
ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНОГО І ГРУПОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Мета курсу – опанування психологічними та соціально-психологічними 
процесами і явищами, які відбуваються у мікро- і макросередовищі. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як основи 
індивідуального та сімейного консультування, Основи психодіагностики та 
психокорекції, психологічні проблеми в контексті сім’ї. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову). 

Програмні результати навчання: 
знати: основні проблеми та завдання особистісного й групового 

консультування як міждисциплінарної галузі науки, її місце та роль у 
розбудові держави; теоретичні та практичні аспекти підходів сучасної 
психології до засад особистісного й групового консультування; соціально-
психологічні особливості міжособистісного спілкування та взаємовідносин у 
сім’ї; 

уміти: вивчати соціально-психологічні явища та процеси за допомогою 
методів, засобів та прийомів, які будуть використані у роботі практичного 
психолога; самостійно визначати і вивчати необхідну наукову літературу; 
проводити соціально-психологічне дослідження у мікро- та макро- групі із 
застосуванням знань міжособистісної взаємодії;  володіти технікою 
консультування та психотерапії при індивідуальній та груповій роботі;  

володіти: знаннями в практиці соціальної роботи, психологічної 
допомоги, психологічних консультацій в системі соціальної допомоги; 
розв’язувати завдання психолого-педагогічного змісту, що стосуються 
проблем сімейно-виховного процесу; встановлювати суб’єкт-суб’єктні 
взаємини між учасниками психотерапевтичного процесу. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретико-методологічний підхід. Загальні проблеми та методологічні основи 
індивідуального консультування. Інструментарій психолога. Основні класи 
методів індивідуального й групового консультування. Аналітичні методи. 
Методи научіння. Розвивальні методи. Моделюючі методи. Спонукальні 
методи. Трансформуючі методи. 
Моделювання особистісних і групових консультативних підходів. 
Застосування психологічної діагностики у індивідуальному й груповому 
консультуванні. Інтерв’ю як основний метод індивідуального консультування. 
Психодіагностика міжособистісних взаємин у мікро- й макросередовищі. 
Аналіз і вдосконалення консультативних підходів.  Психологічні моделі 
проблем та методи їх вирішення. Психологічні моделі виникнення тривоги. 
Психологічні моделі депресивних станів. Психологічні моделі виникнення 
захисних емоційних реакцій. Психологічні моделі психосоматичних проблем. 
Психологічні моделі витіснених відчуттів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 34 години аудиторних навчальних занять і 56 
годин самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю:залік. 



 


