Тема 6.
Етапи психологічного консультування.
1.
2.
3.
4.

Етап перший. Підготовчий
Етап другий. Діагностичний
Етап третій. Корекційний
Етап четвертий. Заключний
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Завдання:
1) Законспектувати лекцію
2) Вирішити письмово задачі:
Задача 1.
До консультації служби сім’ї звернулась жінка 35 років і розповіла, що
недавно дізналась про те, що чоловік зраджує їй з іншою жінкою. Жінка не
знає, що робити. Вона любить свого чоловіка, крім того в них двоє синів. Але
як бути зі зрадою чоловіка та чи можна їй пробачити?
1. Чи має право психолог-консультант у такій ситуації дати клієнтці якусь
із порад: “розлучитись” або “зберегти сім’ю”?
2. Якою повинна бути психологічна допомога у такому випадку?
Задача 2.
У консультацію звернулася мама першокласника Петра В. Проблема
полягала у тому, що хлопчик писав гірше за всіх у класі — криво,
неакуратно. Мама неодноразово заставляла хлопчика переписувати домашнє
завдання, але він після цього писав ще гірше.
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Проаналізуйте ситуацію. Що можна порекомендувати мамі учня у
конструктивному плані?
Задача 3.
Страховий агент, який отримав кілька відмов на свої пропозиції щодо
страхування майна, не тільки вирішив покинути свою роботу, а й впав у
депресію. Друг порадив йому звернутися до психолога.
1. Що може зробити психолог-консультант у такому випадку?
2. Які методи психологічного консультування можна використати в цій
ситуації?
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