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І. Пояснювальна записка 

Спецкурс «Особливості психологічного консультування підлітків» 

спрямований на поглиблення психологічних знань студентів Інституту 

соціальної роботи та управління з урахуванням специфіки їх майбутньої 

педагогічної діяльності. Вона визначається безпосереднім міжособистісними 

взаємодіями (індивідуальні та групові консультації) з підлітками.  

Метою даного спецкурсу є формування у студентів умінь проводити 

консультативні бесіди з підлітками, встановлювати з ними контакт, 

допомагати у вирішенні особистісних і міжособистісних проблем, 

застосовувати комплекс консультативних методів, що сприяють розвитку і 

гармонізації їх особистості.  

Основними завданнями спецкурсу виступають: 

- вивчення теоретичного матеріалу з питань консультування як виду 

практичної психологічної допомоги дітям різних вікових категорій; 

-розширення психологічних знань про загальні схеми та моделі  

консультативної роботи з учнями  підліткового віку; 

- усвідомлення значущості ролі практичного психолога, соціального 

працівника у міжособистісних взаємодіях з підлітками; 

- посилення мотивації студентів до роботи з підлітками; 

- підвищення особистісного та професійного зростання студентів завдяки 

засвоєнню окремих методів індивідуального і групового консультування в 

роботі з учнями підліткового віку. 

 Спецкурс «Особливості психологічного консультування підлітків» 

складається з одного модуля в якому передбачається розглянути наступні 

теми:  

1. Теоретичні аспекти психологічного консультування. 

2. Специфіка консультативної роботи з підлітками. 

3. Методи психологічної діагностики підлітків у процесі консультування.  



4 
 

 

4. Технології консультування підлітків. 

5. Когнітивно-біхевіоральний підхід до консультування підлітків.  

6. Розвиток моральної самосвідомості підлітків у процесі їх психологічного 

консультування. 

Вивчення зазначеного спецкурсу передбачає формування у студентів таких 

психологічних знань:  

- теоретичні основи процесу психологічного консультування, його етапи, 

форми та методи впливу; 

- сутність базових понять процесу діалогічного спілкування (емпатійне 

слухання, конгруентність, безумовне прийняття, раппорт і т.д.); 

-  особливості консультативної роботи з учнями підліткового віку; 

- методи когнітивно-біхевіорального консультування в роботі з підлітками. 

 На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані такі уміння:   

- використовувати різні схеми консультування підлітків в умовах навчально-

виховних закладів; 

- підбирати комплекс діагностичних методів для виявлення пізнавальних і 

особистісних характеристик підлітків; 

- проводити консультативну бесіду, згідно п’ятикрокової моделі А. Айві;  

- визначати сутність особистісних та міжособистісних проблем підлітків; 

- диференціювати ірраціональні переконання, змішані почуття та форми 

дезадаптивної поведінки підлітків; 

- використовувати методи когнітивно-біхевіорального підходу у 

консультуванні учнів підліткового віку; 

- складати плани подальшої консультативної роботи. 
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ІІ. Тематичний план 

для студентів Інституту соціальної роботи та управління 

Загальна кількість годин – 56 години, аудиторних – 30 години. 

Лекції - 20 годин. 

Семінарські заняття – 10 годин. 

Самостійна робота - 26 годин. 

N 

n/n 

Тема Кількість годин Самостійна 
робота Всього Аудиторна робота 

Всього 
аудиторних 

Лекції Семінарські 

 Модуль1. 
Психологічне 
консультування у 
роботі практичних 
психологів з 
підлітками 

     

1. Теоретичні аспекти 
психологічного 
консультування 
 

6 2 2 - 4 

2. Специфіка 
консультативної 
роботи з 
підлітками 
 

8 4 4 - 4 

3. Методи 
психологічної 
діагностики у 
консультативній 
роботі з підлітками  
 

6 2 2 - 4 

4. Технології 
консультування 
підлітків 

18 14 6 6 4 
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5. Когнітивно-
біхевіоральний 
підхід 
до консультування 
підлітків  
 
 

10 6 4 2 4 

6. Розвиток 
моральної 
самосвідомості 
підлітків у процесі 
їх психологічного 
консультування 
 

10 4 2 2 6 

 Загальна кількість 
годин 

56 30 20 10 26 

 

III. Зміст програми 

Модуль 1. Особливості консультативної роботи з підлітками 

 Тема 1. Теоретичні аспекти психологічного консультування 

1.1. Основні види психологічної допомоги. 

- Поняття психологічного консультування, інтерв’ювання, психотерапія, 

психокорекція. Основні завдання психологічного консультування 

(діагностичне і терапевтичне). Форми консультування: 1) індивідуальна - 

однократні і багатократні; консультації за особистим зверненням; в 

результаті виклику або направлення до психолога; без додаткового 

тестування, з додатковим тестуванням; без залучення методів психологічної 

корекції та з залученням цих методів; ізольовані та комбіновані (які 

проводяться поряд з соціально-психологічним тренінгом); 2) групова - 

лабораторний тренінг, активна соціально-психологічна підготовка, активне 

соціальне навчання, соціально-психологічний тренінг.  

1.2. Зарубіжні та вітчизняні підходи до консультування. 

- Теорії консультування (когнітивна, А. Бека; поведінкова, Дж. Уотсона, Б.Ф. 

Скіннера; екзістенційна, Р.Мея, І Ялома; логотерапія, В. Франкла; 
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трансактний аналіз Е. Берна; особистісно-центрована К. Роджерса; гештальт-

консультування Ф. Перлса), їх відмінності та методи.   

- Вітчизняні підходи до консультування. Діалогічний підхід у 

індивідуальному консультуванні (О.О. Бодальов, А.Ф. Коп'єв, О.Б. Орлов). 

Особистісно орієнтований підхід (Г.С. Абрамова, Т.П. Гаврилова, 

В.Е. Пахальян, Т.О. Флоренська). 

1.3. Моделі консультативної роботи. 

- П'ятикрокова модель консультування А. Айві: 1) взаєморозуміння / 

структурування; 2) збір информації – визначення проблеми; 3) визначення 

бажаного результату; 4) аналіз альтернатив і зіставлення неузгодженостей; 5) 

узагальнення (перехід від навчання до дій). 

- П'ятикрокова модель консультування С. Шея: 1) знайомство; 2) вступна 

частина бесіди; 3) основна частина; 4) заключна частина; 5) закінчення. 

- П'ятикрокова модель консультування Р. Фоли, Б. Шарфа: 1)  допомога 

клієнту в подоланні психологічного дискомфорту; 2) отримання інформації; 

3) підтримка контролю; 4) підтримка емоційного контакту; 5) завершення 

бесіди; 

- Чотирьохфазна модель консультативної бесіди Ю.Є. Альошиної:  1) 

знайомство і початок бесіди; 2) розпитування клієнта, формулювання і 

перевірка консультативних гіпотез; 3) корекційний вплив; 4) завершення 

бесіди. 

Основні поняття: психологічне консультування, інтерв’ювання, 

психотерапія, психокорекція, індивідуальне та групове консультування, 

внутрішня діалогічність, позиція метазнаходження, діалогічна позиція. 

 

Питання для самостійної роботи 

1. Самостійно опрацювати книгу Дж. Соммерз-Фланаган, Р. Соммерз-

Фланаган Клиническое интервьюрование. – М.: Вильямс, 2006. – 

(Самосознание консультанта С. 54-64).  

2. Охарактеризувати особливості іміджу психолога –консультанта. 
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Теми доповідей і рефератів 

1. Значущість психологічного консультування для розвитку особистості.  

2. Історія розвитку психологічного консультування. 

3. Модель особистості ефективного психолога-консультанта. 

4. Етичні і правові аспекти консультування.  

5. Особливості консультування жінок та чоловіків. 

6. Культурно-історична теорія в практиці психологічного консультування. 

7. Особливості професійного мислення психолога-консультанта.  

 

Література до теми 

2, 4, 6, 9, 12, 20, 23, 33, 34, 36, 48, 51, 55, 69, 70, 74, 80. 

  

Тема 2. Специфіка консультативної роботи з підлітками 

2.1. Особливості розвитку особистості у підлітковому віці. 

- Типові властивості особистості підлітка (активний пошук самореалізації, 

самоаналіз, розвиток самосвідомості, амбівалентність почуттів, реакція 

емансипації, егоцентризм, почуття невпевненості, ідентичність, 

конформність, прагнення до створення ідеалів). 

- Закономірності особистісного зростання підлітків: глобальний інтерес до 

самого себе, особистісна рефлексія, усвідомлення світу нових власних емоцій 

і почуттів, особистісна саморегуляція, амбівалентне ставлення до власного Я, 

осмислення своїх моральних якостей та їх самооцінка, усвідомлення 

особистісних мотивів вчинків. (І.С. Булах).   

2.2. Основні підходи до консультування підлітків з метою вирішення їх 

особистісних і міжособистісних проблем. 

- Віково-психологічний підхід до консультування дітей і підлітків (Г.В. 

Бурменська, О.О. Карабанова, Є.І. Захарова). 

- Особистісно орієнтований підхід до консультування підлітків 

(Т.П. Гаврилова, Г.С. Абрамова, Т.П. Флоренська). Його основні принципи: 
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гуманність, безоцінне ставлення до іншого, психологічна безпека, 

анонімність, активність, розмежованість особистих і професійних відносин. 

- Когнітивно-біхевіоральний підхід до консультування підлітків 

(Ю.С. Шевченко, А. Гольдштейн, Д. Гіббс, Д. Поттер). Принципи 

когнітивно-біхевіорального підходу. 

- Основні завдання когнітивно-біхевіорального консультування.  

2.3. Загальні схеми консультативної роботи з підлітками. 

- Алгоритм віково-психологічного консультування (Г.В. Бурменська, 

Є.І. Захарова, О.О. Карабанова);  

- Схема шкільного консультування (А.Ф. Ануфрієв, О.Р. Бусарова);  

- Схема роботи дитячого психолога-консультанта із застосуванням 

клінічного методу (Н.І. Гуткіна). 

2.4. Технології створення консультативного альянсу психолога з підлітком. 

- Основні умови контакту консультанта з підлітками (добровільність, 

конфіденційність, відповідальність, безумовне прийняття, конгруентність, 

емпатійність). 

- Позиція психолога при взаємодії з підлітком: наставництво, 

співробітництво (О.Н. Усанова).  

- Стадії створення довірливих взаємин: 1) накопичення згоди — 

нейтралізація негативних установок учня у процесі спілкування, проведення 

бесід на нейтральні й актуальні теми; 2) пошук спільних інтересів, часткове 

переключення на обговорення особистісних якостей вихованця; 3) взаємне 

прийняття для обговорення особистісних якостей (на цьому етапі переважно 

позитивних); 4) виявлення якостей, небезпечних для взаємодії; 5) 

індивідуальні взаємодії та взаємна адаптація партнерів; 6) узгоджена 

взаємодія — повне взаєморозуміння та довіра (Л.Б. Філонов). 

- Модель консультативної роботи з підлітками О.В. Хухлаєвої. 

2.5. Консультування підлітків з різними проблемами. 

- Консультування підлітків по питанням міжособистісних взаємин (Н.Ю. 

Журавльова, П.П. Горностай, С.В. Васьківська,  Н.В. Самоукіна) 
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- Консультування підлітків з акцентуаціями характеру (Р.В. Овчарова). 

Методи психокорекційної роботи з акцентуйованими підлітками в урочній та 

неурочній діяльності. 

Основні поняття: віково-психологічне консультування, безумовне 

прийняття, конгруентність, емпатійність, конфіденційність, особистісно 

орієнтований  підхід до консультування, акцентуації характеру.   

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Самостійно опрацювати книгу Овчарова Р.В. Технология практического 

психолога образования: Учеб. Пособие для студентов вузов и практических 

работников. – М.: ТЦ Сфера при участии «Юрайт – М», 2001. – С. 304-314 

(Консультативная работа с подростками, постраждавшими от насилия). 

2. Охарактеризувати специфіку групової консультативної роботи з 

підлітками.  

3. Консультативна робота з батьками підлітків. 

 

Теми доповідей і рефератів 

1. Розвиток саногенного мислення у підлітків. 

2. Специфіка консультування делінквентних підлітків. 

3. Консультативна робота з підлітками з питань особистісного зростання. 

4. Психологічне консультування дезадаптованих підлітків. 

5. особливості консультування аддіктивних підлітків. 

 

Література до теми 

2, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 41, 42, 50, 57, 58, 62, 71, 72, 78, 80, 

83, 87.  

   

Тема 3. Методи психологічної діагностики у консультативній роботі з 

підлітками  

3.1. Загальні поняття психодіагностики. 
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- Поняття психодіагностики, психодіагностичний діагноз, 

психодіагностичний прогноз. 

- Завдання психодіагностичного обстеження підлітків. 

- Використання психодіагностичних методів у консультативній роботі з 

підлітками.  

3.2. Методи діагностики пізнавальних процесів підлітків. 

- Методи діагностування пам'яті (методика визначення короткочасной 

пам’яті, заучування 10 слів, відтворення розповіді). Методи діагностування 

уваги («Таблиці Шульте», методика «Інтелектуальна лабільність). Методи 

діагностування мислення («Толкування прислів’я», «Прості аналогії», 

«Порівняння понять», «Виокремлення суттєвих ознак»). Методи 

діагностування інтелекту (ШТРР, культурно-вільний тест на інтелект 

Р.Кеттелла).  

3.3. Методи діагностики особливостей особистості учнів підліткового віку. 

Тест шкільної тривожності Філліпса, методика «Незакінчені речення», тест-

опитувальник Шмішека, опитувальники Г. Айзенка, ПДО Лічко, 16 PF 

опитувальник Р. Кеттелла, ДДЛ, методика Розенцвейга.    

3.4. Методи діагностики міжособистісних стосунків підлітків. 

- Соціометрія, тест Томаса, методика діагностики міжособистісних стосунків 

Т.Лири. 

3.5. Психодіагностичний інструментарій для виявлення в особистості 

підліткового віку розвитку структурних компонентів моральної 

самосвідомості. 

- Когнітивного (методика «Моє розуміння моральних якостей», методика 

«Вивчення особистісної рефлексії та інтроспекції»); емоційно-ціннісного 

(методика «Виявлення домінуючих ціннісних орієнтацій», методика 

«Діагностика рівня емпатії», методика «Визначення почуття 

відповідальності»); поведінкового (методика «Виявлення ступеня прояву 

самоконтролю в емоційній сфері, діяльності та поведінці», опитувальник 

«Особистий вибір»). 
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- Методи вимірювання ефективності консультування підлітків з розвитку їх 

моральної самосвідомості.  

Основні поняття: психодіагностика, психологічний діагноз, психологічний 

прогноз, тест, психометрія, проективні методи, стандартизовані 

опитувальники.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Підібрати блок психодіагностичних методик, як допоміжний засіб у 

процесі консультування підлітків з різними проблемами. (Приклади 

консультативних ситуацій підлітків - Васьковская С.В., Горностай П.П. 

Психологическое консультирование: Ситуац. задачи. - К.: Вища шк., 1996. - 

192 с.)  

 

Теми доповідей і рефератів 

1. Психодіагностика як галузь практичної діяльності психолога. 

2. Шкільна психодіагностика та її специфіка.   

3.  Вимоги до психодіагностичного дослідження, його процедура.  

4. Методи діагностики соціально-дезадаптованих підлітків. 

 

Література до теми 

27, 31, 49, 59, 62. 

 

Тема 4. Технології консультування підлітків 

4.1. Уважне слухання, як основа для конструктивного спілкування. 

- Основні елементи уважної поведінки консультанта (контакт очей, 

конгруентна невербальна поведінка, якості голосу, уважне слухання). 

- Запитання (відкриті, закриті). 

- Спостерігання за невербальною (міміка, жести, пози) та вербальною 

(позитивне або негативне Я-твердження) поведінкою підлітка; виявлення 

суперечностей між ними. 
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- Заохочування, переповідання і підсумування.  

- Відображення почуттів. Вербальні та невербальні прояви почуттів. Техніки 

відображення почуттів. Змішані почуття. Важливість акценту на позитивних 

почуттях підлітків. 

- Приклади проведення пятистадійного консультування, за допомогою 

навичок вислуховування. 

- Виявлення конфронтацій між двома твердженнями, між твердженням і 

контекстом, між висловлюваннями та невербальною поведінкою, між двома 

формами невербальної поведінки. Робота в напрямку подолання 

неузгодженостей і змішаних повідомлень.  

- Концентрування. Шість сфер аналізу зосередження: фокусування на клієнті, 

проблемі, інших, групі, консультанті, оточенні.   

-Зясування і відображення значень підлітка. Виявлення значущих думок, 

переконань, почуттів.  

4.2. Навички впливу у консультативній роботі.  

- Директиви, логічні висновки, саморозкриття, зворотний зв'язок, 

інтерпретація, інформація, порада, вказівка, пропозиція, підсумок з метою 

впливу.  

- Планування подальших консультацій. 

Основні поняття: невербальна поведінка, конфронтація, переповідання, 

директиви, концентрування.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Продумати план первічної консультації з підлітками. (Приклади 

консультативних ситуацій - Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому 

консультированию: Учеб пособие. – М.: Ось-89, 2003. – С. 216-217). 

2. Самостійно опрацювати книгу Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і 

консультування: сприяння розвитку клієнта. Пер. з англ. О. Абесонової. - 

Навч. посібник. - К.: Сфера, 1998. - С. 27-34 (Ієрархія мікронавичок). 

3. Самостійно опрацювати книгу Соммерз-Фланаган Дж., Соммерз-Фланаган 
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Р. Клиническое интервьюрование. – М.: Вильямс, 2006. – С. 95-168 

(Слушание и развитие взаимоотношений). 

 

Теми доповідей і рефератів 

1. Методи дослідження експресивної поведінки людини. 

2. Психопантоміма як метод розвитку розуміння невербальної поведінки 

інших людей. 

3. Характеристика експресивного вираження базових емоційних станів.   

4. Особливості використання навичок впливу у різних консультативних 

підходах. 

5. Специфіка консультування підлітків з змішаними почуттями. 

Література до теми 

3, 4, 26, 46, 47, 63, 74, 81, 82, 84, 87. 

 

Тема 5. Когнітивно-біхевіоральний підхід до консультування підлітків 

5.1. Особливості  когнітивно-біхевіорального підходу. 

- Зв'язок когнітивно-біхевіорального підходу з гуманістичним та 

психоаналітичним підходами.  

- Питання ефективності когнітивно-біхевіорального підходу у роботі з 

підлітками (Ю.С. Шевченко, А. Гольдштейн). 

 - Позиція психолога-консультанта відносно підлітків у процесі 

консультативної роботи. 

- Специфіка раціонально-поведінкового консультування А. Елліса 

(іраціональні думки, іраціональні переконання).  

- Концептуальна модель когнітивного консультування по А.Беку. 

5.2. Специфіка когнітивного консультування.  

- Автоматичні думки, їх особливості. Способи диференціації базових емоцій 

від автоматичних думок. 
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- Когнітивні викривлення, або логічні помилки (виборча абстракція, 

понадгенералізація, перебільшення, персоналізація, дихотомічне мислення, 

необґрунтовані висновки).   

- Види переконань: адаптивні та не адаптивні; проміжуточні та глибинні. 

5.3. Методи когнітивно-біхевіорального консультування підлітків. 

- Методи: зміна паттернів мислення, «сократівський діалог», корекція 

іраціональних установок, АВС–аналіз, рефреймінг, планування, активне 

інструктування та внутрішнэ самоінструктування, «оволодіння послідовним 

систематичним самоконтролем», репетиція поведінки, «тренування 

наполегливості», методи релаксації.  

- Домашні завдання, як основна форма когнітивно-біхевіорального  

консультування. 

Основні поняття:  когнітивно-біхевіоральне консультування, адаптивні та 

неадаптивні переконання, автоматичні думки, глибинні переконання, 

когнітивні викривлення, іраціональні установки, паттерни мислення, виборча 

абстракція, понадгенералізація, перебільшення, персоналізація, дихотомічне 

мислення, необґрунтовані висновки.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Порівняти стилі роботи гуманістичного та когнітивно-біхевіорального 

консультантів. 

2. Охарактеризувати різницю між автоматичними думками і їх 

інтерпретаціями. 

3. Розкрити відмінності автоматичних думок від емоцій. 

4. Описати роботу з власними автоматичними думками. 

5. Дослідити власні когнітивні викривлення за допомогою методів АВС-

аналіз та зміна патерів мислення. 

6. Виявити свої проміжні та глибинні переконання.  
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7. Самостійно опрацювати книгу Дж.С. Бек Когнитивная терапия: полное 

руководство. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – С. 33 – 44 (Когнитивная 

концептуализация).   

 

Теми доповідей і рефератів 

1. Формування конструктивної поведінки особистості. Соціально-когнітивна 

теорія А.Бандури. 

2. Практичне застосування біхевіоральної теорії Скіннера. 

3. Вплив глибинних переконань на життя людини.   

 

Література до теми 

7, 8, 11, 23, 24, 44, 48, 53, 88. 

 

 

Тема 6. Розвиток моральної самосвідомості підлітків у процесі 

психологічного консультування 

6.1. Загальне поняття про моральну самосвідомість підлітків. 

- Поняття моральна самосвідомість. Складові структури моральної 

самосвідомості (когнітивна, емоційно-ціннісна та поведінкова). Специфіка 

розвитку складових моральної самосвідомості особистості підліткового віку.  

Характеристика критеріїв та рівнів розвитку моральної самосвідомості у 

підлітків.  

6.2. Консультативна робота з підлітками. 

- Концептуальна модель консультування підлітків з розвитку їх моральної 

самосвідомості. 

- Особливості морального зростання підлітків у процесі їх індивідуального 

консультування.  

- Групова консультативна робота з розвитку моральної самосвідомості 

підлітків (ознайомлення з програмою соціально-психологічного тренінгу, 

завданнями, структурою занять). 
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- Психотренінгові вправи з розвитку окремих складових моральної 

самосвідомості: 

- Вправи, спрямовані на розвиток здатності підлітків до розуміння та 

диференціації моральних понять (бесіди, дискусії, диспути на різну тематику: 

«Що таке добро?», «Гуманне ставлення до людей», «Характер», диспут про 

дружбу, робота з етичним словником). 

-  Вправи, спрямовані на розвиток рефлексії (аналіз альтернативних 

ситуацій).  

- вправи спрямовані на розвиток інтроспекції («Мої достоїнства», «Не 

можу/Не хочу», «Як би я змінив місце проживання», «Мої ідеали», 

«Визначення цінних особистісних якостей», «Чарівна крамниця»). 

-  Вправи, спрямовані на розвиток моральних почуттів («Вправа для розвитку 

емоційно-ціннісної сфери», «Моральні переживання», «Наші почуття і 

емоції», вправа для розвитку почуття сорому, «Гнів, вина, образа», «З 

майбутнього в сьогодення»). 

-  Вправи, спрямовані на розвиток моральних цінностей (метод проектування 

моральних ситуацій, метод пояснення цінностей, метод трансформації 

моральних уявлень, «Моя система цінностей»). 

-  Вправи, спрямовані на розвиток моральної саморегуляції, самоконтролю, 

моральної поведінки (релаксаційні вправи, «Аналіз альтернативних 

ситуацій», вправа, спрямована на тренування здатності до самоконтролю, 

«Приймаю рішення», «Відповідальне рішення», «Моральний вибір», «Вибір 

життєвих завдань», «Мої добрі справи», «Внутрішня сила», «Шляхетний 

вчинок»).  

- Домашні завдання (написати твори за наступною тематикою: «Моє минуле, 

теперішнє і майбутнє», «Як я розумію поняття «совість», «Перспективи мого 

життя».  Виконати наступні вправи: «Говори тільки правду»,  «Відмовся від 

пліток», «Поміркуй про свої добрі справи», «Не заподій шкоди»). 
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 Основні поняття: моральна самосвідомість, переконання, цінності, 

рефлексія, інтроспекція, моральна саморегуляція, соціально-психологічний 

тренінг. 

  

Питання для самостійного опрацювання 

- Розробити плани консультативної роботи з підлітками. (Приклади ситуацій 

: 

1. За консультацією самостійно звернувся підліток Ігор К., який на самому 

початку першої зустрічі сформулював свою проблему так: «У мене не 

складаються відносини з однокласниками». 

На початкових етапах консультування, крім з'ясування і уточнення наявної 

проблеми, був констатований рівень розвитку основних складових моральної 

самосвідомості. У процесі психодіагностики у підлітка виявлено низький 

рівень моральних знань, моральної рефлексії та інтроспекції. При цьому 

визначено середній рівень розвитку дисциплінарної відповідальності, 

відповідальності за себе і відповідальності за іншого, такий же рівень 

розвитку емпатії. В ієрархії цінностей підлітка переважали такі ціннісні 

орієнтації, як: «Визнання з боку оточення», «Матеріальні», «Відпочинок», 

«Професійні», «Сімейно-побутові цінності», «Інтимне спілкування», 

«Самостійність», «Наявність мети і сенсу життя». На останньому місці в 

ієрархії його ціннісних орієнтацій знаходилися такі, як: «Творчість» і 

«Соціальний статус». Був визначений середній рівень розвитку 

самоконтролю та виявлено позитивне ставлення до моральних норм. Отже, 

результати психодіагностики дозволили на початку консультування 

спланувати не тільки тактичні, але й стратегічні завдання, спрямовані на 

корекцію функціонально ослаблених елементів моральної самосвідомості 

(підвищення рівня моральних знань, розвиток моральної рефлексії, здатності 

до інтроспекції і т.п.).  

2. До консультації звернулася Олена П., з якою проводилося психологічне 

діагностування особистісних якостей досліджуваної з використанням тестів, 



19 
 

 

спрямованих на з'ясування особливостей її моральної самосвідомості. За 

допомогою методик було виявлено високий рівень моральних знань і 

рефлексії, а також середній рівень розвитку інтроспекції. Крім того, у неї 

виявлено низький рівень відповідальності за себе, а також середній рівень 

дисциплінарної відповідальності й відповідальності за іншого. У системі 

цінностей Олени П. превалювали «Альтруїстичні», «Суспільно-політичні», 

«Сімейно-побутові» та «Інтимне спілкування», низький рейтинг займали такі 

цінності, як «Відпочинок» і «Соціальний статус». У дівчини був виявлений 

високий рівень емпатії, низький рівень самоконтролю в емоційній сфері й 

середній рівень самоконтролю діяльності і поведінки, а також позитивне 

ставлення до моральних норм.  

3. За допомогою звернулася учениця 9-го класу Наталка П. Три місяці тому 

дівчина познайомилася із сумнівною компанією підлітків, які іноді 

випивають, курять «травичку». І тепер її турбує питання: чи варто 

продовжувати цю дружбу?  

Результати діагностики показників її моральної самосвідомості показали  

наступне. Дівчина виявляє середній рівень моральних знань, низький рівень 

інтроспекції, високий рівень дисциплінарної відповідальності, середній 

рівень відповідальності за себе і низький рівень відповідальності за іншого та 

емпатії. Це свідчить про схильність дівчини дотримуватися вказівок старших, 

не відчуваючи при цьому власної відповідальності. Згідно з отриманими 

результатами, дівчина відповідально ставилася лише до тих доручень, 

результати яких можна перевірити. Низький рівень відповідальності за 

іншого у поєднанні з невисоким рівнем розвитку емпатії дає підстави 

припустити, що в критичних ситуаціях  дівчина буде діяти, виходячи зі своїх 

егоїстичних спонукань, нехтуючи етичними й моральними нормами, зокрема 

правилами дружби. 

В ієрархії її ціннісних орієнтацій переважають такі: «Визнання з боку 

оточення», «Матеріальні», «Відпочинок», «Сімейно-побутові», «Інтимне 

спілкування», «Зовнішня привабливість». Низький рівень значущості 
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представлений такими ціннісними орієнтаціями: «Альтруїстичні», 

«Соціальний статус» і «Творчість». 

Дівчина виявляла середній рівень розвитку самоконтролю в емоційній сфері, 

що свідчило про її слабку здатність контролювати свої емоції. Низький 

рівень самоконтролю діяльності вказував на те, що в дівчини слаборозвинена 

здатність до планування, а також уміння визначати мету, вибирати засоби 

для її досягнення. Середній рівень соціального самоконтролю свідчив про те, 

що дівчина не завжди дотримується соціальних вимог і норм. Ця особливість 

була підтверджена також результатами, отриманими за допомогою методики 

«Особистий вибір», що свідчило про її негативне ставлення до моральних 

норм.  

 

Теми доповідей і рефератів 

1. Особливості консультативної роботи з розвитку моральних почуттів у 

підлітків. 

2. Розвиток нормативного «Я» у процесі консультування підлітків.  

3. Консультування підлітків з проблемами морального вибору.  

 

Література до теми 

1, 5, 15, 16, 17, 22, 25, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 52, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 

73, 75, 77, 79, 85, 86, 88, 89, 90. 

 

Семінарське заняття 1 до теми 4 

План. 

1. Форми невербальної поведінки. 

2. Використання «Я» - тверджень у процесі консультативної роботи. 

3. Три сенсорні модальності сприйняття життя (візуальні, аудіальні, 

кінестетичні). 

Практична частина заняття: 

1. Вправа «Спостерігання за рухами співрозмовника». 
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2. Вправа «Спостерігання за суперечностями у невербальному спілкуванні». 

3. Вправа «Використання Я-тверджень у внутрішньому діалозі».  

 

Семінарське заняття 2 до теми 4 

План. 

1. Специфіка послідовності базових навичок вислуховування. 

2. Роль емпатії у консультативній роботі з підлітками. 

3. Охарактеризувати поняття автентичності і конгруентності.   

Практична частина заняття: 

1. Ознайомлення з техніками відображення почуттів. 

2. Диференціація відкритих і закритих запитань. 

3. Робота в групі (проведення п’ятихвилинного інтерв’ю з використанням 

базових навичок вислуховування).  

Семінарське заняття 3 до теми 4 

План. 

1. Стилі консультативної роботи. 

2. Характеристика типів конфронтації. 

3. Стратегії інтерперсонального впливу. 

Практична частина заняття: 

1. Вправа «Розпізнавання неузгодженості». 

2. Вправа «Розпізнавання рівня розвитку клієнта і вибір стилю 

консультування». 

3. Робота в групі (проведення консультації з використанням навичок 

впливу).  

 

Семінарське заняття 4 до теми 5 

План. 

     1. Професійне зростання когнітивного консультування. 

     2. Роль методів психологічної релаксації у когнітивно-біхевіоральному 

консультуванні. 
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     3. Особливості зміни глибинних переконань і формування нових. 

     4. Відмінність автоматичних думок від емоцій. 

     5. Характеристика методів виявлення автоматичних думок. 

Практична частина заняття: 

1. Виявлення студентами власних когнітивних викривлень. 

2. Ознайомлення з методом «АВС – аналіз». 

3. Використання методу «Оволодіння систематичним самоконтролем».   

 

Семінарське заняття 5 до теми 6 

План. 

1. Розвиток моральних переконань підлітків у консультативній роботі. 

2. Характеристика моделей консультативної роботи з підлітками. 

3. Переваги використання концепції прийняття рішень у консультуванні 

підлітків з метою формування їх моральної поведінки. 

      Практична частина заняття: 

1. Дослідження студентами власних моральних переконань. 

2. Вивчення студентами своїх ціннісних орієнтацій та моральних 

переживань.  

Питання до заліку 

1. Психологічне консультування як один із видів психологічної допомоги. 

2. Специфіка психодинамічного напрямку консультування. 

3. Особливості когнітивного напрямку консультативної допомоги. 

4. Зміст гуманістичного напрямку у процесі надання психологічної допомоги. 

5. Характеристика поведінкового напрямку консультування. 

6. Особливості особистісно-центрованого консультування. 

7. Характеристика гештальт-консультування. 

8. Сутність діалогічного підходу у індивідуальному консультуванні підлітків. 

9. Специфіка особистісно орієнтованого підходу до консультування підлітків. 

10. Моделі консультативної роботи з учнями підліткового віку. 

11. Особливості розвитку особистості у підлітковому віці. 
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12. Зміст віково-психологічного підходу до консультування підлітків. 

13. Загальні схеми і алгоритми консультативної роботи з підлітками. 

14. Технологія консультування підлітків з акцентуаціями характеру. 

15. Умови створення довірливих взаємовідносин між консультантом і 

підлітком. 

16. Методи психодіагностики пізнавальних процесів підлітків. 

17. Методи діагностики особистісних особливостей підлітків. 

18. Методи діагностики міжособистісних стосунків у учнів підліткового віку. 

19. Методи діагностики моральної самосвідомості підлітків. 

20. Основні елементи уважного слухання. 

21. Навички впливу у консультативній роботі з підростаючим поколінням. 

22. Поняття конфронтації у психологічному консультуванні. Види 

конфронтацій. 

23. Особливості складання плану подальших консультацій. 

24. Специфіка раціонально-поведінкового консультування підлітків. 

25. Характеристика когнітивних викривлень. 

26. Переваги когнітивно-біхевірального підходу консультування у роботі з 

підлітками. 

27. Особливості автоматичних думок. 

28. Методи когнітивно-біхевіорального консультування у роботі з 

підлітками. 

29. Специфіка розвитку складових моральної самосвідомості підлітків. 

30. Концептуальна модель консультування підлітків з розвитку їх моральної 

самосвідомості. 

 
  

Порядок поточного і підсумкового контролю знань 

 Розрахунок рейтингових балів  

за видами поточного (модульного) контролю  

№ п/п Вид діяльності Коефіцієнт  Кількість Результат 
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(вартість )  
виду 

робіт  

1. Практичні 5 5 25 
3. Підбір та аналіз банку 

методик 
5 1 5 

4. Реферат 5 5 25 
5. Самостійне конспектування  5 5 25 
6. Плани консультацій 10 2  20 
 Підсумковий рейтинговий бал: 100 

Нормований рейтинговий бал: 100 

 
 

 Порядок переведення рейтингових показників 

 в європейські оцінки  ECTS: 

Національна  
шкала  

„5” 
відмін

но 

„4” 
добре 

„3” 
задовільно 

„2” 
незадовільно 

„2” 
незадовільно 

Шкала 
університету 

       

Шкала ECTS A B C D E FX X 
      з 

можливістю 
повторного 
складання 

з 
обов’язковим 

повторним 
курсом 
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