
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА 

ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

Кафедра клінічної психології 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор інституту 

_______________Херсонський Б.Г. 

« _27_»___травня_______2022 року 

 

СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Викладач : д.психол.н., с.н.с. Лисенко І.П. 

 

кафедра клінічної психології 

email:kispp@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Вступ 

Програму навчальної дисципліни “Основи психологічного 

консультування” складено відповідно до освітньо-професійної програми 

Клінічна психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов`язкова 

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль – залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні 

показники  

Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: другий 

(магістерський)  

 

Навчальна 

дисципліна: 

“Психологічне 

консультування”  

Лекції: 18год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні (семінарські): 8 

год.  

 
Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне завдання:  

4 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус 

кредитного 

модуля: 

обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

60 год.,  

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання:  

10 год.  

Семестр: ІІІ 

 

Індивідуальне завдання:  

Підготовка проекту 

консультаційної роботи з 

запитами клієнтів (у формі 

презентації тощо) 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма семестрового 

контролю: залік 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета навчальної дисципліни –  сформувати у майбутніх фахівців 

уявлення про теоретичні та прикладні основи психологічного консультування, 

технології його проведення, що дозволяє розуміти психологічні закономірності 

у системі практичної роботи, специфіки їх здійснення у різних галузях 
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діяльності; розкрити причини виникнення консультативної практики й 

основних етапів її розвитку; ознайомити з психологічними механізмами 

корекційного впливу, особливостями поведінки психолога-консультанта на 

різних етапах консультативної взаємодії; виявляти за сформованою системою 

понять, принципів і фактів науки особливості проведення профілактичної та 

корекційної роботи, використання технік і прийомів у психологічному 

консультуванні.  

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психологічне консультування” 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

7. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

3. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

4. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

6. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

7. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

8. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

9. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики  

10. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у 

нормі та патології у контексті визначення та розв’язання професійних 

завдань. 
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11. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або розв’язання 

актуальної наукової/практичної проблеми у галузі клінічної 

психології. 

12. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 основні поняття та визначення психологічного консультування; 

 історію розвитку психологічного консультування та його сучасний 

стан; 

 загальні та сучасні теорії психологічного консультування; 

 основні методи, що застосовуються у процесі психологічного 

консультування;  

 сфери застосування психологічного консультування;  

 напрями та види психологічного консультування. 

 вміти:  

 узагальнювати результати власних досліджень у сфері психологічного 

консультування, у формі наукових звітів різних форм (робота з 

клієнтським випадком, доповідь, презентація); 

 надавати першу психологічну допомогу у вигляді консультації різним 

категоріям населення;  

 застосовувати методи консультативної допомоги на практиці;  

 здатність аналізувати і синтезувати інформацію про людину та 

використовувати її в теорії та практиці подальшої допомагаючої 

діяльності; 

 здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики. 

           

        2. Структура навчальної дисципліни 

№
 т

ем
и

  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Вс

ьо

го 

Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

1 Консультування як метод 

психологічного впливу 

8 2 2   6 

2 Професійні вимоги до 

консультанта 

8 2 2   6 

3 Комунікативні техніки 

психоконсультативної 

допомоги та професійний 

етикет 

12 4 2 2  8 

4 Процес психологічного 

консультування 

14 6 4 2  8 
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5 Методи психологічного 

консультування 

12 4 2 2  8 

6 Консультативний контакт 12 4 2 2  8 

7 Актуальні проблеми 

психологічного 

консультування 

10 4 4   6 

8 Індивідуальне завдання:  

Підготовка проекту 

консультаційної роботи с 

запитами клієнтів 

14 4   4 10 

 Всього годин 90 30 18 8 4 60 

 Залік - усний       

 

Індивідуальне завдання:  

Підготовка проекту консультаційної роботи с запитами клієнтів. Вибір 

однієї з тем за бажанням. 

Тема 1. Консультування з проблем страхів і тривоги. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу з проблем страхів і тривоги; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування з проблем страхів і тривоги; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу з проблем страхів і тривоги. 

Тема 2. Робота з агресією в консультуванні. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу по роботі з агресією; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування по роботі з агресією; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу по роботі з агресією. 

Тема 3. Консультування з проблем сорому і провини. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу з проблем сорому і провини; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування з проблем сорому і провини; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу з проблем сорому і провини. 

Тема 4. Тема мотивації і відповідальності в консультуванні. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу по роботі з мотивацією і відповідальністю; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування по темі мотивації і 

відповідальності; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу по роботі з мотивацією і відповідальністю. 

Тема 5. Особливості консультування дітей. 
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 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу в роботі з дітьми; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з дітьми; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу в роботі з дітьми. 

Тема 6. Особливості консультативної роботи з підлітками. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу роботи з підлітками; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з підлітками; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і пріемовконсультатівного 

впливу в роботі з підлітками. 

Тема 7. Консультування з проблем дитячо-батьківських відносин. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу з проблем дитячо-батьківських відносин; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування з проблем дитячо-

батьківських відносин; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу з проблем детскородітельскіх відносин. 

Тема 8. Специфіка подружнього консультування. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультаівного 

процесу подружнього консультування; 

 • обґрунтувати основні етапи подружнього консультування; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу в подружньому консультуванні. 

Тема 9. Особливості консультування літніх людей. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу в роботі з людьми похилого віку; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з людьми похилого 

віку; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу в роботі з людьми похилого віку. 

Тема 10. Психологічне консультування інвалідів. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу в роботі з інвалідами 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з інвалідами; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу в роботі з інвалідами. 

Тема 11. Тема переживання втрати в психологічному консультуванні. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу при переживанні втрати; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування при переживанні втрати; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу при переживанні втрати. 

Тема 12. Можливості роботи в режимі консультування з ПТСР. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу в роботі з ПТСР; 



7 
 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з ПТСР; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу в роботі з ПТСР. 

Тема 13. Консультування жертв насильства. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного 

процесу при роботі з жертвами насильства; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування при роботі з жертвами 

насильства; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів 

консультативного впливу при роботі з жертвами насильства. 

Тема 14. Консультативна робота з суїцидальними станами. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного процесу в 

роботі з суїцидальними станами; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з суїцидальними 

станами; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів консультативного 

впливу в роботі з суїцидальними станами. 

Тема 15. Консультування з проблем залежностей та співзалежностей. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного процесу в 

роботі з залежностями і співзалежностями; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з залежностями і 

співзалежностями; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів консультативного 

впливу в роботі з залежностями і співзалежностями. 

Тема 16. Робота з психосоматичної проблематикою в психологічному 

консультуванні. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного процесу в 

роботі з психосоматичної проблематикою; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування в роботі з психосоматичної 

проблематикою; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів консультативного 

впливу в роботі з психосоматичної проблематикою. 

Тема 17. Загальні проблеми профконсультування. 

 • викласти особливості діагностики та планування консультативного процесу 

по темі профконсультування; 

 • обґрунтувати основні етапи консультування по темі профконсультування; 



8 
 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів консультативного 

впливу по темі профконсультування.. 

Тема 18. Консультування організацій. 

 • викласти особливості діагностики та планування процесу організаційного 

консультування; 

 • обґрунтувати основні етапи організаційного консультування; 

 • продемонструвати знання специфічних технік і прийомів консультативного 

впливу в організаційному консультуванні. 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

  Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку, який складається з 

двох частин (теоретична + презентація індивідуального завдання). Для 

оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 
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64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

Перша частина: 

1. Визначення й цілі психологічного консультування. 

2. Психологічне консультування й психотерапія. 

3. Теорії особистості й практика консультування. 

4. Структура процесу консультування. 

5. Роль і місце консультанта в консультуванні. 

6. Вимоги до особистості консультанта — модель ефективного консультанта. 

7. Система цінностей консультанта. 

8. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. 

9. Професійна підготовка консультанта. 

10. Типи клієнтів і особливості взаємин психолог-клієнт. 

11. Визначення консультативного контакту. 

12. Терапевтичний клімат. 

13. Фізичні компоненти терапевтичного клімату. 

14. Терапевтичний клімат. 

15. Емоційні компоненти терапевтичного клімату. 

16. Навики підтримки консультативного контакту. 

17. Перенос і контрперенос у консультуванні й психотерапії. 

18. Характеристика захисних механізмів. 

19. Переваги і недоліки захисних механізмів  у консультуванні. 

20. Консультативний контракт. 

21. Перша зустріч із клієнтом. 

22. Оцінка проблем клієнтів. 

23. Аналіз скарги клієнта. 

24. Постановка питань. 

25. Підбадьорення й заспокоювання. 

26. Відображення змісту: перефразовування й узагальнення. 

27. Відображення почуттів. 

28. Надання інформації. 

29. Інтерпретація. 

30. Конфронтація. 

31. Почуття консультанта й саморозкриття. 

32. Формування реєстру рішень, вибір оптимального рішення. 

33. Завершення консультування. 

34. Оцінка результатів консультування. 

35. Визначення й цілі психологічного консультування. 
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36. Характеристика консультативного процесу у світлі когнітивізму. 

37. Особистісна та професійна готовність психолога до психологічного 

консультування. 

38. Характеристика консультативного процесу у світлі гештальт-терапії. 

39. Основні сфери застосування процесу психологічного консультування та їх 

особливості. 

40. Основні поняття психоаналізу З. Фрейда. 

41. Застосування принципу конфіденційності у процесі психологічного 

консультування. 

42. Основні поняття індивідуальної психології А. Адлера. 

43. Принцип неманіпулятивності психологічного консультування. 

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

45. Принцип  професіоналізму у процесі психологічного консультування. 

46. Консультативний  процес і психотехніка психодинамічного напряму. 

47. Психологічне консультування у сфері освіти. 

48.  Принцип підтримки мотивації тривалої роботи у рамках психологічного 

консультування.  

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

50. Принцип нейтральності консультанта. 

51. Психологічне консультування у політиці. 

52. Принцип безоцінкового прийняття клієнта у психологічному консультуванні. 

53. Психологічне консультування з проблем підбору кадрів.  

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

55. Принцип орієнтації клієнта на вирішення власних проблем.  

56. Основні напрями консультативної роботи психолога-практика у навчальних 

закладах.  

57. Принцип добровільності у психологічному консультуванні. 

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

59. Принцип комплексного підходу у психологічному консультуванні. 

60. Принцип співробітництва у психологічному консультуванні. 

 

Друга частина: 

Індивідуальне завдання:  

Підготовка презентації консультаційної роботи с загальними запитами клієнтів 

професійної діяльності. Надається у вигляді презентації-проекту . 

6. Рекомендована література 

Основна: 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: - М.: Изд. 

Центр “Академия”, 2008. – 240 с. 

2. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. – М.:, 4-е изд., 2009. – 487 с. 

3. Берн Е. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — 

М .: Прогресс, 1988. — 540 с. 
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22. Цимбалюк І. М . Психологія спілкування. К.: Професіонал, 2004.  

23. Barret-Lennard G. М . The Relationship Inventory now: issues and advances in 

theory, method and uses / / In: L. Greenberg, W. Pinsoff (Eds.). The 

Psychotherapeutic Process. — N. Y.: Guilford, 1986 

24. Bugental J. F. T. The Art of Psychotherapist. — N. Y.: Norton, 1987 

 

http://www.labirint-shop.ru/authors/56608/
http://www.labirint-shop.ru/pubhouse/1475/
http://www.labirint-shop.ru/genres/352/
http://www.labirint-shop.ru/genres/352/
http://www.labirint-shop.ru/genres/1187/
http://www.labirint-shop.ru/series/4188/
http://www.labirint-shop.ru/pubhouse/539/


12 
 

Додаткова: 

1. Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании. М.: 2001. 

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

Ситуационные задачи.- К.: Вища школа, 1996.- 192 с.  

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

консультирования: Проблемный подход. - К.: Наук. думка, 1995. - 128 с.  

4. Гулина М. Терапевтическая и консультативная психология. СПб.: Изд-во "Речь", 

2001. 352 с.  

5. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. - К.: Академпресс, 1994. - 192 с.  

6. Нельсон-Джоунс. Теория и практика консультирования. - СПб,2000 -464с. 

7. Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии / Пер. с 

англ.— М.: Класс, 1997.— 336 с 

8. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как психотерапевт / Пер 

с англ., нем. - М.: Смысл, 1993. - 332 с.  

9. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под 

ред. М.К.Тутушкиной. СПб.:, 2001.  

10. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: Педагогика, 1989. - 

208 с.  

11. Тойч Дж. М., Тойч Ч. К. Второе рождение, или Искусство познать и изменить 

себя: Пер. с англ.- М.; Лос-Анжелес: "Санрэй", 1995.- 191 с.  

 


