
ПЕРЕДМОВА  

 Навчальна дисципліна «Психологічне консультування» відноситься до навчальних 

дисциплін вибіркового компоненту освітньої програми професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія». 

 Мета навчальної дисципліни: засвоєння понятійно-термінологічного апарату і 

формування умінь усно або письмово відтворити призначення термінів і понять; формування 

навичок свідомо використовувати термінологічний апарат навчальної дисципліни; створення 

умов для засвоєння студентами цілісної системи знань, які допоможуть забезпечити 

ефективність процесу психологічного консультування; ознайомлення з основними 

параметрами процесу консультування: умовами, структурою, динамікою, чинниками, що 

впливають на характер протікання консультативного процесу, ефектами і результатами; 

формування та розвиток професійно та особистістно важливих якостей майбутніх фахівців.   

 Завдання навчальної дисципліни передбачає: знайомство з основними 

теоретичними уявленнями про психологічне консультування і оволодіння понятійним і 

термінологічним апаратом дисципліни; формування уявлень про клієнта консультації, 

підґрунтям яких є наукові психологічні знання; знайомство з професійними вимогами, що 

висуваються консультанту; вивчення основних методів, прийомів і технік психологічного 

консультування; вивчення форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в 

психологічному консультуванні; ознайомлення з техніками і навичками ведення 

консультативної бесіди; розвиток і поглиблення навичок рефлексивного аналізу (в т.ч. 

консультативної бесіди) 

 Об’єкт навчальної дисципліни: психічні явища, їх виникнення, функціонування 

та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія у соціальних групах; психофізіологічні 

процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності і впливають на 

якість психологічного консультування. 

 Предмет вивчення навчальної дисципліни: професійна діяльність психолога у 

процесі психологічного консультування. 

 Після вивчення курсу «Психологічне консультування» здобувачі вищої освіти 

першого бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти 

освітньої програми – ВБ 14) повинні володіти такими компетентностями:  

загальні: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

спеціальні: 

СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК 4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК 8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

СК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК 11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 Після вивчення курсу «Психологічне консультування» здобувачі вищої освіти 

першого бакалаврського рівня на базі на базі ОКР молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр за спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої 

програми – ВБ 8) повинні володіти такими компетентностями:  

загальні: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні: 

СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК 4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 



СК 8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

СК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК 11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 Методи та форми навчання: методи теоретичного дослідження; лекційні, 

семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, 

написання дайджестів, есе, розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, презентування 

власних проектів. 

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Метою поточного 

контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на лекціях, семінарських 

заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та 

умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного 

студента. Структура поточного контролю враховує особливості денної, заочної форм 

навчання. Формою підсумкового контролю знань є диференційований залік. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої 

програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі 

спеціальності 053 «Психологія». «Психологічне консультування» (для здобувачів вищої 

освіти першого бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр 

компоненти освітньої програми – ВБ 14) базується на результатах навчання, визначених 

освітньо-професійною програмою, зокрема:  

ПРН 9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до особливостей співрозмовника. 

ПРН 11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій. 

ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають відмінності. 

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

«Психологічне консультування» (для здобувачів вищої освіти першого 

бакалаврського рівня на основі ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр за 

спорідненою (або іншими) спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ВБ 

8), базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, 

зокрема: 

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 

явищ в контексті професійних завдань. 

ПРН 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПРН 9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до особливостей співрозмовника. 

ПРН 11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій. 



ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають відмінності. 

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

ПРН 18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та 

за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
 


