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Назва дисципліни Психологічне консультування 

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

5,0 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю Залік  

Викладач Главінська Олена Дмитрівна 

Профайл викладача (in) на сайті 

кафедри, в соцмережі 

http://www.rshu.edu.ua  

E-mail викладача: elsglav@gmail.com  

Посилання на освітній конвент 

дисципліни в CMS Moodl (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Мова викладання українська 

Консультації  Очні консультації: 2 год. на тиждень згідно графіку 

Он-лайн-консультації:  згідно графіка консультацій 

 
Цілі навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни - сформувати цілісне бачення психологічного 

консультування не тільки як процесу практичної допомоги  людині в конкретній ситуації , 

але й як  діяльності, що трансформує світогляд, сприяє  рівень особистісного розвитку, 

поліпшує психологічний клімат в суспільстві. 

Основні завдання: 

 створити цілісне уявлення про процес індивідуально-психологічного консультування, 

його зміст, принципи та технологію; 

 забезпечити  тісний зв’язок теоретичного та практичного матеріалу; 

 сформувати початковий досвід та професійну позицію фахівця щодо практичної 

діяльності психолога-консультанта; 

 сприяти формуванню еталонів професійної оцінки результатів консультативної роботи; 

розвивати професійну компетентність в області практичної психології. 

Студенти повинні: 

знати: 

- сутність психологічної допомоги у консультативному процесі,  

- види, завдання, методику та методологію консультування,  

- особливості групового та індивідуального  консультування,  

- зарубіжні школи психологічного консультування. 

вміти: 

- аналізувати та розуміти психологічну суть проблематики клієнта, 

- вільно користуватися існуючими психотехніками, 

- організовувати консультативний процес, оцінювати емоційний стан клієнта. 

Згідно освітньо-професійної програми «Практична психологія» у здобувачів повинні 

бути сформовані наступні компетенції: 
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ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

Очікувані програмні результати: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Психологічне консультування» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін як: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», 

«Соціальна психологія», «Диференційна психологія», «Активне соціально-психологічне 

навчання», «Практикум із загальної психології», «Психодіагностика».  

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1 

Мета і завдання психологічного консультування. Підходи до визначення 

психологічного консультування. Сутність психологічного консультування. Потреба 

звернення до психологічної допомоги. Напрямки психологічної допомоги: спільне та  

відмінне. Принципи психологічного консультування. 

Поняття про теорію психологічного консультування. Функції теорії консультування. 

Витоки теорії консультування. Вивчення теорії консультування. Основні теоретичні підходи 



в практиці психологічного консультування. 

 

Змістовий модуль 2 

Роль і місце консультанта в консультативному процесі. Найважливіші рольові функції 

консультанта. Вимоги до особистості консультанта. Вплив професійної діяльності на 

особистість консультанта. Синдром „вигорання”. Стресостійкість.  

Особистість клієнта. Первинні емоційні стани клієнта. Врахування дієзахисних 

механізмів у консультативному процесі. 

 

Змістовий модуль 3 

Моделі консультативної допомоги: директивна, не директивна. Вимоги до 

профпідготовки психолога-консультанта. Пропозиції психологічного консультування. Етичні 

аспекти консультативної діяльності. професійне мислення психолога-консультанта. 

Налагодження ефективного контакту. Психотерапевтичні навички ведення 

консультативного інтерв’ю. Техніки пояснення інформації. Засоби особистісної орієнтації. 

Засоби впливу на клієнта. Технічні помилки консультативного процесу. 

 

Змістовий модуль 4 

Аналіз особистісного консультування. Завдання інтимно-особистісного 

консультування, його ефективність і тривалість. Особливості роботи практичного психолога 

в ситуації індивідуального консультування. Технологія ведення бесіди. Кризове 

консультування. Типи проблемних ситуацій. 

Завдання психолого-педагогічного консультування: сутність, особливості, види, 

методи. Особливості взаємодії психолога-консультанта в ситуації психолого-педагогічного 

консультування. 

Теоретичні засади сімейного консультування. Особливості і технології консультування. 

Методи і форми консультування сім’ї. Типові проблемні сімейні ситуації: консультування 

майбутнього подружжя, консультування з психологічних проблем у сформованій сім’ї, 

консультування самотньої людини, консультування батьків і дітей у родині.  

Особливості психологічного консультування групи. Прийоми групового 

консультування. Основні форми, напрямки, методик групової взаємодії. Тренінгові вправи. 

 

Змістовий модуль 5 

Професійне консультування: теорії, сутність та працевлаштування. Функції та завдання 

професійного консультування та компетенції радника. Інформація про професії та 

інформація про суб'єктів, які виконують завдання у сфері професійного консультування та 

працевлаштування, законодавство, що регулює вищі питання.  

Консультативна бесіда як індивідуальний метод роботи з профорієнтації. Групові 

методи роботи з профорієнтації. Формування професійних намірів, здібностей. Проблема 

адаптації в колективі. Проблеми саморегуляції в ділових стосунках. Керування емоціями. 

Підтримка працездатності. Проблема міжособистісних відносин. Попередження конфліктів у 

міжособистісних відносинах. 

 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. Київ, 2004. 

2. Васьківська С.В. Технологія консультування (Організація консультативної взаємодії). 

Київ, 2005. 

3. Глэйддинг С. Психологическое консультирование. Санкт-Петербург, 2002. 

4. Осадько О. Технології психологічного консультування. Київ, 2005. 

5. Хоміч, Г. О. Основи психологічного консультування [Текст]/ Г. О. Хоміч, Р. М. Ткач. – 

К.: МАУП, 2004. 



 

Додаткова 

1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование. Теория и опыт [Текст]/Г. С. 

Абрамова: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. 

2. ондаренко, А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика [Текст]/ А. Ф. 

Бондаренко. – К.: Укртехпресс, 1997. – 216 с. 

3. Кочунас, Р. Основы психологического консультирования [Текст]/ Р. Кочунас. – М.: 

Академический проект, 1999. – 240 с. 

4. Нельсон-Джоунс, Р. Теория и практика консультирования [Текст]/ Р. НельсонДжоунс. 

– СПб.: Питер, 2000 – 464 с. 

5. Немов, Р. С. Основы психологического консультирования [Текст] / Р. С. Немов. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 526 с. 

6. Шнейдер, Л. Б. Психологическое консультирование [Текст]/ Л. Б. Шнейдер, Г. В. 

Вольнова, М. Н. Зыкова. – М.: Ижица, 2002. – 224 с 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://library.rshu.edu.ua 

2. http://www.twirpx.com.ua  

3. www.students.net.ua  

4. www.osvita.org.ua  

5. http://pidruchniki.com/  
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код та назва компетентності 

(згідно ОПП) 

Код та назва програмного 

результату 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПР2. Розуміти 

закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних 

явищ в контексті 

професійних завдань 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО5, МО7, 

МО9, МО10 

ПР7. Рефлексувати та 

критично оцінювати 

достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

МН1, МН2, 

МН4, 

МН6,МН7 

МО2, МО3, 

МО5, МО6, 

МО7, МО9 

ПР18. Вживати ефективних 

заходів щодо збереження 

здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби 

визначати зміст запиту до 

МН1, МН2, 

МН3, МН5, 

МН6, МН7 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 
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супервізіїю 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР1. Аналізувати та 

пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання. 

МН1, МН2, 

МН4, МО6, 

МН7 

МО2, МО5, 

МО6, МО7, 

МО8, МО9, 

МО10 

ПР2. Розуміти 

закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних 

явищ в контексті 

професійних завдань. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО5, МО7, 

МО9, МО10 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 

МН7 

МО10,МО2, 

МО3, МО5, 

МО6, МО7, 

МО8, МО9 

ПР6. Формулювати мету, 

завдання дослідження, 

володіти навичками збору 

первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 

МН5, МН6, 

МН7 

МО5, МО6, 

МО7, МО8, 

МО9 

ПР7. Рефлексувати та 

критично оцінювати 

достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

МН1, МН2, 

МН4, 

МН6,МН7 

МО2, МО3, 

МО5, МО6, 

МО7, МО9 

ПР18. Вживати ефективних 

заходів щодо збереження 

здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби 

визначати зміст запиту до 

супервізіїю. 

МН1, МН2, 

МН3, МН5, 

МН6, МН7 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, 

діяльності та вчинків. 

ПР1. Аналізувати та 

пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання. 

МН1, МН2, 

МН4, МО6, 

МН7 

МО2, МО5, 

МО6, МО7, 

МО8, МО9, 

МО10 

ПР2. Розуміти 

закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних 

явищ в контексті 

професійних завдань. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО5, МО7, 

МО9, МО10 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

МН1, МН2, 

МН4, МН6, 

МН7 

МО10,МО2, 

МО3, МО5, 

МО6, МО7, 

МО8, МО9 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

ПР13. Взаємодіяти, вступати 

у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно 

МН1, МН2, 

МН3, МН6, 

МН7 

МО10, МО2, 

МО5,МО7, 

МО8, МО9 



дослідження ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності 

ПР18. Вживати ефективних 

заходів щодо збереження 

здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби 

визначати зміст запиту до 

супервізії. 

МН1, МН2, 

МН3, МН5, 

МН6, МН7 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Психологічне консультування» 

Поточне тестування та самостійна робота Сума  

ЗМ 1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ІНДЗ 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

15 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 

МК- 5 балів МК- 5 балів МК- 5 балів МК- 10 балів МК-10 балів 

 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 
 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 



ю 

шкало

ю 
екзамен залік 

90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, 

вміє використовувати 

набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 

розкриває власні 

здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 
вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 
допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктивн

о- 

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 
інформацію під 

керівництвом  

викладача, загалом 

самостійно застосовувати 
її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 
помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 
підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, за допомогою 
викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродуктивни
й) 

задовільно 

 



60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 
відтворює на 

репродуктивному рівні. 

35-59 FХ 

незадовільн

о з 
можливістю 

повторного 

складання 

семестровог
о контролю 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 
рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 
матеріалу. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни
й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільн
о з 

обов'язкови

м 

повторним 
вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 

окремих фактів, 

елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 
продуктивни

й) 

незадовільн
о 

не 
зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 



здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


