Основи психологічного консультування
Практичні заняття (32 год.)
Всі практичні заняття з курсу «Основи психологічного консультування»
проводяться в тренінговій формі, при цьому, є три блоки, на які
розподіляються всі заняття:
І блок – заняття проводяться у формі дискусії;
ІІ блок – аналіз конкретних ситуацій, які взяті з конкретної психологічної
практики;
ІІІ блок – заняття проводяться в формі гри «Бесіда в практиці психологічного
консультування»

І блок – Дискусійні заняття
Практичне заняття №1
1. Знайомство в групі, в ході якого, студенти розповідаючи про себе,
відповідають на питання:
- Чому «виникла» психологія в моєму житті?
- Що для мене «психологічне консультування» зараз та в
майбутньому?
2. Малюнок «Психологічне консультування». Кожен студент виконує
завдання.Намалювати психологічне консультування. Потім студенти
обмінюються малюнками та відповідають на питання- з точки зору
мого сусіда – що таке психологічне консультування?
Автор малюнку коментує потім, наскільки вірно його малюнок
зрозумів інший студент. Потім в обговоренні беруть участь всі
студенти навчальної групи.
Підводяться підсумки «Що таке психологічне консультування?».
3. Зворотній зв’язок – що дало практичне заняття?
Практичне заняття №2
Тема: Відмінності психологічного консультування та психотерапії як видів
конкретної психологічної допомоги.
Форма проведення:
- Робота в підгрупах;

- Обговорення в групі;
- Підсумки підводить викладач;
- Зворотній зв’язок
Практичне заняття №3
Тема: Принципи психологічного консультування
Форма проведення:робота в підгруппах
– кожна група формулює принципи (правила), які важливі в
психологічному консультуванні;
- робота в групі – кожна група пропонує свої правила (принципи_
консультування, які роблять його ефективним;)
- Підсумки підводить викладач;
- Зворотній зв’язок
Практичне заняття №4
Тема: Особистість консультанта
Форма проведення:
- Робота в підгрупах – кожна підгрупа «малює» особистість
ефективного консультанта;
- Обговорення в групі – малюється портрет особистості ефективного
консультанта;
- Підсумки підводить викладач;
- Зворотній зв’язок
Практичне заняття №5
Тема: Професійна деформація. До яких негативних наслідків може призвести
заняття психологічним консультуванням?
Форма проведення:робота в підгруппах
- – Що таке професійна деформація. До яких негативних наслідків
може призвести заняття психологічним консультуванням?
- Обговорення в групі. Групова дискусія;
- Підсумки підводить викладач;
- Зворотній зв’язок

ІІ блок. Аналіз конкретних ситуацій
Практичне заняття №6
Ситуація «Таємниця»
Студентам надається інформація …
- Аналіз в підгрупах;
- Груповий аналіз;
- Підведення підсумків;
- Зворотній зв’язок.
Практичне заняття №7
Ситуація «В родині виховується двоє синів»
- Груповий аналіз;
- Підведення підсумків;
- Зворотній зв’язок.
Практичне заняття №8
Ситуація «Контакт»
- Аналіз в підгрупах;
- Груповий аналіз;
- Підведення підсумків;
- Зворотній зв’язок.
Практичне заняття №9
Ситуація «Тривожність»
- Аналіз в підгрупах;
- Груповий аналіз;
- Підсумки підводить викладач – засоби роботи з тривожністю;
- Зворотній зв’язок.

ІІІ блок – Розігрування ролей «Консультант-Клієнт»
Практичне заняття №10
Дидактична гра «Бесіда в психологічному консультуванні»
Обираються ролі консультанта і клієнта. Викладач видає інструкції. Всі
останні учасники – група експертів, яка в процесі спостереження за грою
повинна потім відповісти на питання:
- Як встановлюється контакт?
- В чому проблема кліента?

- Що призвело до подібної ситуації?
- Які гіпотези висував консультант?
- Чи буде надані рекомендації та наскільки вони допоможуть клієнту?
- Підведення підсумків – типові помилки, які припускають починаючі
консультанти
- Зворотній зв’язок
ІІІ блок (6 занять)
В форматі психологічної гри – всі студенти групи опрацьовують засоби
ведення бесіди в психологічному консультуванні.
- Груповий аналіз;
- Підсумки підводить викладач;
- Зворотній зв’язок.
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