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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Психологічне консультування в системі 
освіти” входить у програму професійної підготовки студентів-пси-
хологів. Психологічне консультування є однією з основних форм 
практичного застосування професійних можливостей психолога в 
усіх сферах життєдіяльності і, зокрема, у системі освіти. Психоло-
гічне консультування у школі, у спеціальних навчальних закладах 
та у вузах покликане вирішувати психологічні проблеми, що ви-
никають у суб’єктів навчального процесу. Психолог-консультант 
здійснює психологічний супровід навчально-виховного процесу у 
системі освіти.

Мета вивчення дисципліни — забезпечення професійної компе-
тентності практичних психологів у сфері підготовки та кваліфікова-
ного проведення психологічного консультування у системі освіти.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
предмет та об’єкт психологічного консультування; 
методологічні підходи до вивчення основ психологічного кон-

сультування; 
основні методи, що застосовуються для психологічного консуль-

тування у системі освіти; 
напрями та види психологічного консультування;
конкретні методики психологічного консультування;
проблеми психологічного консультування у системі освіти;
уміти: 
надавати психологічну допомогу у вигляді консультації різним 

суб’єктам навчально-виховного процесу;
застосовувати методи консультативної допомоги у сфері освіти;
використовувати нові методи та техніки у практиці психологіч-

ного консультування.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОСВІТИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2
3
4
5

6

Змістовий модуль І. Психологічний супровід навчально-
виховного процесу у загальноосвітній середній школі
Психологічне консультування у дошкільних установах
Психологічне консультування у молодшій школі
Психологічне консультування у середній школі 
Психологічне консультування у старшій школі
Консультативна робота шкільного психолога із педагогічним 
колективом
Психолого-консультативна допомога батькам у вихованні  
дітей

7

8

9

10

Змістовий модуль ІІ. Психологічне консультування 
у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах
Психологічне консультування у середніх спеціальних 
навчальних закладах
Проблеми психологічного консультування у вищих 
навчальних закладах 
Психологічна допомога викладачам середніх спеціальних 
і вищих навчальних закладів
Психологічне консультування керівників середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів
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ЗМІСТ  
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ОСВІТИ”

Змістовий модуль І. Психологічний супровід навчально-
виховного процесу у загальноосвітній 
середній школі

Тема 1.  Психологічне консультування у дошкільних 
установах

Поняття про психологічний супровід навчально-виховного проце-
су у дошкільних установах. Завдання практичного психолога у роботі 
з дошкільнятами. Напрями психологічного консультування у дитя-
чому садку: консультування із розв’язання емоційних проблем дітей; 
консультування з проблем адаптації та соціалізації; консультування 
у поведінковій сфері. Методи консультативної роботи у дитячому 
садку: бесіда, проективне малювання, рольові ігри, створення історій. 
Психологічне консультування у дитячих установах різних форм влас-
ності. Психологічні проблеми консультування з підготовки дітей до 
школи. Поняття про психологічну готовність до школи. 
Психологічне консультування керівників та вихователів дитячої уста-
нови. Психологічне консультування батьків з питань виховання дітей.

Література [1; 3; 4; 7; 9; 18; 26; 30; 42; 47]

Тема 2. Психологічне консультування у молодшій школі
Психологічні проблеми, що виникають у молодших школярів та 

потребують консультативної допомоги. Психологічна допомога мо-
лодшим школярам у подоланні емоційних та поведінкових проблем. 
Психолого-консультативна допомога у розв’язанні проблеми психо-
логічної адаптації до шкільного колективу. Психологічне консульту-
вання із проблем оптимізації процесу навчання у молодшій школі. 
Індивідуальне психологічне консультування молодших школярів. 
Методи індивідуального консультування молодших школярів. Гру-
пова консультативна робота із молодшими школярами. Групові мето-
ди консультативної роботи із школярами.

Література [7; 9; 10; 18; 26; 30; 46; 47]
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Тема 3. Психологічне консультування у середній школі 
Завдання психолога-консультанта у середній школі. Психологіч-

ні проблеми підліткового віку та способи їх розв’язання засобами 
психологічного консультування. Індивідуальне психологічне кон-
сультування підлітків. Групова консультативна робота з підлітками. 
Основні сфери консультативної роботи у середній школі. Консульту-
вання підлітків із проблем спілкування. Профілактика конфліктів та 
девіантної поведінки серед підлітків. Застосування візуальної психо-
діагностики у психологічному консультуванні.

Література [7; 9; 15; 25; 26; 30; 31; 33; 48; 52]

Тема 4. Психологічне консультування у старшій школі

Основні завдання психолого-консультативного процесу у стар-
шій школі. Психологічне консультування з проблем спілкування 
та розв’язання особистих проблем старшокласників. Психологічна 
допомога старшокласникам у виборі професії. Індивідуальне кон-
сультування старшокласників.

Групова робота із старшокласниками. Методи групової роботи із 
старшокласниками.

Література [2; 3; 7; 9; 14; 16; 25; 26; 53]

Тема 5. Консультативна робота шкільного психолога 
із педагогічним колективом

Консультування педагогічного колективу середньої школи з пи-
тань виховання та навчання. Особливості консультування членів 
педагогічного колективу з проблем навчально-виховної роботи у 
молодшій, середній та старшій школі. Консультування педагогів 
щодо розв’язання їхніх професійних проблем та розвитку педагогіч-
них здібностей. Консультування керівників навчальних закладів з 
приводу конфліктних ситуацій у колективі, оптимізації соціально-
психологічного клімату, поліпшення стилю керівництва та ділового 
спілкування. 

Індивідуальне консультування вчителів школи щодо їхніх про-
фесійних та особистих проблем.

Література [15; 17; 24; 28; 30; 31; 35; 47; 52]
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Тема 6. Психолого-консультативна допомога батькам 
у вихованні дітей

Психологічне консультування батьків з проблем оптимізації сі-
мейного виховання, міжособистісних стосунків, взаємин з дітьми, 
психологічної підтримки особистості дитини, оптимізації взаємодії 
батьків з навчально-виховним закладом з психологічних аспектів 
професійної орієнтації дітей. Ініціювання психологом замовлень на 
психологічну консультацію. 

Психологічне консультування батьків з проблем профілактики 
важковиховуваності та правопорушень, алкоголізму, наркоманії, 
токсикоманії. Особливості психологічного консультування батьків 
підлітків. 

Література [1; 7; 15; 44–46]

Змістовий модуль ІІ. Психологічне консультування у середніх 
спеціальних та вищих навчальних 
закладах

Тема 7. Психологічне консультування у середніх спеціальних 
навчальних закладах

Психологічні проблеми, що виникають у студентів середніх спе-
ціальних навчальних закладів: особисті та професійні. Консульту-
вання з проблем комунікації та усунення конфліктних ситуацій. 
Консультування із проблем конкретизації вибору професійної 
діяльності.

Література [1; 3; 8; 11; 15; 16]

Тема 8. Проблеми психологічного консультування у вищих 
навчальних закладах

Методи консультативної роботи із студентами вищих навчаль-
них закладів. Використання гештальттерапії, психодрами, когні-
тивної психології, психоаналізу, біхевіоризму та інших напрямів у 
консультуванні студентів.

Консультування студентів із проблем профорієнтації та про-
фесійної адаптації.

Література [2; 3; 11; 12; 14;
15; 22; 24; 34; 54]
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Тема 9. Психологічна допомога викладачам середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів

Консультування викладачів середніх спеціальних і вищих нав-
чальних закладів із професійних та особистих психологічних про-
блем. Індивідуальне психологічне консультування працівників ви-
щої та середньої спеціальної школи. Використання групової роботи 
у консультативному процесі у вищих і середніх спеціальних закла-
дах освіти. 

Література [2; 3; 13; 15; 24; 54]

Тема 10. Психологічне консультування керівників середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів

Психологічне консультування керівників середніх спеціальних і 
вищих навчальних закладів із проблем педагогічного менеджменту. 
Стиль керівництва у закладах освіти. Проблема психологічного клі-
мату у педагогічному колективі. Психологічні чинники підвищення 
ефективності керівництва педагогічним колективом.

Література [19–21; 27; 42]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Основні завдання психологічного консультування у системі 
освіти.

2. Психологічне консультування керівників середніх спеціаль-
них і вищих навчальних закладів.

3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу у за-
гальноосвітній середній школі.

4. Гештальттерапія та її застосування у роботі практичного пси-
холога у школі.

5. Методи психологічного консультування, що застосовуються у 
молодшій школі.

6. Психологічне консультування у дошкільних установах.
7. Психологічні проблеми дошкільнят, що потребують консуль-

тативної допомоги.
8. Психологічне консультування у молодшій школі.
9. Психологічне консультування з питань адаптації до шкільного 

колективу у молодшій школі.
10. Психологічне консультування у середній школі. 
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11. Психологічне консультування з проблем комунікації серед 
підлітків.

12. Психологічне консультування з приводу конфліктних ситуа-
цій у шкільному колективі.

13. Застосування психогімнастики у дошкільних закладах.
14. Застосування біхевіоризму для оптимізації навчального про-

цесу.
15. Психологічне консультування у старшій школі.
16. Консультативна робота шкільного психолога із педагогічним 

колективом.
17. Психолого-консультативна допомога батькам у вихованні ді-

тей.
18. Проблеми психологічного консультування у середніх спе-

ціальних і вищих навчальних закладах.
19. Психологічне консультування у середніх спеціальних навчаль-

них закладах.
20. Проблеми психологічного консультування у вищих навчаль-

них закладах.
21. Психологічна допомога викладачам середніх спеціальних і ви-

щих навчальних закладів.
22. Психологічне консультування керівників середніх спеціаль-

них і вищих навчальних закладів.
23. Застосування психодрами у психологічному консультуванні у 

навчальному закладі.
24. Психологічне консультування школярів у руслі когнітивної 

парадигми.
25. Психологічне поняття про стилі керівництва.
26. Фактори психологічного клімату у шкільному колективі.
27. Психологія управління у середньому навчальному закладі.
28. Біхевіоризм та його застосування практичним психологом у 

школі.
29. Психологічні особливості підлітка та їх урахування в консуль-

тативній роботі практичного психолога.
30. Психологічне консультування з проблем вибору професії.



10

 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

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

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті або на 
скріплених листах формату А4. На титульному листку вказується: 
назва дисципліни (“Психологічне консультування в системі осві-
ти”); прізвище, ім’я та по батькові студента; домашня адреса; номер 
групи. Контрольна робота повинна мати план і список літератури. 
На останній сторінці ставиться дата виконання та підпис виконав-
ця. Роботу необхідно здати до наукової частини у визначені строки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття про психологічний супровід навчально-виховного 
процесу у дошкільних установах. 

2. Завдання практичного психолога у роботі з дошкільнятами. 
3. Основні напрями психологічного консультування у дитячому 

садку.
4. Консультування з емоційних проблем дітей-дошкільників.
5. Консультування з проблем адаптації та соціалізації у дошкіль-

ній установі.
6. Методи консультативної роботи у дитячому садку.
7. Застосування методу проективного малювання з метою психо-

діагностики та подальшої психологічної допомоги дітям.
8. Застосування методів рольових ігор і створення історій. 
9. Психологічні проблеми консультування з підготовки дітей до 

школи.
10. Поняття про психологічну готовність до школи. 
11. Психологічне консультування керівників і вихователів дитя-

чої установи.
12. Психологічне консультування батьків з питань виховання ді-

тей.
13. Проблеми психологічного консультування у молодшій школі.
14. Психологічні проблеми, що виникають у молодших школярів і 

потребують консультативної допомоги. 
15. Психологічна допомога молодшим школярам у подоланні емо-

ційних і поведінкових проблем. 
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16. Психолого-консультативна допомога з приводу психологічної 
адаптації до шкільного колективу. 

17. Психологічне консультування щодо оптимізації процесу нав-
чання у молодшій школі. 

18. Індивідуальне психологічне консультування молодших шко-
лярів. 

19. Методи індивідуального консультування молодших шко-
лярів. 

20. Групова консультативна робота із молодшими школярами. 
21. Психологічне консультування у середній школі. 
22. Завдання психолога-консультанта у середній школі. 
23. Психологічні проблеми підліткового віку та способи їхнього 

розв’язання засобами психологічного консультування. 
24. Індивідуальне психологічне консультування підлітків. 
25. Групова консультативна робота з підлітками. 
26. Основні сфери консультативної роботи у середній школі. 
27. Консультування підлітків із проблем спілкування. 
28. Профілактика конфліктів та девіантної поведінки серед під-

літків.
29. Застосування візуальної психодіагностики у психологічному 

консультуванні.
30. Основні завдання психолого-консультативного процесу у 

старшій школі.
31. Психологічне консультування з проблем спілкування та 

розв’язання особистих проблем старшокласників. 
32. Психологічна допомога старшокласникам у виборі професії. 
33. Індивідуальне консультування старшокласників.
34. Методи групової роботи із старшокласниками.
35. Консультування педагогічного колективу середньої школи з 

питань виховання та навчання. 
36. Особливості консультування членів педагогічного колективу 

з проблем навчально-виховної роботи у молодшій школі.
37. Особливості консультування членів педагогічного колективу 

з проблем навчально-виховної роботи у середній школі.
38. Особливості консультування членів педагогічного колективу 

з проблем навчально-виховної роботи у старшій школі. 
39. Консультування педагогів з розв’язання їхніх професійних 

проб лем.
40. Консультування педагогів з розвитку педагогічних здібностей. 
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41. Консультування керівників навчальних закладів з розв’язання 
конфліктних ситуацій у колективі. 

42. Консультування керівників навчальних закладів щодо оптимі-
зації соціально-психологічного клімату в колективі.

43. Консультування керівників навчальних закладів щодо поліп-
шення стилю керівництва.

44. Консультування керівників навчальних закладів щодо ділово-
го спілкування. 

45. Індивідуальне консультування вчителів школи з їхніх про-
фесійних та особистих проблем.

46. Психолого-консультативна допомога батькам у вихованні ді-
тей.

47. Психологічне консультування батьків з проблем оптимізації 
сімейного виховання, міжособистісних стосунків, взаємин з 
дітьми.

48. Психологічне консультування батьків з проблем оптимізації 
психологічної підтримки особистості дитини.

49. Психологічне консультування батьків з проблем оптимізації 
взаємодії батьків з навчально-виховним закладом.

50. Психологічне консультування батьків з психологічних аспек-
тів професійної орієнтації дітей. 

51. Психологічне консультування батьків з проблем профілакти-
ки важковиховуваності та правопорушень, алкоголізму, нар-
команії, токсикоманії. 

52. Особливості психологічного консультування батьків підлітків. 
53. Психологічне консультування у середніх, спеціальних та ви-

щих навчальних закладах.
54. Психологічне консультування у середніх спеціальних навчаль-

них закладах.
55. Психологічні проблеми, що виникають у студентів середніх 

спеціальних навчальних закладів. 
56. Консультування з проблем комунікації та усунення конфлікт-

них ситуацій у вузах. 
57. Консультування із проблем конкретизації вибору професійної 

діяльності.
58. Проблеми психологічного консультування у вищих навчаль-

них закладах.
59. Методи консультативної роботи із студентами вищих навчаль-

них закладів.
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60. Використання гештальттерапії у консультативному процесі 
вищої школи.

61. Застосування психодрами практичним психологом у вищій 
школі.

62. Використання методів когнітивної психології у роботі прак-
тичного психолога у вищій школі.

63. Застосування психоаналізу у консультативній діяльності 
практичного психолога в навчальному закладі.

64. Застосування біхевіоризму та інших напрямів у консультуван-
ні студентів вищих навчальних закладів.

65. Консультування студентів вищих навчальних закладів із проб-
лем профорієнтації.

66. Консультування студентів вищих навчальних закладів із проб-
лем професійної адаптації.

67. Психологічна допомога викладачам середніх спеціальних і ви-
щих навчальних закладів.

68. Консультування викладачів середніх спеціальних та вищих 
навчальних закладів із професійних та особистих психологіч-
них проблем. 

69. Індивідуальне психологічне консультування працівників ви-
щої школи.

70. Індивідуальне психологічне консультування працівників се-
редньої спеціальної школи. 

71. Використання групової роботи у консультативному процесі у 
вищих і середніх спеціальних закладах освіти. 

72. Психологічне консультування керівників середніх спеціаль-
них закладів. 

73. Психологічне консультування керівників вищих навчальних 
закладів.

74. Психологічне консультування керівників середніх спеціаль-
них і вищих навчальних закладів із проблем педагогічного ме-
неджменту. 

75. Стиль керівництва у закладах освіти. 
76. Проблема психологічного клімату у педагогічному колективі. 
77. Психологічні чинники підвищення ефективності керівництва 

педагогічним колективом.
78. Завдання практичного психолога у дошкільних навчальних 

закладах.
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79. Проблеми, що має розв’язувати психолог-консультант у мо-
лодшій школі.

80. Завдання психолога-консультанта у середній школі.
81. Завдання психолога-консультанта у старшій школі.
82. Профорієнтаційна робота у середній школі.
83. Діяльність практичного психолога з професійної орієнтації у 

старшій школі.
84. Профорієнтаційна робота у школі.
85. Професійна консультація у школі.
86. Консультування з профілактики конфліктних ситуацій у педа-

гогічному колективі.
87. Особливості застосування методу соціометрії у навчальних за-

кладах.
88. Консультативна робота психолога у середній школі.
89. Консультування підлітків із особистих проблем.
90. Психологічні проблеми, що є типовими для підлітків і потре-

бують консультативної допомоги.
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