дистанційного психологічного консультування. 

2. “Важкі клієнти” та робота з ними у психологічному консультуванні. 

4. Психологічне консультування політиків. 

5. Психологічне консультування обдарованих дітей. 

6. Психологічне консультування з проблем самотності. 

7. Психологічний вплив у практиці консультування. 

8. Психологічне консультування подружніх пар. 

9. Консультування батьків з приводу проблем і складнощів у житті дитини. 

10. Шкільне консультування. 

11. Консультування при переживанні втрати. 

12. Психологічна допомога при розлученні. 

13. Консультування тривожних клієнтів. 

14. Консультування при реакціях страху та фобіях. 

15. Консультування при переживанні провини. 

16. Особливості консультування клієнтів, які плачуть. 

17. Консультування при алкоголізмі. 

18. Консультування клієнтів, які знаходяться у стані депресії. 

19. Особливості консультування при суїцидальних намірах. 

20. Консультування вороже налаштованих клієнтів. 

21. Стан та перспективи розвитку психологічного консультування в Україні. 

22. Дошлюбне психологічне консультування. 

23. Проблематика та специфіка психологічного консультування у вузі. 

24. Специфіка психологічного консультування на телефоні довірі. 

25. Психологічне консультування з проблем ігрової залежності. 

26. Проблема комп’ютерної залежності у психологічному консультуванні. 

27. Практика супервізії у психологічному консультуванні. 

28. “Застягаючі” клієнти у практиці телефонного консультування. 

29. Робота з людьми, які пережили екстремальні ситуації. 

30. Консультування з сексуальних проблем клієнтів. 

31. Психологічне консультування військовослужбовців. 

32. Психологічне консультування з питань професійного самовизначення. 

33. Психологічне консультування дітей-інвалідів. 

34. Специфіка консультування осіб, що повернулись з місць позбавлення волі. 

35. Психологічна допомога у кризових ситуаціях. 

36. Психологічна допомога дітям з онкологічними захворюваннями та їх батькам. 

37. Психологічне консультування керівників. 

38. Психологічна допомога дитині у кризовій ситуації. 

39. Консультування жертв сексуального насильства. 



40. Робота з клієнтами, які мають посттравматичний стресовий розлад. 

41. Психологічна допомога в ситуації подружніх зрад. 

42. Консультування клієнтів із синдромом хронічної втоми. 

43. Психологічна допомога в ситуації залежності від релігійних сект. 

44. Консультування дітей, які постраждали від жорстокого поводження в сім’ї.  

45. Консультування молодих сімей. 

46. Консультування з питань психологічної готовності до батьківства. 

47. Консультування при переживанні вікових криз. 

48. Консультування клієнтів в ситуації міжособистісних конфліктів. 

49. Труднощі у діяльності консультанта-початківця. 

50. Консультування клієнтів-маніпуляторів. 
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