Анотація
Дисципліна «Основи консультування» належить до переліку нормативних
дисциплін. Вона сприяє засвоєнню знань та відпрацюванню вмінь, навичок необхідних
працівникам соціальної сфери. Програма дисципліни сприяє формуванню у студентів
загальних уявлень про консультативну роботу, оволодінню студентами найважливішими
теоретичними проблемами з консультування; ознайомленню студентів з основними
напрямами консультування, основними представниками цих напрямків. Дисципліна
знайомить із змістом консультативної роботи та практики на різних етапах онтогенезу.
Велика увага приділяється методам. Програма включає вивчення особливостей
проведення консультативного процесу.
Ключові слова: консультування, напрями консультування, інтерв’ю, бесіда,
принципи консультування, сфери консультування, особистість консультанта, види
консультування, комунікативні техніки консультування.
Summary
The discipline "Fundamentals of Counseling" belongs to the list of normative disciplines.
It promotes the acquisition of knowledge and development of skills needed by social workers.
The program of the discipline contributes to the formation of students 'general ideas about
counseling, students' mastery of the most important theoretical problems of counseling;
acquainting students with the main areas of counseling, the main representatives of these areas.
The discipline acquaints with the content of consultative work and practice at different stages of
ontogenesis. Much attention is paid to methods. The program includes studying the features of
the consultation process.
Key words: counseling, directions of counseling, interviews, conversation, principles of
counseling, spheres of counseling, personality of the counselor, types of counseling,
communicative techniques of counseling.

1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Найменування
показників

Кількість кредитів – 8
Індивідуальне науководослідне завдання проєкт
Загальна кількість годин240
Тижневих годин для
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аудиторних – 4,7
самостійної роботи
студента – 9,4
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Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
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Галузь знань
23 Соціальна робота
Спеціальність
231 Соціальна робота

Нормативна

Рік підготовки:
Спеціальність (професійне
спрямування):
Соціальна робота

2020

2021
Семестр

7

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

40
Практичні, семінарські
40
Лабораторні
Самостійна робота
160
Вид контролю: іспит

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 80 год. – аудиторні заняття, 160 год. –
самостійна робота (33,3%/66,6%).

Денна форма навчання
Найменування
показників

Кількість кредитів – 8
Індивідуальне науководослідне завдання проєкт
Загальна кількість годин240

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
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Галузь знань
23 Соціальна робота
Спеціальність
231 Соціальна робота

Нормативна

Рік підготовки:
Спеціальність (професійне
спрямування):
Соціальна робота

2020

2021
Семестр

3

Лекції
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Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

20
Практичні, семінарські
30
Лабораторні
Самостійна робота
190
Вид контролю: іспит

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 50 год. – аудиторні заняття, 190 год. –
самостійна робота (20,8%/79,1%).

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів загальних уявлень про
консультування в соціальній сфері, оволодіння студентами найважливішими
теоретичними проблемами з консультування; ознайомлення студентів з основними
напрямами та сферами консультування, основними представниками цих напрямків.
Завдання навчальної дисципліни полягають у:
вивченні основних етапів розвитку консультування;
ознайомленні з теоріями, що розкривають особливості напрямів
консультативного процесу;
ознайомленні з новими підходами у консультуванні;
оволодінні всіма категоріями, поняттями, включеними в програму курсу;
оволодінні прийомами всіх форм занять з використанням активних методів
навчання, які спрямовані на формування у студентів теоретичного професійного мислення
психологічного складу;
формуванні у студентів вміння творчо та професійно використовувати
знання у практичній діяльності;
Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, загальна психологія, вікова
психологія, соціальна педагогіка.
Навчальна дисципліна складається з 8-х кредитів.
Програмні результати навчання:
1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування
професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями
та явищами.
2. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи,
інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.
3. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.
4. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин,
обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.
5. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно
приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.
6. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання
професійних завдань.
7. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі
професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
8. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.
9. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у
психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для
розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих
обставин.
10. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для
виконання завдань професійної діяльності.
11. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем,
потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.
12. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.
13. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні
рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових
ідей.
14. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань,
використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до
результатів оцінки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
КЗ-1
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
КЗ-2
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ-3

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ-4

Здатність планувати та управляти часом.

КЗ-5

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.

КЗ-6

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

КЗ-7

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

КЗ-8

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

КЗ-9

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ІІ. Фахові:
Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її
напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, економічного,
медичного).
Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.
Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та
соціального забезпечення.
Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та
соціального забезпечення.
Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та
соціалізації особистості, розвитку соціальної групи та громади.
Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих
категорій громадян, у тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Здатність і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і

соціальних служб.
8. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних
проблем у професійній практиці.
9. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Специфіка психологічного консультування.
Тема 2. Історія розвитку психологічного консультування: психодинамічний і
біхевіористський напрями.
Тема 3.
Історія розвитку психологічного консультування: когнітивний та
гуманістичний напрями, гештальттерапія.
Тема 4. Принципи та умови проведення психологічного консультування
Тема 5. Психологічне консультування, психологічна корекція, психотерпаія
Тема 6. Сфери психологічного консультування
Тема 7. Консультування з проблем профілактики дитячої злочинності, наркоманії
та алкоголізму
Тема 8. Особливості психологічного консультування дітей та їх батьків
Тема 9. Роль і місце консультанта в консультуванні
Тема 10. Модель ефективного консультанта.
Тема 11. Види психологічного консультування.
Тема 12. Комунікативні техніки психоконсультативної допомоги
Тема 13. Особливості професійного етикету
Тема 14. Етапи психологічного консультування
Тема 15. Інтерв’ю як основний метод психологічного консультування.
Тема 16. Консультування батьків з проблем у взаєминах із дорослими дітьми
Тема 17. Консультування клієнтів з вадами саморегуляції
Тема 18. Консультування клієнтів у кризових станах
Тема 19. Зміст та організація консультування з приводу подружніх проблем
Тема 20. Актуальні проблеми консультування подружніх прав
Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Загальні проблеми консультування
Тема 1. Специфіка психологічного консультування.
Тема 2. Історія розвитку психологічного консультування: психодинамічний і
біхевіористський напрями.
Тема 3.
Історія розвитку психологічного консультування: когнітивний та
гуманістичний напрями, гештальттерапія.
Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Тема 4. Принципи та умови проведення психологічного консультування
Тема 5. Психологічне консультування, психологічна корекція, психотерпаія
Кредит 3. Сфери консультування
Тема 6. Сфери психологічного консультування
Тема 7. Консультування з проблем профілактики дитячої злочинності, наркоманії
та алкоголізму
Тема 8. Особливості психологічного консультування дітей та їх батьків
Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
Тема 9. Роль і місце консультанта в консультуванні
Тема 10. Модель ефективного консультанта.
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Тема 11. Види психологічного консультування.
Тема 12. Комунікативні техніки психоконсультативної допомоги
Тема 13. Особливості професійного етикету

Кредит 6. Процес консультування
Тема 14. Етапи психологічного консультування
Тема 15. Інтерв’ю як основний метод психологічного консультування.
Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Тема 16. Консультування батьків з проблем у взаєминах із дорослими дітьми
Тема 17. Консультування клієнтів з вадами саморегуляції
Тема 18. Консультування клієнтів у кризових станах
Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Тема 19. Зміст та організація консультування з приводу подружніх проблем
Тема 20. Актуальні проблеми консультування подружніх прав.

Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

ср
7

Лекція
1.
Специфіка
психологічного
консультування.
1.
Психологічне консультування як
напрям практичної психології.
2.
Мета
психологічного
консультування.
3.
Завдання
психологічного
консультування.
4.
Консультування як професія.
5.
Консультування як психологічна
допомога.
Лекція 2.
Історія розвитку психологічного
консультування:
психодинамічний
і
біхевіористський напрями
1. Психодинмічний
напрям
у
консультуванні.
Теоретичні
основи
психодинамічного напряму. Поняття про
захисні механізми психіки. Концепції
З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів. Консультативний процес і
психотехніка психодинамчного напряму.
2. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Лекція 3.
Історія розвитку психологічного
консультування: когнітивний та гуманістичний
напрями, гештальттерапія.
1.Когнітивний напрям у консультуванні: основні
техніки.
2.Екзистенційний підхід у консультуванні.
3.Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
4.Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
Практична робота
1.
Теоретичні основи
психологічного консультування
1. Психологічне консультування як напрям
практичної психології.
2. Мета психологічного консультування.
3. Завдання психологічного консультування.
Практична робота 2. Консультування як
психологічна допомога
1. Консультування як професія.
2. Консультування
як
психологічна
допомога.
Самостійна робота № 1.
1.Реферат.
Теми рефератів:
1 Психологічне консультування
як напрям
практичної психології.
2.Аналіз
принципів
психологічного
консультування.
3.Умови
проведення
психологічного
консультування.

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

20

4.Види психологічного консультування
5.Інтерв’ю як основний метод психологічного
консультування.
6.Психологічне консультування з проблем освіти.
7.Особливості психологічного консультування
тривожних клієнтів, клієнтів з реакціями страху
та фобіями.
8.Особливості психологічного консультування
клієнтів із депресією та суїцидальними намірами.
9. Специфіка роботи консультанта зі страхами
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
10. Вплив професійної діяльності на особистість
консультанта.
11.Комунікативні
техніки
консультативної
допомоги.
12. Система цінностей консультанта
КРЕДИТ 1

30

6

4

-

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Лекція 4. Принципи та умови проведення
2
психологічного консультування
1. Принципи
психологічного
консультування.
2. Умови проведення
психологічного
консультування.
Лекція
5.
Психологічне
консультування,
2
психологічна корекція, психотерпаія
Практична робота
3.
Історія розвитку
2
психологічного консультування.
1. Психодинмічний
напрям
у
консультуванні.
Теоретичні
основи
психодинамічного напряму. Поняття про
захисні механізми психіки. Концепції
З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів. Консультативний процес і
психотехніка психодинамчного напряму.
2. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Практична
робота
4.
Історія
розвитку
2
психологічного консультування.
1. Когнітивний напрям у консультуванні:
основні техніки.
2. Екзистенційний підхід у консультуванні.
3. Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
4. Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
Оформлення таблиці.
Практична робота 5. Умови проведення
2
психологічного консультування.
Самостійна робота № 2.
Словник ( за кожним кредитом 6 термінологічних
слів, 48 термінів)

-

20

-

20

КРЕДИТ 2

30
4
Кредит 3. Сфери консультування
Лекція 6. Сфери психологічного консультування
2
1.Психологічне консультування з проблем освіти.
2.Консультування з проблем шкільної адаптації
та успішності.
3. Психологічне консультування з проблем
управління.
4. Психологічне консультування з проблем ринку
та підприємництва.
5.Психологічне
консультування
тривожних
клієнтів, клієнтів з реакціями страху та фобіями.
6. Психологічне консультування клієнтів із
депресією та суїцидальними намірами.
7.Психологічне консультування клієнтів, які
переживають провину
Лекція
7.
Консультування
з
проблем
2
профілактики дитячої злочинності, наркоманії та
алкоголізму
Лекція 8. Особливості
психологічного
2
консультування дітей та їх батьків
1. Специфіка
роботи
консультанта
з
тривожністю дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
2. Специфіка роботи консультанта з фобіями
та страхами
дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
3. Специфіка
роботи
консультанта
зі
страхами дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку.
4. Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку
при переживанні втрати: у випадку смерті
близької людини, у випадку розлученні
батьків.
5. Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного
віку, які переживають провину.
6. Проблеми психологічного консультування
батьків, які виховують дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку.
Практична робота 6. Вікові особливості клієнта
та консультування
Практична робота 7. Етапи життя. Періодизація.
Застосування знань з вікової психології в
консультуванні.
Оформлення таблиці
Самостійна робота № 3.
Презентація-проект на тему:
1. Історія
розвитку

6

-

-

-

-

20

2
2

20
психологічного

консультування
2. Види психологічного консультування.
3. Етапи психологічного консультування.
4. Принципи
психологічного
консультування
5. Інтерв’ю як метод психологічного
консультування
6. Особливості консультативної бесіди.
7. Модель ефективного консультанта.
8. Професійні вимоги до консультанта
9. Комунікативні
техніки
психоконсультативної допомоги
10. Проблеми
психологічного
консультування дітей дошкільного віку.
11. Проблеми
психологічного
консультування
дітей
молодшого
шкільного віку.
12. Проблеми
психологічного
консультування підлітків
13. Актуальні проблеми консультування
подружніх пар
14. Особливості консультування клієнтів у
кризових станах
КРЕДИТ 3

30

6

4

Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
Лекція 9. Роль і місце консультанта в
2
консультуванні.
Лекція 10. Модель ефективного консультанта.
2
Практична робота
8.
Система цінностей
2
консультанта
Практична робота
9. Сфери застосування
2
психологічного консультування та корекції
1.Психічний та духовний розвиток дитини
2. Екзистенційні та особистісні проблеми
підлітка.
3. Шлюб та сім’я.
4. Проблематика психічного та особистісного
здоров’я.
5. Проблеми похилого віку.
6. Психологічна допомога та підтримка в
кризових ситуаціях.
7. Шкільне консультування.
8. Професійне консультування.
9. Управлінське консультування.
Оформлення таблиці.
Практична робота
10. Роль професійної
2
діяльності у розвитку особистості консультанта
1. Вплив
професійної
діяльності
на
особистість консультанта
2. «Синдром згорання» у професійній
діяльності консультанта: причини прояву і

-

-

-

-

20

способи попередження.
3. Засоби впливу консультанта.
4. Професійна
підготовка,
кваліфікація,
функції та етика консультанта.
5. Особливості принципу конфеденційності.
Проаналізуйте важливість цього принципу
в роботі консультанта.
Самостійна робота № 4.
Контрольна робота №1
Есе на тему: «Вплив системи цінностей
консультанта на ефективність консультативної
допомоги клієнту»
30
4
6
КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Лекція 11. Види психологічного консультування.
2
1. Види психологічного консультування:
інтимно-особистісне,
сімейне
консультування, психолого-педагогічне,
психолого-управлінське, ділове.
2. Види психологічного консультування за
тривалістю.
Лекція
12.
Комунікативні
техніки
2
психоконсультативної допомоги
Лекція 13. Особливості професійного етикету
2
Практична робота 11. Комунікативні техніки
2
консультативної допомоги
1. Комунікативні техніки: мовчання, емпатичне
слухання,
прояснення,
рефлексивна
вербалізація, інтерпретація, саморозкриття,
конфронтація, підведення підсумків.
2. Особливості професійного етикету. Одяг та
імідж консультанта. Найважливіші рольові
функції консультанта.
3. Визначте
основні
моменти
прояву
професійного
етикету
під
час
консультування.
Оформлення таблиці: Складові професійного
етикету консультанта за пріоритетом.
Практична робота 12. Вербальна й невербальна
2
поведінка консультанта
1. Особливості невербальної поведінки.
2. Вербальне спілкування. Особливості
слухання клієнта.
3. Роль перенесення в консультуванні. Риси
перенесення.
4. Зміст контрперенесення.
5. Як проявляється професійний етикет у
вербальному й невербальному спілкуванні
психолога-консультанта?
6. Доведіть, що перенесення – одне з
фундаментальних досягнень психоаналізу.

20

20

Самостійна робота № 5.
Індивідуальне завдання:
1)Участь у конференції, друк тез
або
2)Розробка тестів. (40 тестів: 5 тестів за кожним
кредитом та по 4 варіанти відповіді)
КРЕДИТ 5

20

30

6

4

Кредит 6. Процес консультування
Лекція 14. Етапи психологічного консультування
2
Лекція 15. Інтерв’ю як основний метод
психологічного консультування.
Практична робота 13. Процес психологічного
консультування
1. Фази психологічного консультування
2. Структурування процесу: перша зустріч
Практична робота 14. Консультативна бесіда як
основний метод роботи консультанта
1. Умови взаємодії
2. Встановлення і підтримка контакту
3. Активне слухання
Практична робота 15. Консультативний контакт
1. Визначення консультативного контакту
2. Психологічний
клімат.
Фізичні
компоненти психологічного клімату
3. Емоційні компоненти психологічного
клімату
Самостійна робота № 6.
Індивідуальне завдання
КРЕДИТ 6

-

-

-

-

2
2

2

2

20
30

4

6

-

-

Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Лекція 16. Консультування батьків з проблем у
2
взаєминах із дорослими дітьми
Лекція 17. Консультування клієнтів з вадами
2
саморегуляції
Лекція 18. Консультування клієнтів у кризових
станах
Практична робота
16.
Особливості
консультування клієнтів з вадами саморегуляції
1. Особливості консультування клієнтів, які
плачуть
2. Консультування при переживання провини
3. Консультування істеричних особистостей
4. Консультування обсесивних особистостей
5. Консультування
при параноїдальних
розладах
6. Консультування шизоїдних особистостей
7. Консультування асоціальних особистостей

20

2

2

20

8. Консультування при алкоголізмі
9. Консультування
при
сексуальних
проблемах
10. Які принципи етики поведінки психолога
мають проявитися в консультуванні
клієнтів з вадами саморегуляції?
Практична
робота
17.
Особливості
консультування клієнтів у кризових станах
1. Консультування
клієнтів
із
психосоматичними розладами
2. Консультування клієнтів із депресією і
суцїцидними намірами
3. Консультування людей при переживанні
втрати
4. Які
умови
повинен
забезпечити
консультант для консультації клієнтів у
кризових станах?
Самостійна робота № 7.
Конспект заняття
КРЕДИТ 7

2

20
30

6

4

-

Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Лекція 19. Зміст та організація консультування з
2
приводу подружніх проблем
Лекція 20. Актуальні проблеми консультування
подружніх прав
Практична робота
18.
Особливості
консультування при роботі з подружньою парою
1. Особливості
консультування
подружньої пари
2. Організація роботи з подружньою
парою
3. Організація роботи з одним з членів
подружжя
Практична робота
19. Консультування
подружньої пари
1. Причини звернення чоловіка й
дружини в консультацію
2. Тривалість роботи з подружньою
парою
3. Використання домашніх завдань
при роботі з подружжям
Практична
робота
20.
Індивідуальне
консультування подружжя
1. Переживання розлучення з партнером
2. Труднощі взаєморозуміння
3. Консультації при розлученні
Самостійна робота № 8.
Контрольна робота №2
Творче
завдання
«Модель
ефективного

-

20

-

2

2

2

2

20

консультування»
КРЕДИТ 8
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН:

30

4

6

-

-

20

240

40

40

-

-

160

Структура навчальної дисципліни
Заочна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Лекція
1.
Специфіка
психологічного
консультування.
6.
Психологічне консультування як
напрям практичної психології.
7.
Мета
психологічного
консультування.
8.
Завдання
психологічного
консультування.
9.
Консультування як професія.
10.
Консультування як психологічна
допомога.
Лекція 2.
Історія розвитку психологічного
консультування:
психодинамічний
і
біхевіористський напрями
3. Психодинмічний
напрям
у
консультуванні.
Теоретичні
основи
психодинамічного напряму. Поняття про
захисні механізми психіки. Концепції
З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів. Консультативний процес і
психотехніка психодинамчного напряму.
4. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Лекція 3.
Історія розвитку психологічного
консультування: когнітивний та гуманістичний
напрями, гештальттерапія.
1.Когнітивний напрям у консультуванні: основні
техніки.
2.Екзистенційний підхід у консультуванні.
3.Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
4.Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
Практична робота
1.
Теоретичні основи
психологічного консультування
4. Психологічне консультування як напрям
практичної психології.
5. Мета психологічного консультування.

2

-

-

2

-

-

-

-

2

2

ср
7

6. Завдання психологічного консультування.
Практична робота 2. Консультування як
психологічна допомога
3. Консультування як професія.
4. Консультування
як
психологічна
допомога.
Самостійна робота № 1.
1.Реферат.
Теми рефератів:
1 Психологічне консультування
як напрям
практичної психології.
2.Аналіз
принципів
психологічного
консультування.
3.Умови
проведення
психологічного
консультування.
4.Види психологічного консультування
5.Інтерв’ю як основний метод психологічного
консультування.
6.Психологічне консультування з проблем освіти.
7.Особливості психологічного консультування
тривожних клієнтів, клієнтів з реакціями страху
та фобіями.
8.Особливості психологічного консультування
клієнтів із депресією та суїцидальними намірами.
9. Специфіка роботи консультанта зі страхами
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
10. Вплив професійної діяльності на особистість
консультанта.
11.Комунікативні
техніки
консультативної
допомоги.
12. Система цінностей консультанта
КРЕДИТ 1

2

-

-

20

30

6

4

-

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Лекція 4. Принципи та умови проведення
2
психологічного консультування
3. Принципи
психологічного
консультування.
4. Умови проведення
психологічного
консультування.
Лекція
5.
Психологічне
консультування,
психологічна корекція, психотерпаія
Практична робота
3.
Історія розвитку
психологічного консультування.
3. Психодинмічний
напрям
у
консультуванні.
Теоретичні
основи
психодинамічного напряму. Поняття про
захисні механізми психіки. Концепції
З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів. Консультативний процес і
психотехніка психодинамчного напряму.

-

20

4. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Практична
робота
4.
Історія
розвитку
психологічного консультування.
5. Когнітивний напрям у консультуванні:
основні техніки.
6. Екзистенційний підхід у консультуванні.
7. Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
8. Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
Оформлення таблиці.
Практична робота 5. Умови проведення
психологічного консультування.
Самостійна робота № 2.
Словник ( за кожним кредитом 6 термінологічних
слів, 48 термінів)
КРЕДИТ 2

30
2
Кредит 3. Сфери консультування
Лекція 6. Сфери психологічного консультування
2
1.Психологічне консультування з проблем освіти.
2.Консультування з проблем шкільної адаптації
та успішності.
3. Психологічне консультування з проблем
управління.
4. Психологічне консультування з проблем ринку
та підприємництва.
5.Психологічне
консультування
тривожних
клієнтів, клієнтів з реакціями страху та фобіями.
6. Психологічне консультування клієнтів із
депресією та суїцидальними намірами.
7.Психологічне консультування клієнтів, які
переживають провину
Лекція
7.
Консультування
з
проблем
2
профілактики дитячої злочинності, наркоманії та
алкоголізму
Лекція 8. Особливості
психологічного
2
консультування дітей та їх батьків
7. Специфіка
роботи
консультанта
з
тривожністю дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
8. Специфіка роботи консультанта з фобіями
та страхами
дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
9. Специфіка
роботи
консультанта
зі
страхами дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку.
10. Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку
при переживанні втрати: у випадку смерті
близької людини, у випадку розлученні
батьків.

2
26

2

-

-

-

-

26

11. Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного
віку, які переживають провину.
12. Проблеми психологічного консультування
батьків, які виховують дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку.
Практична робота 6. Вікові особливості клієнта
та консультування
Практична робота 7. Етапи життя. Періодизація.
Застосування знань з вікової психології в
консультуванні.
Оформлення таблиці

2

Самостійна робота № 3.
Презентація-проект на тему:
15. Історія
розвитку
психологічного
консультування
16. Види психологічного консультування.
17. Етапи психологічного консультування.
18. Принципи
психологічного
консультування
19. Інтерв’ю як метод психологічного
консультування
20. Особливості консультативної бесіди.
21. Модель ефективного консультанта.
22. Професійні вимоги до консультанта
23. Комунікативні
техніки
психоконсультативної допомоги
24. Проблеми
психологічного
консультування дітей дошкільного віку.
25. Проблеми
психологічного
консультування
дітей
молодшого
шкільного віку.
26. Проблеми
психологічного
консультування підлітків
27. Актуальні проблеми консультування
подружніх пар
28. Особливості консультування клієнтів у
кризових станах

22

30

2

-

-

Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
і місце консультанта в

-

-

КРЕДИТ 3
Лекція 9. Роль
консультуванні.
Лекція 10. Модель ефективного консультанта.
Практична робота
8.
Система цінностей
консультанта
Практична робота
9. Сфери застосування
психологічного консультування та корекції
1.Психічний та духовний розвиток дитини
2. Екзистенційні та особистісні проблеми
підлітка.

6

2

22

3. Шлюб та сім’я.
4. Проблематика психічного та особистісного
здоров’я.
5. Проблеми похилого віку.
6. Психологічна допомога та підтримка в
кризових ситуаціях.
7. Шкільне консультування.
8. Професійне консультування.
9. Управлінське консультування.
Оформлення таблиці.
Практична робота
10. Роль професійної
діяльності у розвитку особистості консультанта
6. Вплив
професійної
діяльності
на
особистість консультанта
7. «Синдром згорання» у професійній
діяльності консультанта: причини прояву і
способи попередження.
8. Засоби впливу консультанта.
9. Професійна
підготовка,
кваліфікація,
функції та етика консультанта.
10. Особливості принципу конфеденційності.
Проаналізуйте важливість цього принципу
в роботі консультанта.
Самостійна робота № 4.
Контрольна робота №1
Есе на тему: «Вплив системи цінностей
консультанта на ефективність консультативної
допомоги клієнту»

2

30
4
КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Лекція 11. Види психологічного консультування.
2
3. Види психологічного консультування:
інтимно-особистісне,
сімейне
консультування, психолого-педагогічне,
психолого-управлінське, ділове.
4. Види психологічного консультування за
тривалістю.
Лекція
12.
Комунікативні
техніки
психоконсультативної допомоги
Лекція 13. Особливості професійного етикету
Практична робота 11. Комунікативні техніки
2
консультативної допомоги
4. Комунікативні техніки: мовчання, емпатичне
слухання,
прояснення,
рефлексивна
вербалізація, інтерпретація, саморозкриття,
конфронтація, підведення підсумків.
5. Особливості професійного етикету. Одяг та
імідж консультанта. Найважливіші рольові
функції консультанта.
6. Визначте
основні
моменти
прояву
професійного
етикету
під
час

26

26

консультування.
Оформлення таблиці: Складові професійного
етикету консультанта за пріоритетом.
Практична робота 12. Вербальна й невербальна
поведінка консультанта
7. Особливості невербальної поведінки.
8. Вербальне спілкування. Особливості
слухання клієнта.
9. Роль перенесення в консультуванні. Риси
перенесення.
10. Зміст контрперенесення.
11. Як проявляється професійний етикет у
вербальному й невербальному спілкуванні
психолога-консультанта?
12. Доведіть, що перенесення – одне з
фундаментальних досягнень психоаналізу.
Самостійна робота № 5.
Індивідуальне завдання:
1)Участь у конференції, друк тез
або
2)Розробка тестів. (40 тестів: 5 тестів за кожним
кредитом та по 4 варіанти відповіді)
КРЕДИТ 5

2

24

30

2

4

Кредит 6. Процес консультування
Лекція 14. Етапи психологічного консультування
2
Лекція 15. Інтерв’ю як основний метод
психологічного консультування.
Практична робота 13. Процес психологічного
консультування
3. Фази психологічного консультування
4. Структурування процесу: перша зустріч
Практична робота 14. Консультативна бесіда як
основний метод роботи консультанта
4. Умови взаємодії
5. Встановлення і підтримка контакту
6. Активне слухання
Практична робота 15. Консультативний контакт
4. Визначення консультативного контакту
5. Психологічний
клімат.
Фізичні
компоненти психологічного клімату
6. Емоційні компоненти психологічного
клімату
Самостійна робота № 6.
Індивідуальне завдання
КРЕДИТ 6

-

-

-

-

24

2
2

2

2

20
30

4

6

-

-

Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Лекція 16. Консультування батьків з проблем у
взаєминах із дорослими дітьми

20

Лекція 17. Консультування клієнтів з вадами
саморегуляції
Лекція 18. Консультування клієнтів у кризових
станах
Практична робота
16.
Особливості
консультування клієнтів з вадами саморегуляції
11. Особливості консультування клієнтів, які
плачуть
12. Консультування при переживання провини
13. Консультування істеричних особистостей
14. Консультування обсесивних особистостей
15. Консультування
при параноїдальних
розладах
16. Консультування шизоїдних особистостей
17. Консультування асоціальних особистостей
18. Консультування при алкоголізмі
19. Консультування
при
сексуальних
проблемах
20. Які принципи етики поведінки психолога
мають проявитися в консультуванні
клієнтів з вадами саморегуляції?
Практична
робота
17.
Особливості
консультування клієнтів у кризових станах
5. Консультування
клієнтів
із
психосоматичними розладами
6. Консультування клієнтів із депресією і
суцїцидними намірами
7. Консультування людей при переживанні
втрати
8. Які
умови
повинен
забезпечити
консультант для консультації клієнтів у
кризових станах?
Самостійна робота № 7.
Конспект заняття

2

20
-

-

Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Лекція 19. Зміст та організація консультування з
приводу подружніх проблем

-

КРЕДИТ 7

30

2

Лекція 20. Актуальні проблеми консультування
подружніх прав
Практична робота
18.
Особливості
консультування при роботі з подружньою парою
4. Особливості
консультування
подружньої пари
5. Організація роботи з подружньою
парою
6. Організація роботи з одним з членів

2

28

подружжя
Практична робота
19. Консультування
подружньої пари
4. Причини звернення чоловіка й
дружини в консультацію
5. Тривалість роботи з подружньою
парою
6. Використання домашніх завдань
при роботі з подружжям
Практична
робота
20.
Індивідуальне
консультування подружжя
4. Переживання розлучення з партнером
5. Труднощі взаєморозуміння
6. Консультації при розлученні
Самостійна робота № 8.
Контрольна робота №2
Творче
завдання
«Модель
ефективного
консультування»

2

2

24

30

КРЕДИТ 8
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН:

240

20

6

-

-

24

30

-

-

190

4.Теми лекційних занять
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Лекція
1.
Специфіка
психологічного
консультування.
11.
Психологічне консультування як
напрям практичної психології.
12.
Мета
психологічного
консультування.
13.
Завдання
психологічного
консультування.
14.
Консультування як професія.
15.
Консультування як психологічна
допомога.
Лекція 2.
Історія розвитку психологічного
консультування:
психодинамічний
і
біхевіористський напрями
5. Психодинмічний напрям у консультуванні.
Теоретичні основи психодинамічного
напряму. Поняття про захисні механізми

2

-

-

2

-

-

ср
7

психіки. Концепції З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів.
Консультативний процес і психотехніка
психодинамчного напряму.
6. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Лекція 3.
Історія розвитку психологічного
консультування: когнітивний та гуманістичний
напрями, гештальттерапія.
1.Когнітивний напрям у консультуванні: основні
техніки.
2.Екзистенційний підхід у консультуванні.
3.Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
4.Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
КРЕДИТ 1

2

6

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Лекція 4. Принципи та умови проведення
2
психологічного консультування
5. Принципи
психологічного
консультування.
6. Умови проведення
психологічного
консультування.
Лекція
5.
Психологічне
консультування,
2
психологічна корекція, психотерпаія
КРЕДИТ 2
4
Кредит 3. Сфери консультування
Лекція 6. Сфери психологічного консультування
2
1.Психологічне консультування з проблем освіти.
2.Консультування з проблем шкільної адаптації та
успішності.
3. Психологічне консультування з проблем
управління.
4. Психологічне консультування з проблем ринку
та підприємництва.
5.Психологічне
консультування
тривожних
клієнтів, клієнтів з реакціями страху та фобіями.
6. Психологічне консультування клієнтів із
депресією та суїцидальними намірами.
7.Психологічне консультування клієнтів, які
переживають провину
Лекція
7.
Консультування
з
проблем
2
профілактики дитячої злочинності, наркоманії та
алкоголізму
Лекція 8.
Особливості
психологічного
2
консультування дітей та їх батьків
1. Специфіка
роботи
консультанта
з
тривожністю дітей
дошкільного та
молодшого шкільного віку.
2. Специфіка роботи консультанта з фобіями
та страхами
дітей дошкільного та

-

-

3.

4.

5.

6.

молодшого шкільного віку.
Специфіка
роботи
консультанта
зі
страхами дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку.
Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку
при переживанні втрати: у випадку смерті
близької людини, у випадку розлученні
батьків.
Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку,
які переживають провину.
Проблеми психологічного консультування
батьків, які виховують дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку.
6

КРЕДИТ 3

Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
і місце консультанта в
2

Лекція 9. Роль
консультуванні.
Лекція 10. Модель ефективного консультанта.

-

-

2
4

КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Лекція 11. Види психологічного консультування.
2
5. Види психологічного консультування:
інтимно-особистісне,
сімейне
консультування,
психолого-педагогічне,
психолого-управлінське, ділове.
6. Види психологічного консультування за
тривалістю.
Лекція
12.
Комунікативні
техніки
2
психоконсультативної допомоги
Лекція 13. Особливості професійного етикету
2
30
6
4
КРЕДИТ 5
Кредит 6. Процес консультування
Лекція 14. Етапи психологічного консультування
2
Лекція 15. Інтерв’ю як основний
психологічного консультування.

метод

КРЕДИТ 6

2
4

Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Лекція 16. Консультування батьків з проблем у
2
взаєминах із дорослими дітьми
Лекція 17. Консультування клієнтів з вадами
2
саморегуляції
Лекція 18. Консультування клієнтів у кризових
станах

2

20

30

-

-

Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Лекція 19. Зміст та організація консультування з
2
приводу подружніх проблем

-

КРЕДИТ 7

Лекція 20. Актуальні проблеми консультування
подружніх прав

6

4

20

2

4

КРЕДИТ 8
Всього:

40

Заочна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Лекція
1.
Специфіка
психологічного
консультування.
16.
Психологічне консультування як
напрям практичної психології.
17.
Мета
психологічного
консультування.
18.
Завдання
психологічного
консультування.
19.
Консультування як професія.
20.
Консультування як психологічна
допомога.
Лекція 2.
Історія розвитку психологічного
консультування:
психодинамічний
і
біхевіористський напрями
7. Психодинмічний напрям у консультуванні.
Теоретичні основи психодинамічного
напряму. Поняття про захисні механізми
психіки. Концепції З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів.
Консультативний процес і психотехніка
психодинамчного напряму.
8. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Лекція 3.
Історія розвитку психологічного
консультування: когнітивний та гуманістичний
напрями, гештальттерапія.
1.Когнітивний напрям у консультуванні: основні
техніки.
2.Екзистенційний підхід у консультуванні.

2

-

-

2

-

-

2

ср
7

3.Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
4.Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
КРЕДИТ 1

6

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Лекція 4. Принципи та умови проведення
2
психологічного консультування
7. Принципи
психологічного
консультування.
8. Умови проведення
психологічного
консультування.
КРЕДИТ 2
2
Кредит 3. Сфери консультування
Лекція 5. Сфери психологічного консультування
2
1.Психологічне консультування з проблем освіти.
2.Консультування з проблем шкільної адаптації та
успішності.
3. Психологічне консультування з проблем
управління.
4. Психологічне консультування з проблем ринку
та підприємництва.
5.Психологічне
консультування
тривожних
клієнтів, клієнтів з реакціями страху та фобіями.
6. Психологічне консультування клієнтів із
депресією та суїцидальними намірами.
7.Психологічне консультування клієнтів, які
переживають провину
Лекція
6.
Консультування
з
проблем
2
профілактики дитячої злочинності, наркоманії та
алкоголізму
Лекція 7.
Особливості
психологічного
2
консультування дітей та їх батьків
1. Специфіка
роботи
консультанта
з
тривожністю дітей
дошкільного
та
молодшого шкільного віку.
2. Специфіка роботи консультанта з фобіями
та страхами
дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
3. Специфіка
роботи
консультанта
зі
страхами дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку.
4. Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку
при переживанні втрати: у випадку смерті
близької людини, у випадку розлученні
батьків.
5. Специфіка
консультування
дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку,
які переживають провину.
6. Проблеми психологічного консультування
батьків, які виховують дітей дошкільного

-

та молодшого шкільного віку.
6

КРЕДИТ 3
Лекція 8. Роль
консультуванні.

Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
і місце консультанта в

КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Лекція 9. Види психологічного консультування.
2
7. Види психологічного консультування:
інтимно-особистісне,
сімейне
консультування,
психолого-педагогічне,
психолого-управлінське, ділове.
8. Види психологічного консультування за
тривалістю.
2
КРЕДИТ 5
Кредит 6. Процес консультування
Лекція 10. Етапи психологічного консультування
2
Лекція 11. Інтерв’ю як основний
психологічного консультування.

метод

2
4

КРЕДИТ 6

Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Лекція 12 Консультування батьків з проблем у
взаєминах із дорослими дітьми
КРЕДИТ 7
Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Лекція 13. Зміст та організація консультування з
приводу подружніх проблем
КРЕДИТ 8
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН:

5. Теми практичних робіт
Денна форма навчання

20

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Практична робота
1.
Теоретичні основи
психологічного консультування
7. Психологічне консультування як напрям
практичної психології.
8. Мета психологічного консультування.
9. Завдання психологічного консультування.
Практична робота 2. Консультування як
психологічна допомога
5. Консультування як професія.
6. Консультування
як
психологічна
допомога.
КРЕДИТ 1

2

-

-

2

-

-

4

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Практична робота
3.
Історія розвитку
2
психологічного консультування.
5. Психодинмічний напрям у консультуванні.
Теоретичні основи психодинамічного
напряму. Поняття про захисні механізми
психіки. Концепції З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів.
Консультативний процес і психотехніка
психодинамчного напряму.
6. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Практична
робота
4.
Історія
розвитку
2
психологічного консультування.
9. Когнітивний напрям у консультуванні:
основні техніки.
10. Екзистенційний підхід у консультуванні.
11. Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
12. Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
Оформлення таблиці.
Практична робота 5. Умови проведення
2
психологічного консультування.
КРЕДИТ 2
6
Кредит 3. Сфери консультування
Практична робота 6. Вікові особливості клієнта
2
та консультування
Практична робота 7. Етапи життя. Періодизація.
2
Застосування знань з вікової психології в
консультуванні.
Оформлення таблиці

ср
7

КРЕДИТ 3

4

Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
Практична робота
8.
Система цінностей
2
консультанта
Практична робота
9. Сфери застосування
2
психологічного консультування та корекції
1.Психічний та духовний розвиток дитини
2. Екзистенційні та особистісні проблеми
підлітка.
3. Шлюб та сім’я.
4. Проблематика психічного та особистісного
здоров’я.
5. Проблеми похилого віку.
6. Психологічна допомога та підтримка в
кризових ситуаціях.
7. Шкільне консультування.
8. Професійне консультування.
9. Управлінське консультування.
Оформлення таблиці.
Практична робота
10. Роль професійної
2
діяльності у розвитку особистості консультанта
11. Вплив
професійної
діяльності
на
особистість консультанта
12. «Синдром згорання» у професійній
діяльності консультанта: причини прояву і
способи попередження.
13. Засоби впливу консультанта.
14. Професійна
підготовка,
кваліфікація,
функції та етика консультанта.
15. Особливості принципу конфеденційності.
Проаналізуйте важливість цього принципу
в роботі консультанта.
4
6
КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Практична робота 11. Комунікативні техніки
2
консультативної допомоги
7. Комунікативні техніки: мовчання, емпатичне
слухання,
прояснення,
рефлексивна
вербалізація, інтерпретація, саморозкриття,
конфронтація, підведення підсумків.
8. Особливості професійного етикету. Одяг та
імідж консультанта. Найважливіші рольові
функції консультанта.
9. Визначте
основні
моменти
прояву
професійного
етикету
під
час
консультування.
Оформлення таблиці: Складові професійного
етикету консультанта за пріоритетом.
Практична робота 12. Вербальна й невербальна
2
поведінка консультанта

13. Особливості невербальної поведінки.
14. Вербальне спілкування. Особливості
слухання клієнта.
15. Роль перенесення в консультуванні. Риси
перенесення.
16. Зміст контрперенесення.
17. Як проявляється професійний етикет у
вербальному й невербальному спілкуванні
психолога-консультанта?
18. Доведіть, що перенесення – одне з
фундаментальних досягнень психоаналізу.
4

КРЕДИТ 5
Кредит 6. Процес консультування
Процес психологічного

Практична робота 13.
консультування
6. Фази психологічного консультування
7. Структурування процесу: перша зустріч
Практична робота 14. Консультативна бесіда як
основний метод роботи консультанта
7. Умови взаємодії
8. Встановлення і підтримка контакту
9. Активне слухання
Практична робота 15. Консультативний контакт
7. Визначення консультативного контакту
8. Психологічний
клімат.
Фізичні
компоненти психологічного клімату
9. Емоційні компоненти психологічного
клімату
КРЕДИТ 6

-

2

2

2

4

Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Практична
робота
16.
Особливості
2
консультування клієнтів з вадами саморегуляції
21. Особливості консультування клієнтів, які
плачуть
22. Консультування при переживання провини
23. Консультування істеричних особистостей
24. Консультування обсесивних особистостей
25. Консультування
при параноїдальних
розладах
26. Консультування шизоїдних особистостей
27. Консультування асоціальних особистостей
28. Консультування при алкоголізмі
29. Консультування
при
сексуальних
проблемах
30. Які принципи етики поведінки психолога
мають проявитися в консультуванні
клієнтів з вадами саморегуляції?
Практична
робота
17.
Особливості
2
консультування клієнтів у кризових станах
9. Консультування
клієнтів
із

-

психосоматичними розладами
10. Консультування клієнтів із депресією і
суцїцидними намірами
11. Консультування людей при переживанні
втрати
12. Які
умови
повинен
забезпечити
консультант для консультації клієнтів у
кризових станах?
4

КРЕДИТ 7

-

-

Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Практична
робота
18.
Особливості
2
консультування при роботі з подружньою парою
7. Особливості
консультування
подружньої пари
8. Організація роботи з подружньою
парою
9. Організація роботи з одним з членів
подружжя
Практична робота
19. Консультування
2
подружньої пари
7. Причини звернення чоловіка й
дружини в консультацію
8. Тривалість роботи з подружньою
парою
9. Використання домашніх завдань
при роботі з подружжям
Практична
робота
20.
Індивідуальне
2
консультування подружжя
7. Переживання розлучення з партнером
8. Труднощі взаєморозуміння
9. Консультації при розлученні
6
КРЕДИТ 8
40
Всього :
Заочна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Практична робота
1.
Теоретичні основи
психологічного консультування
10. Психологічне консультування як напрям
практичної психології.
11. Мета психологічного консультування.
12. Завдання психологічного консультування.

2

-

-

ср
7

Практична робота 2. Консультування як
психологічна допомога
7. Консультування як професія.
8. Консультування
як
психологічна
допомога.
КРЕДИТ 1

2

-

-

4

-

-

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Практична робота
3.
Історія розвитку
психологічного консультування.
7. Психодинмічний напрям у консультуванні.
Теоретичні основи психодинамічного
напряму. Поняття про захисні механізми
психіки. Концепції З.Фрейда,К.Юнга,
А.Адлера
і
неофрейдистів.
Консультативний процес і психотехніка
психодинамчного напряму.
8. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм
у консультуванні. Основні техніки.
Практична
робота
4.
Історія
розвитку
психологічного консультування.
13. Когнітивний напрям у консультуванні:
основні техніки.
14. Екзистенційний підхід у консультуванні.
15. Гуманістичне
та
клієнт
центроване
консультування.
16. Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза.
Оформлення таблиці.
Практична робота 5. Умови проведення
2
психологічного консультування.
КРЕДИТ 2
2
Кредит 3. Сфери консультування
Практична робота 6. Вікові особливості клієнта
2
та консультування
Практична робота 7. Етапи життя. Періодизація.
Застосування знань з вікової психології в
консультуванні.
Оформлення таблиці
КРЕДИТ 3

2

Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
Практична робота
8.
Система цінностей
консультанта
Практична робота
9. Сфери застосування
2
психологічного консультування та корекції
1.Психічний та духовний розвиток дитини
2. Екзистенційні та особистісні проблеми
підлітка.
3. Шлюб та сім’я.
4. Проблематика психічного та особистісного
здоров’я.

-

-

-

5. Проблеми похилого віку.
6. Психологічна допомога та підтримка в
кризових ситуаціях.
7. Шкільне консультування.
8. Професійне консультування.
9. Управлінське консультування.
Оформлення таблиці.
Практична робота
10. Роль професійної
діяльності у розвитку особистості консультанта
16. Вплив
професійної
діяльності
на
особистість консультанта
17. «Синдром згорання» у професійній
діяльності консультанта: причини прояву і
способи попередження.
18. Засоби впливу консультанта.
19. Професійна
підготовка,
кваліфікація,
функції та етика консультанта.
20. Особливості принципу конфеденційності.
Проаналізуйте важливість цього принципу
в роботі консультанта.

2

4
КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Практична робота 11. Комунікативні техніки
2
консультативної допомоги
10. Комунікативні техніки: мовчання, емпатичне
слухання,
прояснення,
рефлексивна
вербалізація, інтерпретація, саморозкриття,
конфронтація, підведення підсумків.
11. Особливості професійного етикету. Одяг та
імідж консультанта. Найважливіші рольові
функції консультанта.
12. Визначте
основні
моменти
прояву
професійного
етикету
під
час
консультування.
Оформлення таблиці: Складові професійного
етикету консультанта за пріоритетом.
Практична робота 12. Вербальна й невербальна
2
поведінка консультанта
19. Особливості невербальної поведінки.
20. Вербальне спілкування. Особливості
слухання клієнта.
21. Роль перенесення в консультуванні. Риси
перенесення.
22. Зміст контрперенесення.
23. Як проявляється професійний етикет у
вербальному й невербальному спілкуванні
психолога-консультанта?
24. Доведіть, що перенесення – одне з
фундаментальних досягнень психоаналізу.

4

КРЕДИТ 5
Кредит 6. Процес консультування
Процес психологічного

Практична робота 13.
консультування
8. Фази психологічного консультування
9. Структурування процесу: перша зустріч
Практична робота 14. Консультативна бесіда як
основний метод роботи консультанта
10. Умови взаємодії
11. Встановлення і підтримка контакту
12. Активне слухання
Практична робота 15. Консультативний контакт
10. Визначення консультативного контакту
11. Психологічний
клімат.
Фізичні
компоненти психологічного клімату
12. Емоційні компоненти психологічного
клімату
КРЕДИТ 6

-

-

-

-

2

2

2

6

Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Практична
робота
16.
Особливості
консультування клієнтів з вадами саморегуляції
31. Особливості консультування клієнтів, які
плачуть
32. Консультування при переживання провини
33. Консультування істеричних особистостей
34. Консультування обсесивних особистостей
35. Консультування
при параноїдальних
розладах
36. Консультування шизоїдних особистостей
37. Консультування асоціальних особистостей
38. Консультування при алкоголізмі
39. Консультування
при
сексуальних
проблемах
40. Які принципи етики поведінки психолога
мають проявитися в консультуванні
клієнтів з вадами саморегуляції?
Практична
робота
17.
Особливості
2
консультування клієнтів у кризових станах
13. Консультування
клієнтів
із
психосоматичними розладами
14. Консультування клієнтів із депресією і
суцїцидними намірами
15. Консультування людей при переживанні
втрати
16. Які
умови
повинен
забезпечити
консультант для консультації клієнтів у
кризових станах?
2
КРЕДИТ 7
Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем

Практична
робота
18.
Особливості
консультування при роботі з подружньою парою
10. Особливості
консультування
подружньої пари
11. Організація роботи з подружньою
парою
12. Організація роботи з одним з членів
подружжя
Практична робота
19. Консультування
подружньої пари
10. Причини звернення чоловіка й
дружини в консультацію
11. Тривалість роботи з подружньою
парою
12. Використання домашніх завдань
при роботі з подружжям
Практична
робота
20.
Індивідуальне
консультування подружжя
10. Переживання розлучення з партнером
11. Труднощі взаєморозуміння
12. Консультації при розлученні

2

2

2

6

КРЕДИТ 8
Всього:

30

7. Самостійна робота
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Самостійна робота № 1.
1.Реферат.
Теми рефератів:
1 Психологічне консультування
як напрям
практичної психології.
2.Аналіз
принципів
психологічного
консультування.
3.Умови
проведення
психологічного
консультування.
4.Види психологічного консультування
5.Інтерв’ю як основний метод психологічного
консультування.
6.Психологічне консультування з проблем освіти.
7.Особливості психологічного консультування
тривожних клієнтів, клієнтів з реакціями страху
та фобіями.
8.Особливості психологічного консультування

ср
7

20

клієнтів із депресією та суїцидальними намірами.
9. Специфіка роботи консультанта зі страхами
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
10. Вплив професійної діяльності на особистість
консультанта.
11.Комунікативні
техніки
консультативної
допомоги.
12. Система цінностей консультанта
КРЕДИТ 1

20

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Самостійна робота № 2.
Словник ( за кожним кредитом 6 термінологічних
слів, 48 термінів)

20

КРЕДИТ 2

20

Кредит 3. Сфери консультування
Самостійна робота № 3.
Презентація-проект на тему:
29. Історія
розвитку
психологічного
консультування
30. Види психологічного консультування.
31. Етапи психологічного консультування.
32. Принципи
психологічного
консультування
33. Інтерв’ю як метод психологічного
консультування
34. Особливості консультативної бесіди.
35. Модель ефективного консультанта.
36. Професійні вимоги до консультанта
37. Комунікативні
техніки
психоконсультативної допомоги
38. Проблеми
психологічного
консультування дітей дошкільного віку.
39. Проблеми
психологічного
консультування
дітей
молодшого
шкільного віку.
40. Проблеми
психологічного
консультування підлітків
41. Актуальні проблеми консультування
подружніх пар
42. Особливості консультування клієнтів у
кризових станах
КРЕДИТ 3
Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
Самостійна робота № 4.
Контрольна робота №1
Есе на тему: «Вплив системи цінностей
консультанта на ефективність консультативної
допомоги клієнту»

20

20
20

КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Самостійна робота № 5.
Індивідуальне завдання:
1)Участь у конференції, друк тез
або
2)Розробка тестів. (40 тестів: 5 тестів за кожним
кредитом та по 4 варіанти відповіді)

20
20

20

КРЕДИТ 5
Кредит 6. Процес консультування
Самостійна робота № 6.
Індивідуальне завдання

20
20

КРЕДИТ 6
Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Самостійна робота № 7.
Конспект заняття

20
20

КРЕДИТ 7
Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Самостійна робота № 8.
Контрольна робота №2
Творче
завдання
«Модель
ефективного
консультування»
КРЕДИТ 8
Всього:

20

-

20

-

16
0

Заочна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Усього
у тому числі
Дата
л
П лаб інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Загальні проблеми консультування

Самостійна робота № 1.
1.Реферат.
Теми рефератів:
1 Психологічне консультування
як напрям
практичної психології.
2.Аналіз
принципів
психологічного
консультування.
3.Умови
проведення
психологічного
консультування.
4.Види психологічного консультування
5.Інтерв’ю як основний метод психологічного
консультування.
6.Психологічне консультування з проблем освіти.

ср
7

20

7.Особливості психологічного консультування
тривожних клієнтів, клієнтів з реакціями страху
та фобіями.
8.Особливості психологічного консультування
клієнтів із депресією та суїцидальними намірами.
9. Специфіка роботи консультанта зі страхами
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
10. Вплив професійної діяльності на особистість
консультанта.
11.Комунікативні
техніки
консультативної
допомоги.
12. Система цінностей консультанта
КРЕДИТ 1

-

-

Кредит 2. Консультування як метод психологічного впливу
Самостійна робота № 2.
Словник ( за кожним кредитом 6 термінологічних
слів, 48 термінів)
КРЕДИТ 2

-

26

-

Кредит 3. Сфери консультування
Самостійна робота № 3.
Презентація-проект на тему:
43. Історія
розвитку
психологічного
консультування
44. Види психологічного консультування.
45. Етапи психологічного консультування.
46. Принципи
психологічного
консультування
47. Інтерв’ю як метод психологічного
консультування
48. Особливості консультативної бесіди.
49. Модель ефективного консультанта.
50. Професійні вимоги до консультанта
51. Комунікативні
техніки
психоконсультативної допомоги
52. Проблеми
психологічного
консультування дітей дошкільного віку.
53. Проблеми
психологічного
консультування
дітей
молодшого
шкільного віку.
54. Проблеми
психологічного
консультування підлітків
55. Актуальні проблеми консультування
подружніх пар
56. Особливості консультування клієнтів у
кризових станах
КРЕДИТ 3
Кредит 4. Професійні вимоги до консультанта
Самостійна робота № 4.
Контрольна робота №1

20

26
22

-

-

22
26

Есе на тему: «Вплив системи цінностей
консультанта на ефективність консультативної
допомоги клієнту»
КРЕДИТ 4
Кредит 5. Особливості професійного етикету та комунікативні техніки
Самостійна робота № 5.
Індивідуальне завдання:
1)Участь у конференції, друк тез
або
2)Розробка тестів. (40 тестів: 5 тестів за кожним
кредитом та по 4 варіанти відповіді)
КРЕДИТ 5
Кредит 6. Процес консультування
Самостійна робота № 6.
Індивідуальне завдання
КРЕДИТ 6
Кредит 7. Спеціальні проблеми психологічного консультування
Самостійна робота № 7.
Конспект заняття
КРЕДИТ 7
Кредит 8. Консультування з приводу подружніх проблем
Самостійна робота № 8.
Контрольна робота №2
Творче
завдання
«Модель
ефективного
консультування»
КРЕДИТ 8
Всього:
8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
1. Історія розвитку психологічного консультування
2. Види психологічного консультування.
3. Етапи психологічного консультування.
4. Принципи психологічного консультування
5. Інтерв’ю як метод психологічного консультування
6. Особливості консультативної бесіди.
7. Модель ефективного консультанта.
8. Професійні вимоги до консультанта
9. Комунікативні техніки психоконсультативної допомоги
10. Проблеми психологічного консультування дітей дошкільного віку.
11. Проблеми психологічного консультування дітей молодшого шкільного віку.
12. Проблеми психологічного консультування підлітків
13. Актуальні проблеми консультування подружніх пар
14. Особливості консультування клієнтів у кризових станах
9.Форми роботи та критерії оцінювання

26
24

24
20
20
28
28
24

24
19
0

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

A

90-100

B

80-89

C

65-79

D

55-64

E

50-54

FX
F*

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
екзамен

залік

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

4 (добре)

4/добре/ зараховано

3 (задовільно)

3/задов./ зараховано

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

1-34

2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне,
групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням
поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати
тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату,
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння
студентом програмового матеріалу модуля.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно, якщо: мають глибокі і повні знання з
дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють
вміннями й навичками з організації дослідження; здатні до розв’язання теоретикопрактичних завдань; володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні
особливостей психологічного консультування особистості; творчо підходять до їх
інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень; вміють визначати
та зіставляти провідні положення наукових праць з педагогіки; чітко формулюють власну
думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії; виявляють високий
рівень мовленнєвої культури; припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і
самостійно виправляють.
Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;
виявляють розуміння основних понять; на достатньому рівні володіють вміннями й
навичками цілісного підходу до організації
дослідження та психологічного
консультування; здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати
докази на підтвердження власних думок; демонструють добрий рівень мовленнєвої
культури;
припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно
виправляють.
Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;
виявляють розуміння основних понять; на достатньому рівні володіють вміннями й
навичками цілісного підходу до організації дослідження та психологічного
консультування; здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати
докази на підтвердження власних думок; демонструють добрий рівень мовленнєвої
культури;
припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно
виправляють.

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з
дисципліни; виявляють розуміння окремих понять; під керівництвом викладача
аналізують і наводять приклади з них; здатні за
зразком
розв’язувати
теоретико-практичні завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних
думок, використовувати словниково-довідкову літературу; демонструють задовільний
рівень мовленнєвої культури; припускаються значної кількості помилок, які виправляють
під керівництвом викладача.
Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово
відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти; виявляють нерозуміння,
розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень
мовленнєвої культури; припускаються великої кількості помилок та є здатними
виправити їх із допомогою викладача.
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від
400 - 800 балів (за 8
кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 8 кредитів
Оцінювання 8 кредитів = 800 балів
( 320б. - іспит; 480б.- аудиторна та самостійна робота)
Кредит 1.
Кредит 2.
Кредит 3.
Кредит 4.
(100 балів)
(100 балів)
(100 балів)
(100 балів)
Аудиторні (12 б.)
Аудиторні (18
Аудиторні (12 б.) Аудиторні (18 б.)
П.1 (6)
б.)
П.6 (6)
П. 8 (6)
П.2 (6)
П. 3 (6)
П.7 (6)
П.9 (6)
П.4 (6)
П.10 (6)
П.5 (6)
Сам. робота 1 (
48б.)

Сам. робота
2(42б.)

Сам. робота 3 (48
б.)

Сам. робота 4 (42
б.)

Реферат (48)

Словник (42)

Презентація (48
б.)

Контрольна
робота (20)
Есе (22)

Іспит (40б.)

Іспит (40б.)

Іспит (40б.)

Іспит (40б.)

100 балів

100 балів

100 балів

100 балів

Кредит 5.
(100 балів)

Кредит 6.
(100 балів)

Кредит 7.
(100 балів)

Кредит 8.
(100 балів)

кредит
вид
контролю

Аудиторні (12 б.)
П.11 (6)
П. 12 (6)

Аудиторні (18б.)
П.13 (6)
П.14 (6)
П.15 (6)

Аудиторні (12 б.)
П.16(6)
П. 17 (6)

Аудиторні (18 б.)
П.18 (6)
П.19 (6)
П.20 (6)

Аудиторна
робота
( 120 балів)

Сам. робота 5 (48
б.)

Сам. робота
6(42б.)

Сам. робота 7 (48
б.)

Сам. робота 8 (42
б.)

Самостійна
робота
( 360 балів)

Розробка тестів
або участь у
конференції
(48 б.)

Індивідуальне
завдання(42б)

Конспект
заняття: 48б.

Контрольна
робота (20)
Творче
завдання(22)

Іспит (40б.)
100 балів

Іспит (40б.)

Іспит (40б.)

100 балів

Іспит (40б.)

100 балів

100 балів

Іспит (360
балів)
Накопичувальні
бали/ сума
800 балів

Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 балів.
10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:
завдання до практичних занять, завдання для самостійної роботи (реферати, есе, творчі
завдання, термінологічний словник), контрольні роботи, поточне опитування, тестування,
перевірка лекційних зошитів, перевірка зошитів з практичних робіт.
Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.
11. Методи навчання
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної
бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної
бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди);
2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне
спостереження;
3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи.
2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної
дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення
ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації
новизни навчального матеріалу.
3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні.

12. Рекомендована література
Базова

1. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Навчальни й посібник. – К:
ВД «Професіонал», 2005. – 656с
2. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування: Навч. Посіб. – К.:
МАУП, 2004. – 152с.
3. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина,
Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.
4. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера,
ЛТД, 2006. – 416с.
5. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга,
Ніка-Центр, 2004. – 400 с.
6. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 1968. 571 с.
7. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992с.
8. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний
посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с.
9. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 2004. 487 с.
10. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.:
Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.
11. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.:
Либідь, 1997. - 632 с.
12. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.
Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с.
13. Селецкий А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 1987. – 238с.
Допоміжна
1.
Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог – Київ: Видво «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2004. – 530 с.
2.
Каліна Н.Ф. Психотерапія. [підручник з грифом МОНУ– / Н.Ф. Каліна. – К.:
Академвидав, 2010. – 288 с. – (Альма-матер).
3.
Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.
4.
Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид.,
перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
5.
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав,
2003. – 448 с.
6.
Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и
др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с.
7.
Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер,
2001. - 504 с.
8.
Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс,
1994. – 480с.
9.
А. Адлер. Практика и теория индивидуальной психологии. – М, 1995. -234с.
10.
Астаков В.М. Введение в дефектологию с основами нейропсихологии.– К.,
1994. – 346с.
11.
Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: Здоровье,
1986. – 279с.
12.
Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988. – 236с.
13.
Зейгарник Б.В. Основы патопсихологии. – М., 1973. -326с.
14.
Зейгарник Б.В. Очерки по психологии аномального развития личности.
Патопсихология. – М.: МГУ, 2000. – 283с.
15. Інформаційні ресурси
1. www.psy.msu.uа/people/zeigarnik/index.html

2.pidruchniki.com/14170120/psihologiya/vstup_patopsihologiyi
3.www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2008/Patopsihologiya-Martinuk.pdf
4. westudents.com.ua/glavy/78860-tema-1-patopsihologya-predmet-zavdannya.html

