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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Мета вивчення дисципліни «Актуальні проблеми психологічного 

консультування та корекції» — забезпечення професійної компетентності 
практичних психологів у сфері консультаційної та психокорекційної роботи. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
• методологічні і теоретичні засади психологічної практики; 
• сфери застосування психологічного консультування; 
• методи психологічної корекції; 
• сучасні проблеми психологічного консультування та корекції; 
уміти: 
• надавати  психологічну допомогу різним верствам населення; 
• проводити психологічне консультування у таких сферах: управління, 
маркетинг і реклама, освіта, сім’я і шлюб, політика; 
• застосовувати нові методи та техніки у практиці психологічного 
консультування та корекції. 

Завдання курсу — формування у психологів-практиків умінь та 
навичок проведення психологічного консультування та психологічної 
корекції, застосовувати різні психокорекційні методики та технології. 
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Змістовий модуль І. Загальні проблеми психологічного 

консультування та психокорекції 
 

Тема 1. Проблема визначення понять психологічне консультування, 
психологічна корекція, психотерапія 

Психологічна допомога — основа психологічного консультування. 
Місце психологічного консультування та корекції у системі психологічної 
допомоги. Взаємозв’язок понять “психотерапія”, “психологічне 
консультування”  та “психологічна корекція”. Основні завдання та принципи 
психологічного консультування та психокорекції. Індивідуальна та групова 
форми роботи психолога, основні випадки їх застосування. Психологічна 
проблема як головний компонент об’єкта праці психолога. 

Література [4, 7, 8, 15, 18] 
Тема 2. Сучасні вимоги до особистості та професійної підготовленості 

психолога 

Вимоги до особистості психолога-практика. Психограма та 
професіограма психолога-практика. Умови успішності професійної 
діяльності психолога: теоретичний аспект, практичний аспект, особистісні 
якості. Етичні норми у роботі психолога. Вплив професійної діяльності на 
особистість консультанта. Феномен емоційного вигорання: причини, 
симптоми, профілактика. 

Література [4, 7, 8, 15, 18] 
 

Змістовий модуль ІІ . Психологічне консультування 
як форма психологічної допомоги особистості 

 
Тема 3. Сучасні технології консультативної взаємодії 

Консультативний контакт. Терапевтичний клімат, його фізичні та 
емоційні компоненти. Особливості підтримання терапевтичного клімату. 
Перенос і контрперенос у консультуванні. Основні етапи психологічного 
консультування: підготовка; перша зустріч; ознайомлення із проблемою; 
входження у ситуацію психологічної допомоги; психологічне обстеження 
(діагностування] особистості або групи чи організації; планування дій 
(розробка стратегій консультативної допомоги]; реалізація психологічної 
допомоги; завершення консультативної допомоги. 

Література [4, 5,7, 15, 23] 
 



Тема 4. Теоретичні напрями консультативної психології 

Психодинамічний напрям у консультуванні, його теоретичні основи. 
Поняття про захисні механізми психіки. Концепції З. Фрейда, К. Юнга, А. 
Адлера та неофрейдистів. Консультативний процес і психотехніка 
психодинамічного напряму. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм у 
консультуванні. Основні поняття та техніки. Когнітивний напрям у 
консультуванні: основні поняття і техніки. Екзистенційний підхід у 
консультуванні. Гуманістичне та клієнтцентроване консультування. 
Гештальттерапія Ф. Перлза. 

Література [10,15, 18, 22, 24,28, 30, 39] 
 

Тема 5. Психологічне консультування з проблем управління 
Сутність консультування в сфері управління. Процес кадрового 

консультування та його етапи. Психологічне консультування з проблем 
формування (чи оптимізації] сприятливого соціально-психологічного клімату 
в організації. Надання психологічної допомоги менеджеру з метою 
підвищення його психологічної компетентності; згуртування колективу; 
забезпечення ціннісно-орієнтаційної єдності (ЦОЕ]. Психологічне 
консультування з проблем добору кадрів. Діагностування персоналу, 
формування рекомендацій з підбору кадрів у відповідності зі специфікою 
професії. Психологічне консультування менеджерів з проблем оптимізації 
ділового спілкування та розвитку комунікативних і організаторських 
здібностей співробітників. Застосування групових методів психологічної 
допомоги в організаціях. Психологічне консультування з проблем 
попередження та вирішення конфліктів. Соціально-психологічний аналіз 
конфліктів, формулювання рекомендацій, посередництво у конфліктах.  

Література [4, 23, 30, 35, 37,46] 
 

Тема 6. Психологічне консультування з проблем ринку та 
підприємництва 

Психологічний аналіз маркетингу як комплексної системи організації 
виробництва та збуту продукції, що орієнтована на задоволення потреб 
конкретних споживачів. Збирання психологічної інформації про клієнтів. 
Психологічне консультування у сфері реклами. Функції психолога у 
забезпеченні рекламної кампанії. Застосування знань з психології у сфері 
консультування з питань реклами. Участь психолога у процесі підготовки 
реклами. Технологія застосування фокус-груп у рекламному бізнесі. 

Література [4, 23, 30, 35, 37,46] 
 

Тема 7. Психологічне консультування у сфері освіти 
Основні напрями консультативної роботи психолога у навчальних 

закладах: надання психологічної допомоги дітям у вирішенні проблем 
самовизначення, соціально-психологічної адаптації, збереження психічного 



здоров’я, формулювання Я-концепції, оптимізації психологічного статусу. 
Консультування педагогів з вирішення їх професійних проблем і розвитку 
педагогічних здібностей. Консультування керівників навчальних закладів з 
питань розв’язання конфліктних ситуацій у колективі, оптимізації соціально-
психологічного клімату, поліпшення стилю керівництва та ділового 
спілкування. Психологічне консультування батьків з проблем оптимізації 
сімейного виховання, міжособистісних стосунків, взаємовідносин з дітьми, 
психологічної підтримки особистості дитини, оптимізації взаємодії батьків з 
навчально-виховним закладом з психологічних аспектів професійної 
орієнтації дітей. Психологічне консультування батьків з проблем 
профілактики важковиховуваності та правопорушень, алкоголізму, 
наркоманії, токсикоманії. Підвищення психологічної компетентності всіх 
учасників навчально-виховного процесу.  

Література [7, 13, 14, 17, 19, 29] 
 

Тема 8. Психологічне консультування з проблеми сім’ї і шлюбу 
Основні завдання психологічного консультування з проблем сім’ї і 

шлюбу. Типові проблеми шлюбу та сім’ї, що вимагають психологічного 
консультування: хвороба одного із членів сім’ї, конфлікти у сім’ї або сім’ї із 
соціальним оточенням, кризові періоди у житті сім’ї та ін. Психологічний 
аналіз труднощів, що виникають у сім’ї. Соціально-економічні умови 
способу життя та проблеми, що виникають у сім’ї. Характеристика основних 
етапів сімейної консультації: підготовка клієнта, зняття перешкод, укладення 
контракту, прояснення ситуації. Використання психологічних методик і 
психотехнік у психологічному консультуванні з сімейних проблем. 

Література [1, 4, 20, 32, 36, 42, 49] 
 

Тема 9. Психологічне консультування у політиці 
Специфіка особистості політика та його ставлення до психолога-

консультанта. Основні напрями діяльності психолога у сфері політики: 
участь у розробці та прийнятті рішень; аналіз динаміки суспільної думки та 
пошук впливу на настанови і настрої людей (аналіз і прогноз на основі даних 
інтерв’ю, телефонних опитувань, фокус-груп]; оптимізація образу влади або 
політичної структури; створення психологічних портретів опонентів і 
політичних партнерів; участь у подоланні та профілактиці конфліктів; 
консультації щодо ведення переговорів і встановлення відносин. Проблема 
ефективності психологічного консультування у сфері політики. 

Література [4, 23, 30, 35, 37, 46] 
 

 

 

 



Змістовий модуль ІІІ. Психокорекційна робота у різних сферах 
життєдіяльності 

 

Тема 10. Предмет та завдання психологічної корекції на сучасному 
етапі 

Основна проблематика та особливості розвитку психологічної корекції 
у сучасному суспільстві. Види психологічної корекції. Індивідуальна 
корекція: показання до застосування. Предмет, об’єкт, завдання 
індивідуальної психологічної корекції. Психологічні особливості 
індивідуальної психокорекції. Проблеми, які вирішуються за допомогою 
індивідуальної психологічної корекції. Специфіка групової корекції. 
Показання та протипоказання до застосування. Корекційна група.  Правила 
комплектування психокорекційної групи. Історія психології груп.  Процеси, 
характерні для психокорекційних груп. Групова динаміка. Типи груп: 
раціональні та афективні; центровані на керівникові або на учасникові; групи 
організаційного розвитку та вирішення проблем; групи підготовки керівників 
і навчання спілкуванню; групи особистісного зростання; терапевтичні групи. 
Переваги групової форми психологічної корекції.  Керівництво 
психокорекційною групою. 

Література [1, 8, 10, 14, 19] 

Тема 11. Сучасні підходи до психокорекційної роботи 

Неофрейдизм у практиці психологічної корекції. Застосування 
гуманістичного психоаналізу Е. Фромма у психологічній корекції. 
Характерологічний аналіз К. Хорні. Новітні теорії біхевіоризму у 
психологічній корекції. Раціонально-емотивна теорія психологічної корекції 
(РЕТ] А. Елліса. АВС-теорія особистості А. Елліса та способи її застосування 
у психологічній корекції. Методи поведінкової корекції.  Когнітивний підхід 
до процесу психологічної корекції. Когнітивна психокорекція А. Бека.  
Психосинтез Р. Ассаджіолі. Сутність та основні поняття теорії психосинтезу 
Р. Ассаджіолі. Сфери застосування психосинтезу Р. Ассаджіолі. Транзактний 
аналіз Е. Берна. Структура особистості за Е. Берном. Транзактний аналіз. 
Застосування транзактного аналізу у психологічній корекції.  

Література [8, 12, 30, 39] 

Тема 12. Психокорекційна робота у дошкільних закладах 
Психологічні проблеми дітей дошкільного віку: проблеми адаптації до 

дитячого колективу, дитячі страхи, дезадаптація. Психокорекційна робота із 
дошкільниками. Психологічний супровід виховного процесу у дитячому 
садку. Методи психологічної корекції, що застосовуються у дошкільних 
закладах: ігрові методи, психогімнастика, проективне малювання, 
казкодрама, лялькотерапія, створення історій. 

Література [3, 8, 17, 30, 42, 46] 



Тема 13. Психологічна корекція у системі освіти 
Психологічні проблеми, що виникають у молодших школярів: адаптації 

до шкільного колективу, спілкування у колективі, емоційні. Психокорекційна 
робота у молодшій школі. Психокорекційна робота у середній школі. 
Психокорекційна робота у старшій школі. Методи корекційної роботи у 
системі освіти: музикотерапія, танцювальна терапія, психогімнастика, 
проективний малюнок, складання історій, поведінкова корекція, психодрама, 
НЛП, когнітивна психокорекція. 

Література [2, 3, 8, 14, 17, 19] 

Тема 14. Психологічна корекція у медичній галузі 
Особливості психокорекційної роботи із важко хворими: дітьми та 

дорослими. Особливості психокорекційної роботи із персоналом медичного 
закладу. Психокорекційна робота із родичами хворих. Застосування 
індивідуальної та групової психокорекції у медичних закладах. 

Література [2, 3,7, 8, 20, 38 ] 

Тема 15.  Психокорекція дитячо-батьківських і сімейних стосунків 
Проблема психологічної корекції сімейних стосунків. Сім’я як об’єкт 

психокорекційного впливу. Методики корекції дитячо-батьківських 
стосунків та сімейних відносин: “Сімейна фотографія”, “Сімейна 
скульптура”, “Сімейна хореографія”, “Рольова карткова гра”, “Сімейний 

ритуал”, соціальний ритуал, використання поезії, створення аналогічних 
ситуацій, “Екокарта”, “Солом’яна вежа”, “Сімейний простір”, “Подружня 
конфронтація”, “Сімейна рада”, “Батьківський семінар”. 

Література [1, 22, 36, 37, 43, 45, 49] 
 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Основні напрями психологічного консультування. 
2. Характеристика консультативного процесу у руслі психоаналізу. 
3. Характеристика захисних механізмів особистості у психоаналітичному 

напрямі. 
4. Характеристика консультативного процесу у руслі біхевіоризму 
5. Психологічні вимоги до особистості психолога-консультанта. 
6. Техніки консультування у біхевіоризмі. 
7. Зміст професійної компетентності психолога-консультанта. 
8. Основні прийоми надання психологічної допомоги у психоаналізі. 
9. Характеристика консультативного процесу у руслі когнітивізму. 
10. Характеристика консультативного процесу у руслі гештальттерапії. 
11. Когнітивне консультування А. Бека. 
12. АВС-терапія А. Елліса. 
13. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ] А. Елліса. 



14. Основні сфери застосування процесу психологічного консультування 
та їх особливості. 

15. Основні поняття психоаналізу З. Фрейда. 
16. Основні поняття індивідуальної психології А. Адлера. 
17. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні. 
18. Клієнт-центрований підхід у консультуванні К. Роджерса. 
19. Психологічне консультування з проблем управління. 
20. Психологічне консультування з проблем ринку та підприємництва. 
21. Психологічне консультування у сфері освіти. 
22. Психологічне консультування з проблем сім’ї та шлюбу. 
23. Психологічне консультування у політиці. 
24. Психологічне консультування з проблем добору кадрів. 
25. Участь психолога у процесі підготовки реклами. 
26. Основні напрями консультативної роботи психолога-практика в 

навчальних закладах. 
27. Основні завдання психологічного консультування з проблем сім’ї та 

шлюбу. 
28. Психологічне консультування у сфері реклами. 
29. Психодинамічний напрям у психокорекційній роботі. 
30. Сучасні методи психокорекції. 
31. Арттерапія як метод практичної психокорекції. 
32. Особливості застосування психогімнастики у психокорекційній роботі. 
33. Методи поведінкової корекції. 
34. Психодрама як метод психологічної корекції. 
35. Проблеми індивідуальної психокорекції. 
36. Проблеми групової психокорекції. 
37. Особливості роботи Т-груп. 
38. Групи зустрічей як форма корекційної роботи. 
39. Групова дискусія як метод групової психокорекції. 
40. Психокорекційна робота у руслі теорії К. Хорні. 
41. Психосинтез Р. Ассаджіолі. 
42. Транзактний аналіз Е. Берна. 
43. Сценарний аналіз Е. Берна. 
44. Когнітивна теорія А. Бека. 
45. Психокорекційна робота із дошкільниками.  
46. Психологічна корекція у системі освіти. 
47. Психологічна корекція у медичній галузі. 
48. Психокорекція сімейних стосунків. 
49. Бойовий стрес та його вплив на фізичне та психічне здоров’я     

військовослужбовців 
50. Психологічна реабілітація учасників бойових дій 

 

 



 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок са-
мостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення 
теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми — довільний. 

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті або на 
скріплених листах формату А4. На титульному листі вказується: назва 
дисципліни ( “Актуальні проблеми психологічного консультування та  
корекції”); прізвище, ім’я та по батькові студента; домашня адреса; номер 
групи.  

Контрольна робота повинна мати план та список літератури. На 
останній сторінці ставиться дата виконання та підпис виконавця. Роботу 
необхідно здати до наукової частини в установлені строки.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Предмет і завдання психологічного консультування. 
2. Основні напрями психологічного консультування. 
3. Характеристика консультативного процесу у руслі психоаналізу. 
4. Форми психологічного консультування. 
5. Характеристика захисних механізмів особистості у психоаналітичному 

напрямі. 
6. Основні принципи психологічного консультування. 
7. Характеристика консультативного процесу у руслі біхевіоризму 
8. Психологічні вимоги до особистості психолога-консультанта. 
9. Зміст професійної компетентності психолога-консультанта. 
10. Основні прийоми надання психологічної допомоги у психоаналізі. 
11. Основні етапи процесу психологічного консультування. 
12. Технологія першої консультативної зустрічі. 
13. Характеристика консультативного процесу у руслі когнітивізму. 
14. Характеристика консультативного процесу у руслі гештальттерапії. 
15. Критерії оцінки діяльності практичного психолога. 
16. Когнітивне консультування А. Бека. 
17. АВС- терапія А. Елліса. 
18. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса. 
19. Основні сфери застосування процесу психологічного консультування 

та їх особливості. 
20. Основні поняття психоаналізу З. Фрейда. 
21. Застосування принципу конфіденційності у процесі психологічного 

консультування. 
22. Основні поняття індивідуальної психології А. Адлера. 
23. Поняття про “тріаду К. Роджерса” у психологічному консультуванні. 
24. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні. 



25. Клієнт-центрований підхід у консультуванні К. Роджерса. 
26. Психологічне консультування з проблем управління. 
27. Психологічне консультування з проблем менеджменту. 
28. Психологічне консультування з проблем ринку та підприємництва. 
29. Психологічне консультування у сфері освіти. 
30. Психологічне консультування з проблем сім’ї та шлюбу. 
31. Принцип нейтральності консультанта. 
32. Психологічне консультування у політиці. 
33. Психологічне консультування з проблем добору кадрів. 
34. Участь психолога у процесі підготовки реклами. 
35. Основні напрями консультативної роботи психолога-практика в 

навчальних закладах. 
36. Основні завдання психологічного консультування з проблем сім’ї та 

шлюбу. 
37. Сутність психологічної корекції та її види. 
38. Проблема визначення поняття “психологічна корекція”. 
39. Взаємозв’язок понять “психотерапія”, “психологічне консультування” 

та “психологічна корекція”. 
40. Предмет та завдання індивідуальної психологічної корекції. 
41. Види психокорекції. 
42. Психокорекційна ситуація. 
43. Принципи, цілі та завдання психокорекції.  
44. Основні цілі та завдання психокорекційної роботи. 
45. Вимоги до психолога, який здійснює психокорекційні заходи. 
46. Основні принципи психологічної корекції. 
47. Мета психоаналітичної корекції та її техніки. 
48. Неофрейдистський підхід до психокорекційної практики. 
49. Психологічна корекція життєвих сценаріїв за Е. Берном. 
50. Поведінковий напрямок у психокорекції. 
51. Сутність поведінкового напряму у психокорекції. 
52. Транзактний аналіз Е. Берна. 
53. Основні методи практичної психокорекції. 
54. Застосування теорії К. Хорні для вирішення внутрішніх конфліктів. 
55. Танцювальна терапія. 
56. Біхевіористські методи корекції. 
57. Сутність методу психодрами.  
58. Сутність рольової гри у психодрамі Я. Морено 
59. Специфіка групової форми психокорекції.  
60. Загальна характеристика психокорекційних груп. 
61. Типи психокорекційних груп. 
62. Особливості комплектування психокорекційної групи. 
63. Групова динаміка: завдання та норми групи; структура групи та 

лідерство; групове напруження, групове згуртування; фази розвитку 
групи. 

64. Типові помилки керівника групи.  



65. Етичні вимоги до керівника корекційної групи. 
66. Внутрішньогрупова етика поведінки. 
67. Т-групи: їх сутність і види. 
68. Виникнення та розвиток груп зустрічей. 
69. Групи зустрічей: сутність та основні етапи роботи. 
70. Групова дискусія як метод групової роботи. 
71. Сутність групової дискусії як методу групової роботи.  
72. Групи танцювальної терапії. 
73. Групи терапії мистецтвом. 
74. Групи тренінгу вмінь. 
75. Групи тренінгу впевненості у собі як один з видів тренінгу вмінь. 
76. Методи психокорекції сімейних стосунків. 
77. Групи тренінгу спілкування. 
78. Групи тренінгу асертивності. 
79. Психодинамічний напрям у психокорекційній роботі. 
80. Сучасні методи психокорекції. 
81. Психосинтез Р. Ассаджіолі. 
82. АВС-теорія А. Елліса. 
83. Когнітивна теорія А. Бека. 
84. Психокорекційна робота із дошкільниками.  
85. Психологічна корекція у системі освіти. 
86. Психологічна корекція у медичній галузі. 
87. Психокорекція сімейних стосунків. 
88. Психологічні особливості бойового стресу.  
89. Суть та симптоматика посттравматичного синдрому.  
90. Зміст та співвідношення понять соціально-психологічна реадаптація 

та психологічна реабілітація. 
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