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ВСТУП

Зміст  навчальної  дисципліни «Основи психологічного  консультування»

розкривають  три  блоки:  теоретичний  –  висвітлення  основних  питань,

пов’язаних  із  вивченням  питань  про  використання  прийомів  і  методів

психологічного консультування в психологічній практиці, повсякденному житті

та в педагогічній практиці, що забезпечує усвідомлення й засвоєння конкретних

прикладних  питань  використання  заходів  психологічного  консультування;

практичний  –  формування  у  студентів  основних  професійних  умінь:  уміння

оптимально  використовувати  теоретичні  знання  для  оптимізації  процесів

виховання та  навчання,  застосовувати  можливості  використання сугестивних

методів  у  професійній  діяльності,  уміння складати  розвиваючі  та  корекційні

програми  з  використанням  методів  психологічного  консультування,  уміння

працювати з клієнтами, уміння працювати над собою та ін.

Методичні  вказівки  складено  відповідно  до  освітньо-професійної

програми навчання студентів зі спеціальності 053 − «Психологія» з дисципліни

«Основи  психологічного  консультування»  і  містять  у  собі  рекомендації

студентам відносно підготовки до таких видів навчальних занять: семінарських

і  самостійної  роботи.  Завдання  для  самостійної  роботи передбачають

реконструктивний  і творчий  рівень  пізнавальної  діяльності  студентів.  Вони

сприяють  кращому  оволодінню  понятійним  апаратом  науки  та  розвивають

практичні діагностичні та консультативні вміння майбутніх фахівців. Список

літератури складено з  урахуванням бібліотечного фонду КрНУ імені Михайла

Остроградського та бібліотек міста Кременчук.

Мета та завдання курсу: сформувати у студентів цілісну систему знань

про виникнення і  генезис наукових знань про психологічне консультування:

забезпечити  засвоєння  засад  теорії  використання  психологічного

консультування в педагогічній праці та в діяльності практичного психолога в

освіті; виробити вміння аналізувати та узагальнювати історико-психологічний

матеріал у певній системі  в  різних психологічних школах і  різних наукових
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течіях;  забезпечити  глибоке  розуміння  наукових  засад  навчально-виховного

процесу  з  елементами  використання  методів  і  заходів  психологічного

консультування;   розкрити  внутрішні  закономірності  та  специфічні  ознаки

появи  і  розвитку  різних  теорій  і  напрямів  психологічного  консультування;

розвивати  у  студентів  пізнавальні  інтереси,  прагнення  втілювати  нові

методичні ідеї, навчати їх творчості та майстерності.  

За  результатами  опанування  навчальної  дисциплін  «Основи

психологічного консультування» бакалаври набувають інтегральних, загальних

і фахових компетентностей. 

Інтегральні  компетентності:  здатність розв’язувати  наукові  та

практичні проблеми у сфері психології, застосувати психологічні знання

та уміння в процесі навчання, оволодіння засадами професії.

Загальні  компетентності:  здатність  застосовувати  набуті  знання  у

практичних ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння предметної

сфери та специфіки професійної діяльності психолога; навички використання

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися й оволодівати

сучасними знаннями.

Спеціальні  компетентності:  здатність  використовувати  валідний  і

надійний  психодіагностичний  інструментарій;  здатність  самостійно

аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати

аргументовані висновки та рекомендації; здатність усвідомлювати межі

своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики.

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 основні вимоги до психологічного консультування, його відмінності від

інших видів психологічної допомоги, вимоги до психолога-консультанта;
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 теоретичні  орієнтовні  засади  найбільш  поширених  підходів  у

консультуванні;

уміти:

 відрізняти  психологічне  консультування  від  інших видів  психологічної

допомоги;

 чітко  диференціювати  консультаційні  прийоми  з  різних  психологічних

підходів;

 проводити  сеанси  психологічного  консультування  згідно  із  засвоєними

теоретичними засадами;

 надавати психологічні рекомендації у правильній формі, усвідомлюючи

їх відмінність від життєвих порад.
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ 
пор.

Тема

Кількість годин
Лекції Практ.

заняття
Сем.

заняття
Самос-
тійна

робота
1 Уведення в психологічне 

консультування
2 2 8

2 Вимоги,  що  пред’являють  до
психолога-консультанта  та  його
роботи

2 2 8

3 Організація та проведення 
психологічної консультації

2 2 8

4 Етапи та процедури психологічного
консультування

2 2 8

5 Тестування у практиці 
психологічного консультування

2 4 10

6 Психологічне консультування, 
пов’язане з розвитком здібностей і 
особистості клієнта

2 2 8

7 Психологічне консультування щодо 
комунікативних проблем  клієнта

2 2 8

8 Психологічне  консультування  з
проблем  міжособистісної  взаємодії
та відносин у сім’ї

2 2 8

9 Психолого-педагогічне 
консультування

2 2 8

10 Консультування  з  проблем,
пов’язаних з особистими життєвими
невдачами

2 2 8

11 Психологічне консультування з 
питань ділового спілкування

2 2 8

12 Спеціальні проблеми 
психологічного консультування

2 2 8

13 Оцінювання результатів 
психологічного консультування

2 2 8

Усього 28 28 106
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

Семінарське заняття № 1

Тема. Уведення у психологічне консультування

Мета: визначити сутність психологічного консультування та умови його

ефективності для розв язання проблем клієнтів.ʼ

План

1.  Психологічне консультування та його місце у практичній діяльності

психолога.

2. Мета і завдання психологічного консультування.

3. Види психологічного консультування.

4. Умови ефективності психологічного консультування.

Методичні рекомендації

Визначити  поняття психологічного  консультування.  Охарактеризувати:

значення психолога-консультанта і  клієнта  у психологічному консультуванні;

орієнтацію консультанта  на  самостійність  клієнта;  місце  проведення

психологічного консультування; час, необхідний для консультації. 

Основні причини звернення до психологічної консультації: невпевненість

у  собі,  загроза  повторення  важких  душевних  переживань,  неможливість

самостійно розв язатиʼ  виниклу життєву проблему, душевні розлади, самотність.

Допитливі  й скандальні  люди  як  потенційні  клієнти.  Необхідність  однаково

шанобливого  ставлення  психолога-консультанта  до  всіх  клієнтів  і  надання

допомоги всім, хто приходить до психологічної консультації. 

Охарактеризувати особливості психологічного консультування на відміну

від  індивідуальної  та  групової  психотерапії  за  метою,  завданнями,  частоті,

безперервності  й  тривалості  контактів  психолога  з  клієнтом,  за  активністю

ролей,  виконуваних  психологом  і  клієнтом,  за  їх  відповідальністю і  стилем

спілкування.  Відмінність  психотерапевта  та  психолога-консультанта  за

ступенем володіння методами психокорекції. 
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Описати  мету і  завдання  психологічного  консультування.  Тимчасова

консультативна  допомога  клієнту.  Застосування  психологічного

консультування разом з  іншими методами практичного психотерапевтичного

впливу на клієнта. 

Визначити види психологічного консультування, надати їх класифікацію.

Залежність  видів  психологічного  консультування  від  особистісних

особливостей  клієнта  і  від  його  проблем.  Інтимно-особистісне  психологічне

консультування,  його специфіка  і  різновиди.  Особливості  та  види сімейного

консультування.  Відмінність  психолого-педагогічного  консультування.

Проблеми ділового консультування. 

Визначити  п’ять  основних  умов,  що  забезпечують  результативність

психологічного  консультування.  Дійсність  психологічної  проблеми  клієнта.

Наявність  у  психолога-консультанта  відповідної  професійної  підготовки  та

досвіду  проведення  психологічного  консультування.  Достатня  тривалість

психологічної  консультації.  Можливість  розбіжностей  між  психологом-

консультантом  і  клієнтом  щодо суті та розв язанняʼ  проблеми  клієнта,  дії

психолога-консультанта  у  випадку  таких  розбіжностей.  Необхідність

дотримання  клієнтом  рекомендацій  психолога-консультанта.  Сприятлива

обстановка для проведення психологічного консультування. 

Контрольні питання

1. У чому полягають особливості  психологічного консультування? Чим

відрізняється психологічне консультування від психотерапії та психокорекції?

2. Яку мету і завдання має психологічне консультування?

3. Які є види психологічного консультування?

4. Як підібрати вид консультування клієнта?

5. Які умови забезпечують ефективність психологічного консультування?

Література: [1, 4, 7, 10].
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Семінарське заняття № 2

Тема.  Вимоги,  що  висувають  до  психолога-консультанта  та  його

роботи

Мета:  охарактеризувати  діяльність  психолога-консультанта,  необхідні

знання та вміння для успішного консультування; ознайомитися з вимогами до

освіти та досвіду психолога-консультанта.

План

1. Підгрунтя підготовки психолога-консультанта.

2. Підвищення фахової кваліфікації психолога-консультанта.

Методичні рекомендації

Поняття  про  загальну професійну  освіту  психолога-консультанта.

Необхідність  для  психолога-консультанта  мати  загальну вищу та  спеціальну

професійну  освіту,  а  також  достатній  досвід  проведення  практичного

психологічного  консультування.  Основні  питання,  на  які  повинен  уміти

відповідати  професійно  підготовлений  психолог-консультант.  Особистісні

якості психолога-консультанта.

Загальні вимоги, що  висуваються до психологічного консультування та

психолога-консультанта.  Кодекс  професійної  етики  практичного  психолога,

його  основні  положення,  застосовні  до  роботи  психолога-консультанта.

Відповідальність  психолога-консультанта  перед  клієнтом  за  результати

психологічного  консультування.  Збереження  в  таємниці  психологом-

консультантом  особистих  відомостей  про  клієнта.  Відношення  психолога-

консультанта  до  фактів  непрофесійного  використання  психологічного

консультування.  Взаємовідносини  психолога-консультанта  і  клієнта  під  час

консультацій.  Відмітні  характеристики хорошого психолога-консультанта  від

поганого  щодо постановки мети консультування,  стратегії  консультування,

сприйняття того, що відбувається під час консультації, теоретичної підготовки

та  інтерпретації  проблеми  клієнта,  усвідомлення власних  обмежених

можливостей,  форм  впливу  на  клієнта,  орієнтації  на  особистість  клієнта,

реакцій на  дії  клієнта,  особистого ставлення до  клієнта,  збереження
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конфіденційності психологічного консультування. Якості, притаманні хорошим

психологам-консультантам в особистому спілкуванні з клієнтом. Вимоги, що

висуваються  до  ситуації  психологічного  консультування.  Оптимальні  умови

проведення психологічного консультування.

Спеціальні  вимоги  до  різних  видів  психологічного  консультування.

Основний  зміст  спеціальних  вимог  до  психологічного  консультування.

Причини,  за якими ці  вимоги  визначають і  розглядають  окремо.  Особливі

вимоги  до  психолога-консультанта  і  до  психологічного  консультування  в

інтимно-особистісній сфері. Вимоги до віку та досвіду психолога-консультанта

під час консультування з  інтимно-особистісних питань.  Відсутність інтимно-

особистісних  проблем у  самого  психолога-консультанта.  Час,  необхідний на

проведення  такого  консультування.  Умови  успішності  консультування  із

сімейних  питань.  Необхідність  досвіду  сімейного  життя  для  психолога-

консультанта і знання ним законів сім’ї. Правила проведення психологічного

консультування  із  сімейних  питань,  знання  та  дотримання  їх  психологом-

консультантом. Особливості сімейного консультування клієнтів, що вступають

у  повторний шлюб,  укладають  шлюб  у зрілому віці,  а  також після  довгого

періоду  самотності.  Специфіка  психолого-педагогічного  консультування,

необхідність  наявності  власного  досвіду  педагогічної  роботи  у  психолога-

консультанта.  Складні  педагогічні  ситуації  та  їх  розв язанняʼ .  Поняття  про

багатоканальне консультування,  необхідність  його  проведення.  Особливості

ділового  консультування.  Важливість  вичерпного знання  психологом-

консультантом  тієї  справи,  з  якої він  консультує  клієнта.  Питання,  за

допомогою  яких  психолог-консультант  може  одержати  досить  повну

інформацію  про  специфіку  роботи  клієнта.  Необхідність  створення  ділової

обстановки і ділових відносин між психологом-консультантом і клієнтом під

час проведення такого консультування.

Спеціальні  знання  та  вміння  професійно  підготовленого  психолога-

консультанта,  способи їх  отримання.  Робота  психологічної  консультації,  її
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основні  складові.  Необхідність  знання  психологом-консультантом організації

роботи психологічної консультації.

Зміст  загальної  та професійної  підготовки  психолога-консультанта.

Спеціальна  професійна  підготовка  психолога-консультанта.  Навчальні

дисципліни,  які  повинен  вивчити  психолог-консультант.  Необхідність

придбання початківцем психологом-консультантом досвіду практичної роботи.

Основні аспекти професійної підготовки психолога-консультанта. Відмінність

роботи  психолога-консультанта  від  дослідження  вченого-психолога  і  від

навчальної діяльності викладача психології.

Необхідність  систематичного  підвищення  психологом-консультантом

своєї  професійної  кваліфікації.  Основні  напрями  підвищення  кваліфікації  та

вдосконалення роботи практикуючого психолога-консультанта.

Контрольні питання

1. Які знання бажано мати психологу-консультанту?

2.  Якими  вміннями  та  навичками  повинен  володіти  сучасний

консультант-психолог?

3. Що включає в себе практична підготовка психологічної консультації до

роботи?

4. Який зміст загальної професійної підготовки психолога-консультанта?

5.  У чому  полягає  спеціальна  професійна  підготовка  психолога-

консультанта?

6.  Для чого,  окрім знань та  вмінь,  психологу-консультанту  необхідний

досить значний досвід практичної роботи?

7.  Чим  відрізняється  практична  робота  психолога-консультанта  від

науково-дослідної роботи вченого-психолога і навчальної діяльності викладача

психології?

8.  Якими  особистісними  якостями  психолога-консультанта  бажано

володіти?

9.  Які  з  основних  положень  етичного  кодексу  практичного  психолога

консультант-психолог повинен знати та обов’язково дотримуватися?
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10.  Які  комунікативні  якості  консультант-психолог  повинен  мати  і

виявляти у спілкуванні з людьми, особливо з клієнтами?

Література: [1, 4, 7, 10].

Семінарське заняття № 3

Тема. Організація та проведення психологічної консультації

Мета: ознайомитися з рекомендаціями щодо особливостей організації та

проведення  психологічного  консультування,  визначити  основні  умови

оптимальної діяльності психолога-консультанта.

План

1. Організація консультативного процесу.

2. Особливості взаємодії психолога-консультанта з іншими фахівцями.

Методичні рекомендації

Загальні  питання організації  роботи психологічної  консультації.   Вибір

місця для розміщення психологічної консультації. Підбір кадрів для роботи в

психологічній  консультації.  Забезпечення  психологічної  консультації

документацією  та  витратними  матеріалами.  Реєстраційний  журнал

психологічної  консультації.  Картотека  клієнтів  психологічної  консультації.

Зберігання в консультації конфіденційної інформації про клієнтів. Оформлення

приміщення консультації, підготовка приміщення консультації до проведення

психологічного консультування. 

Режим роботи психологічної консультації.  Режим індивідуальної роботи

психолога-консультанта.  Поняття про оптимальну організацію індивідуальної

роботи психолога-консультанта.  Зразкові  середні  норми витрат  часу на різні

види психологічного консультування. 

Взаємодія  фахівців-консультантів  різного  профілю  у  складі  єдиних

експертних  комісій.  Взаємодія  психолога-консультанта  з  допоміжним

персоналом психологічної консультації.  Основні фахівці, що входять до складу

допоміжного  персоналу  психологічної  консультації.  Взаємодія  психолога-

консультанта  із секретарем-референтом психологічної консультації. Взаємодія
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психолога-консультанта  з  помічником-лаборантом.  Взаємодія  психолога-

консультанта з іншими працівниками з допоміжного персоналу. 

Контрольні питання

1.  Які  є  вимоги  до  організації  простору  у  ситуації  психологічного

консультування?

2.  Як  розподіляються  обов’язки  між  працівниками  консультативного

пункту?

3. Які види документації супроводжують психологічну консультацію?

4. Яка організація консультації є оптимальною для клієнта та психолога-

консультанта?

5.  З  якими  фахівцями  та  в  якомому  алгоритмі  взаємодіє  психолог-

консультант під час професійної діяльності?

Література: [2, 6, 8, 10].

Семінарське заняття № 4

Тема. Етапи та процедури психологічного консультування

Мета:  ознайомитися  з  рекомендаціями  щодо  технік  психологічного

консультування, використовуваних на різних етапах бесіди з клієнтом, а також

визначити основні технічні помилки та методи їх усунення.

План

1. Процедури і техніки психологічного консультування.

2. Робота консультанта з клієнтом.

3. Типові технічні помилки, що припускаються у процесі консультування,

засоби їхній усунення.

Методичні рекомендації

Поняття про техніку і технічні прийоми психологічного консультування.

Зв’язок техніки психологічного консультування з його етапами і процедурами.

Універсальна та спеціальна техніка психологічного консультування.

Зустріч клієнта  у психологічній консультації.  Місце і  прийоми зустрічі

клієнта  в  психологічній  консультації.  Припровадження  клієнта  до  місця
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проведення  консультації.  Дії  осіб,  які  під  час  зустрічі  клієнта  знаходяться  у

психологічній консультації. Зовнішній вигляд (одяг) психолога-консультанта.

Початок  бесіди  з  клієнтом.  Перші  слова  психолога-консультанта,

адресовані  клієнту.  Особисте знайомство психолога-консультанта з клієнтом.

Питання,  з  якими  психолог-консультант  звертається  до  клієнта  на  початку

бесіди з ним. Прийоми, які допомагають психологу-консультантові зняти зайву

напруженість  у  клієнта  на  початку  розмови  з  ним.  Загальна  підготовка

психолога-консультанта до початку розмови з клієнтом. Форми мовленнєвого

етикету, які корисно знати і вміти застосовувати психологу-консультантові на

початку  бесіди  з  клієнтом  (вітання,  запрошення,  поводження  з  питаннями,

знайомство, вираження радості від зустрічі, задоволення від бесіди). Прийоми,

за допомогою яких можна заспокоїти клієнта на початку розмови з ним.

Зняття психологічної напруги у клієнта  та активізація його розповіді на

стадії  сповіді.  Прийоми  психологічної  вербальної  підтримки  клієнта.  Дії

психолога-консультанта  у тому випадку, якщо він не цілком згоден з тим, що

говорить і робить клієнт. Поведінка психолога-консультанта, коли сам клієнт

висловлює невдоволення тим, як організована і проводиться консультація, і він

наполягає  на  обговоренні  цих  питань  з  психологом-консультантом.  Дії

психолога-консультанта у тому випадку, якщо йому є що заперечити клієнтові

на  стадії  сповіді.  Прийом  «віддзеркалювання»,  його  сутність і умови

правильного застосування. Прийом «перифраза»: де, як і коли його доцільно

використовувати.  Прийом  «узагальнення»:  у яких  випадках  психологічного

консультування  до  нього  розумно  звертатися.  Прийом  «емоційна  підтримка

клієнта»:  у чому він виражається і  коли застосовується.  Що означає прийом

«використання  консультантом  мови  клієнта».  Коли  і  як  цей  прийом

застосовується під час консультації.

Техніка,  що  застосовується  при  інтерпретації  сповіді  клієнта.

Обмірковування  психологом-консультантом  своїх  висновків  про  проблему

клієнта  та  про  способи її  розв’язання  після  закінчення  сповіді  клієнта.

Необхідність  перерви  між  сповіддю  клієнта  та  її  інтерпретацією.
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Неприпустимість  протиріч  у тих  фактах,  з  яких  можуть  випливати певні

висновки  психолога-консультанта  про  проблему  клієнта.  Поняття

односторонньої  інтерпретації  сповіді  клієнта,  помилки,  до  яких  призводить

одностороння інтерпретація сповіді. Необхідність комплексного теоретичного

підходу  психолога-консультанта  до  психологічної  інтерпретації  фактів,

повідомлених йому клієнтом на стадії сповіді.

Дії консультанта під час надання клієнту порад і рекомендацій. Правила,

яких  психологу-консультантові необхідно дотримуватися,  пропонуючи

клієнтові  свої  висновки та  практичні  рекомендації.  Необхідність  вироблення

кількох  різних  рекомендацій  клієнту  для розв’язання його  проблеми.

Індивідуальні  особливості  клієнта,  важливість  їх  урахування під  час

формулювання практичних  порад  і  рекомендацій.  Проведення

психодіагностики  особистості  клієнта  через  спостереження  за  ним  у ході

консультування. Оцінювання особистості клієнта за вираженням його обличчя.

Можливі зовнішні ознаки невротичної особистості.  Значення забудькуватості,

застережень, описок та інших мимовільних мовних помилок у психодіагностиці

особистості  клієнта.  Мова  клієнта  як  пряме  відображення  його  психічного

стану і ставлення до людей. Попереднє оцінювання психологом-консультантом

усіх  переваг і  недоліків  пропонованих  клієнту  практичних  рекомендацій.

Повідомлення  про  це  клієнта  в  той  момент,  коли  він  приймає  самостійне

рішення. Остаточний вибір клієнтом із запропонованих консультантом порад і

рекомендацій  найбільш  прийнятних  для  нього.  Необхідність  забезпечення

клієнта засобами ефективного самоконтролю дій,  спрямованих на виконання

отриманих  рекомендацій.  Подання  психологом-консультантом  клієнту

додаткових,  коригувальних  порад  і  рекомендацій  після  того,  як  клієнт

приступив  до  практичного  розв’язання своєї  проблеми.  Способи  визначення

психологом-консультантом того, що клієнт усе правильно зрозумів і збирається

правильно діяти, виконуючи отримані рекомендації.

Техніка  завершального  етапу  консультування  і  практика  спілкування

психолога-консультанта з клієнтом після закінчення консультації. Вироблення
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психологом-консультантом  спільно  з  клієнтом  плану  і  програми  виконання

отриманих  рекомендацій.  Забезпечення  зворотного  зв’язку  психолога-

консультанта з клієнтом під час реалізації клієнтом отриманих рекомендацій.

Поведінка  психолога-консультанта  на  завершальному  етапі  психологічного

консультування. Форми мовленнєвого етикету  під час розставання психолога-

консультанта з клієнтом. Необхідність продовження спілкування консультанта

з  клієнтом по завершенні консультації.  Організація,  вироблення  і  реалізація

плану такого спілкування.

Типові технічні помилки, що виявлені в процесі консультування, способи

їх усунення. Поняття про технічні помилки у психологічному консультуванні.

Основні види технічних помилок, що допускаються в процесі консультування.

Помилки,  що  пов’язані  з  неправильним умовиводом психолога-консультанта

про  проблему клієнта.  Помилки,  що стосуються  неточних рекомендацій,  які

надає психолог-консультант клієнту для розв’язання його проблеми. Помилки,

зумовлені  неправильними  діями  самого  клієнта  при  виконанні  ним

рекомендацій,  отриманих  від  психолога-консультанта.  Правила  проведення

психологічного  консультування,  що  попереджають  і  усувають  технічні

помилки.

Контрольні питання

1. Що таке техніка психологічного консультування?

2. Як техніка психологічного консультування пов’язана з його етапами і

процедурами?

3.  Як  потрібно  зустрічати  клієнта  в  психологічній  консультації?  Яка

техніка зустрічі клієнта?

4. Як необхідно психологу-консультантові починати бесіду з клієнтом?

5. За допомогою яких конкретних прийомів психолог-консультант може

зняти психологічну напругу у клієнта?

6.  Що  являє  собою  прийом  вербальної  підтримки  клієнта  з  боку

психолога-консультанта?
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7. Як слід діяти психологу-консультантові в тому випадку, коли клієнт не

в усьому згоден з ним?

8.  Як потрібно психологу-консультантові  вести себе,  якщо його клієнт

висловлює невдоволення проведеною консультацією?

9. Що являє собою прийом «віддзеркалювання»? Де і коли він практично

застосовується у процесі проведення психологічної консультації?

10. Що означає прийом «перифраза (парафраза)»? Коли і за яких обставин

звертаються до нього в практиці психологічного консультування?

11.  Яке  консультаційно-психологічне  визначення  прийому

«узагальнення»?  У  яких  випадках  рекомендується  звертатися  до  нього

психологу-консультантові?

12.  У  чому  виражається  прийом  емоційної  підтримки  клієнта  з  боку

психолога-консультанта?

13. Які технічні прийоми застосовуються психологом-консультантом під

час сповіді клієнта?

14.  Чому  бажано  пропонувати  клієнтові  не  один,  а  декілька  різних

способів розв’язання його проблеми?

15.  За  якими  конкретними  невербальними  ознаками  можна  робити

висновки про психологічний стан клієнта під час проведення консультації?

16. Чому самому клієнтові особисто, а не психологу-консультантові слід

робити  остаточний  вибір  практичних  рекомендацій  щодо  розв’язання

проблеми?

17.  Яку  мету  переслідують  особисті  зустрічі  психолога-консультанта  з

клієнтом уже після того, як консультація практично завершена і клієнт отримав

необхідні рекомендації для розв’язання його проблеми?

18.  Які  є  типові  технічні  помилки,  яких  психолог-консультант  може

припуститися в процесі проведення психологічного консультування?

Література: [2, 6, 8, 10].
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Семінарські заняття № 5–6

Тема. Тестування у практиці психологічного консультування. Тести, 

рекомендовані для різних ситуацій у консультативній практиці

Мета: визначити значення тестування у психологічному консультуванні

та  навчитися  підбирати  і  використовувати  психологічні  тести  під  час

розв’язання різних проблем клієнтів.

План

1.  Тести,  що  рекомендовані  до  використання  у  практиці  когнітивного

психологічного консультування.

2. Тести, що рекомендовані до використання у практиці персонального та

комунікативного психологічного консультування.

Методичні рекомендації

Тести  загальних  інтелектуальних  здібностей.  Поняття  про  загальні

інтелектуальні здібності та загальний рівень інтелектуального  розвитку

людини.  Випадки,  коли  в  практиці  психологічного  консультування  виникає

необхідність у проведенні тестування загальних здібностей клієнта і визначенні

рівня  його  загального  інтелектуального  розвитку.  Відмінності  в

інтелектуальному  розвитку  дітей  і  дорослих  людей:  як  у  зв’язку  з  цими

відмінностями необхідно підходити до диференційованого оцінювання рівня їх

інтелектуального розвитку та до вибору відповідних для цього психологічних

тестів.  Методи оцінювання рівня загального інтелектуального розвитку дітей

3–4-річного  віку.  Методи  оцінювання рівня  загального  інтелектуального

розвитку дітей  4–5-річного віку. Методи психодіагностики сприйняття, уваги,

уяви і мови дошкільнят. Методи визначення загального рівня інтелектуального

розвитку  дітей,  що  йдуть  до школи,  а  також  учнів  перших  класів.  Методи

оцінювання  рівня розвитку когнітивних процесів у 6–7-річних дітей. Методи

оцінювання загального рівня розвитку інтелекту у молодших школярів. Методи

оцінювання  рівня  розвитку  інтелекту  підлітків,  юнаків  і  дорослих  людей,

переваги  і  недоліки  цих  методів.  Рекомендації  щодо використання таких

методів у практиці психологічного консультування.
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Тести пам’яті. Попередня постановка діагнозу про стан пам’яті клієнта.

Методи  динамічного  вивчення  пам’яті  дітей  і  дорослих  людей.  Методи

діагностики  процесу  впізнавання.  Методи  визначення  особливостей

короткочасної,  зорової  та  слухової  пам’яті.  Методи  вивчення  процесу

запам’ятовування. Методи діагностики оперативної пам’яті. Способи вивчення

опосередкованої пам’яті.

Тести комунікативних здібностей. Поняття про комунікативні здібності.

Основні проблеми і недоліки у розвитку комунікативних здібностей у клієнтів.

Зовнішні ознаки  таких  недоліків.  Методи  оцінювання рівня  розвитку

комунікативних здібностей у дітей і у дорослих людей.

Тести  організаторських  здібностей.  Поняття  про  організаторські

здібності. Ознаки достатнього і недостатнього рівня розвитку організаторських

здібностей. Методи визначення рівня розвитку організаторських здібностей у

клієнтів.

Тести  спеціальних  здібностей.  Поняття  про  спеціальні  здібності.

Психологічні  тести,  призначені  для  оцінювання рівня  розвитку  спеціальних

здібностей.

Тести  темпераменту  і  характеру.  Поняття  про  темперамент  і  характер

людини. Методи, за допомогою яких оцінюються властивості темпераменту і

риси  характеру.  Методи  діагностики  у  дітей  і  у  дорослих  людей.  Методи

оцінювання таких рис характеру, як агресивність, залежність, відповідальність,

а  також  лідерських  якостей  клієнта.  Способи  діагностики  акцентованих  рис

характеру.

Тести  мотивів  і  потреб.  Загальне  уявлення про тести  мотивів  і  потреб

людини. Практичні рекомендації щодо підбору тестів для діагностики мотивів і

потреб  клієнта.  Тестування  прагнення  до  досягнення  успіхів  і  уникнення

невдач.

Контрольні питання

1.  Яке  призначення  психологічного  тестування  в  практиці  проведення

психологічного консультування?
21



2. У яких випадках рекомендується застосовувати психологічні тести в

психологічному консультуванні?

3. У чому полягає психотерапевтичний вплив психологічного тестування

на клієнта?

4. Яким вимогам мають відповідати психологічні тести та тестування, що

проводиться в рамках практики психологічного консультування?

5.  Які  тести  рекомендується  застосовувати  в  психологічному

консультуванні?

6. Які психологічні тести рекомендується застосовувати для оцінювання

загальних здібностей клієнтів?

7. Які психологічні тести найчастіше використовуються для оцінювання

інтелектуальних здібностей клієнтів?

8. За допомогою яких психологічних тестів можна практично оцінювати

сприйняття, увагу, уяву і мову дітей-дошкільнят?

9.  Які  методики  підходять  для  психодіагностичного  вивчення  рівня

розвитку інтелекту дітей, що йдуть до школи, і учнів початкових класів?

10.  За  допомогою  яких  психологічних  тестів  можна  оцінювати  рівень

інтелектуального розвитку підлітків, юнаків і дорослих людей?

11.  Які  психодіагностичні  методи  підходять  для  вивчення  динаміки

процесів пам’яті?

12. Як оцінюють короткочасну зорову і слухову пам’ять?

13. Які методики дозволяють оцінювати рівень розвитку організаторських

здібностей?

14.  Що  являють  собою  психологічні  тести,  за  допомогою  яких

оцінюються спеціальні здібності у клієнта?

15. Як діагностувати темперамент?

16. Як практично оцінювати характер клієнта?

17. Як діагностуються такі риси характеру, як тривожність, агресивність,

залежність,  відповідальність,  прагнення  до  досягнення  успіхів  і  уникнення

невдач?
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18. Що являють собою методики, призначені для оцінювання у клієнта

психологічних якостей лідера?

19.  Які  методики  використовуються  для  психодіагностики  мотивів  і

потреб клієнта?

20. Які психологічні тести рекомендується застосовувати для оцінювання

загальних здібностей клієнтів?

Література: [1, 3, 10, 11, 13].

Семінарські заняття № 7–8

Тема. Психологічне  консультування  щодо  розвитку  здібностей  і

особистості клієнта

Мета: визначити  типові  проблеми  темпераменту,  характеру,

комунікативної  компетентності  та  спеціальних  здібностей  особистості  та

способи психолого-консультативної роботи з такими проблемами.

План

1. Консультації з питань, пов’язаних із проявом темпераменту, корекцією

рис характеру і розвитком волі.

2.  Консультації  з  питань  розвитку  комунікативних,  організаторських  і

спеціальних здібностей клієнта.

Методичні рекомендації

Поради  з  питань,  пов’язаних  з  темпераментом.  Факти,  які  психологу-

консультантові необхідно  знати  про  психологію темпераменту.  Природний і

соціально  обумовлений  тип  темпераменту  людини.  Прояв  темпераменту

людини в когнітивних процесах і в практичній діяльності. Можливість корекції

властивостей  темпераменту  людини.  Типові  проблеми  темпераменту.  Дії

психолога-консультанта  у  випадку  скарги  клієнта  на  підвищену  емоційну

збудливість.  Рекомендації  клієнту  під  час виявлення в  нього  проблем,

пов’язаних зі швидкістю реакції. Проведення консультування  у тому випадку,

якщо клієнт скаржиться на несумісність свого темпераменту з темпераментами

інших людей. Рекомендації клієнту, якщо його скарга стосується психологічної
23



напруженості, що виникає в роботі  та в спілкуванні з людьми. Дії психолога-

консультанта  у випадку,  коли клієнт скаржиться на слабкість своєї  нервової

системи.

Загальні рекомендації щодо корекції рис характеру. Стійкість і мінливість

рис характеру людини. Вікові особливості розвитку рис характеру і пов’язані з

цим практичні рекомендації щодо їх корекції.

Поради щодо розвитку волі. Факти, які треба знати і враховувати, даючи

рекомендації  з  розвитку волі  у  дітей раннього віку.  Практичні  поради  щодо

зміцнення волі у дітей дошкільного віку, проблеми, які тут можуть виникнути, і

способи їх розв’язання.

Рекомендації  щодо вдосконалення ділових рис характеру.  Поняття  про

первинні та вторинні ділові риси характеру. Особливості розвитку первинних і

вторинних рис характеру, їх взаємозв’язок. Оптимальний час, коли необхідно

починати  формувати  у  дитини  первинні  ділові  риси  характеру.  Дії,  що

робляться в тому випадку, якщо до певного періоду життя первинні ділові риси

характеру  в дитини ще не сформувалися. Умови успішного розвитку ділових

рис  характеру.  Труднощі,  пов’язані  зі  зміною  рис  характеру,  що

перешкоджають  активному  формуванню  ділових  якостей  людини.  Системна

організація  рис  характеру  людини,  необхідність  комплексного  підходу  до  їх

корекції.

Поради щодо розвитку комунікативних рис характеру. Уміння та навички

спілкування,  у яких  виявляються  комунікативні  риси  характеру  людини.

Рекомендації  з  розвитку  комунікативних  рис  характеру,  пов’язаних  з

правильним  сприйняттям  і  розумінням  людей.  Життєво  корисні  звички,  які

дозволяють  людині  правильно  сприймати  та оцінювати  людей.  Оцінювання

ситуації спілкування. Відбір  доцільних для неї стилів і прийомів спілкування.

Емпатія  і  рефлексія  як  комунікативні  риси  характеру,  їх  значення  та

вдосконалення в процесі спілкування.

Консультування  з  потребнісно-мотиваційних проблем.  Поняття

мотивації,  мотиву  і  потреби.  Різноманітність  інтересів  і  потреб  людини –
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важлива  умова  її фізичного  і  психологічного  благополуччя.  Виявлення  та

оцінювання мотиваційних  проблем  клієнта,  значення і  місце  тестування  у

цьому  процесі.  Основні  мотиваційні  проблеми  клієнта  психологічної

консультації,  імовірні  причини  і  типові  прояви  цих  проблем.  Відсутність  у

клієнта інтересу до набуття нових знань, умінь і навичок, способи розв’язання

проблеми.  Відсутність  у  клієнта  серйозних  життєвих  планів,  способи

розв’язання цієї проблеми. Дефіцит прагнення людини до досягнення певної

мети, способи його ліквідації.

Відсутність інтересу до людей. Дефіцит досвіду особистого спілкування

клієнта  з  людьми,  його  можливі  причини.  Типовий початок  психологічного

консультування  у  разі  відсутності  у  клієнта  вираженого  інтересу  до  людей.

План проведення такого консультування. Відхилення у психології поведінки та

взаємини  клієнта  з  людьми,  що  спричиняє у  нього  відсутність  інтересу  до

людей. Способи розвитку і підтримки такого інтересу у клієнта.

Невміння  привертати до  себе  увагу,  справляти  позитивне  враження на

людей.  Типові  скарги  психологу-консультанту з  боку  клієнта щодо  цієї

проблеми. Об’єктивні та суб’єктивні причини недостатньої уваги до людини з

боку  інших  людей.  Три  можливих  випадки подібних  скарг  і  дії  психолога-

консультанта в кожному з них. Способи розв’язання проблеми в тому випадку,

якщо  скарги  клієнта  на  недостатню  увагу  до  нього  з  боку  інших  людей

обумовлені  індивідуальними  особливостями  самого  клієнта.  Як  діяти,  якщо

причина  недостатньої  уваги  до  клієнта  з  боку  інших  людей  викликана

об’єктивними обставинами або недостатньо обґрунтована.

Невміння  висловлювати  компліменти  і  правильно  реагувати  на  них.

Можливі  причини  і  наслідки  нездатності  клієнта  самостійно  розв’язати цю

проблему. Способи боротьби з цими причинами. Дії психолога-консультанта у

випадку,  якщо  клієнт  боїться  висловлювати  компліменти  на  адресу  інших

людей, щоб не здатися смішним. Практичне розв’язання проблеми, якщо клієнт

не вважає за потрібне або не бажає висловлювати компліменти на адресу інших

людей.  Що  робити  в  тому  випадку,  якщо  клієнт  не  вміє  висловлювати
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компліменти. Рекомендації, які можна запропонувати клієнтові у випадку, якщо

він у  спілкуванні  з  людьми не  здатний управляти собою.  Практичні  поради

клієнту,  який не вміє правильно реагувати на компліменти на його адресу з

боку інших людей.

Невміння точно сприймати і правильно оцінювати соціальні ролі людей.

Найважливіші правила рольової взаємодії людини з іншими людьми в процесі

спілкування  з  ними,  необхідність  виконання  цих  правил.  Питання,  які

психолог-консультант  може  задати  клієнтові  у процесі  психодіагностичної

бесіди з ним із цієї проблеми. Типові помилки, що допускаються психологом-

консультантом  під  час розв’язання цієї  проблеми.  Як  навчити  клієнта

правильно  сприймати  і  точно  оцінювати  соціальне значення людей у

спілкуванні один з одним.

Невдачі  в  управлінні  емоціями  в  діловому  житті.  Ознаки  та  можливі

внутрішні та зовнішні причини подібних невдач. Конфлікти потреб, мотивів та

інтересів  людини  як  імовірна  причина  таких  невдач,  можливі  способи їх

усунення.  Слабкість  волі  клієнта  як  причина його  невдач  в  емоційній

саморегуляції.  Типові  життєві  прояви  волі  людини.  Способи  практичного

розв’язання проблеми  емоційної  саморегуляції  за наявності  у  клієнта

несумісних  один  з  одним  рис  характеру.  Підвищена  емоційна  збудливість

клієнта  як  причина  і  проблема саморегуляції  його  поведінки.  Невпевненість

клієнта в собі. Її причини та способи усунення.

Невдачі у виборі професії,  умов  і місця роботи. Типова психологічна і

поведінкова симптоматика, яка свідчить про подібні невдачі. Явні та приховані

скарги  клієнта  на  життєві  невдачі  у  виборі  професії,  умов  і місця  роботи,

можливі причини таких невдач. Допомога психолога-консультанта клієнту, що

звернувся до нього з  цього приводу. Труднощі,  з  якими зазвичай стикається

психолог-консультант,  надаючи  допомогу  клієнтові  в  цьому  питанні.  План

конкретних  дій  психолога-консультанта  з  усунення  невдач  клієнта  у  виборі

професії, умов і місця роботи.
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Невдачі  в  підтримці  та збереженні  своєї  працездатності.  Основні

психологічні,  фізіологічні та інші причини зниження працездатності  людини.

Способи  практичного  визначення  реально  діючих  причин  зниження

працездатності.  Рекомендації  психолога-консультанта  клієнту  в  кожному  з

випадків, пов’язаних з різними причинами зниження працездатності.

Невдачі в конкуренції з іншими людьми. Поняття про успіхи і невдачі у

змаганні  людини  з  іншими  людьми.  Відносність  оцінювання  людиною

результатів своєї діяльності як удач або невдач, залежність цього оцінювання

від установок і системи цінностей людини. Оптимальна стратегія проведення

психологічного консультування на цю тему. Питання, які психолог-консультант

може задати клієнтові, приступаючи до пошуку практичного розв’язання його

проблеми. Можливі причини невдач клієнта в конкуренції з іншими людьми і

відповідні  рекомендації  психолога-консультанта  щодо їх  усунення.  Поради

психолога-консультанта клієнту в разі невдачі.

Контрольні питання

1.  У  чому  полягають  типові  проблеми  темпераменту,  з  приводу  яких

клієнт може звернутися до психологічної консультації?

2.  Які  є  практичні  можливості  психологічної  корекції  властивостей

темпераменту?

3. Що необхідно взяти до уваги, проводячи психологічне консультування

з проблем корекції характеру?

4.  Якими  можуть  бути  практичні  рекомендації  щодо  зміцнення  волі

клієнта?

5.  Що  слід  порадити  клієнтові,  який  має  проблеми,  що  стосуються

ділових рис характеру?

6. Якими можуть бути практичні поради щодо вдосконалення у людини

комунікативних рис характеру?

7. Як розв’язувати проблеми, що стосуються сприйняття та оцінювання

клієнтом інших людей як особистостей?

8. У чому полягає проблема відсутності у клієнта інтересу до людей?
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9.  Як  організувати  і  провести  психологічне  консультування  в  разі

відсутності у клієнта інтересу до людей?

10. У чому конкретно проявляється в житті невміння людини залучати до

себе увагу з боку оточуючих людей?

11. Які об’єктивні та суб’єктивні причини невміння клієнта привертати до

себе увагу, викликати інтерес з боку людей?

12. Як проводити психологічне консультування в разі скарги клієнта на

нездатність привертати до себе увагу?

13.  Які  можливі  причини  і  наслідки  нездатності  висловлювати

компліменти і правильно реагувати на них?

14.  Як  практично  можна  розв’язати  проблему  невміння  клієнта

висловлювати компліменти на адресу інших людей?

15.  Що можна рекомендувати клієнту,  який скаржиться на нездатність

керувати своєю поведінкою та емоціями?

16. Які життєві прояви невміння правильно сприймати і точно оцінювати

соціальні ролі людей?

17. Які питання консультант-психолог може поставити клієнту для того,

щоб з’ясувати, чи дійсно у нього є проблеми, що стосуються його соціального

значення?

18. Що можна рекомендувати клієнту, який бажає навчитися правильно

сприймати і точно оцінювати соціальне значення людей?

Література: [2, 6, 8, 10].

Семінарське заняття № 9

Тема. Психологічне  консультування  з  проблем  міжособистісної

взаємодії та відносин у сім’ї

Мета: ознайомитися з найбільш типовими проблемами взаємин у сім’ї та

техніками роботи з ними у процесі психологічного консультування.  
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План

1.  Взаємовідносини  з  майбутнім  чоловіком  і  між  членами  подружньої

пари у сформованій сім’ї.

2. Взаємовідносини подружжя з їхніми батьками.

Методичні рекомендації

Основні  питання  сімейного  консультування.  Проблеми  і  питання,  які

найчастіше обговорюються у практиці сімейного консультування.

Взаємовідносини  з  майбутнім  чоловіком.  Люди,  які  найчастіше

звертаються  за  допомогою  до  психолога-консультанта  у зв’язку  із цією

проблемою, і  типові  випадки  такої  проблеми.  Ситуація,  що  виникає  у

спілкуванні психолога-консультанта і клієнта на початку консультування на цю

тему. Перші питання психолога клієнту  під час проведення консультування з

проблеми взаємин клієнта зі своїм майбутнім чоловіком чи дружиною. 

Взаємини  між  подружжям  у  сформованій  родині.  Взаємини  між

подружжям у початковий період становлення сім’ї. Типові проблеми, з приводу

яких  члени  молодої  сім’ї  можуть  звертатися  до психологічної консультації.

Приватні  питання,  пов’язані  з  розв’язанням кожної  з  цих проблем.  Можливі

причини  виникнення  подібних  проблем  і  питань  у сімейних  взаєминах.

Несумісність  характерів  подружжя як  одна  з  основних  причин труднощів  у

сімейних взаєминах. Несумісність звичок, вчинків, поглядів подружжя, форми

вираження  несумісності  у  сімейних  відносинах.  Взаємозв’язок

внутрішньосімейних  проблем,  необхідність  їх  комплексної  діагностики  та

спільного рішення. Головні та другорядні питання внутрішньосімейного життя.

Дії,  які  треба вжити  психологу-консультанту і  клієнту,  якщо  головною

проблемою  неврегульованості  внутрішньосімейних  відносин  є  відсутність

взаєморозуміння між подружжям. Уміння слухати,  його практичний прояв у

відносинах між подружжям. Способи доказів того,  що клієнт дійсно не вміє

слухати інших людей. Ознаки сформованості такого вміння у клієнта. Основні

кроки з вироблення у клієнта вміння правильно вести дискусію, доводити свою

правоту.  Ознаки  і  наслідки  непорозуміння  однією людиною іншої,  способи
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подолання труднощів на шляху до досягнення згоди між подружжям. Способи

практичного  розв’язання проблеми  психологічної  несумісності  характерів

подружжя.  Обставини,  які  треба  враховувати,  намагаючись  вплинути  на

характер іншої людини. Допомога, яку одна людина може надати іншій у зміні

її характеру. Способи розв’язання проблеми несумісності звичок, вчинків і дій

подружжя. Кроки, які треба вжити у разі розбіжності подружжя у поглядах.

Взаємовідносини подружжя з їхніми батьками. Різновиди та особливості

взаємин подружжя з їхніми батьками. Типові проблеми, що виникають  у цих

взаєминах,  варіанти  конфліктів  подружжя  зі  своїми  батьками.  Приватні

внутрішньосімейні  проблеми,  що  стосуються  особистих  взаємин  одного  з

подружжя з батьками іншого. Загальні рекомендації, які психолог може надати

клієнтові, залученому до внутрішньосімейних конфліктів. Способи розв’язання

проблеми незадоволеності так званими патріархальними відносинами в родині.

Дії  психолога-консультанта  в  разі  ревнивого  ставлення  батька  дочки  до  її

чоловіка. Розв’язання проблеми звинувачень батьків своєї доньки у виникненні

проблем у її взаєминах із чоловіком. Конфлікт між батьками у їх відношенні до

поведінки свого сина у його власній родині. Ситуація, за якої у конфлікті сина з

невісткою його  мати  і  батько  займають  прямо протилежні  позиції.  Способи

розв’язання цієї  конфліктної  ситуації.  Конфлікти  типу  «свекруха–невістка»,

«теща–зять»,  способи  їх  розв’язання.  Дії  конфліктуючих  сторін  у разі

розбіжності між батьками сина і невістки, викликаного тим, що невістка або її

родичі  не  дуже  добре  ставляться  до  сина.  Розв’язання міжособистісного

конфлікту,  що  виник  між  батьками  і  дочкою  в  тому  випадку,  якщо  дочка

захищає свого чоловіка перед своїми батьками. Способи розв’язання конфлікту

між  матір’ю  і  дочкою,  якщо  мати  вважає,  що  в  родині  дочки  не  все

благополучно,  а  дочка і  її  чоловік дотримуються прямо протилежної позиції

(батько дочки у цьому конфлікті відіграє нейтральну роль).  Способи виходу з

міжродинного конфлікту  між  батьківською та  молодою  сім’єю.  Ведення

консультування  в  разі  конфлікту  між  батьками  та  молодим  подружжям  з

приводу стану справ у молодій сім’ї. Типи сімейних конфліктів, що виникають
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між  батьками  одного  з  подружжя  та  іншою людиною,  способи  розв’язання

таких конфліктів у  таких життєвих ситуаціях: а) конфлікт молодої дружини з

матір’ю  чоловіка  (чоловік  підтримує  дружину,  а  батько  займає  нейтральну

позицію; батько і  син підтримують невістку); б) чоловік підтримує дружину,

але обидва батьки чоловіка налаштовані проти неї; в) усі члени сім’ї (чоловік і

його батьки) налаштовані проти невістки.

Контрольні питання

1.  Які  основні  проблеми (питання)  розглядають у практиці  проведення

сімейного психологічного консультування?

2.  Хто  і  чому  найчастіше  звертається  до  психологічної  консультації  з

проблем сімейного характеру?

3. Які кроки послідовно вживаються психологом-консультантом під час

розв’язання проблеми взаємин клієнта зі своїм майбутнім чоловіком?

4.  Які  взаємини  зазвичай  складаються  між  подружжям  у  початковий

період їх спільного сімейного життя?

5.  Типові  проблеми,  з  приводу  яких  члени  молодої  сім’ї  можуть

звертатися за психологічною консультацією.

6. У чому може виявлятися психологічна несумісність подружжя у сім’ї:

за характером, поглядами, звичками і т. д.?

7. Які сімейні проблеми можна вважати головними, які другорядними і

чому?

8.  Які  конкретні  дії  слід  практично зробити  для розв’язання  проблеми

відсутності взаєморозуміння між подружжям?

9.  Які  основні  причини  недостатньої  сформованості  у  людини  вміння

слухати людей? Які є ознаки сформованості у людини такого вміння?

10. Як практично продемонструвати клієнту, що йому не вистачає вміння

слухати людей?

11. Як навчитися коректно і переконливо доводити іншій людині свою

правоту?

12. Як розв’язувати проблему психологічної несумісності подружжя?
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13. Які практичні кроки слід зробити для усунення суттєвих розбіжностей

у поглядах подружжя з важливих питань внутрішньородинного життя?

Література: [2, 5, 8, 10].

Семінарське заняття № 10

Тема. Психолого-педагогічне консультування 

Мета: ознайомитися  з  найбільш типовими проблемами у  вихованні  та

навчанні  дітей та  техніками  роботи  з  такими  ситуаціями  у  процесі

психологічного консультування.  

План

1. Взаємовідносини батьків з дітьми-дошкільнятами.

2.  Психолого-педагогічне  консультування  батьків  дітей-молодших

школярів.  

3. Розв’язання психолого-педагогічних проблем підліткового віку.

Методичні рекомендації

Взаємини  батьків  з  дітьми-дошкільнятами.  Варіанти  проблем,  які

виникають у сфері взаємовідносин батьків з дітьми-дошкільнятами і вимагають

проведення  психологічного  консультування.  Розв’язання  проблеми  трирічної

вікової  кризи  і  пов’язаного  з  ним  погіршення  взаємин  дитини  з  батьками.

Причини  підвищеної  активності  або,  навпаки,  аномальної  пасивності  дітей

трирічного віку.  Способи практичного  розв язанняʼ  цієї  проблеми.  Причини і

способи  розв язанняʼ  конфлікту  взаємин  між  дітьми  в  одній  і  тій  же  сім’ї.

Проблема  розбіжностей  між  батьками  з  приводу  методики  навчання  і

виховання  дитини  до  трирічного  віку.  План  проведення  консультації  на  цю

тему  і  способи  розв’язання  проблеми.  Небажання  дитини,  яка  досягла

семирічного  віку,  навчатися  в  школі.  Питання  для  визначення  мотивів

небажання  дитини  вчитися  в  школі.  Основні  аспекти  готовності  дитини  до

навчання в школі та відповідні рекомендації по роботі з дитиною. Особливості

консультування  батьків,  серйозно  стурбованих  психологічною  підготовкою

дітей до навчання в школі. Завдання психодіагностики дитини-дошкільника в
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такому випадку. Специфіка проведення психологічного консультування  у разі

прагнення батьків  до  раннього  виявлення  та  розвитку  здібностей  у  дітей.

Умови, які бажано знати і враховувати в практичній роботі з такими дітьми. 

Психолого-педагогічне  консультування  батьків  дітей-молодших

школярів. Основні проблеми і причини невдалого початку навчання дитини в

школі, способи розв язанняʼ  цих проблем. Об’єктивні та суб’єктивні обставини,

через  які  у  дітей на початку їх навчання у школі  можуть складатися погані

взаємини з однолітками. Практичні рекомендації щодо виявлення та усунення

цих  причин.  Поняття  про  психологічно  нестандартну  дитину.  Практичні

рекомендації з навчання і виховання нестандартних дітей. 

Рішення  психолого-педагогічних  проблем  підліткового  віку.  Типові

конфлікти між батьками та підлітками, їх причини, способи попередження та

усунення. Програма проведення консультування з такої проблеми. Неадекватна

соціальна поведінка підлітків,  психологічний  аналіз  такої  поведінки  та

практичні рекомендації щодо його корекції. Небажання підлітка спілкуватися зі

своїми  батьками,  ділитися  з  ними  своїми  думками  і  переживаннями,

розповідати  про  те,  що  з  ними  відбувається.  Основні  знання  з  психології

підлітків,  які  повинні  мати  батьки.  Практичні  дії,  спрямовані  на  усунення

відчуження  підлітка  від  його  батьків.  Розбіжності  в  уявленнях  батьків  і

підлітків з приводу інтелектуального розвитку та підготовки до майбутнього

життя, способи ліквідації подібних розбіжностей. 

Контрольні питання

1.  Які  основні  проблеми  виникають  у  сфері  взаємовідносин  батьків  з

дітьми-дошкільнятами  і  вимагають  проведення  психологічного

консультування?

2.  Які  вікові  кризи  виникають  у  процесі  розвитку  дитини  і  в  чому їх

сутність?

3. Як проявляється криза трьох років?

4.  Які  є  причини  підвищеної  активності  або,  навпаки,  аномальної

пасивності дітей трирічного віку?
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5.  Які  рекомендації  може надати  психолог-консультант  щодо розвитку

готовності дитини до школи?

6.  Типові  проблеми і  причини  невдалого  початку  навчання  дитини  в

школі.

7.  У  чому  полягають  причини  конфліктів  підлітка  з  батьками  та

вчителями?

8.  Які  рекомендації  може  надати  психолог-консультант  щодо  корекції

проблемної поведінки підлітка?

Література: [2, 5, 8, 10].

Семінарське заняття № 11

Тема.  Консультування  з  проблем,  пов’язаних  з  особистими

життєвими невдачами

Мета: ознайомитися  з  найбільш  типовими  зверненнями  клієнтів  до

психологічної консультації з приводу особистих проблем і техніками роботи з

ними у процесі психологічного консультування.  

План

1. Консультування з проблем особистого характеру.  

2. Консультування з проблем у вдосконаленні здібностей.

3. Консультування з проблем у розвитку потреб та інтересів.

4. Консультування з проблем у зміні емоцій і почуттів.

5. Консультування з проблем у корекції темпераменту і характеру.

Методичні рекомендації

Загальне  поняття  про  особисті  життєві  невдачі  людини.  Відносність

оцінювання життєвих подій як невдач, необхідність індивідуального підходу до

кожного такого випадку. Типові життєві невдачі особистого характеру. 

Дії  психолога-консультанта  у  випадку  скарги  клієнта  на  недостатній

розвиток  його здібностей. Питання, які психологу слід поставити клієнтові на

етапі психодіагностики його проблеми. Процедура проведення консультування

із  цієї проблеми.  Факти,  які  консультанту  слід  повідомити  клієнтові,  що
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особливо  стурбований розвитком здібностей  у  його  дітей.  Умови успішного

формування здібностей у дітей. 

Перші практичні кроки в консультуванні з проблем розвитку потреб та

інтересів клієнта.  Факти,  які  необхідно  знати  і  використовувати  в

консультуванні,  спрямованому  на  формування  і  розвиток  у  людини  нових

потреб та інтересів. План і етапи проведення консультування. 

Дефіцит емоційної експресії  і недостатня емоційна лабільність людини.

Типові  скарги  клієнтів  на  проблеми  емоційного  характеру.  Приклади

неадекватних  емоційних  реакцій  і  імпульсивної  поведінки  людини.

Рекомендації,  які  психолог-консультант  може  надати  клієнтові  в  різних

випадках емоційних порушень. 

Причини, через які важко коригувати недоліки в темпераменті й характері

людини.  Особливості  початку  консультування  з  цієї  проблеми.  Можливість

помилкового оцінювання клієнтом своєї проблеми, необхідність її уточнення та

проведення  у  зв’язку  із  цим  психодіагностики.  Заходи,  які  слід  вжити

психологу-консультанту для  уточнення  проблеми клієнта.  Можливі  причини

невдач  клієнта  в  корекції  свого  темпераменту  і  характеру.  Властивості

темпераменту і риси характеру людини як його недоліки і переваги. 

Контрольні питання

1.  У  чому  полягають  типові  проблеми  темпераменту,  з  приводу  яких

клієнт може звернутися в психологічну консультацію?

2. Які особливості темпераменту клієнта необхідно знати і враховувати

психологу-консультанту під час проведення консультації? 

3.  Які  є  практичні  можливості  психологічної  корекції  властивостей

темпераменту?

4. Які дії психолога-консультанта під час скарг клієнта на недоліки свого

темпераменту?

5. Що необхідно враховувати під час психологічного консультування з

проблем корекції характеру?

6.  Якими  можуть  бути  практичні  рекомендації  щодо  зміцнення  волі
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клієнта?

7. Які умови успішного розвитку ділових рис характеру?

8. Якими можуть бути практичні поради щодо вдосконалення у людини

комунікативних рис характеру?

9.  Як вирішувати проблеми,  що стосуються сприйняття  та  оцінювання

клієнтом інших людей як особистостей?

10.  Які  є  типові  консультаційні  проблеми  мотиваційно-потребністного

характеру?

11. Як здійснювати психологічне консультування й що враховувати під

час розв язання проблем мотиваційно-потребністного характеру?ʼ

Література: [2, 5, 8, 10].

Семінарське заняття № 12

Тема. Психологічне консультування з питань ділового спілкування

Мета: ознайомитися  з  найбільш  типовими  зверненнями  клієнтів  до

психологічної  консультації  з  приводу  проблем  у  діловому  спілкуванні  та

техніками роботи з ними у процесі психологічного консультування.  

План

1. Консультування з проблем в управлінні емоціями в діловому житті. 

2. Консультування з проблем у виборі професії, умов і місця роботи.

3.  Консультування  з  проблем  у  підтримці  та  збереженні  своєї

працездатності.

Методичні рекомендації

Невдачі  в  управлінні  емоціями  в  діловому  житті.  Ознаки  та  можливі

внутрішні  й зовнішні  причини  проблем  в  управлінні  емоціями  в  діловому

житті.  Конфлікт  потреб,  мотивів  та  інтересів  людини  як  ймовірна  причина

таких невдач, можливі способи її усунення. Слабкість волі клієнта як причини

його невдач в емоційній саморегуляції.  Типові  життєві  прояви волі  людини.

Способи  практичного  розв язанняʼ  проблеми  емоційної  саморегуляції  за

наявності  у  клієнта  несумісних  один  з  одним  рис  характеру.  Підвищена
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емоційна  збудливість  клієнта  як  причина  і  проблема  саморегуляції  його

поведінки. Невпевненість клієнта в собі. Її причини та способи усунення. 

Невдачі у виборі професії,  умов і  місця роботи. Типова психологічна і

поведінкова симптоматика, яка свідчить про подібні невдачі. Явні й приховані

скарги  клієнта  на  життєві  невдачі  у  виборі  професії,  умов  і  місця  роботи,

можливі  причини  таких  невдач.  Допомога  психолога-консультанта  клієнту,

який  звернувся  до  нього  із  цього  приводу.  Труднощі,  з  якими  зазвичай

стикається психолог-консультант, надаючи допомогу клієнту в цьому питанні.

План  конкретних  дій  психолога-консультанта  з  усунення  невдач  клієнта  у

виборі професії, умов і місця роботи. 

Невдачі  у  підтримці  та  збереженні  своєї  працездатності.  Основні

психологічні,  фізіологічні та інші причини зниження працездатності  людини.

Способи  практичного  визначення  реально  діючих  причин  зниження

працездатності.  Рекомендації  психолога-консультанта  клієнту  в  кожному  з

випадків, пов’язаних з різними причинами зниження працездатності. 

Контрольні питання

1.  Що  таке  невдачі  в  емоційній  саморегуляції  ділового  життя?  Які  є

можливі внутрішні й зовнішні причини таких невдач?

2. Як можна практично розв язувати проблеми, повʼ ’язані з невдачами у

сфері емоційної саморегуляції?

3. Як діагностувати і розв язувати проблему невпевненості людини в собіʼ

та її підвищену емоційну збудливість?

4.  За  якими  ознаками  можна  визначити  те,  що  клієнта  дійсно

переслідують невдачі у виборі професії, умов і місця роботи?

5. Які основні причини виникнення невдач у виборі професії, умов і місця

роботи?

6. Яку практичну допомогу консультант-психолог може надати клієнту,

що скаржиться на невдачі у виборі професії, умов і місця роботи?

7.  Які  труднощі  можуть  спіткати  психолога-консультанта  під  час

допомоги клієнту у виборі професії, умов і місця роботи?
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8. За яким планом консультанту-психологу слід діяти, надаючи клієнтові

допомогу у зв’язку з його невдачами у виборі професії, місця та умов праці?

9.  Які  основні  об’єктивні  й  суб’єктивні  причини  невдач  клієнта  у

просуванні по роботі?

10. Які можливі дії та рекомендації психолога-консультанта клієнту, який

скаржиться на невдачі у просуванні по роботі?

11.  У  чому  полягають  можливі  причини  зниження  працездатності

людини?

12.  Як практично визначити реальні  причини зниження працездатності

людини?

13. Які  практичні  рекомендації  можна надати клієнтові  щодо зниженої

працездатності залежно від тих чи інших причин її зниження?

14. У чому зазвичай проявляються невдачі людини у змаганні з іншими

людьми?

15. Які можливі причини невдач людини у змаганні з іншими?

16.  Як  проводити  психологічне  консультування,  якщо  від  клієнта

надходять скарги на невдачі в змаганні з людьми?

17. Що можна рекомендувати клієнту для усунення реальних причин його

невдач у змаганні з людьми?

Література: [2, 5, 8, 10].

Семінарське заняття № 13

Тема. Спеціальні проблеми психологічного консультування

Мета: окреслити  питання  компетенції  психолога-консультанта  під  час

роботи з тривожними, істеричними та депресивними клієнтами; ознайомитися з

правилами та техніками консультування таких клієнтів. 

План

1. Консультування тривожних клієнтів.

2. Консультування істеричних осіб.

3. Консультування депресивних клієнтів.
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Методичні рекомендації

Тривожність як попередження про небезпеку. З. Фрейд про тривожність

як сигнал з боку Его, яке попереджає індивіда про внутрішній конфлікт.

Тривожність як реактивний стан.  Рівні тривожності: нейроендокринний,

психічний,  соматичний  (дерматологічні  реакції,  реакція  серцево-судинної

системи (тахікардія, збільшення систолічного тиску), реакція травного тракту

(придушення діяльності слинних залоз – сухість у роті, неприємний присмак,

анорексія,  пронос,  запор  і  т.  д.),  реакції  дихальної  системи  (прискорене

дихання, задишка, гіпервентиляція), генітально-уринальні реакції (прискорене

сечовипускання,  порушення  менструації,  біль  у  ділянці  тазу,  фригідність,

імпотенція),  вазомоторні  реакції  (потовиділення,  почервоніння),  реакції

скелетно-м’язової системи (головні болі, болі в потилиці, артральгії).

Робота  консультанта  з  клієнтом,  який  звернувся  через  постійну

тривожність. Одна з найчастіших «маскувань» тривожності – перейменування:

«Я роздратований;  я  напружений;  у мене  слабкість;  я  боюся,  мені  сумно,  я

постійно прокидаюся ночами, бо я не відчуваю себе самим собою».

Соматичні  симптоми  тривожності.  Маскування  тривожності  певними

діями  (від  стукоту  пальцями  по  столу,  кручення  гудзиків,  надокучливого

моргання очима, почісування і до переїдання, надмірного пияцтва або паління,

нав’язливої потреби купувати речі).

Дратівливість,  агресивність,  ворожість  як  реакції на  ситуації,  що

викликають  тривогу.  Багатомовність  як  спосіб  маскування  тривожності.

Механізми  психологічного  захисту  як  засобу,  за  допомогою  яких  прагнуть

позбутися  неприємного  впливу  тривожності  (витіснення,  регресія,  проекція,

інтроекція,  раціоналізація,  інтелектуалізація,  компенсація,  реактивне

формування, заперечення, зсув).

Характеристики  істеричної  особистості.  Формування  істеричних

особливостей у ранньому віці. Маски і ролі, які використовуються істеричною

особистістю  для  власної  привабливості.  Істеричні  клієнти  у  консультуванні.
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Традиційний стереотип поведінки істеричної  особистості  в  житті –  постійна

відмова прийняти на себе відповідальність за провокуючий флірт.

Сутність еротичного відтінку поведінки істеричної особистості. Невміння

створювати зрілі відносини. Подання себе як безсилої та залежної істоти,  що

потребує турботи  та уваги  з  боку  сильної  батьківської  фігури.

Антагоністичність і схильність до суперництва у відношенні до осіб своєї статі.

Проблеми,  з  якими звертаються  істерики  найчастіше.  Основні  форми

психологічного  захисту,  що  використовуються  істериками  (витіснення,

фантазування).

Феномен  конверсії  під  час істеричного неврозу.  Тілесний  симптом  як

символ психологічного конфлікту (анестезія кінцівок, сліпота, глухота і т. д.).

Вторинна вигода для клієнта невротичних симптомів. Основні прагнення

істеричних  симптомів  («карають» осіб,  до  яких  клієнт  відчуває ворожість;

допомагають  клієнтові  уникнути  неприємних,  страхаючих,  потенційно

принижуючих  ситуацій;  допомагають  порушити  симпатію  оточуючих  або

звернути на себе їхню увагу).

Психологічна допомога клієнтам з депресією.

«Реактивна  депресія» як  реакція  на  події,  що  травмують  життя

(соматичне захворювання,  конфлікти, інтимні проблеми, різні  втрати,  у тому

числі смерть близької людини тощо).

Характер  проявів депресії. Один  із  наслідків  депресивного  стану –

залежність від думки інших людей, особливо близьких. Залежність і чутливість

до  критики  породжують  невпевненість,  яка  ще  більше  збільшує  залежність.

Бажання клієнта, щоб консультант узяв на себе відповідальність за його життя.

Особливості взаємодії консультанта і депресивного клієнта. Ворожість клієнта

у відповідь на невиправдані очікування.

Диференціальна  діагностика  депресій  (психотичне захворювання,

невротична  депресія  або  нормальна  реакція  на  сумні  події).  Завдання

консультанта  в  роботі  з  депресивними  клієнтами:  підтримка  клієнта  та

допомога йому в психологічному поясненні труднощів.
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Частота зустрічей консультанта з депресивним клієнтом.

Контрольні питання

1. Які рівні тривожності вам відомі?

2. Які симптоми тривожності?

3. Що являє собою феномен конверсії під час істеричного неврозу?

4. Що таке вторинна вигода невротичних симптомів для клієнта?

5. Що являє собою мінливість настрою клієнта як проблема, що вимагає

проведення психотерапевтичного психологічного консультування?

6. Які можливі негативні наслідки непередбачуваних змін настрою?

7.  Як  проводити  психологічне  консультування  у  тому  випадку,  якщо

непередбачувана  мінливість  настрою  клієнта  викликає  у  нього  стан

пригніченості?

8. Що являють собою депресивні стани?

9. Які ознаки і негативні наслідки депресії?

10. Як установити причини депресії клієнта?

11. Які питання слід задавати клієнтові, виявивши у нього депресивний

стан?

12. Яка типова процедура проведення психологічного консультування на

тему депресивних станів?

13. Які поради консультант-психолог міг би дати клієнтові, щоб усунути

його депресію?

14. Що являє собою безсоння, викликане психологічними причинами?

15.  У  чому  проявляються  емоційні  розлади  людини,  що  вимагають

проведення психологічного консультування? 

Література: [2, 6, 10].

Семінарське заняття № 14

Тема. Оцінювання результатів психологічного консультування

Мета: окреслити ознаки ефективного психологічного консультування та

причини можливих переваг і недоліків.
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План

1. Критерії результативності психологічного консультування.

2.  Причини  недостатньої  результативності  психологічного

консультування.

3. Підвищення результативності психологічного консультування.

Методичні рекомендації

Що таке результативність психологічного консультування. Поняття про

результативність  психологічного  консультування.  Можливі  підсумки

психологічного консультування: позитивні, негативні, невизначені, відстрочені.

Імовірні  причини  негативних  результатів  психологічного  консультування.

Найважливіші  ознаки  позитивної  результативності  психологічного

консультування.  Випадки невизначених і  спірних результатів психологічного

консультування.  Об’єктивні  та  суб’єктивні,  внутрішні  й  зовнішні  показники

результативності психологічного консультування.

Критерії  оцінювання  результатів  психологічного  консультування.

Необхідність  обговорення  із  самим  клієнтом  ознак  і  способів  оцінювання

підсумків  психологічного  консультування  перед  його  початком  і  після

завершення. Процедури практичного оцінювання результатів консультування,

їх  переваги  та  недоліки.  Оптимальні  умови  застосування  кожної  з  цих

процедур.

Причини недостатньої результативності психологічного консультування.

Способи  виявлення  причин  низької  результативності  психологічного

консультування,  способи усунення цих причин.  Недолік наукових знань про

способи практичного розв’язання проблеми клієнта, дії психолога-консультанта

в цьому випадку. Відсутність оптимальних умов для повноцінного виконання

клієнтом  рекомендацій,  отриманих  від  психолога-консультанта.  Недостатньо

виражене  бажання  клієнта  розв’язувати  свою  проблему  за  рекомендацією

консультанта,  дії  психолога-консультанта  в  цьому  випадку.  Незадовільний

контроль  реалізації  клієнтом  отриманих  рекомендацій  як  можлива  причина

недостатньої  результативності  консультування.  Неправильні  дії  клієнта щодо
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виконання  отриманих  рекомендацій  як  причина  низької  результативності

психологічного консультування. Способи усунення всіх цих причин.

Контрольні питання

1. Що розуміти під результативністю психологічного консультування?

2.  Якими  можуть  бути  практичні  результати  психологічного

консультування?

3.  Які  ймовірні  причини  негативних  результатів  психологічного

консультування?

4.  За  якими  ознаками  можна  точно  судити  про  те,  що  психологічне

консультування пройшло успішно?

5.  Які  результати  психологічного  консультування  можна  назвати

невизначеними або спірними?

6.  Які  можливі  об’єктивні  та  суб’єктивні  причини  невисокої

результативності психологічного консультування?

7.  Що  являють  собою  внутрішні  й  зовнішні  ознаки  результативності

психологічного консультування?

8. Чому бажано інформувати клієнта й обговорювати з ним критерії та

способи оцінювання результатів психологічного консультування?

9.  Які  процедури  оцінювання  результатів  психологічного

консультування?

10.  Які  переваги  і  недоліки  різних  процедур  оцінювання  результатів

психологічного консультування, оптимальні умови їх застосування?

11.  Які  основні  причини недостатньої  результативності  психологічного

консультування?

12.  Як  практично  підвищити  результативність  психологічного

консультування?

Література: [4, 10, 12].
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Самостійна робота № 1

Психологічне консультування та інші види практичної психологічної

допомоги

1.  Відмінність  психологічного  консультування  від  інших  видів

практичної   психологічної допомоги людині.

2. Мета, завдання та види психологічного консультування.

Завдання для самоперевірки

1. Зробіть конспект літератури з даних питань.

2.  Складіть  таблицю  відмітних  рис  психологічного  консультування,

психотерапії та психокорекції.

Література: [1, 10].

Самостійна робота № 2

Відмітні риси «гарного» та «поганого» психолога-консультанта

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Критерії оцінювання діяльності психолога-консультанта.

Завдання для самоперевірки

1. Зробіть конспект літератури з даних питань.

2. Складіть таблицю, у якій відображено показники діяльності «гарного»

та  «поганого»  психолога-консультанта  за  ознаками,  описаними  у  наведених

літературних джерелах.

Література: [3, 8, 10].

Самостійна робота № 3

Організація роботи психологічної консультації

1. Загальні питання організації роботи психологічної консультації.

2. Режим роботи психологічної консультації.

3. Розподіл обов’язків між працівниками психологічної консультації.

Завдання для самоперевірки
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1.  Уявіть  собі,  що  ви  створюєте  психологічну  консультацію  і  вам

необхідно практично організувати її роботу. Із чого ви почнете це робити? Які

кроки  необхідно  зробити  далі?  Опишіть  і  поясніть  необхідність  кожного  з

планованих вами кроків.

2. Розкресліть аркуш за формою реєстраційного журналу психологічної

консультації. Впишіть до нього дані про двох-трьох потенційних клієнтів.

3. Підготуйте і заповніть дві-три індивідуальні картки клієнта. Внесіть до

них дані про двох-трьох потенційних клієнтів.

4.  Спостерігаючи  за  роботою  досвідченого  психолога-консультанта,

визначте, які з відомих вам процедур він застосовує у спілкуванні з клієнтами.

Опишіть ці процедури детальніше.

Література: [10].

Самостійна робота № 4

Технічні прийоми в роботі психолога-консультанта з клієнтом

1. Зустріч клієнта у психологічній консультації.

2. Зняття психологічного напруження у клієнта.

3. Техніки, що використовують на етапі інтерпретації сповіді клієнта.

4. Дії консультанта на етапі надання рекомендації.

Завдання для самоперевірки

1. Опрацюйте літературу з даних питань.

2.  Складіть  таблицю  технічних  прийомів,  які  використовує  психолог-

консультант  на  різних  етапах  психологічної  консультації,  та  технічних

помилок, які можуть з’явитися під час консультацїї.

Література: [2, 5, 10].

Самостійна робота № 5

Тести когнітивних процесів

1. Тести сприйняття, уваги, уяви.

2. Тести мовлення і загальних інтелектуальних здібностей.
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3. Тести пам’яті.

Завдання для самоперевірки

1. Згадайте психологічні тести, за допомогою яких можна оцінювати у

дітей  різного  віку,  починаючи  від  старшого  дошкільного  і  закінчуючи

підлітковим,  рівень  розвитку  когнітивних  процесів  сприйняття,  уваги,  уяви,

мови і загальних інтелектуальних здібностей.

2.  Пригадайте  основні  психологічні  тести,  за  допомогою  яких  можна

охарактеризувати розвиненість пам’яті клієнта.

3. Оцініть рівень розвитку пам’яті у когось із клієнтів, скориставшись для

цього рекомендаціями та методиками, на які є посилання в цій темі.

Література: [10, 11].

Самостійна робота № 6

Способи розв’язання проблем розвитку комунікативних,

організаторських і спеціальних здібностей клієнта

1. Техніки роботи з комунікативними проблемами клієнта.

2. Особливості розвитку організаторських здібностей.

3. Спеціальні здібності та можливості їх розвитку.

Завдання для самоперевірки

1. Вибравши когось як потенційного клієнта, надайте йому рекомендації з

розвитку комунікативних здібностей.

2. Виберіть будь-кого зі своїх знайомих як потенційного клієнта. Надайте

йому рекомендації щодо посилення його інтересу до людей.

3. Проведіть психологічне консультування будь-кого, хто, на ваш погляд,

не вміє правильно сприймати  та оцінювати соціальні  функції людей, які вони

беруть на себе в процесі спілкування.

Література: [10, 11].

Самостійна робота № 7

Консультування з питань психології праці
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1. Вибір професії, умов і місця роботи.

2. Проблеми просування по роботі.

3. Підтримка і збереження працездатності.

Завдання для самоперевірки

1. Опрацюйте літературу з цих питань.

2.  Підберіть  тести,  що  можуть  бути  використані  під  час  розв язанняʼ

питання професійної відповідності психолога.

Література: [2, 10, 13].

Самостійна робота № 8

Консультування батьків

1. Консультування батьків хлопців.

2. Консультування батьків дівчат.

Завдання для самоперевірки

1. Згадайте, які проблеми були у вас у взаєминах з вашими батьками в

дитинстві.  Користуючись  накопиченим  до  цього  часу  життєвим  досвідом  і

отриманими психологічними  знаннями,  спробуйте  точно  визначити  причини

виникнення цих проблем.

2.  Перелічіть  головні  причини  та  ознаки  недостатньої  психологічної

готовності дітей шести-семирічного віку до навчання в школі.

3.  Виберіть  як  об’єкт  психологічного  консультування  якусь  добре

знайому  родину  (можна  зупинити  свій  вибір  і  на  вашій  власній  родині).

Запитайте батьків, які проблеми у взаєминах з дітьми їх хвилюють. 

4.  Знайдіть серед ваших знайомих таку сім’ю, де є дитина, яку батьки

збираються  скоро  віддати  вчитися  до  школи.  Поговоріть  з  батьками  цієї

дитини, вивчіть її саму з метою більш точного визначення того, наскільки вона

готова чи не готова до навчання в школі. Надайте батькам дитини обґрунтовані

рекомендації, що стосуються того, як краще її підготувати до школи.

Література: [2, 5, 7, 10].
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Самостійна робота № 9

Консультування клієнтів із психогенними захворюваннями

1. Психогенні захворювання та їх етіологія.

2. Консультування клієнтів з порушенням травлення.

3. Консультування клієнтів з проблемами серцево-судинної системи.

Завдання для самоперевірки

1. Назвіть типові випадки психогенних захворювань травлення та загальні

рекомендації щодо їх лікування психологічними методами.

2.  Визначте  техніки,  за  допомогою  яких  можна  практично  позбавити

клієнта рефлекторного болю у ділянці шлунка?

3.  Виберіть  зі  своєї  життєвої  практики  який-небудь  випадок,  що

стосується  близьких  вам  людей  і  безумовно  пов’язаний  з  будь-яким  явно

психогенним  захворюванням.  Проведіть  психологічне  консультування

відповідної  людини,  з’ясувавши  причини  її  нездужання.  Надайте  їй

рекомендації, як цієї недуги можна практично позбутися.

Література: [6, 10].

Самостійна робота № 10

Консультування при алкоголізмі

1. Психологічні причини алкоголізму.

2. Особливості поведінки консультанта під час роботи з алкоголіком.

3. «Анонімні алкоголіки» та програма 12-ти кроків.

Завдання для самоперевірки

1. Опрацюйте літературу з цих питань.

2.  Визначте  принципи консультаційної роботи з  алкоголіком і  складіть

відповідну таблицю.

3. Опишіть принципи роботи товариства «Анонімних алкоголіків».

Література: [3, 5, 12].
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Психологічне консультування: визначення, мета, завдання.

2. Специфіка психодіагностики  в  процесі консультування.

3. Техніка  зустрічі  клієнта психологом-консультантом.

4. Відмінність  психологічного  консультування  від  інших  галузей

практичної психології.

5. Мета та завдання психодіагностики  в психологічному  консультуванні.

6. Процедури  активізації  пам’яті  та  мислення  клієнта в  процесі

консультування.

7. Організація та проведення психологічного консультування.

8. Специфіка  підбору  тестів  і  умови  їх   проведення  в  процесі

психологічного консультування.               

9. Засоби  емоційної  підтримки  клієнта  в  процесі  психологічного

консультування.

10.  Види психологічного консультування та їх специфіка. 

11.  Вимоги  до тестів,  які  використовуються  в  процесі  психологічного

консультування.

12.  Вимоги до  особистості психолога-консультанта.

13.  Чинники,  які  впливають  на  ефективність   психологічного

консультування.

14.  Психотерапевтичний вплив  тестування на клієнта.

15.  Професійна підготовка психолога-консультанта.

16.  Взаємодія  психолога-консультанта  з  іншими  спеціалістами

консультації. 

17.  Процес підготовки психологічної консультації.

18.  Правила  ведення  документації  в  процесі  психологічного

консультування.

19.  Правила  проведення  психодіагностичного  обстеження  в  процесі

психологічного консультування.

20.  Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта.
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21.  Розподіл  обов’язків між працівниками психологічної консультації.

22.  Стратегія  поведінки  психолога-консультанта  безпосередньо  після

зустрічі клієнта.

23.  Режим роботи психологічної консультації.

24.  Специфіка підбору  та використання тестів у процесі психологічного

консультування.

25.  Стратегія поведінки психолога-консультанта під час  сповіді клієнта.

26.  Організація роботи психологічної консультації.

27.  Причини, що визначають необхідність тестування клієнта.

28.  Критерії результативності психологічного консультування.

29.  Основні етапи психологічного консультування.

30.  Специфіка, структура, особливості  тестування в окремих випадках

психологічного консультування.

31.  Невербальні  ознаки  психологічного  стану  клієнта  в  процесі

психологічного  консультування.

32.  Організація роботи психологічної консультації.

33.  Процедури психологічного консультування.

34.  Зовнішні ознаки невротизації клієнта.

35.  Режим роботи психологічної консультації.

36.  Психотерапевтичний вплив психологічного тестування  клієнта. 

37.  Процедура зустрічі клієнта психологом-консультантом.

38.  Процедури емоційного настрою клієнта на проведення психологічної

консультації.

39.  Процедура зняття психологічних бар’єрів.

40.  Процедура емпатійного слухання.

41.  Психологічне консультування: визначення, мета, завдання.

42.  Прийоми активізації пам’яті клієнта.

43.  Об’єктивні  та  суб’єктивні  причини   низької  результативності

психологічного консультування.

44.  Зміст процедури емоційної підтримки клієнта.
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45.  Невизначені та суперечливі питання психологічного консультування.

46.  Техніки психологічного консультування.

47.  Види психологічного консультування, їх специфіка.

48.  Ознаки успішності психологічного консультування.

49.  Взаємозв’язок технік психологічного консультування з його етапами

та процедурами.

50.  Практичні результати психологічного консультування.

51.  Складові підготовки до проведення  психологічного консультування.

52.  Способи зняття психологічного напруження клієнта.

53.  Ведення документації в психологічній консультації.

54.  Правила  пропонування  рекомендацій клієнту.

55.  Техніка завершення психологічної консультації.

56.  Складові  підготовки  психолога-консультанта  до  ведення  бесіди  з

клієнтом.   

57.  Техніка завершення психологічного консультування.

58.  Процедури психологічного консультування.

59.  Чинники,  що  впливають  на  ефективність  психологічного

консультування.

60.  Типові  технічні  помилки  психолога-консультанта  в  процесі

проведення психологічної консультації.

61.  Відмінності  психологічного  консультування  від  інших  галузей

практичної психології.  

62.  Особливості  тестування  в  окремих  випадках  психологічного

консультування.  

63.  Помилки консультанта в процесі консультування.

64.  Невірні рекомендації консультанта по розв язання проблем клієнта:ʼ

попередження та усунення.

65.  Основні етапи психологічного консультування.

66.  Випадки, у яких неможливе проведення консультування.
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                    4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою

шкалою (див. табл. 1), яка у  відомості обліку успішності (форма № Н-5.03)

доповнюється  оцінками  за  національною  системою і  за  європейською

кредитно-трансферною системою – ЕСТS.

Таблиця 1

Шкала оцінок
Оцінка за національною

шкалою

Проміжок за

накопичувальною

бальною шкалою

Оцінка ЕСТS

іспит залік

відмінно

зараховано

90 – 100 А відмінно

добре
82 – 89 В дуже добре
74– 81 С добре 

задовільно
64 – 73 D задовільно 
60 – 63 Е достатньо 

незадовільн

о

не

зараховано

35 – 59 FX

незадовільно

(дозволяється

перескладання)

1 – 34 F

неприйнятно

(повторне вивчення

дисципліни)

Поточний контроль здійснюється викладачами на аудиторних заняттях

усіх видів та під час перевірки контрольних, розрахункових, графічних робіт,

тестів,  рефератів,  що  виконуються  під  час  аудиторних  занять  та  під  час

самостійної роботи.
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ОЦІНЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Таблиця 2

Модуль 
Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Mах

кількість

балів
Виступ на семінарському занятті, 

написання реферату

10

Виконання експрес-завдань на 

семінарському занятті

5

Виконання та захист домашньої 

аналітичної роботи (творчого 

завдання)

15

Виконання модульної контрольної 

роботи

10

Виконання підсумкової контрольної 

роботи

20

Присутність на лекції, ведення 

конспекту

10

Самостійна робота студента (ведення 

психологічного словника та 

конспектування першоджерел)

10

Усього за модулем 80
Диференційований залік, іспит 20
Усього за семестр 100

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80

балів, то він автоматично отримує додаткові 15 балів.

Виконаний  вид  навчальної  роботи  зараховується  студенту,  якщо  він

отримав позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 3.
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ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ЗА ОКРЕМІ ВИДИ

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ У БАЛАХ ОЦІНКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ

ШКАЛОЮ

Таблиця 3

Виступ
на

Семінар
-

ському
занятті

(реферат)

Виконання
експрес-

завдань на
семінар-
ському
занятті 

Виконання
та захист

домашньої
аналітичної

роботи
(творчого
завдання)

Ведення
конспекту

Виконання
модульної

контрольної
роботи

Виконання
підсумкової
контрольної

роботи

Оцінка
за

національною
шкалою

9−10 5 10 10 10 18−20 Відмінно
7−8,5 4 9 9 8−9 14−17 Добре
6−6,5 3−3,5 8 8 6−7 11−13 Задовільно

менше 6 менше 3 менше 6 менше 8 менше 5 Менше 11 Незадовільно

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЛІКОВОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ В БАЛАХ

ОЦІНЦІ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Таблиця 4

Оцінка

в балах за залік, іспит

Оцінка

за національною шкалою

19-20 Відмінно

17-18 Добре

15-16 Задовільно

менше 15 Незадовільно
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ВІДПОВІДНІСТЬ ПІДСУМКОВИХ СЕМЕСТРОВИХ РЕЙТИНГОВИХ

ОЦІНОК У БАЛАХ ОЦІНКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ТА

ШКАЛОЮ ECTS

Таблиця 5

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною

шкалою

Оцінка за
шкалою ЕСТS

Оцінка Пояснення

90−100 Відмінно А
Відмінно

(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)

82−89

Добре

В
Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома
помилками)

75−81 С

Добре
(у загальному вірне виконання  з

певною кількістю суттєвих
помилок)

67−74

Задовільно

D
Задовільно

(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)

60−66 Е
Достатньо

(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)

35−59 Незадовільно FХ
Незадовільно

(з можливістю повторного
складання)

1−34 F
Незадовільно

(з обов язковим повторнимʼ
курсом)
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