
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код: ФП2.8 

2. Назва: Основи психологічного консультування; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Оксентюк Н.В., канд. психол. н., 

доц. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

знати:  
• загальні принципи психологічного консультування;  

• прийоми та техніки впливу, які використовуються у різних психологічних школах;  

• характеристику умов ефективного консультативного процесу;  

• особливості поведінкових та емоційних проявів, що характерні для різних психологічних 

порушень.  

вміти:  

• виділяти та адекватно аналізувати особливості поведінкових та емоційних порушень;  

• застосовувати психологічні знання на практиці;  

• робити аналіз психологічних ситуацій, які виникають у різних людей, в різних обставинах;  

• проводити діагностику з будь якими клієнтами;  

• знаходити шляхи психологічної допомоги для різних категорій клієнтів;  

мати навички:  
• аналізу психологічних першоджерел (літератури);  

• збору, обробки та інтерпретації психологічної інформації;  

• психологічного аналізу проблемних ситуацій, які виникають у клієнтів;  

• надання психологічної допомоги різним категоріям населення;  

• використання нових методів та технік у практиці психологічного консультування.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного рівня вищої освіти; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Основи психотерапії;  

12. Зміст курсу: (перелік тем) Предмет, проблеми та значення психологічного консультування. Вимоги до 

професійної підготовки психолога-консультанта.  Організація роботи психологічних консультацій. Підготовка 

та проведення психологічного консультування, його структура. Консультативний контакт. Процес 

психологічного консультування. Процедури й техніки психологічного консультування. Засоби впливу на 

клієнта. Терапевтичний аспект консультування. Особливості консультування в екстремальних та кризових 

умовах. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Асмолов А. Г. Психология личности. — М.: Изд-во МГУ,1990. 

2. Ахременко, И.Н. Основы психологического консульти- рования [Текст]: учеб.-метод. комплекс 

/ И.Н. Ахременко.– Мн.: Изд-во МИУ, 2006. – 246 с. 

3. Большаков В. Ю. Психотренинг / Социодинамика, упражнения, игры. — СПб.: Социально-

психологический центр,1996. 

4. Мілютіна К.Л. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 

5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с. – (Серия «Gaudeamus»). 

5. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: ТЦ «Сфера», 

2001 - 512 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 год. лекцій, 16 год. семінарських робіт, 16 год. лабораторних робіт, 100 самостійної роботи. 

Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, навчальні консультації, кейс-методів, елементів тренінгу, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, творчі роботи, залікова робота. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                  Олексін Юрій Петрович, д.пед. наук, професор  

Розробник опису дисципліни                                Оксентюк Наталія Володимирівна, к.психол.н. 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  

2. Title: Basics of psychological counseling; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher educational level: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 2; 

6. Semester when studying discipline: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Oksentiuk N.V., k.psyhol.n., Assoc. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

know: 

• general principles of psychological counseling; 

• techniques of influence used in different psychology schools; 

• characterization of the conditions of an effective consultation process; 

• peculiarities of behavioral and emotional manifestations that are characteristic of various psychological disorders. 

be able: 

• identify and adequately analyze the features of behavioral and emotional disorders; 

• apply psychological knowledge in practice; 

• to analyze the psychological situations that arise in different people in different circumstances; 

• carry out diagnostics with any clients; 

• find ways of psychological help for different categories of clients; 

have skills: 

• analysis of psychological primary sources (literature); 

• collecting, processing and interpreting psychological information; 

• psychological analysis of problem situations that arise in clients; 

• providing psychological assistance to different categories of the population; 

• the use of new methods and techniques in the practice of psychological counseling 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that directly form the competence of the 

specialist of the corresponding level of higher education; 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

The basics of psychotherapy 

12. Course content: (list of topics) The subject, problems and significance of psychological counseling. Requirements 

for the professional training of a consultant psychologist. Organization of psychological consultations. Preparation and 

conduct of psychological counseling, its structure. Advisory contact. The process of psychological counseling. 

Procedures and techniques of psychological counseling. Means of influence on the client. The therapeutic aspect of 

counseling. Features of counseling in extreme and crisis conditions. 

13. Recommended educational editions: 

1. Asmolov AG Psychology of personality. - Moscow: Moscow State University, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Akhremenko, IN Basics of psychological counseling [Text]: textbook-method. complex / IN. Akhremenko. - Mn .: 

MIU Publishing House, 2006. - 246 p. 

3. Bolshakov V. Yu. Psychotraining / Sociodynamics, exercises, games. - St. Petersburg: Social and Psychological 

Center, 1996. 

4. Milutina KL Kochiunas R. Psychological counseling and group psychotherapy. - 5th ed. - M .: Academic Project: 

Gaudeamus, 2005. - 464 p. - (Gaudeamus Series). 

5. Osipova AA General psychocorrection: Textbook for university students. M .: TC "Sphere", 2001 512 p. 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

18 hours lectures, 16 hours laboratory work, 16 hours ща workshops, 100 hours. independent work. Together - 150 

hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual consultations, introduction of 

business and role games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, creative work, set-up work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department                                                Oleksin Yuriy Petrovich, D.ped. Sciences, professor 

The developer of the description of discipline             Oksentiuk Natalia Volodymyrivna, k.psyhol.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


