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Загальна інформація про дисципліну

Назва дисципліни
Сучасні технології психологічного

консультування

Викладач (-і) к.філос.н., доцент Дворніченко Л.Л.

Профайл викладача (-ів) https://psy.sspu.edu.ua/index.php/kafedra/sklad-
kafedri/39-dvornichenko

Контактний тел. +38050-604-92-79

E-mail: ramareva@yahoo.com

Сторінка курсу в Moodle   https://dl.sspu.edu.ua/course/view.php?id=617
Консультації Очна. Кафедра психології.

Анотація до дисципліни
Курс «Сучасні технології психологічного консультування» дає

можливість магістрантам спеціальності «Психологія» ознайомитись з
сучасними напрямами та технологіями розвитку психологічної допомоги
особистості. Особливість даного курсу в його прикладному значенні. Під час
оволодіння знаннями з дисципліни особлива увага приділяється розумінню
технологій роботи з клієнтами, та нормам професійної етики при застосуванні
сучасних технологій, екологічності використання методів та методик.

Курс «Сучасні технології психологічного консультування» ґрунтується
на теоретичних передумовах таких дисциплін як «Основи психологічного
консультування», «Основи психокорекції з практикумом», «Основи
психотерапія», «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Життєві кризи
особистості», «Психологія саморозвитку», «Вступ до спеціальності»,  тощо.

Мета і завдання дисципліни
Курс «сучасні технології психологічного консультування» має за мету

сформувати початковий досвід щодо практичної консультативної діяльності,
а також сприяти формуванню критеріїв ефективності оцінки сучасних
технологій консультування.

Основними завданнями курсу є аналіз та вивчення теоретичного
підґрунтя консультативної діяльності; вивчення основних технологій
сучасних напрямків консультування; оволодіння практичними навичками
консультативної діяльності та набором основних технік і методів.

Результатом вивчення курсу є формування у магістрантів наступних:
· загальних компетентностей:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
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ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
· спеціальних, фахових компетентностей:

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу) з
використанням науково верифікованих методів та технік.
СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних
умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та
підвищувати професійну кваліфікацію.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики
та керуватися загальнолюдськими цінностями.
CК11. Здатність реалізовувати основні принципи та напрями психологічного
консультування, стратегії та методи психотерапевтичного впливу у сферах
індивідуально-психологічного консультування, сімейного консультування,
короткотривалого кризового консультування, групової психотерапії та
психокорекції.
СК12. Здатність організовувати консультативний процес та використовувати
необхідні технології психологічного консультування під час надання
психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

Формат  дисципліни.
Обсяг дисципліни

Вид занять Загальна кількість годин
лекції 18

практичні заняття/ семінарські
/лабораторні/індивідуальні

20

консультації 2

самостійна робота 110

Ознаки дисципліни
Рік

викладання
Курс

навчання Семестр Кількість
кредитів/годин

Кількість
змістовних

модулів

Форма
контролю

Нормативна/
вибіркова

2020 1 2 5 3 екзамен обов’язкова

Результати навчання
Основні результати навчання, досягнення яких забезпечує дана

дисципліна:
- Знання сучасних, новітніх тенденції розвитку психологічного

консультування та психотерапії;
- Аналіз та критичне осмислення  сучасних технологій консультування

щодо їх ефективності, етичності та екологічності, а також точності
використання підчас консультування;



4

- Складання та реалізація плану консультативного процесу з
урахуванням запиту та індивідуальних особливостей клієнта;

- Формування установки щодо необхідності постійного підвищення
професійної кваліфікації;

- Знання та розуміння причин необхідності дотримуватися етичних
принципів професійної діяльності психолога-консультанта;

- Орієнтація у застосуванні різних психотехнологій відповідно до
основних етапів консультування;

- Вміння аналізувати, порівнювати сучасні та класичні технології
консультування;

- Розуміння та обґрунтовування результативності  консультативної
роботи .

Тематичний план вивчення дисципліни.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:
Розділ 1.  Консультування у методі Позитивної психології і

психотерапії Н. Пезешкіана
Тема 1.1. Технології роботи психолога в Позитивній психології та

психотерапії Н. Пезешкіана.
Тема 1.2. Принцип балансу: змістовне консультування.
Тема 1.3. Диференціально-аналітичний рівень консультування.
Тема 1.4. Технологія консультування в руслі п’ятикрокової моделі.
Розділ 2. Екзистенційний та інтегративний підходи у психології та

психотерапії.
Тема 2.1. Використання екзистенційного підходу у консультативній

діяльності.
Тема 2.2. Фундаментальні мотивації екзистенції як дієва структура

екзістенційно-аналітичного аналізу.
Тема 2.3. Терапія контакту-у-стосунках: тенденції використання у

консультативній практиці.
Розділ 3. Сучасні тенденції використання коученгових технологій у

консультуванні.
Тема 3.1. Лайф-коучинг: технології побудови життя.
Тема 3.2. Робота психолога з мотиваційним компонентом досягнення

результату.

Політика дисципліни
Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення

Кодексу академічної доброчесності [Кодекс академічної доброчесності
Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка].
Окреслимо його основні складові.

Складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги
сторонніх осіб.

Надавати для оцінювання лише результати власної роботи.
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Не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити Ваші результати
чи погіршити/ покращити результати інших студентів.

Не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках
курсу для оцінювання знань студентів.

Академічна доброчесність
У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти

робота оцінюється на мінімальний бал

Система оцінювання та вимоги
Для оцінки результатів навчання в курсі використовуються: екзамен.
Під час модульного контролю використовуються поточне оцінювання,

експрес-тести, оцінка практичної діяльності (аналіз проблемних ситуацій,
самоаналіз), презентації результатів виконаних завдань (аналіз кейсів).

Шкала
ЄКТС

Критерії оцінювання навчальних досягнень
студента

А

«Відмінно». Теоретичне підґрунтя курсу засвоєно
повністю, необхідні практичні навички консультативної
роботи сформовані на високому рівні, всі навчальні
завдання, що передбачені програмою виконані, сумарна
якість їх виконання оцінена числом балів від 90 до 100.

В

«Дуже добре» – навчальна діяльність високої якості
та відповідає всім основним вимогам, теоретичний зміст
курсу освоєно повністю, необхідні практичні навички
консультативної діяльності в основному сформовані, всі
передбачені програмою навчання навчальні теоретичні та
практичні завдання виконані, якість виконання більшості з
них оцінено числом балів, близьким до максимального,
тобто від 82 до 89 балів.

С

«Добре» – навчальна діяльність якісна та відповідає
більшості вимог, теоретичний зміст курсу освоєно
повністю, практичні навички консультативної роботи
сформовані недостатньо, всі передбачені програмою
навчання навчальні теоретичні завдання виконані
повністю, якість виконання жодного з них оцінено не
нижче середнього балу, деякі з виконаних завдань,
можливо, містять помилки, є складності у виконання
практичних завдань. Сумарна якість виконання оцінена від
74 до 81 балів.

Д

«Задовільно» – навчальна діяльність якісна та
відповідає основним вимогам, теоретичне підґрунтя курсу
освоєно частково, але пробіли не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички консультативної
діяльності в основному сформовані, більшість
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передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі види завдань виконані з помилками.
Сумарна оцінка за виконання завдань – 64 -73 бали.

Е

«Посередньо» – навчальна діяльність слабка та не
відповідає більшості вимог, теоретичний зміст курсу
освоєно частково, більшість необхідних навиків
консультативної діяльності не сформовано, багато
навчальних завдань, що передбачені програмою навчання,
не виконані, або сумарна якість виконання оцінена числом
балів, близьким до мінімального – 60 – 63.

F

«Незадовільно» (з можливістю перездачі) –
теоретичний зміст курсу освоєно частково, наявні суттєві
пробіли, необхідні практичні навички консультативної
роботи не сформовані, більшість передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконано, або якість їх
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості оволодіння
навчальною дисципліною.

FХ

«Незадовільно» (без можливості перездачі) –
навчальна діяльність не відповідає вимогам, теоретичний
зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, навчальні завдання не виконані чи
містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над
матеріалом курсу не виконана, магістрант не володіє
навичками консультативної діяльності.

Розподіл балів

Поточний контроль Разом
Сума

Підсу
м ковий

(екз.)

Загальн
а сума

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 75 25 100

Т
1.1

Т
1.
2

Т
1.
3

Т
1.
4

Т
2.
1

Т
2.
2

Т
2.
3

Т
3.
1

Т
3.2

Поточний контроль
545 5 5 5 5 5 5 5 5 9

Контроль самостійної роботи 21

7 7 7
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Відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання у
неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка», при оцінюванні результатів
навчання з дисципліни «Сучасні технології психологічного консультування»
можливо перезарахування балів (максимально 20 балів) за позанавчальну фахову
активність студентів (сертифікована участь в конференціях, тренінгах,
написання статей тощо).

7
Рекомендована література та інформаційні ресурси

Основна:
1. Арнц А., Якою Г. Схема-терапія: модель роботи з частками [пер. Я.
Кремінської]. Львів.: «Свічадо», 2014, 254 с.
2. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. [пер.с.англ
М.Р.Мироновой]  СПб.Питер, 2001, 304 с.
3. Васьківська С.П. Технологія консультування. К.: Главник, 2005, 96 с.
(серія «Психол. інструментарій»)
4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.:
Академический проект, 1999.
5. Ленгле А. Фундаментальные мотивации экзистенции как действенная
структура экзистенциально аналитической теории.// Экзистенциональный
анализ № 1, С. 9 – 29.
6. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.:
Издательство «Питер», 2000, 464с.
7. Пезешкиан Н. Тренинг разрешения конфликтов. Психотерапия
повседневной жизни. М.: Институт позитивной психотерапии, 2007, 296 с.
8. Пинтосевич И. Действуй ! 10 заповедей успеха. М.: Эксмо, 2015. 288с.
9. Эскин Р., Морсунд Дж., Траутманн Р. За пределами эмпатии. Терапия
контакта-в-отношениях. К.: Інтерсервіс, 2018, 408 с.

Додаткова:
1. Бриш К.Х. Терапия нарушения привязанности: от теории к практике.
Пер.с нем. С.И. Дубинской: Москва, 2012, 215с.
2. Кернберг О.Ф. Отношения любви: норма и паталогия. Пер.с.англ.
М.Н.Георгиевой, М.: Независимая фирма «Класс», 2000, 256с.
3. Стюарт Я. Джойнс В. Современній трансактій анализ. Пер.с
англ.Д.Касьянова, СПб.: Из-во Социально-психологический центр, 1996, 335с.
4. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. М.: МАРТ, 2000,
336с
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5. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М. Медицина
2006, 464 с.
6. Пезешкян Н. Торговец и попугай. Восточные истории психотерапии /
Н. Пезешкян; [пер. с нем.; общ. ред. А. В. Брушлинского, А. З. Шапиро;
предисл. А. В. Брушлинского, коммент. А. З. Шапиро]. – М. : Прогресс, 1992.
240 с.
7. Пинтосевич И. Живи! Семь заповедей энергии и здоровья. М.: Эксмо,
2014, 240 с.
8. Шабанова В.И. Тренинг нормализации пищевого поведения.
Практическое руководство. Херсон.: ПП Вишемирский В.С., 2014, 394с.


