
Завдання до семінарських/практичних занять 

з дисципліни «Основи консультування» 

 

Тема 1. Особливості консультативного процесу. Консультування як вид 

психологічної допомоги. 

План 

1.Мета й завдання психологічного консультування.  

2.Сфери застосування психологічного консультування та корекції. 

    3.Психологічне консультування, психологічна корекція й психотерапія. 

    4.Принципи психологічного консультування. 

 

Тема 2. Історія психологічного консультування. 

План 

1. Напрямки становлення психологічного консультування. 

2. Психоаналітичний напрямок  психологічного консультування. 

3. Гуманістичний напрямок психологічного консультування. 

4. Біхевіористичний напрямок психологічного консультування. 

5. Когнітивний напрямок психологічного консультування. 

6. Екзистенційний напрямок психологічного консультування. 

 

Тема 3. Феномени психологічного консультування 

1.Технологія консультативної взаємодії 

2.Психотерапевтичні навички ведення консультативного інтерв’ю 

3.Консультативний процес 

4. Консультування окремих категорій клієнтів. 

Тема 4. Етичні принципи психологічного консультування. 

План 

1.Комунікативні техніки.  

2.Професійний етикет.  

3.Вербальна й невербальна поведінка консультанта.  

4.Перенесення і контрперенесення в консультуванні й психотерапії. 

 

Тема 5. Специфіка консультування в соціальній роботі. 

План 

1. Індивідуальне консультування в соціальній роботі. 

2. Консультативний процес і консультативна взаємодія. 

3. Напрями можливого особистісного розвитку клієнта. 

4. Соціально-психологічне консультування в соціальній роботі. 

5. Основні прийоми активного слухання. 

 

Тема 6. Телефоне консультування в соціальній роботі. 

План 

1.Консультативна допомога за методом телефону довіри. 

2.Ефективність телефонного консультування. 



3.Види консультування в соціальній роботі. 

4.Перспективи розвитку консультування в соціальних службах України. 

5.Прийоми консультативного впливу. 

 

Тема 7. Методи психологічного консультування. 

                                                     План 

1. Психоконсультативна бесіда. 

2. Організація психоконсультативної бесіди.  

3. Контакт з клієнтом під час  бесіди.  

4. Інтерв’ю як метод психологічного консультування. 

 

 

Тема 8.   Консультативний контакт 

                                               План 

1. Визначення консультативного контакту. 

2. Психологічний климат.  

3. Фізичні компоненти психологичного климату.  

4. Емоційні компоненти психологичного климату. 

 

Тема 9. Кризова психологічна допомога в соціальній роботі.  

                                                  План 

1. Консультування  клієнтів із психосоматичними розладами. 

2. Консультування клієнтів із депресією і суїцидальними намірами. 

3. Особливості консультування при суїцидальних намірах.  

4. Консультування людей при переживанні втрати. 

 

Тема 10. Консультування клієнтів із депресією і суїцидальними 

намірами. 

                                                           План 

1.Характеристика   клієнтів  із депресією і суїцидальними намірами. 

2.Консультування депресивних клієнтів з суїцидальними намірами. 

 

 

Тема 11. Спеціальні проблеми психологічного консультування. 

План 

1. Консультування тривожних клієнтів.  

2. Консультування при реакціях страху та фобіях.  

3. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів. 

4. Особливості консультування «невмотивованих клієнтів».  

5. Консультування клієнтів, які мають підвищені вимоги. 

 

Тема 12. Консультативна робота та емоційні проблеми (депресія, страх, 

тривожність). 



План 

1.Характеристика депресивних  клієнтів  

2.Консультування тривожних та депресивних клієнтів 

3.Консультування клієнтів з емоційними проблемами 

 

Тема 13. Екзестенційні питання в консультуванні (хвороба, смерть) 

План 

               1.Консультування після втрати близької людини. 

               2.Криза втрати при захворюванні. 

               3. Емоційна підтримка, встановлення рапорту в консультуванні. 

Тема 14. Зміст та організація консультування з приводу подружніх        

проблем. 

План 

    1.Актуальні проблеми консультування подружніх пар.  

    2.Особливості консультування при роботі з подружньою парою. 

3.Консультування подружжя з приводу сексуальних проблем. 

Індивідуальне психоконсультування подружжя.  

    4.Переживання розлучення з партнером.  

    5.Труднощі взаєморозуміння. Консультації при розлученні. 

Тема 15. Консультування з приводу сімейного насилля. 

План 

     1.Актуальні проблеми консультування з приводу сімейного насилля. 

     2.Особливості консультування з приводу сімейного насилля. 

     3. Психологічна складова сімейного насилля. 

 

Тема 16. Консультування батьків з приводу складностей у взаєминах   

між дорослими і дітьми. 

                                                 План 

1. Проблеми консультування батьків.  

2. Корекція позиції батьків стосовно дитини.  

3. Корекція стосунків батьків і дитини.  

4. Консультування батьків із приводу проблем і складностей у житті дитини. 

5. Консультування батьків із приводу їхніх власних проблем. 

 

Тема 17.  Умови успішного консультативного супровіду 

созалежних клієнтів. Консультативна робота з наркозалежними. 

      1.Актуальні проблеми консультування супровіду созалежних клієнтів. 

      2. Особливості консультативної роботи з наркозалежними. 

      3. Корекція стосунків між родичами та наркозалежною особистістю. 

                    

Тема 18. Консультування при переживанні провини. 

План 



1. Завдання консультанта. 

2. Психологічний портер клієнта, який переживає почуття провини. 

3. Корекція стосунків клієнта з соціумом. 

                Тема 19. Особливості консультування клієнтів, які плачуть. 

                                                         План 

1. Психологічний портрет плачучих клієнтів. 

2. Специфіка консультування клієнтів, які плачуть. 

3. Завдання консультанта. 

                    Тема 20. Консультування істеричних особистостей. 

                                                                  План 

1. Психологічний портрет істеричних особистостей. 

2. Специфіка консультування істеричних клієнтів. 

3. Корекційні програми при роботі з істеричними клієнтами. 

                    Тема 21. Організація психоконсультативної бесіди 

                                                              План 

     1. Психоконсультативна бесіда. 

2.Організація психоконсультативної бесіди.  

3.Контакт з клієнтом під час  бесіди.  

               Тема 22. Інтерв’ю як метод психологічного консультування 

                                                            План 

1. Інтерв’ю як метод психологічного консультування. 

2. Особливості консультативного контакту. 

3. Специфічні особливості інтерв’ю 

Тема 23.  Вимоги до використання тестових методів. 

                                                 План 

1. Тестування в практиці психологичного консультування.  

2. Вимоги до використання тестових методів.  

3. Специфіка психодіагностичного обстеження різних вікових категорій 

клієнтів. 

        Тема 24. Специфіка психодіагностичного обстеження різних вікових 

категорій клієнтів. 

План 

1.Консультування при реакціях страху та фобіях.  

2.Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів. 

3.Особливості консультування «невмотивованих клієнтів».  

4.Консультування клієнтів, які мають підвищені вимоги. 
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