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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціально-педагогічне 

консультування та спец медики консультування у системі соціально-

педагоігчної роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології соціально-

педагогічного консультування; мета, завдання, види соціально-педагогічного 

консультування; етичні вимоги до соціального педагога-консультанта; умови 

проведення, етапи та процедури; основні правила проведення соціально-

педагогічного консультування; зміст і організація консультування з приводу 

подружніх проблем; консультування батьків молодших школярів, підлітків, 

старшокласників. 

Міждисциплінарні зв’язки: соціальна педагогіка, технології соціально-

педагогічної роботи, дисципліни фахового спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Соціально-педагогічне консультування: теоретичний 

аспект. 

Змістовий модуль 2. Соціально-педагогічне консультування різних категорій 

клієнтів 

Змістовий модуль 3. Практика соціально-педагогічного консультування 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:  

розвиток професійної компетентності студентів, сприяння у засвоєнні 

теоретичних знань, практичних умінь, формування високого рівня готовності 

до здійснення соціально-педагогічного консультування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками консультування; 

 сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо змісту 

консультування як технології соціально-педігогічної діяльності; 

 навчити застосовувати техніки і прийоми індивідуального 

консультування; 

 сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для 

успішної консультативної роботи з клієнтом і формування професійної 

компетентності; 

 формувати у майбутніх фахівців готовність до здійснення соціально-

педагогічної консультативної діяльності з різними категоріями клієнтів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 теоретичні засади соціально-педагогічного консультування, зокрема 

поняття, мету, завдання, напрями, принципи соціально-педагогічного 

консультування; 

 технологію консультативної взаємодії з клієнтом (етапи 

консультативної бесіди, прийоми діагностичних процедур, техніки 
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формулювання питань, засоби використання рефремінгу, методику завершення 

консультативного діалогу та інше); 

 особливості консультативної соціально-педагогічної допомоги різним 

категоріям клієнтів; 

 суть і напрями соціально-педагогічного консультування у різних 

сферах життєдіяльності людини, зокрема освітній, правовій, соціально-

побутовій, медичній; 

вміти: 

 використовувати та інтегрувати набуті знання, уміння, навички у 

практичній професійній соціально-педагогічній діяльності; 

 надавати консультативну допомогу, а саме: встановлювати 

комунікативні відносини; діагностувати, аналізувати, оцінювати проблему 

клієнта; ставити завдання, здійснювати допомогу у прийнятті рішення; 

 дотримуватися етичних принципів і міжпрофесійної компетенції у 

роботі з клієнтом. 

На вивчення дисципліни відводиться 60 годин, 2 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Змістовий модуль 1. Соціально-педагогічне консультування: теоретичний 

аспект 

Тема. Консультування як вид соціально-психологічної та соціально 

педагогічної допомоги. Історичні корені психологічного консультування. 

Поняття психологічне консультування. Проблематика психоконсультативної 

допомоги у вітчизняній та зарубіжній психології. Співвідношення понять 

«психологічне консультування», «соціально-педагогічне консультування», 

«психокорекція», «психотерапія». Мета і завдання психологічного 

консультування. Принципи психологічного консультування. 

Тема. Характеристика видів психологічного та соціально-педагогічного 

консультування. Види психологічного консультування: за тривалістю, 

орієнтацією допомоги, характером допомоги, підходом. Разова консультація. 

Тривалість разової консультації. Проблематика разового консультування. 

Алгоритм дій практичного психолога в ході разової консультації. 

Короткострокове консультування. Тривалість та проблематика короткотривалої 

консультації. Алгоритм дій практичного психолога в ході короткотривалої  

консультації. Середньотривале консультування. Тривалість та проблематика 

середньотривалого консультації. Алгоритм дій практичного психолога в ході 

короткотривалої  консультації. Оформлення звітної документації в ході 

психологічного консультування.  

Тема. Особистість у соціально-педагогічному консультуванні. Загальне 

уявлення про особистість. Співвідношення понять «людина», «особистість», 

«індивідуальність». Психологічні проблеми особистості. Основні індикатори 

психологічної проблеми: негативні емоції, психічні стани, особливості 

поведінки, результати діяльності. Класифікація психологічних проблем: 
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соціально-психолого-індивідуальний вимір,  діяльнісний, генетичний. Життєві 

кризи особистості. Поняття життєвої кризи. Класифікація життєвих криз: 

зумовлені характером внутрішніх обставин, зумовлені зовнішніми умовами. 

Варіанти ставлення людини  до життєвої кризи: ігноруючи, перебільшуючи, 

демонстративне, волюнтариське, продуктивне. Стратегії розв’язання життєвої 

кризи: конструктивні, деструктивні. 

Тема. Напрями психологічного консультування. Основні техніки 

психоаналітичного консультування. Метод вільних асоціацій. Тлумачення 

(інтерпретація) сновидінь. Технічні прийоми психоаналітичного консультування 

К.Юнга. Терапія на піску. Особливості застосування та принципи піскотерапії. 

Інтерпретація символів у пісочній терапії. Казкотерапія. Особливості казки та її 

функції. Особливості біхевіорального підходу в консультуванні. Мета біхевіорального 

консультування: створення нових умов для навчання, зміна небажаної поведінки на 

бажану. Особистісно (клієнт) – центроване консультування. Мета клієнт-центрованого 

консультування. Умови, які необхідні для проведення клієнт-центрованого 

консультування. Основні постулати екзистенційних теорій особистості. Спеціальні 

техніки йоготерапії: метод сократівського діалога, прийом парадоксальних інтенцій, 

прийом дере флексії. 

Тема. Професійні вимоги до особистості консультанта. Особистісні якості 

консультанта. Якості консультанта за Волбергом, Сторром, Шнейдером. Модель 

ефективного консультанта: аутентичність, відкритість власному емоційному 

досвіду, розвиток самопізнання, сила особистості та ідентичності, толерантність 

до невизначеності, прийняття особистої відповідальності, постановка 

реалістичних цілей, емпатія.  Система цінностей консультанта. Вплив 

професійної діяльності на особистість консультанта. Основні загрози 

консультанта (загроза втратити особистісну ідентичність, загроза психічним 

розладам). Синдром вигорання у консультанта. Причини «синдрому 

вигорання». Шляхи подолання емоційного вигорання. 

Тема. Вимоги до організації та проведення соціально-педагогічного 

консультування. Організація процесу консультування. Стадії психологічного 

консультування за Ю.Альошиною, Р. Мейєм, О.Бондаренком. Особливості 

консультативного контакту. Поняття консультативного контакту. Риси 

консультативного контакту: емоційність, інтенсивність, конфіденційність, 

підтримка. Компоненти консультативного контакту: фізичні (час і місце 

консультування, просторова дистанція), емоційні (атмосфера довіри, щирість, 

емпатія). Позиції консультанта в ході психологічного консультування: позиція 

«зверху», «на рівних», «радника». Прагматична модель змін людини К. Левіна. 

стадії у процесі змін клієнта. 

Тема. Інтерв’ю (психологічна бесіда) як основний метод соціально-

педагогічного консультування. Стадії психологічної бесіди за Айві. Стадія 

структурувания (підготовчий етап). Попереднє знайомство з клієнтом: 

отримання відомостей про клієнта, встановлення контакту, вияв очікувань, 

укладання контракту. Умови контракту. Стадія інформації про контекст теми 

(діагностичний етап). Тривалість стадії. Скарги за Століним: за спрямованістю, 

самодіагноз, проблема, запит. Завдання консультанта на стадії збору 

інформації. Стадія бажаний результат ( діагностичний етап). Стратегії роботи з 

бажаним результатом. Завдання психолога на діагностичному етапі. Стадія 
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вироблення альтернативних рішень (корекційний етап). Завдання психолога на 

даній стадії. Технічні прийоми колекційного впливу: робота зі списком, робота 

з притчею, вироблення альтернативних рішень. Стратегія вироблення 

альтернативних рішень. Вироблення альтернативних варіантів за допомогою 

техніки «Уолта Діснея». Стадія переходу від планування до дії (заключний 

етап). Стратегія роботи консультанта з клієнтом на заключному етапі. 

Узагальнення психологом у формі резюме результатів взаємодії з клієнтом. 

Спонукання клієнта до застосування «виробленої програми» у реальному житті. 

Обговорення питань, що стосуються подальших відносин з клієнтом. 

 

Змістовий модуль 2. Соціально-педагогічне консультування  

різних категорій клієнтів 

Тема. Соціально-педагогічне консультування сім’ї. Актуальність реалізації 

соціально-педагогічного консультування сім’ї. Функції консультативної роботи 

з сім’єю. Консультування майбутнього подружжя. Аналіз звернень молоді з 

питань підготовки до сімейного життя. Проблеми молодої сім’ї та роль 

соціального педагога  уїх подоланні. Особливості консультативної допомоги 

сім’ям з питань стабілізації сімейних стосунків. Педагогічна консультативна 

допомога батькам у розв’язанні проблем сімейного виховання, налагодження 

стосунків з дітьми, організації дозвілля тощо. Зміст соціально-педагогічного 

консультування прийомної сім’ї. Консультування як один з методів соціального 

супроводу прийомної сім’ї. Особливості консультування членів сім’ї, що 

виховують дитину з особливими потребами.  
Тема. Соціально-педагогічне консультування в загальноосвітніх закладах та 

установах системи охорони здоров’я. Характеристика запитів консультування 

у сфері освіти і системі охорони здоров’я.  Напрями, види, зміст 

консультативної діяльності соціального педагога у загальноосвітніх закладах, 

інтернатних установах. Особливості консультування батьків та педагогів з 

проблем шкільної адаптації та успішності; методики формування здорового 

способу життя, профілактики девіантної поведінки тощо. Роль соціального 

педагога у наданні консультативних послуг у галузі охорони здоров’я (форми 

інтервенцій, підходи у консультуванні). Консультування осіб, хворих на ВІЛ-

інфекцію/СНІД.  
Тема. Консультативна соціально-педагогічна допомога клієнтам різних 

вікових груп, з адиктивною поведінкою, безробітним. Особливості 

консультування різних вікових груп: дітей, підлітків, молоді, дорослих, людей 

похилого віку. Специфіка соціально-педагогічного консультування з проблем 

вікових криз. Умови ефективної діяльності консультанта у роботі з дітьми. 

Зміст консультативної допомоги підліткам, молоді по вирішенню проблем 

самореалізації; формування взаємостосунків з однолітками; запобігання, 

профілактика і корекція різних форм дезадаптації. Модель соціально-

педагогічного консультування осіб з адиктивною поведінкою. Поняття 

профорієнтаційного соціально-педагогічного консультування. Функції 

профконсультації у службі зайнятості. Особливості профорієнтацій-ного 

консультування учнів і випускників навчально-виховних закладів. Схема 
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організації консультативної допомоги безробітним у ситуації втрати чи пошуку 

роботи. 
 

Змістовий модуль 3. Практика соціально-педагогічного консультування 

 

Тема. Консультативні навички. Встановлення та підтримка контакту. 

Спостережливість психолога, соціального педагога (хода, постава, поза, жести). 

Підтримка зорового контакту. Ключі очного доступу. Правила активного слухання у 

психологічному консультуванні. Навички слухання. Механізми зворотного зв’язку. 

Тема. Використання психологічних технік у соціально-педагогічному 

консультуванні. Використання рапорту у психологічному консультуванні. Поняття 

про рапорт. Рапорт як необхідна умова співробітництва та ефективної 

консультативної взаємодії. Основні патерни для калібрування на початку 

інтерв'ю (за Айві): контакт очей, мова тіла, характеристика мовлення, 

дотримання теми. Підстройка або приєднання − як встановлення і підтримання 

рапорту з клієнтом упродовж певного проміжку часу шляхом вживання в його 

реальність через його невербальні прояви, емоції, думки, побажання. 

Репрезентативні системи та їх використання у психологічному консультуванні. 

Поняття про репрезентативні системи. Види репрезентативних систем: аудіал, 

візуал, кін естетик. Критерії  визначення провідної репрезентативної системи. 

Викорисистання мета-моделі у психологічному консультуванні. Метамодель як 

набір засобів для створення кращої комунікації. Відновлення пропусків та 

заповнення прогалин у мовленні. Способи роботи з пропусками: вилучення 

узагальнення (прості вилучення, неконкретні прикметники, пропуски в 

порівняннях). Застосування рефреймінгу у психологічному консультуванні. 

Поняття про рефреймінг. Типи рефреймінгу: рефреймінг змісту, рефреймінг 

контексту, ауторефреймінг. 
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3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку 

клієнта: навч. посіб. / А. Айві; пер. з англ. О. Абесонової. – К.: Сфера, 1998. – 

342 с. 

2. Васьківська С. В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: технологія 

ведення консультативного діалогу / С. В. Васьківська. – К.: Главник, 2006. – 128 с. 

3. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / 

Д. В. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика. – К.: Академія, 2003. – 288 с. 

4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 

Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с. 

5. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога: 

навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Л. М. Завацька. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2008. – 240 с. 

6. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального 

працівника з клієнтом / За ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 87 с. 

7. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога: навч.-метод. посіб. / 

С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ: Вид-во ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 562 с. 

 

Допоміжна література 

1. Васьківська С. В. Підвищення професійної компетентності психолога-

консультанта програми ССМ «Громадська приймальня»: метод. матеріали / 

С. В. Васьківська. – К., 1999. – 65 с. 

2. Вайнола Р. X. Технології соціально-педагогічної роботи: курс лекцій [для 

вищ. навч. закл.] / Р. Х. Вайнола. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. –152 с. 

3. Вітвицька С. С. Формування гностичних умінь у студентів в процесі вивчен-

ня педагогічних дисциплін як педагогічна проблема / С. С. Вітвицька // 

Формування виховних умінь майбутніх педагогів: зб. наук. пр. / За ред.  

О. Дубасенюк. – Житомир: ЖДПІ, 1996. – С. 87-99. 

4. Горностай П. П. Методи дії в навчанні та супервізії психологів-консуль-

тантів / П. П. Горностай // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. 

наук. пр. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 209. Педагогіка та психологія. –  

С. 30-35. 

5. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навч. посіб. для персоналу 

дитячих установ, опікунів, соц. працівників / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова,  

О. О. Старець, О. І. Карпенко, М. В. Рядова, І. В. Пєша, О. П. Порік,  

Н. В. Леончук. – К.: Кобза, 2003. – 167 с. 

6. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка: підруч. / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – К.: 

МАУП, 2002. – 232 с. 

7. Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах 

університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологіч-

ний аспекти: моногр. / О. Г. Карпенко; Національний педагогічний ун-т імені 

М. П. Драгоманова. – Дрогобич: Коло, 2007. – 369 с. 

8. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка // Соціальна робота: навч. посіб. /  

Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с. 
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9. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики: навч. посіб. / С. Б. Комінко, 

Г. В. Кучер. – Тернопіль: Карт-баланш, 2005. – 406 с. 

10. Консультування з питань вагітності: навч. посіб. / За заг. ред. Н. Я. Жилки, 

О. Г. Карагодіної. – К.: Кобза, 2007. – 136 с. 

11. Консультування сім’ї: метод. поради для консультування батьків: у 2-х ч. / 

За ред. В. Г. Постового. – К.: ДЦССМ, 2003. – Ч. 2. – 303 с. 

12. Основи психолого-управлінського консультування: навч. посіб. / Л. М. Кара-

мушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: 

МАУП, 2002. – 136 с. 

13. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К.: 

Кондор, 2008. – 356 с. 

14. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – 

К.: Кондор, 2005. – 560 с. 

15. Полтавець В. І. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. І. Пол-

тавця. – К.: Видавничий дім «KM Academia», 2000. – 236 с. 

16. Професійна етика соціального педагога: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ: 

Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 562 с. 

17. Романенкова Л. О. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи у 

галузі охорони здоров’я (з досвіду роботи): моногр. / Л. О. Романенкова; 

Запорізький державний у-т. – Запоріжжя: ЗДУ, 2008. – 388 с. 

18. Семиченко В. А. Психологія спілкування: навч. посіб. / В. А. Семиченко. – 

К.: Магістр-S, 1998. – 112 с. 

19. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закладів / В. Є. Сорочинська. – К.: Кондор, 2005. – 208 с. 

20. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. А. Й. Капської. – К.: 

ІЗМН, 1998. – 220 с. 

21. Соціальна педагогіка: підруч. / [А. Й. Капська, Л. І. Мішик, З. І. Зайцева та 

ін.]; за ред. А. Й. Капської. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2003. – 256 с. 

22. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк,  

О. В. Безпалько та ін.]; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 336 с. 

23. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч. [для студ. вищ. навч. 

закладів] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.]; за ред.  

І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с. 

24. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. / За заг. ред.  

А. Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с. 

25. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування: посіб.: у 2-х ч. /  

Т. Титаренко. – К.: Главник, 2007. – Ч. 1. – 143 с. 

26. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування: навч. посіб. / Г. О. Хо-

мич, Р. М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с. 

27. Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб. / Л. Л. Хоружа. – 

К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – 96 с. 

28. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для пра-

цівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, 

Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік (усний). 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та 

письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових 

контрольних робіт, усних екзаменаційних завдань. 


