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1.

Статус та структура дисципліни

Статус дисципліни

Основна

Код дисципліни в ОПП та місце ОК 48, дисципліна професійної підготовки
дисципліни в ОПП
Курс/семестр

4 курс (7,8 семестр)

О б с я г д и с ц и п л і н и ( з а г а л ь н а 150 годин /5 кредитів ЄКТС
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни

Лекцій-20 год.
Практичні заняття - 72 год
Самостійна робота -58 год
В цілому: аудиторні заняття – 61,3%, самостійна поза
аудиторна робота – 38,7%

Кількість змістових модулів

2

Мова викладання

українська

Форма навчання

Очна (при впровадженні карантинних заходівдистанційна очна)

2.

Опис дисципліни

Коротка анотація курсу, актуальність.
Дисципліна є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Медична
психологія», циклу професійної підготовки магістра медичної психології, розрахована на 5
кредитів, які здобувачі освіти засвоюють протягом VII та VIII семестрів на четвертому році
навчання. Основним фокусом програми є отримання знань з обов’язкової дисципліни
професійної підготовки «Психологічне консультування та психокорекція», вивчення якої
необхідне для успішного засвоєння низки клінічних дисциплін та успішної професійної
діяльності. Предметним напрямком програми є основні теоретичні засади консультування та
психокорекції, програма орієнтована на отримання знань про базові моделі класифікацій і
діагностики психічних розладів, характеристика та принципи застосування психотерапевтичних
методів, основні техніки та процедури в галузі психологічного консультування; на формування
навичок консультативної та психокорекційної роботи з пацієнтами та членами їхніх родин, а
також медичних працівників та адміністрації лікувальних закладів з приводу різноманітних
психологічних проблем й ускладнень в системі взаємодії лікар-пацієнт.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані в
процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки: «Фізіологія та нейфізіологія»,
«Загальна психологія», «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Психологія
спілкування», «Вікова
та геронтопсихологія», «Психологія особистості», «Диференційна
психологія», «Гендерна психологія» й інтегрується з цими дисциплінами.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічне консультування та психокорекція» є
забезпечення повноцінної теоретичної та практичної підготовки лікарів-психологів в області
психологічного консультування та психокорекції з урахуванням актуальних завдань і специфіки
реалізації психологічної допомоги даного виду в умовах лікувальної установи.

Постреквізити. Закладає основи для вивчення студентами «Психіатрії. Наркології»,
«Психології сім’ї», «Психотерапії», що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами
та застосування знань з «Психологічного консультування та психокорекції» в процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.
Результати навчання.
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:
застосовувати етичні принципи роботи психолога-консультанта,
встановлювати проблему клієнта,
визначити мету, обирати тактику і планувати консультативний процес,
застосовувати процедури, методи та техніки консультування та психокорекційної роботи,
проводити в необхідному об’ємі психодіагностування,
підтримувати сприятливий консультативний клімат,
встановлювати, підтримувати і завершувати консультативні контакти,
оцінювати ефективність консультації;
укладати план консультативного процесу,
проводити психологічну консультацію із застосуванням необхідних консультативних
тактик, прийомів та технік,
− протоколювати перебіг психологічної консультації та психокорекційного процесу,
− оформлювати карту індивідуального прийому пацієнта,
− аналізувати ефективність консультативного та психокорекційного процесу.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3. Зміст та логістика дисципліни
Модуль 1
7 семестр
« С у т н і с н і х а р а к т е р и с т и к и 75 год/2,5
психологічного консультування та кредити
психокорекції»

Лекції № 1-5
Практичні заняття № 1-18
Теми для самостійного опрацювання
№ 1-6

Модуль № 2
8 семестр
«Спеціальні
п р о б л е м и 75 год/2,5
психологічного консультування та кредити
психокорекції»

Лекції № 6-10
Практичні заняття № 19-36
Теми для самостійного опрацювання
№ 7-10

Програму дисципліни «Психологічне консультування та психокорекція» складає 2 модулі:
Модуль 1. Сутнісні характеристики психологічного консультування та психокорекції
Змістовий модуль 1. Основи психологічного консультування.
Тема 1. Психологічне консультування як особлива форма психологічної допомоги.
Тема 2. Етичні принципи психологічного консультування. Особистісна модель ефективного
консультанта.
Тема 3. Процес професійного становлення психолога-консультанта. Супервізорство.
Змістовий модуль 2. Процес психологічного консультування та психокорекції.
Тема 4. Терапевтичний клімат у психологічному консультуванні.
Тема 5. Консультативний контакт як особливий тип взаємодії. Навички уважної поведінки.
Тема 6. Навички активного слухання та інші ключові техніки психологічного консультування.
Тема 7. Техніки психологічного консультування. Директивні навички вислуховування.
Тема 8. Первинне психологічне інтерв’ю.
Тема 9. Діагностика в первинному інтерв’ю.

Тема 10. Структура консультативного процесу.
Змістовий модуль 3. Основні напрямки та школи консультативної й психокорекційної
роботи.
Тема 11. Психологічне консультування та психокорекція з використанням теорії та технік
психоаналізу та інших психодинамічних напрямків.
Тема 12. Індивідуальна психологія Альфреда Адлера у психологічному консультуванні та
психокорекції.
Тема 13. Психологічне консультування в рамках когнітивно-поведінкової школи.
Тема 14. Гуманістичні напрямки психологічної допомоги. Психологічне консультування та
психокорекція з використанням теорії та технік клієнтцентрованого напрямку.
Тема 15. Психологічне консультування та психокорекція з використанням теорії та технік
гештальт-напрямку.
Тема 16. Використання напрямку психодрама в психологічному консультуванні та
психокорекції.
Тема 17. Екзистенційний напрямок в психологічному консультуванні та психокорекції.
Тема 18. Логотерапія в психологічному консультуванні та психокорекції.
Модуль 2. Спеціальні проблеми психологічного консультування та психокорекції
Змістовий модуль 4: Особливості консультування та психокорекції пацієнтів з різними
типами психологічних проблем.
Тема 1. Сім’я в умовах психологічного консультування: особливості функціонування сімейної
системи та специфіка проблем, що є запитом до психологічної роботи. Особливості первинної
консультації з сім’єю. Діагностика сімейної системи. Циркулярне інтерв᾽ю. Особливості
проведення психокорекційної роботи.
Тема 2. Діти в процесі психологічного консультування та психокорекції: особливості,
проблеми, базові поняття та теорії, теорія прив′язаності. Особливості, умови і техніки
проведення первинного психологічного інтерв′ю, психологічного консультування й
психокорекції дітей та підлітків.
Тема 3. Поняття рівнів структурної організації особистості. Тактика психологічної роботи з
пацієнтами, що мають невротичний, межовий та психотичний рівні структури особистості
Тема 4. Особливості консультування та психокорекції клієнтів з різними типами характеру.
Змістовий модуль 5. Особливості консультування та психокорекції пацієнтів у різних
клінічних ситуаціях.
Тема 5. Групові методи психологічного консультування та психокорекції. Підходи до розгляду
групової динаміки. Динамічне адміністрування роботи психокорекційної групи. Види, критерії
підбору учасників.
Тема 6. Психокорекційна робота з пацієнтами соматичного стаціонару
Тема 7. Особливості психологічного консультування вагітних. Основні обов’язки психолога
жіночої консультації
Тема 8. Консультування клієнтів з сексуальними проблемами. Психологічне консультування
представників сексуальних меншин. Теорії гомосексуалізма. Психологічні особливості та
проблеми гомосексуалів.
Тема 9. Особливості психологічного консультування представників культурних меншин.
Тема 10. Психологічне консультування із залежними пацієнтами. Психодинамічні механізми
синдрому залежності. Ключові стратегії психологічної допомоги. Мотиваційне консультування.
Змістовий модуль 6. Особливості консультування та психокорекції в ситуаціях кризи чи
порушення функціонування.
Тема 11. Криза: визначення, підходи до розуміння, види, фази перебігу.
Діагностика кризи. Особливості кризового консультування. Загальні принципи психологічної
допомоги при стресових розладах. Робота з дітьми в кризових станах.

Тема 12. Види та рівні психологічної корекції при посттравматичному стресовому розладі.
Особливості перебігу ПТСР у військових. Методи психологічної реабілітації.
Тема 13. Психологічне консультування пацієнтів, що пережили втрату. Реакція горя.
Характеристика етапів. Особливості психологічного консультування на кожному з етапів.
Тема 14. Суїцидальна поведінка: варіанти, етапи формування суїцидального наміру. Оцінка
суїцидального наміру. Кризове консультування суїцидальних клієнтів. Специфіка телефонного
консультування. Кризове телефонне консультування.
Тема 15. Психологічне консультування людей з обмеженими можливостями: сучасні моделі
розуміння проблеми інвалідності, врахування психологічних особливостей, наявної
дезадаптивної поведінки, дотримання етичних правил.
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання основних тем дисципліни.
Практичні заняття передбачають теоретичне обґрунтування основних питань теми та засвоєння
наступних практичних навичок:
1.
Застосовувати етичні принципи роботи психолога-консультанта,
2.
Встановлювати проблему клієнта,
3.
Визначити мету, обирати тактику і планувати консультативний процес,
4.
Застосовувати процедури, методи та техніки консультування та психокорекційної роботи,
5.
Проводити в необхідному об’ємі психодіагностування,
6.
Підтримувати сприятливий консультативний клімат,
7.
Встановлювати, підтримувати і завершувати консультативні контакти,
8.
Оцінювати ефективність консультації;
9.
Укладати план консультативного процесу,
10. Проводити психологічну консультацію із застосуванням необхідних консультативних
тактик, прийомів та технік,
11. Протоколювати перебіг психологічної консультації та психокорекційного процесу,
12. Оформлювати карту індивідуального прийому пацієнта,
13. Аналізувати ефективність консультативного та психокорекційного процесу.
Самостійна робота студентів включає підготовку до практичних занять та опанування окремих
завдань до самостійної роботи, що мають бути освоєні студентами як вхідний рівень знань до
проведення практичних занять з дисципліни «Психологічне консультування та психокорекція».
Контроль засвоєння тем самостійної позааудиторної роботи здійснюється на практичних
заняттях.
Тематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, тематичний план самостійної
поза аудиторної роботи, обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані на сайті
кафедри.
Маршрут отримання матеріалів: Кафедра
медичної психології та психіатрії з курсом
післядипломної освіти
або за посиланням https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра медичної
психології та психіатрії з Психологічне консультування та психокорекція /Навчально-методичні
матеріали #.
Доступ до матеріалів здійснюється з корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
4. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
заняттях
електронне опитування, розв’язання ситуаційний
задач, їх трактування та оцінка їх результатів

Підсумковий контроль дисципліни – Конвертація середньої традиційної оцінки за
залік, по завершенню 7 семестру
практичні заняття за 200-бальною шкалою.
Згідно положення про організацію освітнього
процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова
(посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Підсумковий контроль дисципліни - Методи: передекзаменаційне тестування, усне
іспит
опитування (згідно положення про організацію
освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, клінічно-орієнтовані
навчання
ситуаційні завдання, демонстрація практичних
навичок і аналіз участі студента у загальній дискусії
під час практичних занять.

5. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»

Контроль практичних навичок

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок

Залік – проміжний контроль За 200-бальною шкалою (середня арифметична оцінка за
знань
семестр конвертується в бали)
Зараховано: від 122 до 200 балів
Не зараховано: менше 122 балів (див.Шкалу оцінювання)
П і д с у м ко в и й ко н т р о л ь з Оцінка за іспит:
дисципліни
71-80 балів – «відмінно»
61-70 балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»
Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Оцінювання дисциліни:

Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за 122бальною шкалою): 60% оцінки за дисципліну
Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки за
дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.

Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
Оцінка
види навчальної

Сума балів за всі
Оцінка
види навчальної
для екзамену, курсового проекту для заліку
ECTS
діяльності
(роботи), практики
180-200

А

170-179,9

В

160-169,9

С

141-159,9

D

задовільно

122-140,99

Е

задовільно

-

122-140,99

Е

-

зараховано

FX

не зараховано з
н е з а д о в і л ь н о з м ож л и в і с т ю
можливістю повторного
повторного складання
складання

F

не зараховано з
незадовільно з обов’язковим
обов’язковим повторним
повторним вивченням дисципліни
вивченням дисципліни

0-121,99

відмінно

зараховано

добре

Критерії оцінювання знань студента
Оцінювання усної відповіді під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який глибоко і всебічно засвоїв теоретичний
матеріал, грамотно і логічно його викладає. Він може вільно оперувати професійною
термінологією, чітко відповідає на нестандартні питання за темою заняття, уміє пов’язати
матеріал даної теми з вивченими раніше розділами, що свідчить про опанування
рекомендованої літератури та здатність аналізувати вивчений матеріал, а також чітко
демонструє значення засвоєних теоретичних знань. Дає повні, розгорнуті відповіді на додаткові
запитання викладача.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який знає і добре володіє теоретичним матеріалом,
грамотно його викладає, не допускає неточностей при відповіді, уміє розкрити тему з позицій її
значення та практичного застосування, але при цьому відповіді не виходять за межі підручника,
методичних рекомендацій. Відповідає на додаткові запитання викладача.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає базові поняття та визначення з вивченої
теми, але допускає значні неточності або має труднощі при формулюванні відповіді, не може
пов’язати теоретичний матеріал із практикою.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає теоретичних основ теми, допускає
грубі помилки при відповіді, не розуміє базових понять та визначень, не може пояснити
значення теоретичного матеріалу для практичної діяльності.
Оцінювання виконання практичних навичок під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який, знає хід та послідовність самостійної
навчально-дослідницької роботи для виконання практичного завдання, демонструє правильне
виконання необхідних практичних навичок, та вірно з чіткими формулюваннями узагальнень та
висновків, застосовує в практичній діяльності.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який допускає неточності при виконанні навчальнодослідної роботи, але здатний самостійно виявити допущені помилки та може
продемонструвати виконання практичної навички в цілому.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає основи практичного завдання, але
зазнає труднощів при виконанні практичної навички, або вправи, не може продемонструвати

повну правильну послідовність практичних навичок, не може трактувати в повному обсязі
результати проведених досліджень.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не може продемонструвати виконання
практичної навички, зазнає значних труднощів при виконанні вправи, порушує порядок
виконання практичної роботи.
Оцінювання виконання тестових завдань під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який при проведенні тестового контролю
допускається не більше 10% неправильних відповідей (обсяг правильних відповідей 90-100%).
Оцінка «добре» виставляється студенту, який під час тестового контролю допускає не більше
20% помилок (обсяг правильних відповідей 80-89 %).
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який робить помилки не більш, ніж в 40%
тестових завдань (обсяг правильних відповідей 60,5-79%). Оцінка «незадовільно»
виставляється студенту, який при тестовому опитуванні правильно розв’язує менше 60%
тестових завдань.
Оцінювання самостійної роботи студента
Самостійну роботу студентів оцінюють під час поточного контролю на аудиторному
практичному занятті, адже окремі завдання до самостійної роботи мають бути освоєні
студентами як вхідний рівень знань до проведення практичних занять з дисципліни
«Психологічне консультування та психокорекція». Окремі завдання до самостійної роботи
враховуються під час проведення диференційованого заліку.
Оцінювання індивідуальної роботи студента
Бали за індивідуальну роботу нараховуються лише при успішному її виконанні та захисті.
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх обсягу
та значимості, але становить не більше 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних
студентом за поточну навчальну діяльність, або до підсумкової оцінки з дисципліни за участь та
перемогу в університетських, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, наукових
конференціях, при наявності друкованих робіт. Для уніфікації оцінювання різних видів
індивідуальних завдань використовується відсоткова шкала нарахування кількості балів від тих,
які відведені і позначені у навчальних програмах з дисципліни. Кількість балів за індивідуальні
завдання не може перевищувати 12 балів за дисципліну, при цьому, максимальна сума балів, яку
може отримати студент за модуль або за дисципліну не перевищує 200 балів:
- 12 балів, які додаються до оцінки з дисципліни – додаються за призові місця на
міжвузівських і міжнародних (закордонних) наукових конференціях з наявністю друкованої
роботи.
- 11-10 балів – додаються за призові місця на внутрішньовузівських олімпіадах і наукових
конференціях з наявністю друкованої роботи.
- 10 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент брав участь, але не
отримав призового місця) у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжвузівських і
міжнародних (закордонних) наукових конференціях з наявністю друкованої роботи.
- 8 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент брав участь, але не
отримав призового місця) у внутріщньовузівських олімпіадах, наукових конференціях закладу з
наявністю друкованої роботи.
- 6 балів – додаються до оцінки з дисципліни за виготовлення на кафедрі схем, таблиць
мультимедійного забезпечення та відеофільмів – з урахуванням важливості виконаної роботи.
Критерій оцінювання дисципліни під час підсумкового контролю іспиту
Оцінка «відмінно» виставляється за умови повного оволодіння студентом усіма обов’язковими
теоретичними знаннями і практичними навичками з дисципліни, вмінні застосовувати набути
знання на практиці, вичерпного, точного, самостійного викладення теоретичного матеріалу і
розв’язування усіх ситуаційних завдань в межах програми навчання, використання додаткових
джерел інформації з дисципліни.

Оцінка «добре» виставляється за умови повного оволодіння студентом усіма обов’язковими
теоретичними знаннями і практичними навичками з дисципліни, вмінні застосовувати набути
знання на практиці, самостійного викладення теоретичного матеріалу з окремими несуттєвими
помилками і неточностями, розв’язування усіх ситуаційних завдань з незначними труднощами
при вирішенні найважчих завдань, використання основних джерел інформації з дисципліни.
Оцінка «задовільно» виставляється за умови оволодіння студентом основними теоретичними
знаннями і практичними навичками з дисципліни при задовільному рівні розуміння матеріалу
та виконання практичних навичок з помилками, що не мають принципового характеру,
викладення основного теоретичного матеріалу за допомогою навідних питань і правильної
відповіді на прямі питання, використання основних джерел інформації з дисципліни.
Оцінка «незадовільно» виставляється у разі відсутності у студента обов’язкових теоретичних
знань і практичних навичок з дисципліни, невмінні застосовувати набути знання на практиці,
нездатності до самостійного викладення теоретичного матеріалу, або його викладення з
суттєвими принциповими помилками, нездатності розв’язувати ситуаційні завдання, або
розв’язування їх з грубими помилками, що мають принциповий характер, відсутність ознак
володіння основними джерелами інформації з дисципліни.
6.

Політика навчальної дисципліни/курсу

Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни та
опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в ВНМУ
ім. М.І. Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з дотримання правил техніки безпеки при перебуванні студентів в на території
психіатричної лікарні. Проведення інструктажу реєструється в Журналі інструктажу з техніки
безпеки. Студент, який не пройшов інструктаж, не допускається до практичних занять.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття. На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який
запізнився більше, ніж на 10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його
відпрацювати в установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний халат, змінне
взуття). Студенти, які не мають робочої форми, не допускаються до заняття. Студент повинен
дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час знаходження у приміщеннях
кафедри. Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати
толерантність, ввічливість та повагу до своїх колег та викладача.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім. М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного контролю студент отримує оцінку «2» та повинен
її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом двох тижнів після
отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в Положенні
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання https://

www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) відповідно до порядку
відпрацювань пропущених занять та «2», (опублікованого на сайті кафедри https://
www.vnmu.edu.ua/ кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти#)
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/
Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового контролю допускаються студенти,
які не мають пропущених невідпрацьованих практичних занять та лекцій та отримали середню
традиційну оцінку не менше «3».
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій, студент
повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне питання не
вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно Положення про
розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/
Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання регулюється
Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). Основними навчальними
платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team, Google Meets. Порядок
проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та консультацій під час дистанційного
навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
медпсихології та психіатрії з курсом післядипломної освіти/ Студенту або https://
www.vnmu.edu.ua/ кафедра кафедра медпсихології та психіатрії з курсом післядипломної
освіти / Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp)
або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.
7.

Навчальні ресурси Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на
сайті кафедри. Маршрут отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/кафедра медичної
психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти/Студенту/Денна форма навчання/
Медична психологія/4курс/Психологічне консультування та психокорекція

I.
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Основна:
Н.Г. Пшук, Л.В. Стукан, Н.П. Кирилюк. Навчально-методичний посібник «Психологічне
консультування та психокорекція», Вінниця.: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2018- 514
с.
Кашапов М.М.Психологическое консультирование. Учебник и практикум для
академического бакалавриата. Издательство «ЮРАЙТ», 2016г.- 157с.
Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция. Учебник
и практикум для академического бакалавриата. Издательство «ЮРАЙТ», 2016г. – 423с.
О.О. Андронникова. Основы психологического консультирования [Учебное пособие.]
Издательство «ИНФРА-М», 2018г.- 424с.
О.О. Андронникова: Специальные проблемы психологического консультирования
[Учебное пособие]. Издательство «ИНФРА-М», 2018г.- 352с.
Р.С. Немов. Психологическое консультирование. Учебник для академического
бакалавриата. Издательство «ЮРАЙТ», 2016г. – 440с.
Даниил Райгородский: Психологическое консультирование. Практическое руководство.
Издательство «Бахрах-М», 2020 г. – 442с.
Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е.Психотерапия.Учебник для ВУЗов. 2014-608с.
Глэддинг С. Психологическое консультирование.4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 736с:
ил. – (Серия «Мастера психологии»)
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II.
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Нэнси Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в
клиническом процессе. «Клас» 2015 – 592 с.
Митник, О. Я. Психологічне консультування : навч. – метод. посібник / О. Я. Митник, І. В.
Томаржевська. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2016. – 128 с.
Нельсон-Джоунс Р. - Теория и практика консультирования (Золотой фонд психотерапии) –
2017.
Максименко,С.Д. Практикум із групової психокорекції : підручник / С. Д. Максименко, О.
О. Прокоф’єва, Я. В. Цехмістер, О. В. Кочкурова. – К. : Вид.дім “Слово”, 2015. – 752 с.
Соммерз-Фланаган Дж., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервьюирование.
2016.-672с.
Шостром Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и
психотерапии/ Пер. с англ. В. Абабкова, В. Гаврилова. — СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо,
2002. — 624 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
Панок В.Г. Психологічне консультування: теорія та практика: навч.-метод. посібник /
В.Г.Панок, І.М.Зварич, Я.В.Чаплак, О.М.Чернописький. - Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2011. - 272.
Терлецька,Л.Г. Тілесно-орієнтований тренінг : навч. посібник / Л. Г. Терлецька. – Вид. 2-ге.
– К. : Видавничий дім “Слово”, 2017. – 104 с.
Самошкіна Л. М. Основи психологічного консультування: навчальний посібник /за ред.
чл.-кор. АПН України, проф. Е. Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 332 с.
Колесник Н.Т., Е.А.Орлова. Клиническая психология. 3-е издание, испр. и доп. учебник
для академического бакалавриата, под редакцией Г.И.Ефремовой - «Юрайт» 2016
Сидоров П.И., Парняков А.В . Клиническая психология. Учебник для ВУЗов, ГЭОТАРМедиа 2010 – 880с.

12.

Додаткова література:
Схема-терапия. Практическое руководство. Джеффри Янг, Джанет Клоско, Марджори
Вайсхаар. «Диалектика» 2018- 464 с.
Карл Бриш: Терапия нарушений привязанности: От теории к практике. Издательство
«Когито-Центр», 2014 г.- 320с.
К.Леонгард. Акцентуированые личности, Вища школа1981- 392с.
Психологія сім’ї. «Університетська книга» 2018 -282 с.
Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса. Эмили Нагоски, Амелия Нагоски.
Издательство Манн, Иванов и Фербер 2018 - 304 с
М. Філоненко. Психологія спілкування. Центр навчальної літератури, 2018 – 240 с.
Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования. - СПб, 2000.
Немов Р.С. Психологическое консультирование. — М., 2000.
Психологическое консультирование: Теория и практика. Учебное пособие. М.: Академия,
2000.
Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. - М., 2001.
Фримен Д. Техники семейной психотерапии и семейного консультирования: Пособие /Под
общ. Ред. Копытин А.И. – СПб: Питер, 2001.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.,1998.
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Інформаційні ресурси:
https://vnmu.edu.ua
http://library.vnmu.edu.ua/
http://psy.vn.ua
library.univ.kiev.ua (Наукова бібліотека ім.. М.Максимовича).
nbuv.gov.ua (Національна бібліотека України).
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7.
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9.
10.
11.

6.
7.
8.
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11.
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nplu.kiev.ua (Національна Парламентська бібліотека України)
pidruchniki.com.
psychologies.ru
https://med.edu.ua/ukr/structure/Editorial_and_Publishing_Division.html
https://xn--80adi8aaufcj8j.xn--j1amh/testelex/subject/163
Psylab.info – Энциклопедия психодиагностики
psytests.org
https://periodicals.karazin.ua/pnmp/about
http://www.mps.kh.ua/
ukma.kiev.ua/ukmalib (Наукова бібліотека Національного університету “КиєвоМогилянська академія”).

IV.

Методичні рекомендації до практичних занять та СРС, тести, презентації лекцій

8.

Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри
((https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра медичної психології та психіатрії з курсом
післядипломної освіти / Студенту).

9.

Питання до проміжних та підсумкового контролів дисципліни.

Перелік питань для підсумкового контролю - іспиту
1.
Психологічне консультування як особливий вид психологічної допомоги. Цілі та задачі
психологічного консультування.
2.
Співвідношення понять "психологічне консультування", "психокорекція", "психотерапія".
Порівняльна характеристика.
3.
Етичні принципи роботи психолога-консультанта. Етичний кодекс.
4.
Роль і місце консультанта в психологічному консультуванні. Вимоги до особистості
консультанта. Особистісна модель ефективного консультанта.
5.
Засоби ефективної консультативної взаємодії. Навички уважної поведінки в
консультуванні.
6.
Техніки встановлення та підтримання контакту: заохочення, переповідання,
підсумовування, відображення почуттів, визначення, особливості застосування.
7.
Засоби ефективної консультативної взаємодії. Валідизація почуттів, прояснення,
конфронтація, інтерпретація. Назвати та описати види суперечностей, особливості
застосування конфронтацій, види реакцій на конфронтацію.
8.
Консультативний контакт: визначення, основні параметри. Терапевтичний клімат як
передумова встановлення контакту.
9.
Особливості постановки запитань в психологічному консультуванні. Види питань.
10. Етапи консультативної бесіди, назвати, коротко визначити, що відбувається на етапі.
11. Основні фізичні аспекти терапевтичного клімату (умови, простір, структурування часу,
тощо).
12. Чотири групи невербальних реакцій, основні види та їх можливе значення.
13. Первинне інтерв’ю. Основні задачі первинної консультації. Джерела інформації в
первинному інтерв’ю.
14. Етапи первинної консультації. Тактика на кожному з етапів.
15. Первинне інтерв’ю. Цілі та методи діагностики в первинному інтерв’ю. Групи найбільш
важливих аспектів біографії пацієнта.
16. Характеристика структури особистості невротичного рівня. Консультативна тактика.
17. Характеристика структури особистості межового рівня. Консультативна тактика.
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Характеристика структури особистості психотичного рівня. Консультативна тактика.
Психоаналітичний напрямок в психологічному консультуванні: основні принципи, цілі та
умови.
Роль та характеристики психолога-консультанта психоаналітичного напрямку.
Базові техніки психоаналітичного напрямку. Види інтерпретацій.
Поняття опору в консультативній взаємодії, робота з опором клієнта.
Проблема переносу і контрпереносу в психологічному консультуванні.
Головні риси клієнтцентрованого напрямку консультування за К.Роджерсом та
Р.Санфордом. Мета та цілі клієнтцентрованої терапії.
Конгруентність, види інконгруентності. Поняття безумовного позитивного ставлення в
клієнтцентрованому напрямку.
Емпатія, визначення, її роль, види, характеристика емпатичного консультанта.
Основні філософські передумови виникнення екзистенційного напрямку в консультуванні.
Чотири головних екзистенційних фактора за І.Яломом, їх специфічні механізми захисту.
Мета, методи та техніки екзистенціального напрямку консультування.
Основні поняття, теоретична основа та види гештальт-напрямку в консультуванні. Основні
техніки.
Арт-методи в психологічному консультуванні, терапевтичні можливості, стадії творчого
процесу. Основні умови створення арт-терапевтичного простору.
Провідні характеристики та теоретична база методу символдрами. Поняття символіки.
Базові поняття методу психодрами. Соціальний атом. Категорії рольових рівнів. Види
рольових конфліктів.
Психодраматична дія. Характеристики, фази та техніки. Основні терапевтичні фактори
методу психодрами.
Характеристика, цілі та задачі когнітивно-поведінкової терапії. Поняття основної формули
в когнітивному напрямку консультування.
Системний сімейний напрямок психологічної корекції. Покази, протипокази, фактори та
основні позиції системного сімейного підходу.
Поняття супервізії: визначення, види, ключові етичні та практичні питання та принципи
організації супервізійної роботи.
Професійна ідентичність консультанта: визначення, види, стадії за Kaslow.
Психокорекція: визначення, відмінні ознаки, види.
Основні елементи психокорекційної ситуації. Стратегії психокорекції за Ю. С. Шевченко.
Вимоги до психолога, що здійснює психокорекцій ні заходи. Основні компоненти
професійної готовності. Підходи до професійної підготовки психолога-консультанта.
Види моделей психокорекції та психокорекційних програм. Основні вимоги до складання
психокорекційних програм.
Етапи психокорекційного комплексу.
Принципи складання психокорекційних програм.
Оцінка ефективності психокорекційних заходів. Фактори, що визначають ефективність
психокорекції.
Особливості психологічного консультування та психокорекції антисоціальних
особистостей.
Особливості психологічного консультування та психокорекції нарцистичних особистостей.
Особливості психологічного консультування та психокорекції театральних особистостей.
Особливості психологічного консультування та психокорекції депресивних особистостей.
Особливості психологічного консультування та психокорекції маніакальних особистостей.
Особливості психологічного консультування та психокорекції шизоїдних особистостей.
Особливості психологічного консультування та психокорекції параноїдних особистостей.
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Особливості психологічного консультування та психокорекції обсесивно-компульсивних
особистостей.
Психокорекційна робота з пацієнтами соматичного стаціонару. Цілі, ключові аспекти.
Особливості організації короткострокового психологічного консультування в умовах
соматичної клініки. Етапи психокорекції.
Особливості консультування клієнтів з тривогою та фобіями.
Криза: визначення, підходи до розуміння, види, фази перебігу.
Кризова інтервенція: визначення, завдання, рівні, особливості, послідовність кроків.
Правила консультування потерпілих від стихійних лих.
Реакція горя. Характеристика етапів. Особливості психологічного консультування на
кожному з етапів.
Чотири задачі горя: назвати та охарактеризувати.
Дати характеристику нормальної та ускладненої реакції горя.
Критерії оцінки суїцідального потенціалу протягом телефонного консультування.
Психологічне консультування із залежними пацієнтами. Психодинамічні механізми
синдрому залежності.
Мотиваційне консультування із залежними пацієнтами. Ключові стратегії.
Поняття рецидиву та зриву у залежних пацієнтів. Види зриву. Профілактика зриву.
Варіанти неблагоприємного впливу подружнього конфлікту на розвиток дітей. Зони
конфліктів в сімейних відносинах. Методи діагностики сімейної системи.
Техніки сімейного консультування: види, характеристика. Циркулярність та циркулярне
інтерв’ю в сімейному консультуванні.
Специфічні проблеми консультування дітей. Характеристики ігрової терапії при роботі з
дітьми.
Психологічне консультування батьків дітей молодшого віку. Специфічні проблеми.
Психологічне консультування та психокорекційна робота з підлітками. Основні проблеми.
Консультування клієнтів з сексуальними проблемами: види, дев’ять правил сексологічного
консультування за Kirkpatrik.
Консультування з проблем вибору професії: діагностичні техніки.
Консультування та специфіка проведення психокорекційної роботи з ворожо
налаштованими та агресивними пацієнтами.
Консультування клієнтів з депресією та суіцидальними намірами.
Психологічне консультування медичних працівників з ознаками емоційного вигорання.
Групові методи психологічного консультування та психокорекції. Підходи до розгляду
групової динаміки.
Групові методи психологічного консультування та психокорекції. Види, критерії підбору
учасників. Динамічне адміністрування роботи психокорекційної групи.
Техніки колективних консультацій та групової психотерапії.

Силабус з дисципліни «Психологічне консультування та психокорекція» обговорено та
затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психіатрії з курсом
післядипломної освіти (протокол №1, від «27» серпня 2021 року)
Відповідальний за курс

Завідувач кафедри

___________
(підпис)

___________
(підпис)

ас. Мацько Н.Г.

проф. Пшук Н.Г.

