СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»
Опис дисципліни «Соціально-психологічне консультування»
Дисципліна
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Кількість змістових модулів – 3

Загальна кількість годин:
заочна –180

Характеристика
навчальної дисципліни

Галузь знань
23 Соціальна робота
05 Соціальні та поведінкові
науки
спеціальність
(шифр, найменування)
231 Соціальна робота
053 Психологія
Ступінь вищої освіти
магістр

–

Статус дисципліни –
вибіркова
Мова
навчання
українська
Рік підготовки

–

Заочна - 1
Семестр:
Заочна - 1
Лекції:
Заочна- 16
Практичні заняття:
Заочна – 8
Самостійна робота:
Заочна - 156
Вид підсумкового
контролю – екзамен

2.
Мета
і
завдання
дисципліни
«Соціально-психологічне
консультування».
Соціально-психологічне консультування – відносно нова галузь
професійної діяльності соціального працівника, котра недавно виділилася в
якості самостійної сфери поряд із такими традиційними формами як наукові
дослідження, психокорекція і психодіагностика, психологічне консультування.
Вона, безперечно, вимагає спеціальної професійної підготовки. Знання у галузі
консультування є обов’язковими не лише для практичних психологів, але й для
соціальних працівників.
2.1. Мета вивчення дисципліни.
Метою дисципліни «Соціально-психологічне консультування» є
оволодіння певними видами і способами діяльності, необхідними для
вирішення практичних завдань соціального консультування, розвиток
особистісних та професійних якостей соціального працівника.
2.2. Завдання вивчення дисципліни:
– знати основні завдання, принципи, рівні та види соціально-психологічного
консультування: провідні категорії;
– вміти аналізувати та пояснювати ситуацію (почуття, думки, фантазії, мотиви,
цілі тощо); володіти методами і прийомами вирішення проблем;

– нормувати психосоціальні механізми паритетної діяльності (алгоритми,
інструкції, сценарії), які забезпечують розвиток сприятливих умов
становлення власного позитивного Я консультанта і клієнта.
2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих
забезпечує вивчення дисципліни:
- уявлення про етичну регламентацію соціальної роботи; - представлення про
асертивність та міжособистісну сенситивність в структурі професійної
компетентності соціального працівника;
- здатність розуміти етико-аксіологічні аспекти соціальної роботи;
- здатність враховувати етичні норми взаємостосунків соціального працівника з
колегами, установами й організаціями;
-спроможність осмислення особливостей соціально-психологічної взаємодії у
соціальній роботі;
- здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх
індивідуальних потреб, вікових відмінностей, тендерних, етнічних та інших
особливостей;
- здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів, процесів
становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і
громади;
- здатність застосовувати знання основ консультування у практиці професійної
діяльності соціального працівника.

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.
Дана дисципліна тісно базується на курсах «Соціальна робота з різними
групами клієнтів», «Соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія»,
«Технології соціальної роботи».
2.5. Результати навчання.
Після вивчення курсу студент повинен показати наступні результати
навчання:
- давати визначення і виокремлювати основні поняття, використовувати
власні приклади для ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси та
відмінності при порівнянні фактів, явищ, характеризувати соціальні явища;
- теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних
життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати
наслідки;
- розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів,
оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях;
- аналізувати психічні властивості і стани, характеризувати психічні
процеси, різні види діяльності індивідів у групі, процеси розвитку, соціалізації,
соціальної адаптації та інтеграції особистості, соціально-психологічні процеси
в малих та великих групах;
- практикувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у
психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для
розв'язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих
обставин;

- використовувати методи діагностики у процесі оцінювання проблем,
потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів;
- застосовувати методи соціальної роботи в конкретних умовах взаємодії з
клієнтом;
обґрунтовувати необхідність соціальних змін, прийняття практичних
рішень щодо покращення соціального добробуту та підвищення соціальної
безпеки.
3. Програма навчальної дисципліни:
Змістовий модуль 1. Теорія та організація соціально-психологічного
консультування
Тема 1. Соціально-психологічне консультування як один із видів
психологічної допомоги, його цілі, принципи, види та рівні.
Визначення соціального консультування, його предмет та ознаки. Види
психологічної допомоги людині, її зміст і виконання. Цілі та завдання
соціального консультування.
Загальні принципи консультативного процесу. Види та рівні
консультування, їх змістовна характеристика.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
Тема 2. Соціально-психологічне консультування в історикокультурному контексті.
Основні напрямки консультативної допомоги у зарубіжному досвіді
практикування.
Особистісно
зорієнтоване
консультування.
Гештальтконсультація.
Трансактний аналіз. Екзистенційний аналіз.
Психодинамічний аналіз. Психодинамічний напрям (класичний психоаналіз
З. Фрейда, аналітична психологія К. Юнга, індивідуальна психологія А. Адлера,
гуманістичний психоаналіз Е. Фромма). Поведінкове та когнітивно-поведінкове
консультування. Вітчизняні традиції у практиці надання психологічної
допомоги.
Література: 1 - 10.
Тема 3. Організація роботи соціально-психологічної консультації.
Загальні питання організації соціально-психологічної консультації. Вибір
місця для проведення консультування. Підбір кадрів для роботи у соціальнопсихологічній консультації. Оптимальний режим роботи соціальнопсихологічної консультації для клієнтів. Внутрішній розпорядок роботи
консультації. Графік індивідуальної роботи консультанта. Типові випадки, які
вимагають активної ділової взаємодії соціального консультанта з іншими
фахівцями-консультантами. Дії соціального консультанта у випадках, коли він
не може приймати рішення стосовно проблеми клієнта та шляхів її розв’язання.
Література: 3, 5, 6, 8, 11, 12.
Тема 4. Професійна підготовка консультанта.
Зміст загальної і професійної підготовки соціально-психологічного
консультанта.
Навчальні
дисципліни,
що
вивчаються
соціальним

консультантом. Спеціальні знання, вміння, норми і цінності професійнопідготовленого соціального консультанта, умови їх отримання. Основні
напрями підвищення кваліфікації й удосконалення роботи соціального
консультанта. Основні вимоги, що ставляться до професійного консультанта і
змісту його роботи. Кодекс професійної етики. Взаємини консультанта та
клієнта під час консультування. Відповідальність консультанта перед клієнтом
за результати своєї професійної діяльності.
Література: 1 – 5, 8, 9.
Змістовий модуль 2. Практика соціально-психологічного консультування
Тема 5. Підготовка і проведення консультування, його етапи і
процедури.
Загальні питання, пов’язані з підготовкою до соціального
консультування. Основні вимоги до місця проведення консультування.
Механізм проведення соціально-психологічної консультації. Зустріч клієнта.
Початок бесіди консультанта з клієнтом. Сповідь клієнта. Практичне вирішення
консультантом завдання щодо запам’ятовування інформації, наданої клієнтом
під час сповіді. Перший, підготовчий, етап соціально-психологічного
консультування. Специфіка другого етапу консультування. Третій,
діагностичний, етап соціально-психологічного консультування. Четвертий,
завершальний, етап консультаційного процесу. П’ятий, контрольнорефлексивний, етап соціально-психологічного консультування. Основні
процедури соціального консультування, їх зв'язок з етапами консультаційного
процесу.
Література: 1 - 5.
Тема 6. Бесіда як головний метод соціально-психологічного
консультування.
Запитання як головний засіб впливу консультанта на клієнта. Цілі і
способи постановки запитань, вимоги їх конструювання. Етапи проведення
бесіди, їх характеристика. Класифікація та опис методів впливу консультанта.
Принципи, правила і прийоми соціального впливу. Основні комунікативні
техніки у консультативній бесіді.
Література: 1 - 5.
Тема 7. Технології і прийоми телефонного консультування.
Історія телефонної психологічної допомоги за кордоном. Стан
телефонного консультування в Україні. Основні принципи роботи та етика
телефонної допомоги. Психологічний зміст та мова телефонного діалогу.
Мистецтво завершення телефонної розмови. Помилки телефонної допомоги.
Соціально-психологічні проблеми у телефонному консультуванні та
особливості їх розв’язання.
Література: 1 - 5.
Змістовий модуль 3. Особливості галузевого консультування
Тема 8. Моделі та оргсхеми управлінського консультування.

Історичний аспект управлінського консультування. Класифікація послуг,
які надаються консультантами управлінцям. Специфічні навички та норми
професійних консультантів в управлінській сфері. Два підходи до визначення
управлінського консультування. Основні етапи процесу управлінського
консультування.
Література: 1 - 5.
Тема 9. Особливості консультування сімейно-шлюбних стосунків.
Зародження консультування з питань шлюбу і сім’ї. Розвиток
консультативної роботи з важкими дітьми. Різниця між шлюбним та сімейним
консультуванням, індивідуальним та груповим. Консультування з питань
шлюбу: психоаналітична, соціально-когнітивна, раціоемоційна та системно
сімейна традиції. Оцінка ефективності подружнього консультування.
Література: 4 - 8.
Тема 10. Зміст і методи психолого-педагогічного консультування.
Поняття психолого-педагогічного консультування. Взаємостосунки
батьків із дітьми дошкільного віку. Основні проблеми і причини невдалого
початку навчання дитини в школі, способи здолання цих проблем. Поняття про
психологічно нестандартну дитину. Типові конфлікти між батьками і
підлітками, їх причини, способи попередження та усунення. Консультування
батьків старшокласників.
Література: 1 - 12.
4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Соціальнопсихологічне консультування»
(заочна форма навчання)
Кількість годин
Лекції

Практичні
заняття

Самостійна робота

Індивідуальна
робота

Контрольні
заходи

Змістовий модуль 1. Теорія та організація соціально-психологічного
консультування
Тема 1. Соціально-психологічне
1
0,5
15
консультування як один із видів
психологічної допомоги, його цілі,
принципи, види та рівні
Тема 2. Соціально-психологічне
1
0,5
15
консультування в історикокультурному контексті
Тема 3. Організація роботи
2
1
15
соціально-психологічної
консультації
Тема 4. Професійна підготовка
2
1
15
консультанта

Змістовий модуль 2. Практика соціально-психологічного консультування
Тема 5. Підготовка і проведення
2
1
16
соціально-психологічного
консультування, його етапи і
процедури
Тема 6. Бесіда як головний метод
1
0,5
16
соціально-психологічного
консультування
Тема 7. Технології і прийоми
1
0,5
16
телефонного консультування
Змістовий модуль 3. Особливості галузевого консультування
Тема 8. Моделі та оргсхеми
2
1
16
управлінського консультування
Тема 9. Особливості консультування
2
1
16
сімейно-шлюбних стосунків
Тема 10. Зміст і методи психолого2
1
16
педагогічного консультування
Разом
16
8
156
5. Тематика практичних (семінарських або лабораторних) занять
Змістовий модуль 1. Теорія та організація соціально-психологічного
консультування
Практичне заняття №1
Тема: Соціально-психологічне консультування як один із видів
психологічної допомоги, його цілі, принципи, види та рівні.
Мета: ознайомити студентів із предметом і видами надання психологічної
допомоги у консультаційному процесі.
Питання для обговорення:
1. Визначення соціально-психологічного консультування, його предмет та
ознаки.
2. Види психологічної допомоги людині, її зміст і виконання.
3. Цілі та завдання соціального консультування.
4. Загальні принципи консультативного процесу.
5. Види та рівні консультування, їх змістовна характеристика.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
Практичне заняття №2
Тема: Соціально-психологічне консультування в історико-культурному
контексті.
Мета: розширити і збагатити світобачення студентів шляхом вивчення
провідних положень надання консультативної допомоги вітчизняними та
зарубіжними науковцями.

Питання для обговорення:
1. Основні напрямки консультативної допомоги у зарубіжному досвіді
практикування.
2. Особистісно зорієнтоване консультування.
3. Гештальтконсультація. Трансактний аналіз. Екзистенційний аналіз.
Психодинамічний аналіз.
4. Психодинамічний напрям (класичний психоаналіз З. Фрейда,
аналітична психологія К. Юнга, індивідуальна психологія А. Адлера,
гуманістичний психоаналіз Е. Фромма).
5. Поведінкове та когнітивно-поведінкове консультування.
6. Вітчизняні традиції у практиці надання психологічної допомоги.
Література: 1 - 10.
Практичне заняття №3
Тема: Організація роботи соціально-психологічної консультації.
Мета: ознайомити студентів із організацією та етапами соціальнопсихологічної консультації.
Питання для обговорення:
1. Загальні питання організації соціально-психологічної консультації.
2. Оптимальний режим роботи соціально-психологічної консультації для
клієнтів. Внутрішній розпорядок роботи консультації. Графік індивідуальної
роботи консультанта.
3. Типові випадки, які вимагають активної ділової взаємодії соціального
консультанта з іншими фахівцями-консультантами. Дії соціального
консультанта у випадках, коли він не може приймати рішення стосовно
проблеми клієнта та шляхів її розв’язання.
Література: 3, 5, 6, 8, 11, 12.
Практичне заняття №4
Тема: Професійна підготовка консультанта.
Мета: виробити норми етичної поведінки фахівця із соціального
консультування.
Питання для обговорення:
1. Зміст загальної і професійної підготовки соціального консультанта.
2. Навчальні дисципліни, що вивчаються соціальним консультантом.
Спеціальні знання, вміння, норми і цінності професійно-підготовленого
соціального консультанта, умови їх отримання. Основні напрями підвищення
кваліфікації й удосконалення роботи соціального консультанта.
3. Основні вимоги, що ставляться до професійного консультанта і змісту
його роботи.
4. Кодекс професійної етики.
5. Взаємини консультанта та клієнта під час консультування.
Відповідальність консультанта перед клієнтом за результати своєї професійної
діяльності.
Література: 1 – 5, 8, 9.

Практичне заняття №5
Тема: Підготовка і проведення консультування, його етапи і процедури.
Мета: ознайомити студентів із основними підходами щодо структури
процесу соціального консультування.
Питання для обговорення:
1. Загальні питання, пов’язані з підготовкою до соціального
консультування.
2. Основні вимоги до місця проведення консультування.
3. Механізм проведення соціально-психологічної консультації. Зустріч
клієнта. Початок бесіди консультанта з клієнтом. Сповідь клієнта.
4. Етапи консультаційного процесу.
5. Основні процедури соціального консультування, їх зв'язок з етапами
консультаційного процесу.
Література: 1 - 5.
Практичне заняття №6
Тема: Бесіда як головний метод соціального консультування.
Мета: сформувати навички проведення бесіди.
Питання для обговорення:
1. Запитання як головний засіб впливу консультанта на клієнта.
2. Цілі і способи постановки запитань, вимоги їх конструювання.
3. Етапи проведення бесіди, їх характеристика.
4. Класифікація та опис методів впливу консультанта.
5. Принципи, правила і прийоми соціального впливу.
6. Основні комунікативні техніки у консультативній бесіді.
Література: 1 - 5.
Практичне заняття №7
Тема: Технології і прийоми телефонного консультування.
Мета: виробити вміння і сформувати навички телефонного
консультування.
Питання для обговорення:
1. Історія телефонної психологічної допомоги за кордоном. Стан
телефонного консультування в Україні.
2. Основні принципи роботи та етика телефонної допомоги.
3. Соціально-психологічні проблеми у телефонному консультуванні та
особливості їх розв’язання.
Література: 1 - 5.
Практичне заняття №8
Тема: Моделі та оргсхеми управлінського консультування.
Мета: сформувати навички управлінського консультування.
Питання для обговорення:
1. Історичний аспект управлінського консультування.
2. Класифікація послуг, які надаються консультантами управлінцям.
3. Специфічні навички та норми професійних консультантів
управлінській сфері.

в

4. Підходи до визначення управлінського консультування.
5. Основні етапи процесу управлінського консультування.
Література: 1 - 5.
Практичне заняття №9
Тема: Особливості консультування сімейно-шлюбних стосунків.
Мета: ознайомити студентів із специфічними особливостями
консультування сімейно-шлюбних стосунків.
Питання для обговорення:
1. Зародження консультування з питань шлюбу і сім’ї.
2. Різниця між шлюбним та сімейним консультуванням, індивідуальним
та груповим.
3. Оцінка ефективності подружнього консультування.
Література: 4 - 8.
Практичне заняття №10
Тема: Зміст і методи психолого-педагогічного консультування.
Мета: виробити установку емпатійного розуміння вікових особливостей
дітей, їх проблем
Питання для обговорення:
1. Поняття психолого-педагогічного консультування.
2. Взаємостосунки батьків із дітьми дошкільного віку. Основні проблеми
і причини невдалого початку навчання дитини в школі, способи здолання цих
проблем.
3. Типові конфлікти між батьками і підлітками, їх причини, способи
попередження та усунення.
4. Консультування батьків старшокласників.
Література: 1 - 12.
6. Самостійна робота

№
п/п

Тематика

К-сть
годин
ЗФН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Загальні принципи консультативного процесу
Поведінкове та когнітивно-поведінкове консультування
Типові випадки, які вимагають активної ділової взаємодії
соціального консультанта з іншими фахівцямиконсультантами
Взаємини консультанта та клієнта під час консультування
Механізм проведення соціально-психологічної
консультації
Принципи, правила і прийоми соціального впливу
Психологічний зміст та мова телефонного діалогу
Специфічні навички та норми професійних консультантів

15
15
15

15
16
16
16
16

в управлінській сфері
Консультування з питань шлюбу: психоаналітична,
9. соціально-когнітивна, раціоемоційна та системно сімейна
традиції
Типові конфлікти між батьками і підлітками, їх причини,
10.
способи попередження та усунення
Разом:

16

16
156

І. Корисні поради безробітним:
1. Не звинувачуйте себе за скорочення, у результаті якого ви позбавились
роботи.
2. Постарайтесь замінити свій гнів і невдоволення через втрату роботи у стимул
для пошуку нового місця.
3. Усвідомте свої проблеми, пов'язані з втратою роботи, обговоріть їх з сім'єю,
близькими друзями. Дайте зрозуміти дітям — вони не винні у тому, що раптово
виникли негаразди в домі. Розділений з іншими тягар стає не таким важким.
4. Продумайте конкретний план пошуків роботи. Підготовте резюме, читайте
рекламні пропозиції щодо робочих місць. Постарайтесь, щоб якомога більше
людей знали про те, яка саме робота вам потрібна.
5. Якщо немає можливості повернутися на попереднє місце роботи чи ви
втратили до неї інтерес, подумайте про курси перепідготовки. Оцініть свої
можливості, свій потенціал та інтереси і використайте ситуацію для того, щоб
вибрати свій напрям професійної діяльності.
6. Постарайтесь максимально зберегти підвалини і звички свого попереднього
життя. Продовжуйте заняття, що приносять вам задоволення, і не втрачайте
контакту з друзями.
7. Вишукуйте позитивні способи вираження своїх негативних емоцій:
наприклад, займайтеся гімнастикою, що також допоможе вам зберегти
необхідну фізичну і моральну форму.
8. Влаштуйтесь на роботу на півставки, або станьте «підприємцем». Працюючи
па дому, перетворіть своє хоббі у джерело прибутку.
9. Заповнюйте вільний час безплатною роботою як доброволець. Це зміцнить
вашу повагу до самого себе.
7. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів
навчання
У процесі вивчення дисципліни “Соціально-психологічне консультування”
використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів:
- поточне тестування та опитування;
- підсумковий письмовий екзамен.
8. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Соціальнпсихологічне консультування” визначається як середньозважена величина,
залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.

Шкала оцінювання:
За шкалою
За національною
ТНЕУ
шкалою
90–100
відмінно
85–89
добре
75-84
65-74
задовільно
60-64
35-59
незадовільно
1-34

За шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX
(незадовільно
з
можливістю
повторного складання)
F (незадовільно з обов’язковим
повторним курсом)

9. Інструменти,
обладнання
та
програмне
використання яких передбачає навчальна дисципліна
№
1.
2.

Найменування
Електронний варіант лекцій
Мультимедійний супровід

забезпечення,
Номер теми
1-10
1-10
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