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Консультативна психологія
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Понеділок 12.30, 14.00
Томаржевська Інна Володимирівна
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Вивчення даної дисципліни неможливе без професійних знань і умінь, набутих при
опануванні курсів: «Психодіагностика», «Загальна психологія», «Основи психокорекції».

Метою опанування даної дисципліни є створення умов для засвоєння студентами
цілісної системи знань, які допоможуть забезпечити ефективність процесу
психологічного консультування; в ознайомленні з основними параметрами процесу
консультування: умовами, структурою, динамікою, чинниками, що впливають на
характер протікання консультативного процесу, ефектами і результатами; у
придбання базових умінь і навичок, необхідних консультантові в практичній
діяльності; у формуванні та розвитку професійно та особистістно важливих якостей
майбутніх фахівців.
Завдання курсу «Консультативна психологія»:
• знайомство з основними теоретичними уявленнями про психологічне
консультування і оволодіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни;
• формування уявлень про клієнта консультації, адекватних науковим психологічним
знанням;
• знайомство з професійними вимогами, що висуваються консультанту;
• вивчення основних методів, прийомів і технік психологічного консультування;
• вивчення форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в психологічному
консультуванні;
• ознайомлення з методом і навичками ведення консультативної бесіди;
• розвиток і поглиблення навичок рефлексівного аналізу (в т.ч. консультативної
бесіди).
Зміст курсу тісно пов’язаний із такими дисциплінами: «Основи психокорекції»,
Міждисциплі
«Психодіагностика», «Психологія управління», «Психологія професійного спілкування»,
нарні зв’язки
«Основи психотерапії», «Експериментальна психологія».
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Курс «Консультативна психологія» складається з двох модулів. У змісті першого
модуля
«Консультативна психологія як окрема галузь психологічної науки.
Консультативний процес» аналізуються основні теоретичні уявлення щодо
психологічного консультування; розкривається понятійний і термінологічний апарат
дисципліни; висвітлюються основні техніки консультативного контакту, його алгоритм.
У змісті другого модуля «Спеціальні проблеми психологічного консультування»
висвітлюються особливості клнсультативної діяльності психолога в сфері освіти,
організаційно-управлінській, сімейній.
Опанування курсом дає можливість оволодіти базовими уміннями та навичками,
необхідними консультантові в практичній діяльності з метою забезпечення ефективності
процесу психологічного консультування.
Навчальна дисципліна «Консультативна психологія» є нормативною, вона –
складова циклу професійної підготовки.
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У процесі вивчення курсу майбутній фахівець научається основним теоретичним
положенням та поняттям консультативної психології, опановує основні техніки та
процедури психологічного консультування.
Головний аргумент: курс допомагає у особистісно-професійному становленні
успішного фахівця та сприяє у формуванню консультативних навичок та умінь.

Очікувані
результати
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Компетентності:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК4.
Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології ФК1.
Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел ФК4.
Здатність
використовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій ФК5
Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне
дослідження ФК6.
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати
аргументовані висновки та рекомендації
Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та
групову) ФК7
Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно
до запиту ФК9
Здатність дотримуватися норм професійної етики ФК11
Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку ФК12.

•

Здатність організовувати власну діяльність і конструктивну взаємодію між
психологом та клієнтами та останніх між собою, управляти дискусією. ФК15.
Знати:
• методологічні і теоретичні засади психологічної практики;
• основні принципи консультування;
• перспективні цілі і завдання консультування;
• динаміку і структуру консультативного процесу: етапи і стадії.
• основні ефекти і феномени консультування
• терапевтичні аспекти консультування;
• основні запити психологічного консультування у сфері освіти;
• теоретичні аспекти психолого-педагогічного консультування;
• базові принципи роботи психолога з основними категоріями клієнтів.
Вмiти:
• творчо і самостійно підходити до розв’язання проблемних ситуацій, які виикають у
процесі взаємодії з клієнтами;
• висувати гіпотези про характер проблем клієнта;
• аналізувати приклади прояву терапевтичних ефектів в консультуванні.
• проводити і аналізувати консультативну бесіду;
• володіти навичками (вербальними і невербальними) підтримки контакту;
• використовувати в бесіді базові навички – рефлексивного та не рефлексивного,
активного слухання;
• ставити запитання, виділяти головне під час консультативної бесіди;
• володіти технікою отримання і аналізу інформації в консультуванні;
• конкретизувати, планувати, формулювати мету.
Методи
навчання

Пояснювально-ілюстративні, інтерактивні: мікровикладання, інверсії, емпатії, конкретної
професійної ситуації
Рольовий тренінг.
Розв׳язування психологічних завдань.
Перелік
Модуль 1. «Консультативна психологія як окрема галузь психологічної науки.
основних
Консультативний процес»
практичних 1. Індивідуальна творча робота «Я - консультант» з використанням знань щодо різних
завдань
теоретичних напрямів психологічної практики
2. Порівняльна характеристика основних видів діяльності практичного психолога.
3. Самодіагностика стану сформованості особистості психолога-консультанта з аналізом
та рекомендаціями.
Модуль 2. «Спеціальні проблеми психологічного консультування»
1. Підготовка консультації рекомендаційного характеру для батьків на задану тему.
2. Розробка алгоритму надання індивідуалізованих рекомендацій для батьків дитини з
заданими психологічними синдромами.
3. Підбір діагностичного інструментарію для консультування подружжя.
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Політик Політика щодо дедлайнів та перескладання:
а курсу
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на
нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
за погодженням із викладачем. Студенти мають інформувати викладача про
неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані
дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт,
передбачених курсом.
Політика Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою протягом семестру
оцінювання
Вид діяльності
Максимальна
Кількість
Всього
кількість балів за одиниць до
одиницю
розрахунку
Робота на практичному, занятті (в тому
5
8
40
числі виступ, участь у дискусії)
Робота на лабораторному занятті
ІНДЗ
Модульна контрольна робота

5
8
40
10
1
10
10
1
10
максимальна кількість балів 100
Екзамен 100 б. Підсумкова оцінка: середнє арифметичне оцінок за семестр і за екзамен.
Політика виставлення балів. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час лабораторних (практичних) занять

5

