
 

 

 
 
Тема: Поняття про психологічне консультування. Консультування як вид 

психологічної допомоги.                         
Вид заняття: лекція.                                                                         
Мета: 
          ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання основ консультування, її 

методами та напрямками;  
- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей психології; 
- ознайомитись з принципами консультування, її улаштуванням і змістом; 

засвоїти інформацію про методи дослідження; 
- сформулювати поняття, уявлення про структуру консультування 

    ВИХОВНА МЕТА 
- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  
- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення 

до виконуваної роботи);  
- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  
- прививати культурну поведінку;  
- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  
- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  
- сприяти формуванню правової грамотності;  
- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей пред-

метів, часу, дій, руху тощо);  
- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  
- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  
- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 
Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 
аудіовізуальні (планшет). 
Ключові поняття: консультація, консультування, об'єкт і предмет 

консультування, консультативна допомога особистості, соціальна діагностика, 

соціальна корекція, психоконсультування, психотерапія, психопрофілактика, 

психологічна реабілітація, консультант, клієнт, консультативний запит, 

проблема, життєва криза. 
 
Література: 

План лекційного заняття 
1. Організаційна частина заняття. 

 2.Поняття психологічного консультування. Цілі та завдання психологічного 

консультування. 
1. Філософія консультування.Теоретичні засади консультування. 

2. Механізми психологічного впливу в консультативній роботі. 
3. Моделі консультативної допомоги. 
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4. Професійна позиція консультанта 
5. Принципи психологічного консультування. 

   6.Підведення підсумків заняття. 
 

1. Організаційна частина заняття 
 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 
завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуа-лізація опорних 

знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 
     Шановні студенти! Курс: «Основи консультування» вводиться до навчальної 

програми. На мою думку курс дуже важливий і вкрай необхідний для будь-якої 

людини, яка вступає в трудову  та комунікативну діяльність, і тим .  в тому чи 

іншому випадку буде втягнута в управління колективом. більше для людини з 

вищою освітою, оскільки вона обов’язково. Предметом вивчення курсу « Основи 

консультування» буде сама людина з її потребами, емоціями та інтересами, а також 

ті суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі праці. Давайте 

спробуємо відповісти на запитання, які протягом століть хвилюють уми вчених усієї 

планети. Людина – це породження еволюційного процесу розвитку та життя на 

Землі чи вища субстанція, завезена з Космосу, яка є продуктом Всесвітнього 

Космічного розуму? Кожна людина унікальна, своєрідна, неповторна, кожна є 

індивідуальністю й більшою чи меншою мірою усвідомлює це. Один радіє, що його 

зовнішність, манери, оцінка, цінності, потреби, вчинки різко відрізняються від 

загальноприйнятих. Інший засмучується, коли помічає, що чимось відрізняється від 

загальної маси, а тому намагається злитися з юрбою, щоб не виділятися, бути як усі.  
       Що таке людське життя? Життя людини – процес створення, закріплення і 

руйнування цінностей різного значення. Усе, починаючи з материнської посмішки 

і закінчується зірками Всесвіту, входить у наше життя. Щось у процесі творчості 

стане моєю цінністю, щось – вашою, потім у  результаті невидимого і часто 

неусвідомленого обміну ми або чимось обтяжуємо себе, або зненацька чимось 

винагороджуємо. «Життя є тим зусиллям, яке докладаємо в сьогоденні», - 
стверджував Л. Толстий. 
       Жити – це означає постійно шукати в собі людину, пізнавати її  і знову 

дивуватися, завмирати в очікуванні дива, любити полум’я душі і ненавидіти 

неправду, відчувати сяйво заходу сонця, милуватися морським прибоєм  і не 

приймати зраду. 
     Жити – це шукати і знаходити в собі те, у чому мають потребу люди, це 

будувати, створювати, діяти, дарувати, страждати і любити.    
    Багато людей ставлять собі запитання: у чому сенс життя? Як немає однакових 

людей, так немає й однакових відповідей на це запитання. Одні вважають, що сенс 

життя полягає в тому, щоб збагнути істину, інші вбачають його у продуктивній 

праці, створенні матеріальних благ, треті – у продовженні людського роду, четверті 
– у завоюванні Космосу.  
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      Австрійський психіатр і психолог В. Франкл, автор нового напряму в психіатрії 

– логотерапії, який займається пошуком сенсу життя, вважає, що сутність людського 

існування – у відповідальності перед життям.  
    Іншими словами, сенс життя – в самому житті, з його труднощами і тривогами, 

мріями, пристрастями і прагненнями. Будь-якій людині, у тому числі й нам з вами, 

потрібно сповна відчувати бездонну чашу людських почуттів, їх гармонію і 

дисгармонію, зліт і падіння.  
   Людина – частина природи. І так само, як у природі бувають весна й осінь, день і 

ніч, приливи і відливи, у людині змінюються біологічні ритми, чергуються 

піднесення і спади психофізіологічної активності. Людина має свою амплітуду і 

соціальну активність особистості. Ці зміни в кожної людини неповторні, 

індивідуальні так само, як і відбитки пальців.  
   Як сказав Д. Гранін: «Життя може складатися з таких чудес які треба вміти 

виділити».  
     Мудреці, філософи, державні політики, поети і письменники всіх часів і народів 

висловлювали своє судження про щастя, радили як бути щасливими. Одні 

підкреслювали необхідність прагнення до щастя, законність бажання людини бути 

щасливою тільки тоді, коли люди, які її оточують, теж будуть щасливими; треті 

звертали увагу на ті властивості особистості і  ті умови, без яких людина не може 

бути щасливою.  
«Щастя – це коли тебе розуміють», - сказав герой фільму «Доживемо до понеділка». 

«Хронічного щастя так само немає, як і нетанучого льоду», -  писав О. Герцен. 

«Щастя зовсім без домішки страждань не буває», - говорив В. Шекспір. На сьогодні 

ніхто  не може дати загальної формули щастя.  
    В запропонованому курсі «Основи консультування» буде подано деякі поради. 

Знаходячись на студентській лаві, ви повинні не тільки знати, але вже засвоїти деякі 

прийоми консультативної роботи, опанувати психологічними аспектами 

консультування, щоб з’явившись у новому для вас трудовому колективі, Ви 

спокійніше в нього увійшли я якщо буде виникати проблема вміли професійно її 

вирішувати. У цьому курсі ми вивчимо особливості особистості, подивимося, яку 

мету та завдання ставить людина перед собою, переоцінює чи недооцінює свої 

можливості, чи збігається самооцінка з думкою оточуючих. 
     Вплив людини на інших немислимий без знання самої себе. Ось чому слова 

Сократа (накреслені давніми греками на Дельфійському храмі) «Пізнай самого себе» 

актуально звучать і сьогодні. У цьому вислові закладені не просто інтелектуальна 

цікавість і задоволення самопізнання. 
Крім того, цей курс має нетрадиційні форми проведення практичних занять. Крім 

семінарів, що давно стали традиційною формою закріплення знань, будуть 

проведені такі практичні заняття, як робота з тестами, тренінги, ділові й імітаційні 

ігри. Бажаю Вам успішного плавання в бурхливому, неосяжному морі людських 

знань. Хотілося, щоб у вашому житті менше було сумнівів і поразок, образ і невдач, 

а більше успіхів, радості, досягнень бажаного, здійснення мрій. 
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2Поняття психологічного консультування. Цілі та завдання психологічного  

консультування. 
          Обравши фах психолога, кожен студент замислюється над тим, що у майбутній 

професійній діяльності йому обовязково доведеться бути консультантом. Отож 

постають питання: "Щ« собою являє психологічне консультування і як слід розуміть 

цей термін. Спробуємо у цьому розібратися.  
      Психологи-науковці (Альошина Ю.Є, Бодальов А.А, Столин В.В, Петровская Л.А, 

та ін.) наголошують, що поняття «психологічне консультування» є чи найбільш 

уживаним у літературі, присвяченій питанням психологічної допомоги. Проте в його 

трактуванні різними авторами існують певні розбіжності. Оволодіння практикою 

роботи у галузі психологічної допомоги неможливе без подолання плутання у 

вживанні цих понять, без чіткого презентування окремих видів діяльності 

практичного психолога. У звязку з цим доцільно дотримуватися позиції 

розмежування понять «психологічне консультування» і «психокорекція», 

«психотерапія». Безсумнівно, що відмінності між психотерапією й консультуванням 

дещо умовні, що вже неодноразово відзначалося різними авторами (Поляков Ю.Ф, 

Співаковська А.С). У віковій та педагогічній психології поняття «психологічне 

консультування» найчастіше трактується як вид психологічної допомоги, який має 

діагностично-рекомендаційний характер і є засобом підвищення психологічної 

компетентності педагогів і батьків (І. Дубровіна, Р. Овчарова). Інколи завданнями 

психологічного консультування вважають не лише діагностичні та рекомендаційні, а 

й корекційні (Г. Бурменська, О. Карабанова, О. Лідерс)  
Задача консультанта - допомогти клієнтові виявити своє істинне 

„Я" і знайти в собі мужність стати цим „Я", 

Р.Мей 

 
Термін “консультант” за словником С.І.Ожегова має кілька значень: 1) рада 

спеціалістів; 2) порада спеціаліста; 3) установа, що дає поради. У прикладній 

психології успішно використовувалися всі три зазначені форми консультанта. А от 

сутність консультування у практичній психології довго дискутувалася, бо вважалося, 

що надавати допомогу особистості у вирішенні її психологічних проблем можна 

тільки у рамках психотерапевтичної практики. 
Однак існування так званого психологічного, або, точніше, психотерапевтичного 

консультування як самостійної галузі психологічної допомоги можна аргументувати 

так:  
а) філософія консультативної роботи диктує повну відмову від концепції 

хвороби і розглядає людину, котра звернулася по допомогу такою, що має 

психологічні труднощі;  
б) консультування і психотерапія орієнтовані на різні етапи взаємодії психолога і 

клієнта: превентивна консультативна робота може запобігти більш серйозним 

психотерапевтичним наслідкам;  
в) якщо психотерапія спрямована “вглиб”, на вирішення інтраперсональних 

проблем, то консультування охоплює більш різнопланове коло інтерперсональних 

проблем клієнтів;  
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г) психолог-консультант виступає радше медіатором (посередництво) або 

фасилітатором (підвищення продуктивності) ресурсних можливостей клієнта у 

розв'язанні його проблем;  
д) діагностична спрямованість консультування значно розширює спектр 

різноманітних професійних моделей діяльності консультанта. Спостерігається певний 

універсалізм у використанні ним як підходів, так і методів, що урізноманітнює 

консультативну роботу і суттєво відрізняє її від психотерапії, яка зазвичай 

дотримується одного напряму.  
 

Цілі і завдання психологічного консультування 
Табл.1.1. 

Цілі психологічного консультування Завдання психологічного 
консультування 

Надання оперативної допомоги 
клієнту у вирішенні виниклих у нього 
проблем.  

Уточнення (прояснення) проблеми, з 
якою зіткнувся клієнт 

Надання клієнту допомоги у вирішенні 
тих питань, з якими він цілком би зміг 
самостійно впоратися без втручання з 
боку, без безпосереднього і постійного 
участі психолога в його справах, тобто 
там, де спеціальні професійні 
психологічні знання, як правило, не 
потрібні і необхідний лише загальний, 
житейський, заснований на здоровому 
глузді рада 

Інформування клієнта про суть 
виниклої у нього проблеми, про 
реальну ступеня її серйозності. 
(Проблемне інформування клієнта) 

Надання тимчасової допомоги клієнту, 
який насправді потребує тривалого, 
більш-менш постійному 
психотерапевтичному впливі, але в 
силу тих чи інших причин не в змозі 
розраховувати на нього в даний 
момент часу. У цьому випадку 
психологічне консультування 
використовується як засіб надання 
поточної, оперативної допомоги 
клієнту, яка стримує прогресивний 
розвиток негативних процесів, 
перешкоджає подальшому 
ускладненню проблеми, з якою 
зіткнувся клієнт.  

Вивчення психологом-консультантом 
особистості клієнта з метою з'ясування 
того, чи зможе клієнт самостійно 
впоратися з виниклою у нього 
проблемою. 

Коли у клієнта вже є правильне 
розуміння своєї проблеми і він в 

Чітке формулювання порад і 
рекомендацій клієнту з приводу того, 
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принципі готовий сам приступити до її 
вирішення, але якось в чому ще 
сумнівається, не цілком упевнений у 
своїй правоті. Тоді в процесі 
проведення психологічного 
консультування клієнт, спілкуючись з 
психологом-консультантом, отримує з 
його боку необхідну професійну і 
моральну підтримку, і це надає йому 
впевненість у собі. 

як найкращим чином вирішити його 
проблему. 

Надання допомоги клієнту в тому 
випадку, коли ніякої іншої можливості, 
крім отримання консультації, у нього 
немає. У цьому випадку, проводячи 
психологічне консультування, 
фахівець-психолог повинен дати 
зрозуміти клієнтові, що він насправді 
потребує отримання більш грунтовної, 
досить тривалої психокорекційної або 
психотерапевтичної допомоги. 

Надання поточної допомоги клієнту у 
вигляді додаткових практичних порад, 
пропонованих в той час, коли він вже 
приступив до вирішення своєї 
проблеми 

Коли психологічне консультування 
застосовується не замість інших 
способів надання психологічної 
допомоги клієнту, а разом з ними, на 
додаток до них з розрахунком на те, 
що не тільки психолог, але й сам клієнт 
займеться вирішенням виниклої 
проблеми. 

Навчання клієнта тому, як краще 
всього попередити виникнення в 
майбутньому аналогічних проблем 
(задача психопрофілактики). 

У тих випадках, коли готового рішення 
у психолога-консультанта немає, 
оскільки ситуація виходить за межі 
його компетенції, він повинен надати 
клієнту хоча б якусь, нехай навіть 
мінімальну і недостатньо ефективну, 
допомогу. 

Передача психологом-консультантом 
клієнту елементарних, життєво 
необхідних психологічних знань і 
умінь, освоєння і правильне вживання 
яких можливе самим клієнтом без 
спеціальної психологічної підготовки 
(Психолого-просвітницьке 
інформування клієнта). 

 
Отже, специфіка психологічного консультування як окремого виду психологічної 

допомоги визначається особливостями проблематики, немедичною парадигмою в 

розумінні клієнта, змістом і методами діяльності. Цілі ж консультування на відміну від 

немедичної психотерапії (особисте й соціальне здоров'я) чи медичної психотерапії 

(психічне і соматичне здоров'я) лежать в площині особистого благополуччя клієнта.  
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Таким чином, індивідуальне консультування це вид спеціально організованого 

спілкування, у процесі якого психолог-консультант допомагає клієнтові дослідити і 

прояснити свою життєву ситуацію, актуалізувати додаткові сили і здібності, щоб знайти 

вихід із складних для нього обставин. Результатом консультування може вважатись 

інсайт (З.Фрейд), просто “сповідь” (Р.Мей), або, як вважають екзистенціалісти, 

сповнена розуміння, підтримки і співпереживання “зустріч”, яка, можливо, стане 

поворотним моментом у процесі життєтворчості. 
Клієнт - це людина, яка звернулася до психолога-консультанта за професійною 

допомогою.  
Мета психологічного консультування.  

       Основна мета психологічного консультування – це надання психологічної 

допомоги, тобто розмова з психологм повинна допомогти людині у вирішені її проблем 

і налагодженні міжособистісних стоунків з оточуючими.  
     Мета передбачає виконання таких завдань: 

1. Психолог має уважно вислухати клієнта. Важливість цього аспекту діяльності 

консультанта підкреслюється в усіх відомих працях із психологічного консультування. 

Максимально терпляче, з використанням спеціальних прийомів вислуховування клієнта 
не лише близько знайомить психолога з ним та його проблемою, а й допомагає 

клієнтові краще усвідомити свою ситуацію, йому полегшення і в результаті, великою 

мірою визначає ефективність консультативної роботи. 
 

2. В процесі консультування психолог працює над розширенням уявлень клієнта про 

себе, свою конкретну життєву ситуацію, про навколишню дійсність. Саме таким 

шляхом здійснюється корекційний вплив психолога на клієнта, внаслідок чого останній 

починає по-новому бачити й оцінювати свою ситуаію, формулює альтернативні 

варіанти поведінки в ній.  
3. Психолог проводить консультацію. І при цьому має на увазі, що його клієнт – здорова 

людина, яка відповідає за себе і свої стосунки з оточуючими людьми. Але досягти того, 

щоб сам клієнт узяв на себе відповідальність за те, що з ним відбувається, - нелегке 

завдання, оскільки клієнта психологічної консультаії, як правило, звинувачують у своїх 

життєвих труднощах когось іншого.  
Принципи психологічного консультування: 

-принцип добровідьності, означає, що зазвичай клієнет сам звертається до психолога, 

осккільки субєктивно відчуває труднощі у своєму житті, сам хоче допомогти і шукає 

її, тобто він мотивований до прийняття психологічної допомоги; 
- принцип доброзичливого і безоцінкового ставлення до клієнта означає: виявлення 

теплоти й поваги, уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінюючи і не 

засуджуючи його норми і цінності, стиль життя, поведінку.  
- повага до клієнта та його проблеми виявляється і в реалізації іншого принципу 

психологічної допомоги – забезпечення конфіндеційності зустрічі.  
- орієнтація на норми й цінності клієнта. 
Цей принцип передбачає, що психолог під час своєї роботи повинен орієнтуватися не 

на соціально прийняті норми і правила, а на ті життєві принципи й ідеали, носієм яких 

є клієнт.  
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-заборона давати поради. Клієнтам не можна давати поради. Яким би не був 

життєвий і професійний досвід психолога, дати гарантовану пораду іншому 

неможливо: життя кожного унікальне й непередбачене.  
 

2. Філософія консультування 
 Психолог тільки допомагає індивіду допомогти самому собі К. 

Роджерс  
 

Відповідно до одного з основних постулатів психотерапії, клієнт 

повинен рано чи пізно навчитися відповідати за свої вчинки Р. Мей 
 

 Кредо індивідуального психологічного консультування за К.Роджерсом: 

“Допомогти людині - надати допомогу самій собі”. 
Цей влучний вислів напрочуд точно описує те, що має статися завдяки зустрічі 

консультанта і клієнта, зустрічі у високому сенсі сакральній, коли двоє проникають в 

ексклюзивну таїну життєтворення і в процесі взаємного обміну збагачуються знаннями 

про закономірності його перебігу та переживання. Саме таке розуміння вкладають 

екзистенціалісти в поняття “зустріч”. Саме так повинно трактуватися консультативне 

інтерв'ю в індивідуальній психологічній роботі. Повна відмова від концепції хвороби 

урівнює клієнта і консультанта відповідно до їхніх потенцій жити і будувати своє 

життя, знімає відповідальність за прийняття рішень - кожне життя є самоцінністю і 

кожен має право прожити його так, як забажає.  
Коли одна людина приходить по допомогу до іншої, то це означає, що є потреба 

звернутися до себе внутрішньої, отримати потрібні опори, знання, подивитись збоку на 

те, що відбувається, зрозуміти, оцінити і в разі потреби започаткувати зміни, 

проаналізувавши можливі альтернативи. Копйов О.Ф пише, що оволодіти 

“внутрішньою людиною”, побачити і зрозуміти її неможливо, якщо робити її об'єктом 

байдужого і нейтрального аналізу. Неможливо оволодіти нею і через злиття з нею, 

вчування в неї, але до неї можна підійти і її можна розкрити, точніше примусити 

розкритися, лише через спілкування з нею, тобто “діалогічно”.  
У процесі консультативного діалогу людина, що звернулася по допомогу, 

відновлює належний внутрішній порядок через особливий досвід самопізнання. 

Допомогу у набутті такого досвіду може надати інша людина, причому тільки така, яка 

може “угледіти” принципово невидимий для клієнта зовнішній контекст його життя, 

“почути” принципово “непочутий” смисл його слів і занять, вникнути в ті його 

переживання і цінності, які й приводять до відчуття обмежень його “Я”. Рідні і друзі не 

в змозі зробити щось подібне внаслідок своєї реальної задіяності. Важливо мати 

позицію “неперебування”, відсторонення, аби бути достатньо авторитетним, 

незалежним у судженнях. Брак такої позиції призводить до прогресуючого 

“опобутування” або професійно-рольової формалізації стосунків. Якщо ж консультант 

зводить особистість клієнта до суб'єкта, який підлягає моральному оцінюванню, чи до 

об'єкта байдужого наукового аналізу, то він, назавжди губить смисл 

психотерапевтичних стосунків, які за своєю сутністю мають бути насамперед 

стосунками з площини мистецтва, такими, як приміром, стосунки письменника і його 

героя чи художника - портретиста та його моделі.  
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Сприйняття клієнта як будівничого свого життя від початку і до кінця взаємодії 

дає змогу розставити все по місцях перед лицем жорсткої правди життя: консультантові 

не варто виступати в ролі Бога, брати на себе більше, ніж може зробити звичайна 

людина. В його компетенції - вивести дещо на рівень усвідомлення, зробити потрібні 

підказки, а чудо переродження особистості має здійснити саме життя. Як мовиться: 

“Лікар лише створює умови, а безконечність виробляє ліки”. Лікар може обробити і 

перев'язати рану, а заживлюють її цілющі сили організму. Перед ними смиренно схиляє 

голову і консультант. Чим більше він пізнає людську істоту, тим чіткіше усвідомлює 

мізерність своїх зусиль порівняно з величчю природи. Є сенс думати про консультанта 

лише як про “дзвін”, що пробудив до роботи. 
 Початок душевній роботі часто може покласти лише занадто сильний тиск 

страждання, переживання розпачу та відчаю. Коли вони відсутні, клієнт не спроможний 

досягти потрібної мотивації для серйозної роботи. Його “незрілість” ускладнює 

консультативну роботу, дезорієнтуючи її. Взаємодія з “незрілим” клієнтом більше 

скидається на обмін думками, рідко - емоціями. “Зрілий” клієнт, навпаки, будучи 

“ситим” своїми проблемами, чутливо реагує на слова консультанта, справді витягує з 

консультації максимум корисного, бо настроєний чути, переживати, брати не тільки до 

уваги, але й у роботу. З огляду на професійність і перше, й друге консультативне 

інтерв'ю можуть бути побудовані та проведені на відповідному рівні, однак у другому 

випадку трансформація душі почалася, в першому - працюємо на перспективу.  
Клієнти різняться не лише тим, наскільки готові до душевної роботи. Важить і той 

життєвий шлях, який вони мають за плечима. Зокрема те, яких психологічних життєвих 

навичок вони набули, чи усталилися в їхній психіці певні структури узагальнення та 

обробки досвіду, чи сформувалося філософське ставлення “Допомогти допомагати 

собі” означає тільки одне: навчити особистість справлятися зі своїми проблемами, зі 

своїм життям. Мало сказати людині, яка хвилюється, “заспокойся”. Потрібно пояснити, 

показати, навчити (тобто потренувати), як це зробити. Щоб людина мала можливість 

розвиватись далі, реалізовувати себе, вона повинна освоїти нові, більш складні 

елементи і блоки свідомості. Образно кажучи, свідомість радше схожа на програму або 

сукупність програмних блоків і підпрограм, що керують людиною і організують її 

функціонування. Саме на створення функціональних новоутворень усвідомлення та 

вміння їх експлуатувати і має бути направлена робота консультанта. Немає сенсу 

“годувати голодного рибою, краще навчити його її вудити”. 
Чи задумувалися ви над тим, як провокуються зміни в житті клієнта? Стратегія 

змін може мати найрізноманітніші вигляди, але, як узагальнює О.Ф. Бондаренко, по суті 

“спосіб впливу на клієнта один - запропонувати його свідомості іншу символічну 

реальність, освячену авторитетом науки, ввести його в інший контекст, в інший зміст 

символічної діяльності, щоб забезпечити умови для реконструктивного переживання” 

(Бондаренко А.Ф., 1991, с. 39). Тому багато практиків поділяють думку про те, що 

мимовільно чи довільно клієнт з часом починає вірити у психотерапевтичний міф, який 

йому пропонує консультант, і стає активно ним користуватися. Результати 

гарантуються більш конструктивним підходом до життя, який несе психотерапевтична 

метафора. Тобто за допомогою консультанта він засвоює нову філософську, світоглядну 

основу, за якої стають можливими розв'язування проблеми, подолання кризи та ін.  
Варто зауважити, що робота з широким змістом свідомості - необхідна умова 

ефективності не тільки психотерапії, але й консультування. Воно, на думку багатьох 
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авторів, так само, як і психотерапія, має бути надлишковим. Чим кардинальніші зміни 

відбудуться в свідомості клієнта, тим менш ймовірними будуть рецидиви хворобливих 

станів. Принципова надлишковість психологічної допомоги порівняно з запитом 

клієнта, психологічні трактування широкого кола переживань з'являються не внаслідок 

схильності консультанта до читання проповідей (хоч і це не виключено), а як спосіб 

зробити ефект терапії довготривалим.  
Що ще вкладають в поняття “надлишковості”? Подолання тактики звуженого (у 

всіх можливих смислах) втручання. Якось Альберт Лацарус провів опитування клієнтів 

психотерапевтів і дійшов висновку, що вони, провівши роки в певного виду 

психотерапії (наприклад, у психодинамічній, де ретельно досліджувались елементи 

несвідомого, чи в гештальт-терапії, де працювали над поглибленням “тут і тепер”- 
самоусвідомлення, та ін.), досягали значного розуміння своїх проблем, однак при цьому 

могли притримуватися дисфункціональних філософських поглядів на життя (можливо, 

тому, що ніхто з ними не обговорював їхні ірраціональні ідеї), були дуже напружені 

(зокрема, тому, що ніколи не вчились застосовувати просте глибоке м'язове 

розслаблення), страждали від міжособистісної неефективності (тому що ніколи не 

навчалися потрібним соціальним навичкам) тощо. Інакше кажучи, якщо консультант 

вузько зосереджений лише на одному вимірі, то ефект від його роботи дійсно буде 

незначним і нетривалим.  
|Hайбільш надлишковим консультування має бути саме в напрямку духовного 

змужніння особистості. Якщо в більшості терапевтичних напрямів цілі психотерапії 

формуються в термінах “від” - позбутися внутрішнього конфлікту, деструктивного 

психологічного захисту, розпустити м'язові затиски, припинити мигтіння незавершених 

гештальтів, то філософія консультування має формуватися в термінах “до”, тобто 

створення ефективних додаткових систем самоусвідомленнядо світу. Адже важко не 

заплутатись у подіях і стосунках, не вміючи, наприклад, позитивно, ніби збоку, 

подивитись на те, що відбувається, знайти в ньому смисл, знайти в собі резерви діяти, 

здавалося б, у безнадійній ситуації та ін. 
 

3.Теоретичні засади консультування 
Нема нічого практичнішого, ніж хороша теорія. К. Левін 

 
Відомо, що психологічне консультування належить до практичної психології, під 

якою розуміють частіше за все психологічну допомогу, тобто емпірику. Розроблення 

теоретичних засад для практики - справа досить складна і не дуже вдячна, бо емпірика 

має своїм джерелом досвід, який може бути багатшим за будь-які теоретичні 

узагальнення. Тому таких розробок не існує. Зараз з'являється багато підручників з 

консультування. Одні знайомлять нас із психотерапевтичними концепціями та 

запропонованими в їх парадигмі техніками, інші обмежуються формальними 

характеристиками ведення консультативної бесіди, треті пропонують орієнтири 

розв'язання конкретних консультативних проблем. В цьому розмаїтті теорій та підказок 

кожному спеціалісту-практику доведеться обирати необхідне, конструювати теоретико-
методологічні засади саме згідно специфіки конкретної сфери практичної діяльності. 

Оманливим та непрофесійним є враження, ніби консультувати можна, покладаючись 

лише на свій здоровий глузд. Що ж становить основу консультування? Яким чином 
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воно набуває професійності та ефективності? Що має послужити дороговказом при 

виробленні власної моделі консультування? 
Зверніть увагу: інколи функції консультантів виконують люди, які ніколи не 

вважали себе психологами. Вони допомагають пережити важкі життєві ситуації 

(гадалки, провісниці), поправити здоров'я, підірване психосоматичними хворобами 

(цілителі, знахарі), повернути смисл життя (духовні наставники). Часто в подібному 

амплуа виступають волонтери, що мають успішний досвід позбавлення від узалежнення 

при алкоголізмі чи наркоманії, козалежності в лікуванні рідних тощо. Вони нерідко 

справляються з обов'язками консультантів краще, ніж дипломовані спеціалісти. І нехай 

здається, що всі ці люди добиваються результатів різними засобами, та в кожному 

такому випадку, звертаючись до них за допомогою, ви неодмінно почуєте (і не один 

раз) те, чому це вам має допомогти. В так званому “обгрунтуванні” дієвості впливу, 

буде окреслено певну структуру стосунків клієнта і так званого “консультанта”, надано 

“свою легенду”, іншими словами, теоретичне бачення, за допомогою якого пояснюється 

характер механізму впливу. Особливий наголос буде зроблено на цінностях, на базі 

яких розгортається цей вплив. 
 М.Гуліна справедливо зауважує, що визначаючи концептуальні рамки 

консультування, слід виходити з трикомпонентної структури (Гулина М., 2001, 

с. 27):  
 

 Цінності 
 
 

 
 
 
 
 

                          
 

 Концептуальна модель                        Процессуальна модель 
Рис. 1. Концептуальна рамка терапевтичної психологічної теорії 

(М.Гуліна). 
 

 В ідеалі кваліфікований підхід повинен спиратися саме на цю взаємно пов'язану 

тріаду - концептуальна, процесуальна та ціннісна моделі консультування. Всі 

компоненти принципово нерозривні й однаково важливі. Всі вони повинні бути 

достатньо продуманими, вивіреними й добре відпрацьованими відповідно до 

конкретних завдань, які стоять перед фахівцем. Вказаної триєдності варто 

дотримуватись, незважаючи на широкий спектр проблем чи схильність консультантів 

до еклектизму. 
 Потреба в наявності певних філософських підвалин декларується 

дослідниками багатьох прикладних областей психології, Консультування теж не може 

бути винятком. Тому кожен консультант повинен усвідомлювати, хто йому “дихає в 

потилицю” - майстри психоаналізу, нейролінгвістичні програмісти (НЛП) чи 

В.Мясіщев. Будь-яка психотерапевтична теорія має розроблені концептуальні засади, 
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опис психотерапевтичного процесу і в своїх термінах приховано або відкрито містить 

ряд цінностей, котрі мають визначати життєву позицію та філософію консультанта 

Механічно вихоплюючи лише техніки, ми зводимо сам процес до маніпуляції. 

Приєднавшись до певної школи з уже сформованим психотерапевтичним досвідом, 

фахівець виграє відразу в кількох відношеннях  
Однак, якщо концептуальному і процесуальному моменту в програмах 

підготовки фахівця приділено певну увагу, то ціннісним аспектом консультування у 

традиційній підготовці консультанта практично знехтувано. Він залишається на совісті 

самої людини, її світоглядних переконань та уявлень. Хоча в ньому, на наш погляд, 

міститься основний резерв внутрішньої готовності до професійної діяльності. Серед 

концептуальних цінностей, які повинні бути в індивідуальній моделі консультанта, 

чільне місце посідають конструктивні уявлення про людину та функціонування її 

психіки, цінності особистісного зростання та трансформації, компетентності в часі, 

прагнення до самовираження та самоактуалізації, самодостатності, зрілості, 

відкритості будь-яким переживанням, прийняття себе та навколишнього світу, 

спонтанність, автономність, здатність до вищих переживань та буттєвої любові, 

почуття екзистенційної свободи та причетності до соціуму, диференційованість та 

креативність.  
Навіть маючи хорошу освіту, молодий фахівець переживе чимало складних 

емоцій, перш ніж усталиться саме його власна концептуальна модель консультування. 

Психолог з однаковим успіхом може стати прихильником якогось одного 

психотерапевтичного напрямку або, освоївши сутність психотерапевтичного процесу 

взагалі, використовувати в своїй роботі загальнотеоретичний підхід. Така 

скрупульозна, унікальна по своїй суті робота, є основою професійного зростання, 

творчим пошуком особистості. Цей процес не може бути швидким і потребує 

достатніх знань та досвіду. 
 

4.Механізми психологічного впливу в консультативній роботі 
Консультування полягає не в тому, щоб навчити людей приймати 

мудрі рішення, а в тому, щоб навчити їх приймати рішення МУДРО. Катц 
 

Психологічний ефект консультування пояснюється не лише особистісними 

якостями (харизма), авторитетом і майстерністю консультанта (дослідники 

консультативної діяльності в першу чергу вказують саме ці якості), але й 

психофізіологічними механізмами, що лежать в основі формування нових думок та 

поведінкових установок.  
Дієвість консультативного впливу забезпечується закономірностями психічної 

переробки інформації. Сама інформація може суттєво й не змінюватися, проте через 

створення різноманітних рефлекторних зв'язків з іншими центрами кори вона ніби по-
новому переписується структурами мозку. Такі процеси консолідують принципово 

новий досвід для людини. Ефектом новоутворень виступає зміна емоційного 

забарвлення переживань, а відтак - і зміна напрямку всієї психічної діяльності. 
 Імовірний механізм змін можна змоделювати через взаємодію правої і лівої 

півкуль мозку. 
Так, емоційні переживання, що становлять основу будь-якого психологічного 

дискомфорту, продукуються здебільшого центрами правої півкулі. Подальше 
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опрацювання емоційних переживань повинно відбуватися в лівій півкулі, в центрах 

інтелектуального та мовленнєвого аналізу. Однак не кожна людина вміє самостійно 

включитись в напружену інтелектуальну діяльність. Як правило, для цього потрібен 

якийсь зовнішній поштовх. Стимулом може виступити що завгодно: вчасно сказане 

слово чи сприйнята аналогія, приклад, що розгортає подібну ситуацію, музика, 

мистецтво, спілкування з природою тощо. Запущений механізм консолідує діяльність 

кори, зв'язує розрізнені враження, веде до інсайту, катарсису, включення інтуїції, 

чогось, що, можливо, до цього часу залишається мало вивченим.  
Однак чекати самостійного спрацювання відповідних механізмів немає ніякого 

сенсу. Надійним засобом швидко і кваліфіковано отримати необхідну спонуку є 

медіаторські вміння психолога. В процесі конструктивної консультативної взаємодії 

він допомагає людині віддзеркалити, дистанціювати пережите, рефлексувати та 

усвідомити те, що з нею відбувається. Подібна внутрішня діяльність плюс факт 

вербалізації (проговорювання) дають можливість відділити себе від своїх емоцій і 

думок, внести критику, оцінити ситуацію. Адже розривно-телеграфний та образно-
символічний процес внутрішнього мовлення, набуваючи форми зовнішнього 

мовлення, “мови для іншого”, будується за новими законами - законами логіки і 

причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, коли починається розмова “про” почуття та 

переживання, то їх влада закінчується, і робиться перший крок у напрямку контролю 

за ситуацією.  
Вербалізація проблем є дуже важливою навіть тоді, коли вони, як здається, не 

мають вирішення. Чому? Та тому, що в такий спосіб людина нарешті починає слухати 

не всіх навколо, а себе. Прислухаючись до себе під чутливим керівництвом психолога, 

вона нарешті чує те істинне, що є в ній, і тільки в ній, свою самість, котра не дозволить 

схибити, вибираючи вихід з конкретної ситуації.  
Таку інтервенцію, за якої змінюється психічна реальність іншої людини і 

формуються нові для неї переживання та риси, називають впливом. Вплив в 

консультативній практиці будується на основі тези про самобутню цінність кожної 

людини. Здійснюючи його, часто говорять ще про формування та управління. Однак 

формування передбачає зміну психічної реальності людини у відповідності з 

уявленням про її соціальну та індивідуальну норму, яку вона сама не в змозі досягти, а 

управління як зміна психічної реальності людини у відповідності до її властивостей 

передбачає відсутність у людини можливостей для адекватної саморегуляції. Серед 

різновидів інтервенції найбільш неприйнятним для практичного психолога є 

маніпулювання, тобто зміна психічної реальності іншої людини у відповідності з 

цілями і сніданнями чогось чи когось, хто зацікавлений в них. 
 

5. Моделі консультативної допомоги 
Моделі, крім всього іншого, відрізняються одна від одної за характером 

метафор, які вони використовують. Наукова істина 
 

Вибір моделі консультативної допомоги визначається здебільшого тим, в якій 

парадигмі працює психолог-консультант. У підручнику Р. Нельсона-Джоунса “Теорія 

і практика консультування” знаходимо опис основних рис більше десятка визнаних 

консультативних напрямів. Р. Мей взагалі вважає, що майже для кожної проблеми є 

своя форма терапії, і нараховує їх близько трьохсот. Однак усі консультативні 



 

 14 

підходи можна поділити принаймні на дві групи залежно від позиції, яку займає 

психолог під час взаємодії.  
Моделі консультативної допомоги 

Табл. 1.2. 
Модель 

консутативної 
допомоги 

Характеристика моделі консультативної допомоги 

Директивна модель 
консультативної 
допомоги 

передбачає побудову такого сценарію взаємодії, в 
якому психолог грає роль учителя, наставника, знавця, 
ведучого, а клієнт, у свою чергу - учня, підопічного, 
веденого. Застосування такої моделі консультування має 
місце, коли мова йде про добре вивчені психологічні 
феномени. В цьому випадку психолог апелює до вивіреної 
психологічної інформації. Директивна модель 
консультативного впливу доцільна там, де клієнт з якихось 
причин є слабким чи незібраним (вік, афективний стан, 
непорозуміння, тимчасова неорганізованість тощо).  

 

Недирективний 
підхід 

є основою клієнт-центрованої терапії. За відомою 
метафорою К.Роджерса, консультант кружляє у танці з 
клієнтом так, щоб у його партнера (клієнта) завжди була 
можливість “вести”. Перебуваючи в атмосфері щирості, 
безумовного прийняття, конгруентності та емпатії, клієнт 
згодом сам навчається бути конгруентним власним 
почуттям, установкам та орієнтаціям, розвиває здатність 
переживати позитивне безоцінне ставлення до себе Чим 
краще консультант вміє формувати атмосферу поваги та 
позитивності, тим конструктивнішими є зміни у психології 
клієнта. 

 
Аргументи на користь недирективної моделі консультативної 

роботи: 
1. Консультант працює зі здоровою людиною, і його клієнт має повне право 

розпоряджатися своїм життям так, як сам того забажає. Завдання консультанта - 
допомогти людині досягти чіткого усвідомлення того, що з нею відбувається, і 

нічого більше.  
2. Яким би хорошим фахівцем не був консультант, він не зможе врахувати всі 

нюанси такого складного і багатогранного явища, як життя, тому його завдання - 
окреслити якомога більше варіантів, але прийняти рішення має сам клієнт. 

 3. Найважливіше в консультуванні - делегувати відповідальність клієнтові і, 

заручившись підтримкою здорової частини його особистості, довіритись його 

вибору, бо за Теяром де Шарденом “мірилом всіх речей є сама, людина”. 
 

6.Професійна позиція консультанта 
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Аксіома психологічної роботи: особистість психолога є частиною 

його методу.  
С. Петрушин 

 
Відповідно до своїх якостей і відчуттів, а також, керуючись відповідною 

психотерапевтичною метафорою, психолог-консультант формує певну схему 

психотерапевтичних стосунків, котру можна формалізувати через таку 

характеристику організації психотерапевтичного процесу, як “позиція”.  
Психотерапевтична позиція - це рольова стратегія, яку обирає консультант, 

будуючи стосунки з пацієнтом. Головні параметри позиції - 
авторитарність/партнерство у визначенні цілей і завдань консультативного процесу 

і директивність/недирективність у їх технічній реалізації, котра і є мірою 

відповідальності за результати психотерапії та консультативної допомоги. 

Консультант може співпрацювати з клієнтом на рівних, “поряд”, у такий спосіб 

створюючи умови, які спонукають людину осмислено приймати рішення про 

відповідальність та зміни (так найчастіше і повинно бути в консультуванні), або з 

позиції “зверху”, тобто вести клієнта, беручи на себе функції наставника, який 

знає, що таке “добре” і що таке “погано”. При нагоді психолог може “йти” за 

клієнтом, тобто будувати взаємодію з позиції “знизу”, досліджуючи, що саме є 

вагомим для людини в ситуації, що склалася. Уявлення про різні 

психотерапевтичні позиції можна отримати з такої схеми: 
 

 

 
 
Рис 2 . Професійна позиція консультанта.  
 

Потрібно пам'ятати, що використовуючи поведінкові та сугестивні техніки, 

консультант найчастіше виступає з позиції “батько” (“умовне прийняття”). Він 

навчає, веде, організовує процес, дає установки або вводить пресупозиції (НЛП) 

тощо.  
При медитативних техніках стосунки складаються на основі “безумовного 

прийняття” та співпереживання (“материнське ставлення”). “Материнська” позиція 

поєднує в собі “батьківську” результативність і м'якість впливу, що дозволяє 

людині рухатись у своєму унікальному напрямку. Як правило, це досягається за 

допомогою використання механізмів трансового наведення як допоміжного засобу 

дня делегування несвідомому необхідних змін.  
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“Сестринське” ставлення передбачає увагу, повагу, свободу, визнання 

самоцінності людини і найбільш характерне для парадигми клієнт-центрованої чи 

екзистенціальної психології. В позиції “брата” суворого, але такого, що цінує 

партнерство та співпрацю, психотерапевт виступає при використанні когнітивних 

технік. У цій позиції психолог не приховує сутності інтервенцій, заручається 

підтримкою найбільш здорових частин “Я”. Такими, на наш погляд, є позитивна 

психотерапія, транзактний аналіз та ін. 
 “Нейтральна” позиція - позиція “дзеркала” - характерна для психодинамічного 

підходу. Психоаналітики взагалі підкреслюють, що психоаналіз в його класичному 

варіанті не є психотерапією, бо в ньому ставиться завдання не вилікувати, а 

допомогти усвідомити. Вибрати ту чи іншу позицію можна, зважаючи па характер 

завдання, індивідуальні особливості та установки клієнта, того наскільки він знає 

свій внутрішній світ, володіє собою. Здебільшого позиція диктується 

концептуально тією чи іншою школою психотерапії, до якої консультант відчуває 

більшу симпатію, свідомо чи несвідомо тяжіє. Показником професіоналізму є 

здатність консультанта займати усвідомлено і пластично кожну з вказаних вище 

позицій.  
Узагальнюючи стратегії ведення психотерапевтичного сеансу, інколи 

виділяють так звані тактики “мисливця” і “рибалки”. Консультант – “мисливець”, 

визначаючи віхи бесіди, “заганяє” клієнта туди, де він, асимілювавши все 

обговорене, має більше можливостей “прозріти”. Консультант - “рибалка”, 

фасилітуючи процес бесіди, скоріше очікує, надає клієнту простір для того, щоб 

його підсвідомість сама вибрала шлях до необхідних трансформацій. При цьому 

жодна з тактик не передбачає втрату ініціативи консультанта. Господарем сеансу 

завжди має бути психотерапевт, його впевненість і стабільність є гарантом 

ефективності дійства. О.Ф.Копйов вважає, що не так суттєво, горизонтальні 

(демократичні) чи вертикальні (авторитарні) стосунки складаються між 

консультантом і клієнтом, більш важливо наскільки партнери по спілкуванню стали 

один для одного справжніми, значущими адресатами висловлювань, а не 

анонімними носіями абстрактних “об'єктивних” характеристик, таких, скажімо, як 

“діагноз”, “статус”, “вік”, “роль” та ін. (Копйов А.Ф., 1987) 
Шановна аудиторія, дозвольте використати наприкінці нашої вступної лекції з 

дисципліни: «Основи консультування наступну притчу. Притача до Вашої уваги.  
Притча про психолога-консультанта 

Одного разу двоє опинилися в незнайомій країні перед найвищою 

горою. Їм треба було через неї перейти, але вони розуміли, що їм потрібен 

провідник. Провідник прийшов, і перед тим як почати шлях, він сказав їм: 
«Перш за все, ми повинні домовитися з вами про взаємну повагу: я 

поважаю вас і ваш шлях, а ви поважаєте мене і мій досвід. 
Я багато років воджу людей, але кожен раз ми піднімаємося на різні 

гори. Я знаю, як ходити по горах, але саме цю гору я бачу вперше. Тому не 

втрачайте пильності, будьте так само уважні, як і я. 
Я можу тільки йти поруч з вами, але ноги за вас я пересувати не можу. 

Якщо ви не захочете піти по шляху, запропонованому мною - це буде ваш 

вибір. 
В горах холодно, тому я не стану затягувати наш шлях.  
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Я з вами тимчасово. Я покину вас, як тільки зрозумію, що далі ви 

зможете йти самі до тієї мети, яку собі намітили.  
І останнє. Я нікому не розповім, що я підкорював з вами цю гору ».  
І вони вирушили в дорогу. Це було нелегко, було і відчай, і нова надія. І 

незадовго від вершини провідник покинув подорожніх. І вони дійшли, і бачили 

схід Сонця. З іншого боку гори виявився квітучий сад. 
 

Найважливіше в консультуванні - делегувати відповідальність. 

Підведення підсумків лекції. 

        Шановна аудиторія на цьому питанні наша сьогоднішня лекція з вами 

закінчена. Дякую вам за увагу. Буду рада відповісти на Ваші запитання. Вам для 

самостійної роботи пропонуються наступні проблемні питання. 

Рекомендована література 
1. Горностай П. П., Васьковская С.В. Теория и практика 

психологического 
консультирования: Проблемный подход К.: Наук. думка, 1995. 

2. Доценко Е.Л., Борко Т.И. Практический психолог как шаман / Журнал 

практического 
психолога 

3. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного 

консультирования: Учебное 
пособие. 

4. Лада Ю. Смысл и специфика психологической помощи/ Журнал 

практикующего 
психолога. - 1995. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования 
6. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия 
7. Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности 

психосемантический поход. – 
К: КГПИИЯ, 1991. 

8. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта, СПб, Питер, 2001. 
9. Копйов А.Ф. О диалогическом понимании психологического контакта/ 

Общение и 
диалог в практике обучения, воспитании в психологической консультации: Сб. 

неуч. тр. - М.: Изд. АПН СССГ. 1987. 
10. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник. М., 2000. 
11. Шостром З., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы 

консультирования и  
психотерапии. - СПб.: Сова; — М.: Эксмо, 2002. 

12. Гулина М. Терапевтическая и консультативная психология, - СПб., 

2001. 
13. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. - 

СПб.: Питер, 2001. 



 

 18 

14. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб.: 

2000. 
15. Фрейджер Р. Фэйдимен Дж. Личность. Теории, эксперименты, 

упражнения. - СПб.: 
Прайм Еврознак, 2001. 

16. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. -М.: 

ПЕРСЗ, 2003. 
17. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы 

в области 
практической работы. -М.: ЭКСМО-Пресс 

18. Фурман Б., Ахоло Т. Психотерапевтическое консультирование. Беседа, 

направленная 
на решение. — СПб.: Речь, 2001. 

19. Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия. — М.: „Ваклер", 1997. 
20. Уоллес В., Холл Д. Психологическая консультация. - СПб.: Питер, 

2003. 
21. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. -М., 1999. 

 

Словник до теми 
 

Термін  Визначення  Джерело  
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Ожегов С. Словарь  
русского  языка: 70000 
слов / Под ред. Н.Ю. 
Шведовой. 23-е 
издание, / С. Ожегов. –  
М.: Русский язык, 1990. 
– 917 с. 

Психологічне 
консультування 

вид психологічної допомоги, 
який має діагностично-
рекомендаційний характер і 
є засобом підвищення 
психологічної 
компетентності педагогів і 
батьків 

Психологічне 

консультування та 

корекція. - Навч. 
посібн. Модульно-
рейтинговий курс. - 3-
тє вид.. - К.: 
"Видавничий дім 
"Професіонал", 2009. -
544 с. 

Індивідуальне 
консультування  

це вид спеціально 
організованого спілкування, 
у процесі якого психолог-
консультант допомагає 
клієнтові дослідити і 
прояснити свою життєву 

С.В. Васьківська - 
Основи психологічного 
консультування 
Навчальний посібник 
Київ - 2004 
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ситуацію, актуалізувати 
додаткові сили і здібності, 
щоб знайти вихід із складних 
для нього обставин. 

Психотерапевтична 
позиція 

це рольова стратегія, яку 
обирає консультант, 
будуючи стосунки з 
пацієнтом 

С.В. Васьківська - 
Основи психологічного 
консультування 
Навчальний посібник 
Київ - 2004 

Клієнт це людина, яка звернулася 
до психолога-консультанта 
за професійною допомогою. 

С.В. Васьківська - 
Основи психологічного 
консультування 
Навчальний посібник 
Київ - 2004 

7.Принципи психологічного консультування. 

Доброзичливе й безоцінне ставлення до клієнта 

       За цим формулюванням криється цілий комплекс професійної поведінки, 

спрямованої на те, щоб під час прийому клієнт почував себе спокійно й комфортно. 

Доброзичливе ставлення має на увазі не просту відповідність загальноприйнятим 

нормам поведінки, але й розуміння уважно слухати, надавати необхідну 

психологічну підтрим¬ку, не засуджувати, а намагатися зрозуміти й допомогти 

кожному, хто звертається за допомогою. 

Орієнтація на норми й цінності клієнта 

        Цей принцип передбачає, що психолог під час своєї роботи повинен 

орієнтуватися не на соціально прийняті норми і правила, а на ті життєві принципи 

й ідеали, носієм яких є клієнт. Ефективний г плив, можливий лише при опорі на 

систему цінностей самого кліє¬нта. критичне ж ставлення консультанта може 

призвести до того, по. прийшовши на прийом, людина замкнеться, не зможе бути 

щирою ю й відкритою, а, отже, і можливості консультативного впливу гіілвляться 

практично нереалізованими. Приймаючи ж цінності клі- тнта. поважаючи їх і 

віддаючи їм належне, консультант зможе впли¬гати на них у тому випадку, якщо 

вони є перешкодою на   шляху нор- л.тьного функціонування людини. 

Заборона давати поради 

       Клієнтам не можна давати поради. Підстави для цього дещо нітгскі й 

різноманітні. Насамперед, який би не був життєвий і професійний досвід 

психолога, дати гарантовану пораду іншому немож- пїз. життя кожного унікальне 

й непередбачене. До того ж, радячи, І: еіг тьтант цілком бере на себе 

відповідальність за те, що відбувається, що не сприяє розвиткові особистості 

клієнта і його адекватного ставлення до дійсності. У такій ситуації психолог 

ставить себе в по¬зицію «гуру», що реально шкодить консультуванню, призводить 

до того, що в клієнта, замість активного прагнення розібратися у своє- му житті і 

змінити його, формується пасивне і поверхневе ставлення до того, що відбувається. 
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При цьому будь-які невдачі в реалізації поради, звичайно, приписуються 

консультантові, який дав пораду, що, природно, заважає розумінню клієнтом своєї 

ролі в подіях, що відбуваються з ним. 

Анонімність 

    Найважливішою умовою психологічного консультування є його анонімність. Це 

значить, що будь-яка інформація, повідомлена клі¬єнтом психологові, не може 

бути передана без його згоди ні, в які суспільні або державні організації, 

приватним особам, у тому числі родичам або друзям. З цього правила існують 

виключення (про які клієнт завжди попереджається заздалегідь), спеціально 

обговорені законом у багатьох країнах. У нашій країні таким виключенням, 

ма¬буть, можна вважати ситуацію, коли психолог довідується під час прийому про 

щось, що є серйозною загрозою для життя. Але, зви¬чайно ж, навіть у цій ситуації 

його дії повинні бути максимально обережними і співвідноситися з інтересами 

клієнта. 

     Розмежування особистих і професійних стосунків 

     Існує чимало дуже досвідчених і професійних консультантів, що потрапляли в 

пастку, переходячи з клієнтами на дружні стосунки або, намагаючись надавати 

професійну допомогу своїм друзям і найближчим родичам. Цей шлях приховує у 

собі чимало небезпек і не лише тому, що будь-які рекомендації й одкровення з 

близькими Десятиліття тому у закордонній практичній психології активно 

дискутувалися й аналізувалися різні наслідки вступу кліє¬нта і консультанта 

(психолога й пацієнта) в особисті, у тому чи¬слі сексуальні стосунки, а також 

можливі впливи цього фактора на процес терапії. Різних точок зору було безліч. 

Але загальний висновок, до якого призвели ці дискусії, один: за можливості 

особистих стосунків краще уникати, а якщо щось подібне все- таки трапляється, 

тоді варто бути максимально обережним, на-магатися діяти насамперед в інтересах 

клієнта і якомога швидше перервати процес консультування або психотерапії 

(ВаЫЬе^ С. С., 1973). 

    Залучення клієнта до процесу консультування 

Для того щоб процес консультування був ефективним, клієнт під час прийому7 

повинен почувати себе максимально залученим до бесіди, яскраво й емоційно 

переживати усе, що обговорюється з консультантом. Для того щоб забезпечити 

таке залучення, психолог повинен стежити за тим, щоб розвиток розмови мав для 

клієнта ло¬гічний зрозумілий вигляд, а також щоб людина не просто «слухала» 

фахівця, а їй було дійсно цікаво. Адже лише в тому випадку, якщо зрозуміло і 

цікаво усе, що обговорюється, можна активно шукати шляхи вирішення своєї 

проблемної ситуації, переживати й аналізу¬вати її. 

Буває так, що під час прийому клієнт раптом утрачає інтерес до обговорюваної 

теми, стомлюється, внутрішньо не погоджується, але не хоче говорити про це. У 

цій ситуації не варто «нагнітати атмо¬сферу», наполягати, намагатися з’ясувати 

все «до кінця».  

         Прийняття клієнтом відповідальності за те, що з ним відбувається 
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У ході консультації локус скарги клієнта повинен бути переве- з інших на себе. Без 

вирішення цієї задачі досягнення якихось ге^тьких результатів неможливо. Лише в 

тому випадку, якщо люди¬на в лчуває свою провину і відповідальність за те, що 

відбувається, >: .на буде дійсно намагатися змінитися і змінити свою ситуацію, у 

тг'.'тивному випадку вона буде лише очікувати допомоги й змін із навколишніх. 

Глосарій: 

Психологічне консультування — сфера практичної професійної діяльності 

психолога, пов'язана з наданням допомоги потребуючим її людям у вигляді порад, 

рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних проблем. Такі 

рекомендації клієнт отримує на основі особистого спілкування з ним психолога-
консультанта як підсумок аналізу проблеми, вивчення того, як вона виникла в 

житті клієнта.Психологічне консультування прийнято розглядати як одну з трьох 

можливих спеціалізацій психолога-практика, поруч із діагностикою та корекцією. 
Консультант - державний службовець патронатної служби, що здійснює наукову 

експертизу, консультації і своєчасне забезпечення керівника необхідною 

інформацією з метою оперативного і якісного прийняття управлінського рішення. 

Консультанти також координують консультаційну роботу з проблем відповідної 

галузі чи сфери державного управління. Контролюють, оцінюють і узагальнюють 

якість інформації, яка надається керівникові, аналізують можливості соціально-
економічні наслідки управлінських рішень 
Психотерапевтична позиція- це рольова стратегія, яку обирає консультант, 

будуючи стосунки з пацєентом. Головні параметри позиції -
авторитарність/партнерство у визначенні цілей i завдань консультативного процесу 

i директивність/недирективність у ix технічній реаліації, котра i є мірою 

відповідальності за результати психотерапії та консультативної допомоги. 

Консультант може співпрацювати з клієнтом на рівних, "поряд", у такий спосіб 

створюючи умови, ят спонукають людину осмислено приймати рішення про 

відповідальністъ та зміни (так найчастше i повинно бути в консультуванні), або з 

позиції "зверху", тобто вести кліента, беручи на себе функції наставника, який 

"знає, що таке "добре" i що таке "погано". При нагоді психолог може "йти" за 

клієнтом, тобто будувати взаємодії з позици "знизу", досліджуючи, що саме є 

вагомим для людини в ситуації, що склалася 
Індивідуальне консультування  - це вид спеціально організованого спілкування, 

у процесі якого психолог-консультант допомагає клієнтові дослідити і прояснити 

свою життєву ситуацію, актуалізувати додаткові сили і здібності, щоб знайти вихід 

із складних для нього обставин. 
Клієнт – це це людина, яка звернулася до психолога-консультанта і вона 

знаходиться за станом їх фізичного та психологічного здоров'я в зоні підвищеного 

ризику. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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6. Підведення підсумків заняття 
 

Повторення основних засвоєних протягом заняття ключових понять. Ви-
дання завдання для самостійної роботи. 

 
Тема: Історія психологічного консультування 
Вид заняття: лекція.                                                                         
Мета: 
          ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання основ консультування, її 

методами та напрямками;  
- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей психології; 
- ознайомитись з принципами консультування, її улаштуванням і змістом; 

засвоїти інформацію про методи дослідження; 
- сформулювати поняття, уявлення про структуру консультування 

    ВИХОВНА МЕТА 
- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  
- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення 

до виконуваної роботи);  
- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  
- прививати культурну поведінку;  
- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  
- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  
- сприяти формуванню правової грамотності;  
- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей пред-

метів, часу, дій, руху тощо);  
- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  
- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  
- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 
Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 
аудіовізуальні (планшет). 
Ключові поняття: психічне здоров’я, консультування, психоаналіз, 

психологічний супровід, психологічний захист, раціоналізація, екзестенційна 

психологія, біхевіоризм, гуманістична психологія, когнітивна психологія, 

логотерапія, сублімація, лібідо, Я-концепція 
Література: 

.    Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Academia, 2000. 
2.    Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. — М.: Класс, 2000. 
3.    Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: Теория и практика: Учеб. 

пособие для студ. ст. курсов психол. фак. и отд-ний унтов. — М.: Класс, 2001. 
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4.    Бурменская Г. В. Возрастно-психологический подход в консуль-тировании 

детей и подростков: Учеб. пособие для студ. вузов / Г. В. Бурменская, Е. И. 

Захарова, О. А. Карабанова и др. - М.: Academia, 2002. 
5.    Васьковская С. В. Психологическое консультирование: Ситуац. задачи. -К.: 

Вища шк., 1996. 
6.    Ветер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практ. 

руководство. - М.: Генезис, 2001. 
7.    Горностай П. П. Теория и практика психологического консультирования: 

Пробл. подход. - К.: Наук. думка, 1995. 
8.    Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология. -СПб.: Речь, 

2001. 
9.    Джордж Р., Кристианы Т. Консультирование: Теория и практи-ка / Пер. с 

англ. А. Шадура. - М.: Изд-во “Эксмо”, 2002. 
10.    Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. -К.: МАУП, 

1996. 
11.    КоттлерД. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Кот-тлер, Р. 

Браун; Пер. с англ. М. Потаповой, А. Ракитиной. -СПб.: Питер, 2001. 
12.    Мак-Вильяме Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клин. процессе: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. М. В. Глушенко, 

М. В. Ромашкевича. - М.: Класс, 1998. 
13.    Мак М. Р. Практикум по когнитивной терапии / Пер. с англ. Т. Саушкиной. - 
СПб.: Речь, 2001. 
14.    Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с 

кризисными и проблемными ситуациями. - М.: Смысл, 2002. 
15.    Моргун В. Ф. Делинквентный подросток. - Полтава, 1995. 
16.    Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Как да-вать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. - М.: 

Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
17.    Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Пер. с англ. Е. 

Волков и др. - СПб.: Питер, 2000. 
План лекційного заняття 

1.Організаційна частина заняття. 
2. Напрямки становлення психологічного консультування. 
3. Психоаналітичний напрямок  психологічного консультування. 
4. Гуманістичний напрямок психологічного консультування. 
5. Біхевіористичний напрямок психологічного консультування. 
6. Когнітивний напрямок психологічного консультування. 
7. Екзистенційний напрямок психологічного консультування. 
 8.Підведення підсумків заняття. 
 

1. Організаційна частина заняття 
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Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуа-лізація опорних 

знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 
1. Напрямки становлення психологічного консультування. 

Перше проблемне птання лекції подано у вигляді таблиці.  

НАПРЯМКИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

 

Напрямок  

 

Характеристика 

 

Представники 

 

Психоаналітичний  

 

Основою напрямку є психоаналіз – 

теорія особистості, яка успішно 

обґрунтувала неадекватність 

поведінки людей та причини 

психічних  захворювань. 

Психоаналіз часто представляють  

як динамічний психологічний 

підхід, оскільки ядром учення є 

уявлення про розподіл психічної 

енергії.  

Зігмунд Фрейд 

Карл Юнг  

 

Гуманістичний  

 

Основні постулати гуманістичного 

напряму: важливість Я-концепції, 

її залежність від способів, котрими 

люди визначають і за допомогою 

яких усвідомлюють себе; значення 

атмосфери консультування, її 

вплив на поведінку клієнта та 

підвищення почуття власної 

гідності; акцент на суб'єктивному, 

Карл Роджерс, 

Абрахам Маслоу, 

Фріц Перлз, Ерік 

Берн 
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перцептивному погляді щодо 

особистості.  

Екзистенційний  

 

Це консультативна модель, в якій 

основні внутрішні конфлікти 

зосереджуються навкруги 

усвідомлення екзистенційних 

розладів, що ведуть до виникнення 

почуття тривоги.   

Ірвін Ялом , Ролло 

Мей  

 

Когнітивний  

 

Теорія відображає визнання як 

впливу соціуму на думки і дії 

людей, так і значну роль 

когнітивних процесів у формуванні 

мотивацій і емоцій, у здійсненні 

дій. Люди взаємно детермінують 

один одного і детермінуються 

навколишнім середовищем.  

Альберт Бандура, 

Альберт Елліс, 

Аарон Бек  

 

Біхевіористичний  

 

Це спроба вивчити і пояснити 

людську поведінку.   

Іван Павлова, 

Беррес Скіннер 

 

2. Психоаналітичний напрямок  психологічного консультування. 

Психоаналіз як теорія особистості 

Психоаналіз – теорія особистості, яка успішно обґрунтувала неадекватність 

поведінки людей та причини психічних захворювань. Вона справляє значний вплив 

на інші психологічні теорії та концепції особистості. Психоаналіз часто 

представляють як динамічний психологічний підхід, оскільки ядром учення є 

уявлення про розподіл психічної енергії. Засновником психоаналітичного напряму є 

Зігмунд Фрейд (1856 — 1939) – австрійський лікар-психіатр. За допомогою цього 

методу йому вдалося вирішити і особисті психологічні проблеми (часто страждав 

депресіями, підвищеною тривожністю, швидко втомлювався). 
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Базові положення теорії: принцип задоволення, інстинкти, несвідоме і свідоме, 

структура психічного апарату, тривога, психічна енергія, катексис і антикатексис, 

бісексуальність). Основні роботи: "Тлумачення сновидінь"(Ргеікі, 1900), "Три 

нариси з теорії сексуальності (1905), "Я і Воно" (1923) та багато інших. 

Нововведення: інфантильна сексуальність і амнезія; сексуальний розвиток; 

ідентифікація як частина нормального процесу розвитку; захисні механізми 

(пригнічення, сублімація, формування реакцій, заперечення, фіксація, регрес, 

проекція); нормальний розвиток; розвиток неврозу. 

Психоаналіз Фрейда дає яскраву і переконливу картину детермінованості 

особистості. XX ст. так жорстко розчленувало людську натуру і регламентував 

життєві правила, що психоаналіз Фрейда з'явився дуже доречно. Фрейд відкрив 

глибину несвідомого, сміливо 

поставивши його в центр людської поведінки, показавши не зовсім привабливу 

сторону людської поведінки — знищення плутанини в думках пацієнта, звільнення 

його від "комплексу" і таким чином відновлення функціональної єдності розуму 

пацієнта [13; 15]. 

Психодинамічна структура особистості за  

З. Фрейдом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супер Его 
совість 

 

Его 
свідомість 

 

Ід 
несвідоме 

 

В основі лежать 
моральні 

стандарти та  
заборони 

 

В основі лежить 
принцип 

задоволення 
(інстинкти) 

В основі лежить 
принцип 

реальності 
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Основні компоненти психологічного консультування за психоаналізом З. 

Фрейда 

 активізація Ego клієнтів до участі в інтелектуальній роботі, пов'язаній з 

інтерпретацією, з метою заповнення прогалин у їх психічних 

ресурсах і здійснення переносу влади їх СУПЕР-EGO на 

аналітиків; 

 стимулювання EGO на боротьбу з вимогами Id для подолання 

опору; 

 відновлення порядку в Ego через аналіз матеріалу із 

несвідомого; 

 співвідношення енергії опору і мобілізації. 

 
Основні техніки у психоаналітичному консультуванні 

Механізми 
психологічного 

захисту за  З. 
Фрейдом 

Заперече
ння 

Заміщенн
я 

Ідентифік
ація 

Раціоналі
зація 

Реактивн
а освіта 

Проекція  

Витиснен
ня  

Ізоляція 
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Вільні асоціації (допомагають перетворити підсвідоме на свідоме). Лежачи на 

кушетці, клієнт проговорює вголос усе, що спадає на думку. Думки не підлягають 

цензурі. Проте аналітик відзначає їх послідовність, повторюваність, моменти 

затримки та переривання. 

Сновидіння відкривають доступ до безсвідомого. Пацієнт розповідає свої сни, 

які інтерпретуються через присутні в них символи. Інтерпретація снів — це, за 

Фрейдом, "королівська дорога до пізнання несвідомої активності мозку". 

Інтерпретація (пояснення або конструкція) використовується для прояснення 

змісту несвідомого. Особливо важлива в процесі досягнення інсайту. Матеріали для 

інтерпретації: вільні асоціації клієнтів, обмовки, сновидіння, перенос на аналітиків. 

Відношення переносу дозволяє відпрацювати ті конфлікти, які гальмують 

індивідуальний психологічний розвиток. Перенос — це трансформація початкового 

неврозу у невроз щодо аналітика). 

3. Гуманістичний напрямок психологічного консультування. 

Вплив гуманістичних концепцій на теорію і практику психологічної допомоги 

взагалі та консультування, зокрема, важко переоцінити. Основні постулати 

гуманістичного напряму: важливість Я-концепції, її залежність від способів, 

котрими люди визначають і за допомогою яких усвідомлюють себе; значення 

атмосфери консультування, її вплив на поведінку клієнта та підвищення почуття 

власної гідності; акцент на суб'єктивному, перцептивному погляді щодо 

особистості. 

Цей напрям найбільш яскраво представлений особистісно-цент-рованим 

підходом, гештальтконсультуванням, транзактним аналізом, діалогічним 

консультуванням. Основоположниками та теоретиками гуманістичного напряму є 

Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Фріц Перлз, Ерік Берн та ін. 

Особистісно-центроване консультування 

Карл Роджерс (1902-1987) презентував новітню концепцію у психології (1940 

рік, штат Міннесота) як "клієнт-центровану терапію" — недирективну терапію. 

Пізніше, 1974 року, з'явилась ще одна назва — "особистісно-центрована терапія", 

яка розширює рамки використання, особливо в ситуації психологічного 
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консультування. Основні ідеї представлені в таких роботах: "Консультування і 

психотерапія" (Rodgers, 1942), "Терапія, центрована на клієнті"(1951), "На шляху до 

особистості"(1961). 

Особливу роль в розробці концепції мали емоційні проблеми юного Роджерса, 

його стосунки з однолітками, а також його власні спостереження, інтуїція. 

Основна суть підходу полягає в тому, що кожна людина володіє величезними 

резервами саморозуміння, прагнення до самоактуалізації як основного мотивуючого 

стимулу. Конфлікт між самоактуалізацією та Я-концепцією, що заважає адекватному 

засвоєнню досвіду, призводить до появи особистісних проблем та поведінкових 

порушень. 

На думку Роджерса, конструктивні зміни особистості клієнта можливі за умови 

створення певної атмосфери під час налагодження стосунків "консультант — клієнт, 

яка забезпечує конгруентність у 

відносинах; безумовно позитивне ставлення та емпатію. Позиція клієнта 

передбачає процес становлення особистості і регулювання власного життя. 

 

Структура особистості за К. Роджерсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Я-концепція 
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Практика особистісно-центрованого консультування   передбачає : 
 узгодження цілей консультанта і клієнта; 

 відкритість переживань; 

 концентрованість на емоційних аспектах стосунків; 

 раціональність; 

 особисту відповідальність клієнта; 

 самоповагу; 

 здатність до підтримання добрих особистих стосунків та високий рівень 

прийняття інших; 

 етичність і високу якість життя; 

 взаємний вплив консультанта та клієнта (перетворення останніх на 

ефективних консультантів для самих себе та розвитку інших).  

4. Біхевіористичний напрямок психологічного консультування. 

Біхевіористична теорія – це спроба вивчити і пояснити людську поведінку. 

Теоретичним підґрунтям виступили вчення І. П. Павлова (1849-1936) і його 

дослідження функціонування півкуль головного мозку та Д. Уотсона (1878-1958) і 

його погляд на біхевіоризм як на об'єктивну експериментальну галузь природничих 

знань, в якій розглядається поведінка людей, набутість їх реакцій. 

Теорія оперантного обумовлення та інкубації 

Обумовленість в рішенні особистісних проблем обґрунтував Б. Скіннер (1904-

1990), який вважав, що поведінка формується і підтримується її наслідками [9; 19]. 

Вчений концентрував увагу на впливі навколишнього середовища після формування 

реакції. Суть теорії оперантного обумовлення: поведінка впливає на оточення, 

породжуючи наслідки; підкріплюючі стимули – це події, котрі посилюють 

ймовірність реакцій. Складові підкріплення, котрі описують взаємодію між 

організмом і оточенням: обставини, в рамках якої формується реакція; сама реакція; 

підкріплюючі наслідки. 

Наступні концепції: позитивне і негативне підкріплення, збереження і згасання 

поведінки, формування і послідовне наближення, диференціювання стимулу і 

контролю, генералізація стимулу. 
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Реципрокне гальмування як виявлення конкуруючої реакції з метою послаблення 

одночасно сформованої реакції (Д. Вольпе). Реакції, найчастіше вживані в 

консультуванні: релаксації, асертивні, сексуальні. 

Г. Айзенк (1916) описав теорію неврозу, яка має пояснювати не лише відсутність 

згасання, але й посилення невротично обумовлених реакцій, котрі залишались 

непідкріпленими. Теорія інкубації: деякі умовні рефлекси мають властивості 

імпульсу, завдяки чому при впливі одного лише умовного стимулу (УС) індукується 

умовна реакція тривоги, ідентична безумовному рефлексу (БР). Інкубація дозволяє 

УР бути сильнішим, ніж БР. 

До основних положень і понять біхевіоризму можна віднести також: детермінізм і 

формування навичок; обумовлення емоцій;. відсутність особистісних смислів; пам'ять 

як збереження вербальних звичок. 

Особистість розглядається як наслідок систем звичок. Способи оцінки 

особистості: а) схеми утворення індивідууму; б) його досягнення; в) записи про 

заняття у вільний час; г) емоційна поведінка в різних ситуаціях; ґ) відповіді на 

запитання психологічних тестів. 

Проблеми особистості – це зрушення в поведінці і конфлікти звичок; це проблеми 

самості і самоконтролю. Біхевіоризм – основа експериментальної етики. 

 

Етапи формування поведінки індивіда за Б. Скінером: 

 

 

 

 

 
Практика поведінкового консультування 

Практика психологічного консультування і терапії. Головне завдання - змінити 

поведінку, управляючи обставинами підкріплення клієнта. Особливого значення 

надають висловлюванням, підкреслюються негативні наслідки покарання та вплив 

неадекватності батьківського і етичного контролю. В процесі взаємодії з психологом 

Стимул Реакція 
 

Наслідки Реакція в 
майбутн

ьому 
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клієнт намагається конструювати оточення. Психотерапія як форма контролю 

спрямована на виправлення проблем, викликаних іншими засобами контролю. 

Консультант має володіти двома важливими стратегіями, спрямованими на 

"угасання": нова (бажана) поведінка має замінити небажану (це здійснюється 

поступово, з використанням позитивних стимулів); інша стратегія - уникнення 

підкріплення, котре раніше слідувало за поведінкою (наприклад, учитель ігнорує 

відповіді учня, який не піднімає руку). 

5. Когнітивний напрямок психологічного консультування. 

Теорія відображає визнання як впливу соціуму на думки і дії людей, так і значну 

роль когнітивних процесів у формуванні мотивацій і емоцій, у здійсненні дій. Люди 

взаємно детермінують один одного і детермінуються навколишнім середовищем. 

Альберт Бандура (1925) — засновник напряму. Зробив своєрідний "виклик" 

Скіннеру, розглядаючи принцип підкріплення з іншого боку. Виділив корисне та 

шкідливе мислення і поведінку, обґрунтував основні когнітивні концепції — 

самоефективності та саморегулювання. Основні когнітивні здібності: символізація, 

передбачення, опосередкування, саморегуляція, самоаналіз. 

Основні праці А. Бандури: "Теорія соціального научіння", "Соціальні основи 

мислення і поведінки: соціально-когнітивна терапія", "Самоефективність: тренування 

контролю". 

З огляду на цю теорію, научіння через наслідки реакцій є когні-тивним процесом. 

Наслідки реакції створюють скоріше очікування, ніж зв'язок типу стимул – реакція. 

Додаткові джерела прогнозуючої інформації: опосередковані (для отримання 

інформації найбільше значення мають спостереження за іншими) і символічні (акцент 

— вислуховування пояснень). 

Соціально-когнітивна модель А. Бандури – це модель типу: стимул – 

опосередковані організмом когнітивні процеси – реакції. 

Виділяються такі регулювальні мотиваційні системи: такі, які базуються на 

зовнішніх, опосередкованих та самопродукованих ре 

зультатах. Саморегулювання поведінки передбачає: самоспостереження, оцінні 

процеси, самореактивні процеси (самовідповіді). 

Концепція особистої ефективності виступає як найбільш важлива для діяльних 

людей. Усвідомлення самоефективності індивіда – судження про здатність людини 
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досягти певного рівня виконання завдань. Джерела інформації про ефективність: 

опосередкований досвід, вербальне переконання, фізіологічний стан. Цілі, які 

приводять до порушення рівноваги; мотивація до дії. 

Нововведення: два основних способи научіння (через спостереження і в дії). 

Моделювання, що сприяє навчанню навичкам і правилам поведінки і може гальмувати 

наявні реакції. Символічне моделювання як спосіб формування уявлень людей про 

соціальну реальність через відображення людських стосунків і діяльності. Формування 

поведінки людей шляхом заучування наслідків спостережень за моделями. 

Компоненти научіння через спостереження за  
А. Бандурою 

Процес уваги Процес 
збереження  

 

Моторно-
репродуктивні 

процеси  
 

Мотиваційні процеси  
 

Людина слідкує 
за поведінкою 
моделі і точно 
сприймає цю 

поведінку  
 

Людина пам'ятає 
(довготривале 
збереження) 

поведінку моделі, 
яка 

спостерігалась 
раніше.  

 

Людина 
переводить 
закодовані в 

символах 
спогади про 

поведінку моделі 
в нову форму 

відповіді  
 

Якщо позитивне 
підкріплення 

(зовнішнє, непряме, 
самопідкріплення) 

потенційно присутнє, 
людина здійснює 

модульовану 
поведінку.  

 

 

Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандура 

 

 
Раціонально-емотивне консультування  А. Еліса у психологічному 

консультуванні 

Основні положення теорії: 
 люди не можуть жити без любові чи схвалення з боку значущих 

інших; 
 люди хочуть бути щасливими: самі по собі, в спілкуванні з 

іншими людьми, інтимно, в сфері інформації та освіти, 

професійно й економічно, в сфері відпочинку та розваг; 

Відкрита  
поведінка 

 
 

Особистісні фактори 
(віра, очікування, 
самосприйняття) 

 

Вплив оточення 
(заохочення, 
покарання) 
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 емоції, когніції й поведінка: холодні, теплі та гарячі когніції; 

доречні і недоречні емоції; 
 біологічні тенденції. Взаємодія спадковості, оточення і вибору; 
 азбукова теорія особистості (АУП). Азбука раціонального 

мислення і раціонального життя. Емоційне порушення психічної 

рівноваги; 
 первинні жорсткі установки і переконання, їх похідні 

(нагнітання страху, кошмарів, відчуття власної нікчемності і 

ненависті до себе, передбачення постійних невдач); 
 вторинні жорсткі установки і переконання, їх похідні (розвиток 

хвороби, індукування негативних думок). 
 

Практика консультування: цілі (елегантні та неелегантні), тривалість 

консультування, практичні дії і їх обмеження. 

Когнітивні техніки: наукове опитування, обговорення, дискутування. 

Техніки для домашнього завдання:  

 Використання аудіозаписів, бланків, картки-нагадування, візуалізація, 

бібліотерапія, касети. 

 Селекція ірраціональних переконань. Дискутування: емотивні техніки 

(енергійне дискутування, формування раціонально-емотив  

них образів).  

 Інші техніки емотивного дискутування: безумовне прийняття, 

використання гумору, використання раціональної рольової гри. 

Вирішення проблем відбувається шляхом подолання опору і закріплення 

позитивних змін. Раціонально-емотивний консультант не боїться філософських 

міркувань, звертається до думок клієнта; допомагає розпізнати негативні 

почуття, брати відповідальність за їх переживання і зміни.  

6. Екзистенційний напрямок психологічного консультування. 

Екзистенційна психологічна допомога – це консультативна модель, в якій 

основні внутрішні конфлікти зосереджуються навкруги усвідомлення 

екзистенційних розладів, що ведуть до виникнення почуття тривоги. Ірвін Ялом 

(1931) і Ролло Мей (1909-1994) – основоположники динамічної теорії 

екзистенційного консультування. їх основні праці: "Теорія і практика групової 



 

 35 

психотерапії", "Групова психотерапія стаціонарних хворих", "Екзистенційна 

психотерапія", "Сучасна психотерапія"(Мау, Yalom, 1989). 

Структура особистості 

На думку Ролло Мея, складовими особистості є свобода, індивідуальність, 

соціальна інтегрованість, глибина релігійності (духовності). Звідси виходить, що 

особистість — це здійснення процесу життя в вільному, соціально інтегрованому 

індивідуумі, наділеному духовним началом [15; 30]. 

При цьому виділяють екзистенційні межові проблеми – смерть, ізоляцію, 

свободу і безглуздість (позбавлення сенсу). 

Свобода – це основний принцип, обов'язкова умова існування особистості і 

одночасно її складова. Здоровий глузд може стримувати імпульси, підтримувати їх у 

стані рівноваги, поки не буде прийняте рішення на користь одного з них. Наявність 

творчих можливостей, рівноцінних свободі, є головною властивістю, що визначає 

особистість. 

Переживання свободи сприяє особистісному зростанню. Чим здоровішою стає 

людина, тим вільніше вона творить себе з життєвого матеріалу, і тим більшого 

потенціалу набуває свобода. Таким чином, допомагаючи клієнту подолати 

особистісну проблему, консультант допомагає стати більш вільним. Однак варто 

пояснити йому складний механізм прийняття рішень, коли необхідно враховувати 

весь попередній досвід і вплив всіх факторів підсвідомості, що допоможе клієнту 

усвідомити і навчитись використовувати можливості вільного існування. Окрім того, 

особистість – це, перш за все, індивідуальність, включена в соціум, наділена певним 

рівнем духовності і соціальної інтегрованості. 

Головна мета консультування – досягти того, щоб особистість переживала своє 

існування як реальне. При цьому враховується протистояння клієнтів внутрішнім 

конфліктам і здатність миритись з ними; стратегія захисту і стратегія ухиляння, 

звільнення клієнтів від здатності бажати, розвиток здатності проявляти 

співпереживання, вольові якості та прагнення самостійно приймати рішення. 

Структура особистості за Ролло Меєм 
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Головна мета консультування за екзестенційним напрямком – досягти того, 

щоб особистість переживала своє існування як реальне. При цьому враховується 

протистояння клієнтів внутрішнім конфліктам і здатність миритись з ними; стратегія 

захисту і стратегія ухиляння, звільнення клієнтів від здатності бажати, розвиток 

здатності проявляти співпереживання, вольові якості та прагнення самостійно 

приймати рішення. Екзистенційне консультування як деякий погляд на людське 

існування (однак це не строга система) передбачає неприйняття механічних підходів. 

Клієнт тут представлений як індивідуум, який зіткнувся з такою реальністю, в якій є 

місце внутрішнім конфліктам. Використання підходу можливе також і в 

екстремальній ситуації. Стосунки консультанта і клієнта можна характеризувати як 

присутність, автентичність, відданість, відсутність контрпереносів. У процесі 

консультування характерним є саморозкриття консультанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особистість 

Свобода Індивідуальність 

Соціальна 
інтегрованість 

 

Релігійність, 
духовність 

 

Консультативні підходи до переживання людьми почуття 
тривоги, викликаної ізоляцією 

 

протистояння ізоляції 
 

визначення механізмів захисту і розвитку міжособистісної 
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Підведення підсумків лекції. 

       Шановна аудиторія, ось ми з вами розглянули проблемні питання даної теми і 

ви маєте змогу отримати домашні самостійні завдання для подальшого більш 

глибокого опрацювання теми. Лекція закінчена. Буду рада відповісти на ваші 

запитання 

Глосарій:  

Консультування − це процес допомоги людині в усвідомленні його почуттів і 

ставлення до проблеми, яка виникла, точна ідентифікація проблем, пошук рішень 

або рекомендації про те, як впоратися з ситуацією, що склалася. 

Консультація − це порада, рекомендація, яку надає спеціаліст. 

Психотерапія − це раціональне і планомірне використання психічних засобів для 

лікування соматичних, нервових і психічних захворювань.  

Психоаналіз − це спосіб інтроспекції людини, що передбачає систематичне 

пояснення несвідомих зв'язків та процесів. Більш конкретно — група 

психологічних теорій особистості, методів дослідження ментальних процесів, а 

також методів терапії невротичних захворювань. 

Психологічний супровід − це вид психологічної допомоги на якомусь окремому 

проміжку життя для поліпшення психологічного розвитку особистості людини.  

Психічне здоров’я − це є стан психічної сфери, основу якого складає відчуття 

душевного комфорту, що забезпечує адекватну поведінкову реакцію.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Психологічний захист − це підсвідома система моделей поведінки, які  

сформувалась на основі життєвого досвіду людини і захищають її від негативних 

емоцій, страху, тривоги, що виникають на основі травмуючої інформації із 

зовнішнього світу. 

Раціоналізація − це захист, пов'язаний з усвідомленням і використанням в мисленні 

тільки тієї частини інформації, завдяки якій власна поведінка постає як добре 

контрольована і не суперечить об'єктивним обставинам.  

Екзестенційна психологія − напрямок в психології, який виходить з унікальності 

конкретного життя людини, незведеного до загальних схем, що виникло в руслі 

філософії екзистенціалізму. 

Біхевіоризм  – один з напрямів психології, що зводить поведінку людей до 

механічних, машиноподібних актів у відповідь на зовнішні подразнення. 

Гуманістична психологія – один з напрямків сучасної психології, орієнтованих на 

вивчення смислових структур людини. У гуманістичній психології, як основні 

предмети виступають: вищі 

цінності, самоактуалізація особистості, творчість, любов, свобода, відповідальність, 

автономія, психічне здоров'я, міжособистісні стосунки.  

Когнітивна психологія – напрям психології, який намагається довести вирішальну 

роль знання в організації поведінки суб´єкта. 

Екзистенційний вакуум – це стан, який виникає в результаті втрати інстинктів, які 

забезпечують безпеку живого організму в навколишньому світі, і втрати традицій, 

на яких грунтувалася життя людини в колишні часи.  

Логотерапія – психотерапевтична стратегія розроблена Віктором Франклом, 

заснована на думці, що розвиток особистості зумовлений прагненням до пошуку і 

реалізації сенсу життя.   

Теорія особистості – це сукупність гіпотез або припущень про природу і механізми 

розвитку особистості.  

Структура особистості – являє собою цілісність, що включає в себе всі психічні 

(свідомі і несвідомі) і непсихічні складові особистості.  

Проекція – психологічний процес, який відноситься до захисних механізмів 

психіки, в результаті якого внутрішнє помилково сприймається як таке, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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відбувається ззовні. Людина приписує іншим власні думки, почуття, мотиви, якості 

характери тощо, вважаючи, що він/вона прийняли дещо, що відбувається ззовні, а не 

всередині цієї самої людини. 

Сублімація – психічний процес перетворення і перенаправлення енергії на 

соціальну роботу і культурну творчість. 

Лібідо – сексуальна енергія, кількість якої пов'язана зі стадією статевого розвитку, 

роботою діенцефального відділу мозку і залоз внутрішньої секреції, спадковістю та 

індивідуальним досвідом. Термін походить з психоаналітичної теорії Фрейда, в якій 

лібідо було одним з ключових понять. 

Я-концепція – динамічна система уявлень людини про саму себе, що включає 

усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; 

суб'єктивне сприйняття, що характеризує вплив на власну особистість зовнішніх 

факторів.  

Тема: Феномени психологічного консультування 
Вид заняття: лекція.                                                                         
Мета: 
          ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання основ консультування, її 

методами та напрямками;  
- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей психології; 
- ознайомитись з принципами консультування, її улаштуванням і змістом; 

засвоїти інформацію про методи дослідження; 
- сформулювати поняття, уявлення про структуру консультування 

    ВИХОВНА МЕТА 
- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  
- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення 

до виконуваної роботи);  
- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  
- прививати культурну поведінку;  
- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  
- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  
- сприяти формуванню правової грамотності;  
- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей пред-

метів, часу, дій, руху тощо);  
- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  
- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  
- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D2%91%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 
Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 
аудіовізуальні (планшет). 
Ключові поняття: запит,  рапорт, постановка цілей, постановка 

психологічного діагнозу 
Література: 

1.Васьківська СВ. Основи психологічного консультування: Навч. пос. - 
Київ: Четверта хвиля, 2004. 

2. Мей Р. Мистецтво психологічного консультування. - М.: Незалежна 

фірма «Клас», 1994 
3. Нємов Р. С. Психологічне консультування: Навч. для студ. вузів. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 528 с 
         4.Методика и технологии работы социального педагога: Учебное пособие 

для студ. высш. учебн. заведений / Б.Н. Алмазов – М: Издат. Центр 

«Академия», 2002. 
        5.Психология социальной работы: уч. пособие / О. В. Боголюбова – Спб: 

Интер, 2004. 
План лекційного заняття 

 1.Організаційна частина заняття. 
 2. Технологія консультативної взаємодії 
3.Психотерапевтичні навички ведення консультативного інтерв’ю 
4.Консультативний процес 
5. Консультування окремих категорій клієнтів. 
6.Підведення підсумків заняття. 
 

1. Організаційна частина заняття 
 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуа-лізація опорних 

знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 

1.Технологія консультативної взаємодії 

 
                            «Тільки той, хто допоміг собі, знає як допомогти іншим.» 
 
                                                                                                                   Б. Шоу 
 
         Площина аналізу консультативної взаємодії - специфічна психотерапевтична 

комунікація консультанта і клієнта, що як своєрідна „іноземна" мова виділяє 

спілкування в особливий вид інтеракції. Навички такого мовлення визначаються як 

базові психотерапевтичні навички, що охоплюють велику кількість різноманітних 

мікронавичок - починаючи від уміння підтримувати контакт очей, сигналізувати про 

підтримку не тільки словом, але й тілом, емоцією, до здатності встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки та виділяти суперечності, які демонструє клієнт у своїй 
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мові та поведінці. 
        З погляду стороннього спостерігача, в тактиці ведення терапевтичного діалогу 

немає нічого складного. Здається навіть, що маючи деякий комунікативний талант, 

доброзичливо ставлячись до людей, можна суто інтуїтивно опанувати мистецтво 

психологічної бесіди. Однак досвід свідчить, що ймовірність стати фахівцем в цій 

сфері діяльності без відповідної підготовки зовсім мізерна. Так звана "терапевтична 

мова", як і будь-яка іноземна, вимагає не тільки знання правил та закономірностей, але 

й невтомного тренування. Тому спробуємо хоча б в загальних рисах ознайомити 

читача з основами конструктивного ведення консультативної бесіди. Почнемо з 

особливостей початкового етапу бесіди. 
Налагодження ефективного контакту  
Поняття про рапорт 
Встановлення рапорту - передумова того, щоб клієнти повірили, що ви можете 

допомогти їм здійснити такі зміни, які покращують якість їх життя.  
                                                                                                 Л. Кемерон-Бендлер 
 
         Глибоке почуття взаємної довіри і легкості, яке сприяє хорошому контакту та 

досягненню спільно визначеної мети, називають рапортом. По суті це динамічне 

утворення, яке виникає в процесі комунікації і характеризується підвищенням рівня 

взаєморозуміння людей, узгодженням їх взаємодії. Рапорт можна порівняти з ефектом 

резонансу: так само, як амплітуда коливань двох незалежних джерел різко зростає 

тоді, коли їх частоти починають збігатися, ефективність комунікації суттєво 

підвищується, якщо «параметри" певних реакцій комунікаторів починають співпадати, 

корелюють між собою. Тобто рапорт розвивається у випадку, коли внутрішні світи 

двох особистостей співзвучні один одному, або, принаймні, між ними не виникає 

конфліктне напруження 
        Люди відчувають, коли вони в рапорті, хоча не завжди можуть пояснити, як вони 

досягають такого стану, і що слід робити, коли рівень рапорту змінюється. Якщо між 

людьми хороший рапорт, вони ніби повторюють жести, міміку один одного, так що 

збоку їх спілкування нагадує злагоджений танець, в якому на деякий час втрачається 

відчуття того, хто є ініціатором певних дії, а хто їх лише повторює. Важко сказати, що 

виникає спочатку, синхронізація поведінки чи почуття довіри і взаєморозуміння. 

Однак можна припустити, що рапорт складається з двох фаз: підстройка та ведення. 
 

     Надамо визначення поняттю рапорт. 
Рапорт - необхідна умова співробітництва та ефективної консультативної 

взаємодії. Нині говорять про досить перспективний, на наш погляд, резонансний метод 

консультування, в основі якого лежить вміння консультанта сприймати клієнта через 

себе (Петрушин С.В., 2003). Налаштовуючись на себе як на чутливий інструмент на 

свідомому і несвідомому рівні, консультант аналізує не стільки актуальний стан 

клієнта, скільки свої власні відчуття щодо нього, що суттєво доповнює досліджувану 

картину. 

         Глибоке почуття взаємної довіри і легкості, яке сприяє хорошому контакту та 

досягненню спільно визначеної мети, називають рапортом. По суті це динамічне 

утворення, яке виникає в процесі комунікації і характеризується підвищенням рівня 
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взаєморозуміння людей, узгодженням їх взаємодії. Рапорт розвивається у випадку, 

коли внутрішні світи двох особистостей співзвучні один одному, або, принаймні, між 

ними не виникає конфліктне напруження. 

Якщо між людьми хороший рапорт, вони ніби повторюють жести, міміку один 

одного, так що збоку їх спілкування нагадує злагоджений танець, в якому на деякий 

час втрачається відчуття того, хто є ініціатором певної дії, а хто їх лише повторює. 

Важко сказати, що виникає спочатку, синхронізація поведінки чи почуття довіри і 

взаєморозуміння. Однак можна припустити, що рапорт складається з двох фаз: 

підстройка та ведення. 

Щоб створити рапорт, консультант насамперед повинен бути у рапорті з самим 

собою, тобто налаштуватися на роботу, мати відповідний ресурсний стан, бути 

конгруентним самому собі та ситуації. 

Консультант, готуючись до консультації, має потурбуватись в першу чергу про 

свій робочий стан (залишити за порогом власні злободенні турботи, мати 

врівноважений емоц.стан, чітке мислення, почуватись вільно та спокійно, відчувати 

доброзичливість до людей, любов до обраної справи, усвідомлювати свій творчий 

потенціал). 

Налаштовуючись на себе як на чутливий інструмент на свідомому і несвідомому 

рівні, консультант аналізує не стільки актуальний стан клієнта, скільки свої власні 

відчуття щодо нього, що суттєво доповнює досліджувану картину. 

Рапорт – глибоке почуття взаємної довіри і легкості, яке сприяє хорошому 

контакту та досягненню спільно визначеної мети. 

Встановлення рапорту - передумова того, щоб клієнти повірили, що ви можете 

допомогти їм здійснити такі зміни, які покращують якість їх життя. 

2 фази рапорту: 
1) Підстройка (приєднання) – приховане повторення основних 

поведінкових патернів співрозмовника: 
- підстройка 1 порядку (невербальна поведінка); 
- підстройка 2 порядку (вербальна поведінка). 
      2) Ведення (консультант спочатку підстроюється під клієнтом, а потім веде, 
змінюючи позу, жести, темп розмови). 
 

2. Психотерапевтичні навички ведення консультації 
 
   В основі ефективного консультування лежить процес слухання: 

- нерефлексивне (уважне слухання з мінімальним мовним втручанням); 
- рефлексивне (слухання з регулярним використанням зворотного зв’язку для 

точного розуміння суті проблеми) = активне слухання = уважна поведінка. 
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    Активне слухання - це техніка спілкування з співрозмовником, що    полягає в 

наданні йому підтримки у розмові, з тим щоб активувати його мова і зберегти його 

внутрішній психологічний комфорт. 

Уважна поведінка — це центральний аспект консультування. Вона заохочує 

клієнта до розмови і містить у собі чотири моменти: візуальний контакт, доречну 

мову жестів, тон голосу і вербальний супровід сповіді клієнта. 

Техніки прояснення інформації: 
А) Заохочування – комплекс вербальних та невербальних стимулів консультанта, які 

спонукають клієнта до мовлення: 
- короткі заохочувальні стимули («Так», «Ага»); 
- перифраз – коротка поточна репліка консультанта для прояснення та уточнення 

смислу сказаного (наприклад, повторення ключових слів: «Жорстокий?», 

«Суперечка?»). 
Б) Переповідання – не повторення, а перефразування своїми словами сказаного 

партнером з використанням ключових слів («Отже, наскілки я зрозумів, Ви….Чи 

правильно я почув?) 
В) Підсумовування (має на меті більш широкий узагальнений зворотній зв’язок, 

стосується не поточного моменту, а сказаного в цілому) 
Г) З’ясування та уточнення інформації (для них використовуються запитання: Хто, 

ЩО, Коли, Де, Яким чином, Чому). 
Види запитань: 

- закриті (відповідь на них – коротка: так чи ні); 
- відкриті (відповідь на них – розширена); 
- прямі (тема або проблема виражені відкрито) 
- непрямі (інтерес того, хто запитує, відкрито невиражений). 
Д) Розпізнавання емоційних переживань: 

- зосередження на діалозі (звертання уваги на слова та вирази чи використання 

прямих запитань для прояснення почуттів); 
- спостереження за поведінкою клієнта (невербальними проявами, 

розбіжностями між вербальною та невербальною поведінкою); 
- зосередження на власних відчуттях.  

2) Техніки відображення ( завдання консультанта – не тільки ідентифікувати 

переживання клієнта, а допомогти йому його усвідомити): 
А) Відображення почуттів – спостереження за проявами клієнта з метою повернення 

йому ключових переживань, що мало усвідомлюються, але відіграють велику роль у 

розвитку його труднощів. 
Б) Фокусування переживань – форма уваги, звернена в середину, в тіло (наприклад, 

стиснутий кулак – злість). 
В) Емпатійна відповідь (такі репліки консультанта, які дозволяють клієнту 

розкритися ще більше). 
Г) Відображення значень. Значення – це психологічні конструкції, що є рушійною 

силою поведінки. Уважно слухаючи клієнта, можна зрозуміти, яким чином 

організовано його систему значень, ціностей, позицій. 
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1.Процедури та етапи психологічного консультування   
   Весь процес психологічного консультування з початку і до кінця можна 

представити у вигляді послідовності основних етапів консультування, кожен з яких в 

ході консультування по-своєму необхідний, вирішує якусь приватну задачу і має свої 

специфічні особливості. 
1. Підготовчий етап. На цьому етапі психолог-консультант знайомиться з 

клієнтом за попереднім записом, наявної про нього в реєстраційному журналі, а 

також з тієї інформації про клієнта, яку можна отримати від третіх осіб, наприклад 

від працівника психологічної консультації, який брав заявку від клієнта на 

проведення консультації. Час роботи психолога-консультанта на цьому етапі 

становить зазвичай від 20 до 30 хв. 
2. Настроювальний етап. На даному етапі психолог-консультант особисто 

зустрічає клієнта, знайомиться з ним і налаштовується на спільну роботу з клієнтом. 

Те ж саме зі свого боку робить клієнт. У середньому цей етап за часом, якщо все інше 

вже підготовлено для проведення консультації, може займати від 5 до 7 хв. 
3. Діагностичний етап. На даному етапі психолог-консультант вислуховує 

сповідь клієнта і на основі її аналізу прояснює, уточнює проблему клієнта. Основний 

зміст даного етапу складає розповідь клієнта про себе і про свою проблему (сповідь), а 

також психодіагностика клієнта, якщо виникає необхідність її проведення для 

уточнення проблеми клієнта і пошуку оптимального її розв'язання. Досить точно 

встановити час, необхідний для проведення даного етапу психологічного 

консультування, не представляється можливим, так як багато чого в його визначенні 

залежить від специфіки проблеми клієнта і його індивідуальних особливостей. 

Практично цей час складає як мінімум одну годину, виключаючи час, необхідний для 

проведення психологічного тестування. Іноді даний етап психологічного 

консультування може займати від 4 до 6-8 ч. 
4. Рекомендаційний етап. Психолог-консультант, зібравши на попередніх 

етапах необхідну інформацію про клієнта і його проблеми, на даному етапі разом з 

клієнтом виробляє практичні рекомендації щодо вирішення його проблеми. Тут ці 

рекомендації уточнюються, прояснюються, конкретизуються у всіх істотних деталях. 

Середній час, зазвичай витрачається на проходження цього етапу психологічного 

консультування, складає від 40 хв до 1 год 
5. Контрольний етап. На даному етапі психолог-консультант і клієнт 

домовляються один з одним про те, як буде контролюватися і оцінюватися практична 

реалізація клієнтом отриманих ним практичних порад і рекомендацій. Тут же 

вирішується питання про те, як, де і коли психолог-консультант і клієнт надалі зможуть 

обговорювати додаткові питання, які можуть виникнути в процесі виконання 

вироблених рекомендацій. В кінці цього етапу, якщо в цьому виникне необхідність, 

психолог-консультант і клієнт можуть домовитися один з одним про те, де і коли вони 

зустрінуться в наступний раз. У середньому робота на даному, завершуючому етапі 

психологічного консультування проходить протягом 20-30 хв. 

Процедури психологічного консультування 
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        Під процедурами психологічного консультування розуміються групи об'єднаних 

за цільовим призначенням прийомів ведення психологічного консультування, з 

допомогою яких вирішується одна з приватних завдань психологічного 

консультування. Від продуманості процедур психологічного консультування 

безпосередньо залежить його результативність.  
1. На першому етапі психологічного консультування, як правило, не виділяються і не 

застосовуються ніякі спеціальні процедури.  
2. На другому етапі застосовуються процедури зустрічі з клієнтом, загального, 

емоційно-позитивного настрою клієнта на проведення консультації, зняття 

психологічних бар'єрів спілкування психолога-консультанта з клієнтом. 
 
          Процедура зустрічі клієнта включає в себе спеціальні дії, що здійснюються 

психологом-консультантом під час зустрічі клієнта, включаючи його привітання, 

проводи на місце, де він повинен буде знаходитися під час проведення консультації. До 

цієї процедури відноситься також вибір самим психологом-консультантом місця свого 

розташування по відношенню до клієнта під час початку розмови з ним, прийоми 

встановлення психологічного контакту консультанта з клієнтом, перші слова, які 

вимовляє психолог-консультант, починаючи свою розмову з клієнтом. У наступному 

розділі, названої «Техніка психологічного консультування», ми докладніше, з 

відповідними прикладами розглянемо зазначені прийоми.  
Загальний емоційно-позитивний настрій клієнта на майбутню консультацію 

забезпечується не тільки за допомогою описаної вище процедури - вона в основному 

тільки настроюватися клієнта, заспокоює його, - але також за допомогою застосування 

особливої процедури, що переслідує зазначену мету. В рамках даної процедури можна, 

зокрема, застосовувати спеціальні прийоми, що піднімають настрій у клієнта, що 

викликають у нього позитивні емоційні переживання.  
 
3. На третьому етапі психологічного консультування активно працює процедура так 

званого емпатичних слухання, а також процедури активізації мислення і пам'яті клієнта, 

процедури підкріплення, прояснення думки клієнта і психодіагностичні процедури (їх 

ми розглянемо далі, в п'ятому розділі підручника).  
 
         Процедура емпатичних слухання включає в себе два взаємозалежних моменти: 

емпатію і слухання, які в даному випадку взаємно один одного доповнюють. Слухання 

полягає в тому, що, відмовившись на час від власних думок і переживань, психолог-
консультант повністю зосереджує свою увагу  
на клієнті, на те, що він говорить. 

 Процедурою активізації мислення і пам'яті клієнта називається система 

прийомів, в результаті застосування якої активізуються, стаючи більш продуктивними, 

когнітивні процеси клієнта, зокрема його пам'ять і мислення, пов'язані з обговорюваною 

проблемою, з пошуком її оптимального практичного вирішення.     Процедура 

підкріплення полягає в тому, що, слухаючи клієнта, психолог-консультант час від часу 

- найчастіше тоді, коли сам клієнт шукає підтримку з боку консультанта - словами, 
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жестами, мімікою, пантомімікоі та іншими доступними екстра і паралінгвістичні засоби 

висловлює згоду з тим, що говорить клієнт, схвалює, підтримує його.  
Процедура прояснення психологом-консультантом думки клієнта полягає в 

тому, що консультант час від часу вступає в діалог з клієнтом в процесі вислуховування 

його сповіді в тих випадках, коли думка клієнта йому не зовсім зрозуміла або неточно 

виражена самим клієнтом, прояснює вголос для себе думку клієнта або допомагає йому 

більш точно її сформулювати.  
4. На четвертому етапі проведення психологічного консультування можуть 

використовуватися наступні процедури: переконання, роз'яснення, пошук 

взаємоприйнятного рішення, уточнення деталей, конкретизація. Всі ці процедури 

пов'язані з доведенням до свідомості клієнта тих рад і практичних рекомендацій, які 

разом з ним виробляє психолог-консультант. Мета відповідних процедур полягає в 

тому, щоб домогтися максимально повного і глибокого розуміння клієнтом тих 

висновків і рішень, до яких приходить психолог-консультант, а також у тому, щоб 

мотивувати клієнта на виконання цих рішень. 
       Переконання - це процедура, заснована на логічно бездоганно аргументовані 

докази клієнтові правильності того, що йому в результаті тривалої роботи з ним 

пропонує психолог-консультант. Переконання включає в себе аргументи, факти, логіку 

докази, зрозумілу, доступну і досить переконливу для клієнта.  
       Роз'яснення - це процедура, що включає в себе розгорнуте, конкретне виклад, 

пояснення клієнтові тих думок, які у зв'язку з його проблемою виникають у психолога-
консультанта. Тут психолог-консультант свідомо веде діалог з клієнтом таким чином, 

щоб стимулювати різноманітні питання до себе з його боку і дати на ці питання 

грунтовні відповіді. Пропонуючи ці відповіді, психолог-консультант одночасно уважно 

спостерігає за клієнтом і шукає з його боку очевидні підтвердження того, що клієнтові 

зрозуміло те, що йому говорять.  
          Наступна процедура - «уточнення деталей» - пов'язана з роз'ясненням 

клієнтові дрібних, але суттєвих подробиць, пов'язаних з виконанням спільно 

вироблених психологом-консультантом і клієнтом практичних рекомендацій.  
5. На п'ятому, заключному етапі психологічного консультування застосовуються ті ж 

процедури, які використовувалися на четвертому етапі. Однак на цей раз вони в 

основному стосуються оцінок очікуваної ефективності практичного виконання клієнтом 

тих порад, які він отримав від консультанта.  
 

Схема: Етапи психологічного консультування 
 
 
 
 
 
 
 

Етапи психологічного консультування 

                                  1.  Підготовчий етап 
психолог-консультант знайомиться з клієнтом за попереднім 

записом, наявної про нього в реєстраційному журналі, а 

також з тієї інформації про клієнта, яку можна отримати від 

третіх осіб. 
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     Основою ефективного інтерв'ювання є здатність вислуховувати і розуміти клієнта. 

А.Айві 
 

         Більшість психологів-консультантів відстоюють думку про те, що мова 

психотерапевтичного сеансу має особливості, які суттєво відрізняють її від мови 

побутового використання. Підтримуючи пересічну бесіду, людина,як правило, 

сконцентрована на предметі розмови, на тому, що скаже в наступний момент. 

Здебільшого це обмін репліками, коли кожен слухає лише себе. В консультативному 

діалозі акценти зміщуються. Клієнт ставиться в центр уваги. Консультанту важливо не 

говорити, а активно слухати і спостерігати, допомагаючи співрозмовнику висловитись 

якомога повніше. Успішне досягнення цієї мети цілковито залежить від того, чи має він 

практичні навички ведення інтерв'ю. 
      „Базові психотерапевтичні навички" або мікронавички однаково потрібні і 

психотерапевтам, що сконцентровані на глибинних проблемах людини і спеціалістам в 

найрізноманітніших сферах життя, які розв'язують професійні завдання завдяки 

ефективному спілкуванню. А.Айві в своїй книзі "Ціленаправлене інтерв'ювання і 

консультування", що є одним з кращих практикумів по консультуванню, визначає 

мікронавички як "елементарні складові спілкування під час інтерв'ю, що допомагають 

розвивати здатність взаємодіяти з клієнтом більш доцільно". Освоївши ці навички, 

консультант отримує надійний засіб триматися „на плаву" будь-якого консультативного 

„запливу". 
Робота з опором та переносом 

 

2. Настроювальний етап 
психолог-консультант особисто зустрічає клієнта, 

знайомиться з ним і налаштовується на спільну роботу з 

клієнтом. 

3. Діагностичний етап 
психолог-консультант вислуховує сповідь клієнта і на 

основі її аналізу прояснює, уточнює проблему клієнта. 

4. Рекомендаційний етап 
Психолог-консультант, зібравши на попередніх етапах 

необхідну інформацію про клієнта і його проблеми, на 

даному етапі разом з клієнтом виробляє практичні 

рекомендації щодо вирішення його проблеми. 

5. Контрольний етап 
психолог-консультант і клієнт домовляються один з одним 

про те, як буде контролюватися і оцінюватися практична 

реалізація клієнтом отриманих ним практичних порад і 

рекомендацій. 
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«Хто зберігатиме душу свою, той погубить її; а хто погубить її, той оживить її.» 
 
                                                                                                        Євангеліє від Луки 
 
«Опір є природне блокування прогресу консультування і підлягає врегулюванню.» 
 
                                                                                                               Е. Шосторон 
 
          Опір, за З.Фрейдом, - це сила, що створює бар'єр несвідомому на шляху до 

свідомості. Він виникає як спроба уразливої людини уберегти себе від психологічного 

болю (того, що вона хотіла б приховати від себе), і долається за допомогою 

опрацювання та інтерпретацій. 
         Опір в консультуванні, як і в психотерапії, - не таке вже й рідкісне явище. 

Класичними ознаками опору є запізнення, забування, заяви про те, що нічого вартого 

уваги не спадає на думку. Часто опір виражається в раціональності суджень та 

відсутності афективних переживань, в атмосфері нудьги та низькій енергетизованості 

зустрічі, в непродуктивному мовчанні, або в повній згоді, в уникненні обговорення 

важливих тем і переживань, в неясному формулюванні своїх симптомів, в зведенні на 

жарт серйозних моментів бесіди. 
        Не становлять винятку ситуації, в яких спрацьовують психологічні захисти 

клієнта: він забуває, „пропускає мимо вух" чи не помічає в розмові того, що є для 

нього травматичним, перебиває, вступає в суперечку, не погоджується з тим чи іншим 

положенням, відходить від теми розмови, пропонує для обговорення те, що прямо від 

нього не залежить, подає ситуацію як проблемну для когось (рідних, близьких), але 

заперечує свою роль в її ескалації тощо. 
        Загалом такі випадки не шкодять розгортанню консультативного процесу, однак 

створюють прецедент роботи з опором, який вимагає від консультанта певного рівня 

професійності. Помітивши подібні прояви, важливо відразу показати, що в людини є 

мало усвідомлені нею внутрішні сили, які протидіють розгортанню процесу. 
3.Консультативний процес. (схема консультативного процесу) 

1 етап. Аналіз змісту скарги клієнта: 
 1.аналіз локусу скарги (суб'єктного й об'єктного); 
 2.аналіз самодіагнозу клієнга і формулювання попереднього психологічного 

діагнозу; 
3) аналіз психологічного запиту (при необхідності — уточнення і допомога у 
формулюванні); 
4) аналіз прихованого змісту і підтексту скарги клієнта. 
2 етап. Аналіз психологічної ситуації: 
1) визначення обставин, що могли мати істотне значення в розвитку 
2.психологічних проблем клієнта; 
3.визначення кола осіб, що потребують психологічної допомоги; 
4.прогнозування можливого розвитку ситуації і небажаних психологічних 

наслідків. 
3 етап. Аналіз психологічних проблем: 
1) висування первинних гіпотез щодо змісту психологічних проблем клієнта; 
2) ідентифікація психологічних проблем і труднощів клієнта (у тому числі й 
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неусвідомлених ним); 
3) висування психологічних гіпотез щодо причин труднощів клієнта, 
механізмів їх виникнення і розвитку; 
4 етап. Формулювання консультативного завдання: 
1) формулювання разом із клієнтом попереднього варіанту консультативного 
завдання (мети консультування); 
2.аналіз сприятливості психологічного прогнозу; 
 3.оцінка реальних умов і можливостей розв'язання клієнтом консультативного 

завдання; 
 4.переформулювання разом із клієнтом консультативного завдання таким 

чином, щоб воно мало сприятливий прогноз і можливості для ефективного 
вирішення; 
5) висновок про необхідність звернення за консультацією до інших фахівців 

(дефектолога, психіатра, сексопатолога і т.д.). 
5 етап. Розв'язання консультативного завдання: 
1) спільне вироблення з клієнтом тактики корекційних дій; 
2) вибір доцільних способів психологічної допомоги, необхідних для 
досягнення поставленої мети; 
3) підведення клієнта до самостійного рішення його психологічних проблем у 

процесі спілкування з ним; психокорекційна робота; 
4) аналіз результативності психологічної допомоги; 
5) спостереження віддалених наслідків і збір даних катамнезу (здійснюється 
при необхідності). 
Підведення підсумків заняття. 
Шановна аудиторія, ось ми з вами розглянули проблемні питання даної теми і 

ви маєте змогу отримати домашні самостійні завдання для подальшого більш 

глибокого опрацювання теми. Лекція закінчена. Буду рада відповісти на ваші 

запитання 
 

Словник до теми: «Феномени психологічного консультування» 
 
Поняття Визначення Джерело 

Активне слухання  це техніка спілкування з 
співрозмовником, що полягає в 
наданні йому підтримки у розмові, 
з тим щоб активувати його мова і 
зберегти його внутрішній 
психологічний комфорт. 
 

Нємов Р. С. 
Психологічне 
консультування: 
Навч. для студ. 
вузів. - М.: 
Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 
2001. – С. 528. 

Заохочування  комплекс вербальних та 
невербальних стимулів 
консультанта, які спонукають 

Мей Р. Мистецтво 
психологічного 
консультування. - 
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клієнта до мовлення. 
 

М.: Незалежна 
фірма «Клас», 
1994 

Клієнт користувач послуг у психології, 
соціальній роботі та інших 
немедичних галузях, який не є 
пацієнтом, та користується 
відповідними правами. 

Даль В. Толковый 
словарь /В. Даль. 
– М.: Гос. изд. 
нац.словарей, 
1956. – С. 469. 

Консультування професійна допомога людині у 
прийнятті оптимального рішення, 
збереження, підвищення якості 
життя. 

Нємов Р. С. 
Психологічне 
консультування: 
Навч. для студ. 
вузів. - М.: 
Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 
2001. – С. 528. 

Консультативний 
контакт 

це унікальний динамічний процес, 
під час яких одна людина 
допомагає іншому використати свої 
внутрішні ресурси у розвиток в 
позитивному напрямку і 
актуалізувати потенціал 
осмисленою життя 

   Васьківська СВ. 
Основи 
психологічного 
консультування: 
Навч. пос. - Київ: 
Четверта хвиля, 
2004. 

Психологічна 
консультація 

 це, як правило, разова бесіда 
психолога з клієнтом, орієнтує його 
в сформованій життєвій ситуації. 
 

Вачков І. В., 
Гріншпун І. Б., 
Пряжников Н. С. 
Введення в 
професію 
психолог. — Вид-
во: МОДЕК, 
МПСИ, 2007. — С. 
464. 

Психологічне 
консультування 

 це бесіда із психологом-
консультантом, спрямована на 
вирішення проблем клієнта (у 
формі групових та індивідуальних 
консультацій). 

   Васьківська СВ. 
Основи 
психологічного 
консультування: 
Навч. пос. - Київ: 
Четверта хвиля, 
2004. 

Рапорт  (фр. rapport — повідомлення, 
відношення, зв'язок) — тип зв'язку і 
зв'язок між людьми, який 
характеризуються наявністю 

Нємов Р. С. 
Психологічне 
консультування: 
Навч. для студ. 
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взаємних позитивних емоційних 
відносин і певною мірою 
взаєморозуміння 

вузів. - М.: 
Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 
2001. – С. 528. 

Рапорт глибоке почуття взаємної довіри і 
легкості, яке сприяє хорошому 
контакту та досягненню спільно 
визначеної мети. 

   Васьківська СВ. 
Основи 
психологічного 
консультування: 
Навч. пос. - Київ: 
Четверта хвиля, 
2004. 

Уважне слухання  це центральний аспект 
консультування, яке заохочує 
клієнта до розмови і містить у собі 
чотири моменти: візуальний 
контакт, доречну мову жестів, тон 
голосу і вербальний супровід 
сповіді клієнта. 
 

Васьківська СВ. 
Основи 
психологічного 
консультування: 
Навч. пос. - Київ: 
Четверта хвиля, 
2004. 

 
4. Консультування окремих категорій клієнтів.  

Зазначимо, що   консультування як технологічний спосіб вирішення соціальних 

завдань – це процедура, що часто використовується у соціальній роботі, в медичній, 

юридичній практиці спеціалістами різних напрямів з метою організації громадян, 

окремих осіб, сімей, груп, общин шляхом порад, вказівок і забезпечення необхідною 

інформацією. Консультування – технологія соціальної роботи, яка полягає в 

дослідженні проблеми клієнта, находженні разом з ним позитивних шляхів її 

вирішення, наданні порад і рекомендацій щодо наявності для цього соціальних 

ресурсів. У багатьох роботах, присвячених консультуванню в соціальній роботі, 

підкреслюється, що найбільш важливим у ньому є «дозвіл людям почути самих себе». 

Консультування є процесом, в якому людина досягає більш високого рівня особистісної 

компетентності. М. Катц писав, що консультування займається не тим, щоб навчити 

людей приймати мудрі рішення, а тим, щоб навчити  їх приймати рішення по-мудрому. 

Саме таким чином можна досягти дійсного самописилення (тобто збільшення і більш 

широкого використання власного потенціалу) клієнта. Особливості консультування: 
- у консультуванні не заохочується пасивність і залежність клієнта.  Навпаки, 

створюється ситуація, коли клієнт відчуває себе людиною, яку розуміють, чують, 

поважають; 
- найбільш важливий результат консультування – перетворення внутрішнього 

світу клієнта. Основа цих змін – переосмислення життєвих цінностей; 
- інформація консультанта може реалізовувати різні функції консультування: 

бути каталізатором і фасилітатором, що прискорює і полегшує роботу, виступати 

засобом мобілізації ресурсів особистсоті, засобом, що формує мотивацію дій. 
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Основними принципами проведення консультацій є: 
1. Доцільність і цілеспрямованість. Консультація повинна мати конкретну мету, 

чітко вирішувати поставлене завдання, проблему; 
2. Добровільність і ненав’язливість. Той, кого консультують, може в будь-який 

момент відмовитися від допомоги консультанта. Ефективність консультації 

визначається цінністю ідей, а не статусом консультанта; 
3. Методична грамотність і компетентність. Ядром технології процесу 

консультування є встановлення довірливих взаємин консультанта і того, кого 

консультують. Грамотний консультант повинен мати широку ерудицію і бути 

компетентним в галузі обговорюваної проблеми, вміти методично грамотно, 

переконливо вести консультації.  
      Консультування не є одноманітною акцією, це – процес. Воно має протяжність 

у часі, тому в цьому процесі можна виділити декілька етапів. Основні з них: -вияв 

причин, що спонукали клієнта звернутися за консультацією; аналіз, оцінка і діагностика 

проблеми; формулювання проблеми і визначення цілей консультації; встановлення 

стратегій і плану дій; здійснення відповідних дій; оцінка результатів консультації і 

висновки. Далі зазначимо перелік якостей ефективного консультанта, який наводить В. 

Колшед: 
1. Емпатія чи здатність бачити світ очима іншої людини. 
2. Повага до клієнта, здатність реагувати на проблему клієнта таким 

чином, щоб передати йому впевненість у її успішному вирішенні. 
3. Конкретність. Чіткість, тобто спосіб комунікації з іншою людиною, 

коли поглиблюється ясність своїх висловлювань. 
4. Знання себе і прийняття себе, а також готовність і вміння надавати 

іншим допомогу в самопізнанні. 
5. Щирість, вміння поводитись природно у взаєминах з клієнтом. 
6. Конгруентність – співпадіння того, що повідомляється вербально, з 

мовою тіла. 
7. Робота  тим досвідом, який є на момент консультування; вміння 

реагувати на те, що відбувається в момент зустрічі.  
Таблиця. 
                                                     Консультант 
             
Використовує Допомагає клієнту 
Навички побудови взаємовідносин: 
-повагу; 
-справжність; 
-емпатію. 
Навички дослідження і з’ясування (ситуації, почуттів, думок, дій, мотивів): 
-досягти домовленості з клієнтом і дотримуватися домовленості; 
-задавати питання; 
-узагальнювати сказане; 
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-виділяти головне і фокусуватися на ньому; 
-відтворювати сказане клієнтом; 
-конкретизувати; 
-конфронтувати. 
Навички планування: 
-формулювати цілі; 
- планувати дії; 
- володіти стратегіями вирішення проблем. Відчувати себе людиною, 

яку цінують і розуміють; бути готовим виявити довіру консультанту. 
Розвивати здатність до ясного цілепокладання; формувати конкретний 

план дій 
Класифікація консультування: 

- загальне консультування клієнтів спеціалістами соціальної роботи; 
-спеціальне консультування клієнтів за направленням соціальних працівників 

спеціалістами соціальних служб чи закладів; 
- навчальне консультування спеціалістів соціальних служб і організацій 

працівниками вищестояших організацій і закладів. Воно включає роботу з 

персоналом, роз’яснення змісту законів, соціальної політики, програм, спрямованих 

на поліпшення соціального обслуговування населення; 
- договірне консультування спеціалістами соціальних організацій з різних 

організаційних, економічних, професійних і інших питань. 
Перейдемо до розгляду консультування окремих категорій клієнтів. 
   Консультування сімейне – процес надання консультативної допомоги 

при подружніх конфліктах і дисгармоніях. Можна виділити сім фаз сімейного 

консультування: 
1 фаза – створення клімату, який забезпечує успіх консультації. 

Консультант повинен переконати клієнта в тому, що він має справжній інтерес 

до його пробле і бажає йому допомогти. 
2 фаза – створення своєрідного «катарсису», душевного полегшення, що 

виникає внаслідок того, що людина вперше за тривалий час «виговорюється» з 

наболілої проблеми. 
3 фаза – так звана «фаза розради». Завдання спеціаліста зводиться до 

зняття деструктивного афективного фону. Клієнт має переоцінити свою 

ситуацію, зрозуміти, що вона не є вкрай трагічною, як йому здається.  
4 фаза – діагноз. Консультант повинен зрозуміти, в чому причина 

конфлікту,  з приводу якого до нього звернулись. Цей діагноз не повинен 

повідомлятися клієнту. 
5 фаза – ґрунтуючись на своєму діагнозі консультант намагається 

допомогти клієнту самому поставити «діагноз» ситуації, в яку потрапив.  
6 фаза – має відбутися усвідомлення клієнтом наявних варіантів поведінки 

і вибір одного з них.  
7 фаза – закріплення мотивації до виконання прийнятого рішення. 
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     У роботі з особами, які здійснювали спроби самогубства, важливо 

пам’ятати про те, що суїцидальна активність є останнім способом привернути 

до себе увагу, крайнім способом вираження почуттів відчаю і безпорадності.  
1.Першим кроком у роботі з попередження суїциду має бути встановлення 

особистого контакту. Слід заспокоїти клієнта, дати можливість «виговоритися», 

висловити йому своє співчуття і співпереживання. У цій ситуації – головне 

вміння слухати. 
2. Наступним кроком є визначення головної проблеми, яка лежить в основі 

суїцидальної активності. Виділення основної причини чи причин такого 

рішення є спробою зрозуміти душевний стан людини.  
3. Наступний етап – це пошук ресурсів для переборення критичної 

ситуації. Такими ресурсами можуть бути сім’я, кар’єра, близькі люди, втілення 

мрії, друзі.  
4. На наступному етапі важливо спільно сформулювати «план дій з 

переборення кризової ситуації».  
5. Завершальний етап – це вселення впевненості клієнту в тому, що він 

обов’язково вирішить свої проблеми. Ініціатива першого кроку повинна 

належати саме клієнту. Завдання консультанта – підкреслити успіх цього кроку.  
          Р. Кочюнас наводить наступні правила консультування осіб, які 

замислили скоєння самогубства: 
1. Зустрічатися з ними якнайчастіше. 
2. Акцентувати увагу на позитивних аспектах життя. 
3. Не варто, зіткнувшись з цією проблемою панікувати і намагатися 

приховати це почуття, розповідаючи клієнту про недопустимість самогубства з 

точки зору морально-етичних норм. 
4.Необхідно залучати до процесу консультування значимих для клієнта 

людей. 
5. Надавати можливість клієнту в будь-який момент зв’язатися з 

консультантом. 
6. Інформувати близьких до клієнта людей і обговорити питання про 

госпіталізацію, якщо вона необхідна, з ним і його близькими. 
7. Контролювати можливі маніпуляції собою зі сторони клієнта. 
8. Пам’ятати, що найбільшу відповідальність за свої вчинки несе сам 

клієнт. 
9. Консультант зобов’язаний детально, у письмовій формі, фіксувати свої 

дії. 
 

                Зазначимо, що   консультування як технологічний спосіб вирішення 

соціальних завдань – це процедура, що часто використовується у соціальній роботі, 

в медичній, юридичній практиці спеціалістами різних напрямів з метою організації 

громадян, окремих осіб, сімей, груп, общин шляхом порад, вказівок і забезпечення 

необхідною інформацією. Консультування – технологія соціальної роботи, яка 
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полягає в дослідженні проблеми клієнта, находженні разом з ним позитивних 

шляхів її вирішення, наданні порад і рекомендацій щодо наявності для цього 

соціальних ресурсів. У багатьох роботах, присвячених консультуванню в соціальній 

роботі, підкреслюється, що найбільш важливим у ньому є «дозвіл людям почути 

самих себе». Консультування є процесом, в якому людина досягає більш високого 

рівня особистісної компетентності. М. Катц писав, що консультування займається не 

тим, щоб навчити людей приймати мудрі рішення, а тим, щоб навчити  їх приймати 

рішення по-мудрому. Саме таким чином можна досягти дійсного самописилення 

(тобто збільшення і більш широкого використання власного потенціалу) клієнта. 

Особливості консультування: 
- у консультуванні не заохочується пасивність і залежність клієнта.  Навпаки, 

створюється ситуація, коли клієнт відчуває себе людиною, яку розуміють, чують, 

поважають; 
- найбільш важливий результат консультування – перетворення внутрішнього 

світу клієнта. Основа цих змін – переосмислення життєвих цінностей; 
- інформація консультанта може реалізовувати різні функції консультування: бути 

каталізатором і фасилітатором, що прискорює і полегшує роботу, виступати 

засобом мобілізації ресурсів особистсоті, засобом, що формує мотивацію дій. 
Основними принципами проведення консультацій є: 
1. Доцільність і цілеспрямованість. Консультація повинна мати конкретну мету, 

чітко вирішувати поставлене завдання, проблему; 
2. Добровільність і ненав’язливість. Той, кого консультують, може в будь-який 

момент відмовитися від допомоги консультанта. Ефективність консультації 

визначається цінністю ідей, а не статусом консультанта; 
3. Методична грамотність і компетентність. Ядром технології процесу 

консультування є встановлення довірливих взаємин консультанта і того, кого 

консультують. Грамотний консультант повинен мати широку ерудицію і бути 

компетентним в галузі обговорюваної проблеми, вміти методично грамотно, 

переконливо вести консультації.  
      Консультування не є одноманітною акцією, це – процес. Воно має протяжність у 

часі, тому в цьому процесі можна виділити декілька етапів. Основні з них: -вияв 

причин, що спонукали клієнта звернутися за консультацією; аналіз, оцінка і 

діагностика проблеми; формулювання проблеми і визначення цілей консультації; 

встановлення стратегій і плану дій; здійснення відповідних дій; оцінка результатів 

консультації і висновки. Далі зазначимо перелік якостей ефективного 

консультанта, який наводить В. Колшед: 
1. Емпатія чи здатність бачити світ очима іншої людини. 
2. Повага до клієнта, здатність реагувати на проблему клієнта таким чином, щоб 

передати йому впевненість у її успішному вирішенні. 
3. Конкретність. Чіткість, тобто спосіб комунікації з іншою людиною, коли 

поглиблюється ясність своїх висловлювань. 
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4. Знання себе і прийняття себе, а також готовність і вміння надавати іншим допомогу 

в самопізнанні. 
5. Щирість, вміння поводитись природно у взаєминах з клієнтом. 
6. Конгруентність – співпадіння того, що повідомляється вербально, з мовою тіла. 
7. Робота  тим досвідом, який є на момент консультування; вміння реагувати на те, що 

відбувається в момент зустрічі.  
Таблиця. 

                                                     Консультант 
             

Використовує Допомагає клієнту 

Навички побудови взаємовідносин: 
-повагу; 
-справжність; 
-емпатію. 
Навички дослідження і з’ясування 
(ситуації, почуттів, думок, дій, 
мотивів): 
-досягти домовленості з клієнтом і 
дотримуватися домовленості; 
-задавати питання; 
-узагальнювати сказане; 
-виділяти головне і фокусуватися на 
ньому; 
-відтворювати сказане клієнтом; 
-конкретизувати; 
-конфронтувати. 
 
Навички планування: 
-формулювати цілі; 
- планувати дії; 
- володіти стратегіями вирішення 
проблем. 

Відчувати себе людиною, яку 
цінують і розуміють; бути готовим 
виявити довіру консультанту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати здатність до ясного 
цілепокладання; формувати 
конкретний план дій 

 
         До технологій, що використовуються у випадку сімейного насильства, 
відноситься організація соціальних притулків, які дають можливість батькам і дітям 

перечекати в безпечному місці кризу сімейної ситуації. Дослідники пропонують такі 

етапи та зміст соціальної реабілітації потерпілих від насильства: 
1.Діагностичний. Одержання даних про дитину чи молоду особу, які знаходяться у 

несприятливих умовах, екстремальній ситуації. Діагностика особистості,, ситуації, 

оцінка ресурсів і прийняття рішення про: 
-кризове втручання; 
-взяття клієнта на соціальну реабілітацію ( в притулку, денному центрі соціально-
психологічної допомоги, як патронаж на дому тощо); 
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-здійснення окремої роботи з членами сім’ї: корекційної, попереджувально-
профілактичної, навчання самодопомозі.  
2.Проективний. Пропозиція соціальних послуг клієнту та членам його сім’ї, 

визначення мети, завдань стратегії реабілітації, вироблення мети і завдань роботи . 

Моделювання засобів, методів, прийомів роботи, передбачення можливих 

труднощів у реабілітації клієнта. 
3.Організаторський. Залучення фахівців до здійснення соціальної реабілітації. 
4.Практично-діяльнісний: надання соціальних послуг клієнту на основі: кризового 

втручання в сім’ю і життя людини, яка зазнала насильства; «допомоги для 

самодопомоги» потерпілим від насильства і членам їх сімей для підвищення 

соціального статусу жертви, подолання агресивності, гендерних стереотипів, 

самореалізації (в позитивну сторону) тих, хто застосовував в насильство в сім’ї.  
5.Оцінка ситуації і стану клієнта й прийняття рішення про завдання та зміст 

програми з ним і членами його сім’ї. 
     Кризове втручання – напрямок соціальної роботи, що широко використовується 

в практиці боротьби з насильством у сім’ї за кордоном. Робота з сім’єю алкоголіка 

передбачає насамперед виявлення основної причини зловживання спиртними 

напоями. Для цього необхідно вивчити всіх членів сім’ї, а також соціальну 

біографію. Причиною зловживань алкоголем може бути сімейна схильність, деякі 

особливості сімейного статусу (нестійкість особистості, інфантильність, 

залежність), традиції сімейного чи соціального оточення, ілюзорна спроба відійти 

від проблем. Однією із найбільш ефективних технологій є створення сприятливого 

середовища, для позбавлення від алкоголізму – рух «Анонімні алкоголіки», а також 

програми «Анонімні діти алкоголіків» та ін. Соціальна робота з такою сім’єю 

розпочинається з ретельного вивчення дійсної сімейної проблеми, про яку 

подружжя найчастіше має неправильне уявлення, ознайомлення з особистісними 

особливостями подружжя, їхніми сімейними і шлюбними установками. 
Думки науковців відносно психологічного консультування 

 
Франсуа Ларошфуко: «При деяких обставинах, так як при деяких 

хворобах, допомога з боку може іноді тільки зашкодити; потрібна велика 

проникливість, щоб розпізнати ті випадки, коли вона небезпечна». 
Франсуа Ларошфуко: «Великодушність - це благородне зусилля гордості, 

за допомогою якого людина опановує себе, тим самим опановуючи і 

оточуючими». 
Ю. Альошина і Л. Гозман: «Ми, психологи, не надаємо готових рецептів, 

не приписуємо ніяких ліків. Наша допомога людям полягає в тому, що ми 

розмовляємо з ними і намагаємося допомогти їм побачити їхню власну 

ситуацію збоку, з іншого погляду, інакше поставитися до неї і, якщо потрібно, 

на підставі цього прийняти рішення чи змінити свою поведінку». 
О.Бондаренко: «…що чим недосвідчений консультант, тим значущі для 

нього комунікативні техніки. Це й зрозуміло: прийоми та методики дозволяють 
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уникнути почуття невпевненості, «відхилитися» від клієнта до санкціонованих 

авторитетом науки та практики технічних прийомів, прилучитися до них у 

ситуаціях, коли не зовсім зрозумілий хід речей або коли схильність до обраної 

парадигми породжує уявлення про те, що «все йде як треба» про 

контролювання процесу та ін.» 
Глосарій: 
Запит - це певним чином мотивоване звернення до психолога з проханням 

надати конкретну форму психологічної допомоги. 
Рапорт – глибоке почуття взаємної довіри і легкості, яке сприяє хорошому 

контакту та досягненню спільно визначеної мети. 
Постановка цілей - Це визначення напрям руху, планування майбутніх 

дій, визначення основи для зміни ступеню успішності й прийняття клієнтом на 

себе зобов’язань щодо  необхідних змін. 
         Постановка психологічного діагнозу - формулювання висновків про 

індивідуальні особливості особистості клієнта та характерні ознаки ситуації, є 

досить суттєвим моментом психотерапевтичного процесу 
 
Тема: Етичні принципи психологічного консультування 
Вид заняття: лекція.                                                                         
Мета: 
          ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання основ консультування, її 

методами та напрямками;  
- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей психології; 
- ознайомитись з принципами консультування, її улаштуванням і змістом; 

засвоїти інформацію про методи дослідження; 
- сформулювати поняття, уявлення про структуру консультування 

    ВИХОВНА МЕТА 
- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  
- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення 

до виконуваної роботи);  
- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  
- прививати культурну поведінку;  
- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  
- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  
- сприяти формуванню правової грамотності;  
- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей пред-

метів, часу, дій, руху тощо);  
- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  
- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  
- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 
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Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 
аудіовізуальні (планшет). 
Ключові поняття: принципи консультування, етика, консультативні взаємини, 

«правило трьох», клієнт, психолог-консультант, особистість. 
Література: 
1.Абрамова Г. Психологічне консультування: Теорія і досвід. - М.,. 2001 
2.Гусакова М.П. Психологічного консультування: теорія і практика. 

Навчальний посібник М.: Ексмо, 2010 року. 
3. Кочюнас Р. Основи психологічного консультування. - М., 1999.. 
4. Мей Р. Мистецтво психологічного консультування. - М., 2001.. 
5. Нельсон Джоунс Р. Теорія і практика консультування. -, 2002. 
6. Психологічна практика: проблеми і перспективи. Мн., 2002.. 
7. Роджерс К. Консультування і психотерапія. М., 2000.. 
8. Самоукина Н. Практичний психолог в школі, М., 2003. 
9. Тукаєв Р.Д. Психотерапія: структури і механізми. - М., 2003. 
10. Флоренская Т.А. Діалог у практичній психології. М., 1991 
11. Кочюнас Р. Психологічне консультування. Групова псіхотерапія.М.:,2002.  
12. Психотерапевтична енциклопедія / За ред Б.Д. Карвасарского.-СПб.: 

Питер,1999.  
13. Шавердян Г.М. Основи псіхотерапіі.-СПб.: Пітер, 2007.  
 

План лекційного заняття 
 1.Організаційна частина заняття. 
 2. Етичні принципи консультування. 
3.Етичні причини консультування. 
4. Предмет роботи психолога-консультанта. 
5 .Підведення підсумків заняття. 
 

1. Організаційна частина заняття 
 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуа-лізація опорних 

знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 
Етичні принципи психологічного консультування. 

   Дозвольте розпочати лекцію№2 з цікавої притчі про людину:  
 Одна людина вирішила змінити світ. Але світ такий великий, а вона така маленька. 

Тоді вона вирішила змінити своє місто. Але місто таке велике, а вона така маленька. 

Тоді вона вирішила змінити свою родину. Але родина у неї така велика, одних дітей 

набереться з десяток. Тоді ця людина вирішила змінити те єдине, що вона в змозі 

змінити, будучи такою маленькою: «Саму себе!»  
       Якщо людина почне змінювати себе, оточуючі побачать ці зміни та в них 

виникне бажання щось робити заради своїх суттєвих змін. Своїм власним прикладом 

ми залучаємо інших до конструктивних змін. Я маю надію, що кожна людина в цій 

аудиторії замислиться над цією притчею і почне змінювати себе, тоді подальші 

принципи психологічного консультування будуть вам більш зрозумілі. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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          Шановна аудиторія. Хочу звернути Вашу увагу на даний вислів, яким потрібно 

керуватись у професії.  
В основі етичної відповідальності психолога лежить положення „не 

зашкодь" клієнту i суспільству. 
                                                                                                                        A. Aйвi 
Проблему клієнта варто розглядати не з погляду моралі, а як питання 

душевного здоров'я. 
                                                                                                                         Р.Мей 
 

       Етика роботи практичного психолога базується на загальнолюдських та 

духовних цінностях, на положеннях Декларації прав людини. Передумови вільного i 

всебічного розвитку особистості, повага до и унікальності та гідності, поліпшення 

якості життя людей, створення гуманного суспільства є визначальними для 

діяльності психолога. Етичні принципи i правила роботи психолога створюють 

умови, в яких відточується його професіоналізм, на новий щабель підноситься 

якістю психотерапевтичних та людських стосунків. 
         В нашій кpаїнi психолог-консультант організовує взаємодію з клієнтом i несе 

відповідальність за професіоналізм та якість наданих послуг відповідно до норм 

Етичного Кодексу психолога, який прийнято на I Установчому з'їзді Товариства 

психологів України 18 грудня 1990 року. Правове регулювання консультативної 

д!іяльності передбачає іншу низку нормативних документів (законів), які, однак, у 

нашій державі поки що не прийнято. 
          Професійну психологічну консультативну допомогу може надавати 

спеціалист-психолог, який сформував необхідні особистісні якості, отримав 

психологічну освіту i набув навичок введення консультативної бесіди. В процесі 

консультативної роботи психолог гарантує клієнту повагу до його особистості та 

гідності, прав i свобод, безумовну установку на благо клієнта, доброзичливість та 

безоцінне сприйняття того, про що говорить клієнт, а також, як відзначалось вище, 

намагається зайняти позицію "поряд". 
     Консультант повинен уникати підвідних стосунків, що можуть зашкодити його 

професійній позиції: не можна використовувати професійні стосунки для 

розв'язання власних проблем, експлуатувати довіру i залежність клієнта. 

Специфічною нормою є вимога уникати фізичного контакту з клієнтом, особливо 

якщо це не передбачено технічними чи процедурними маніпуляціями. Варто 

продовжувати терапевтичні стосунки лише до тих пip, поки очевидно, що клієнт 

отримуючи користь, психологічно прогресує. Аморально підтримувати стосунки 

для отримання фінансової чи іншої вигоди. 
На відміну вад психотерапевтичної та психіатричної практики, психолог-

консультант працює здебільшого зі здоровими людьми, стан яких характеризується 

психічною нормою, тому він поважає право клієнта самостійно розпорядитись 

отриманою психологічною інформаціею i не несе відповідальності за його подальшу 

поведінку. Показником майстернocтi психолога у цьому плані є вміння спонукати 

клієнта брати на себе відповідальність за прийняті рішення. 
Психолог-консультант гарантує клієнтові анонімність (клієнт може не називати 

свого імені) та конфіденційність (інформація не підлягає розголошенню). Клієнт сам 

обирає, яку інформацію i як глибоко хотів би повідомити психологу. Biн кожної 
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хвилини має право сказати: „Цю тему обговорювати не будемо". Консультант 

повинен обов'язково попередити клієнта про те, в яких випадках не 

зобов'язаний дотримуватися конфіденціальності: 1) коли в інформація йдеться 

про загрозу життю клієнта чи будь-кого з його оточення; 2) в ситуаціях, що мають 

кримінальний характер; 3) коли психолог може бути притягнутий правоохоронними 

органами як свідок. У вcix інших випадках конфіденційна інформація може бути 

розголошена лише за попередньо отриманою від клієнта письмовою відмовою від 

права збереження таємниці згідно з умовами, які вказані письмово. Навіть тоді, коли 

клієнт просить розголосити якусь інформацію в його ж інтересах (наприклад, 

допризовник перед військкоматом), психолог може видати довідку клієнту особисто 

в руки, тобто передати право збереження чи розголошення інформації самій людині. 

Скористатися конфіденційною інформац1іею для навчальних чи інших (супервізія, 

публічний виступ тощо) цілей можна лише при наявності письмової відмови клієнта 

від права на конфіденційність або при здійсненні певних кроків для захисту його 

ідентичності. 
      Психолог не повинен брати на себе відповідальтсть за збереження таємниць, 

особливо тих, яю мало стосуються психолопчної роботи. Дотриматись цього 

принципу цілком можливо, коли працювати не з інформацєю, a зi ставленням до неї, 

емоціями та переживаниями, Доцільно також заздалегідь попереджувати клієнтів 

про те, що зміни умов, які настають в консультативному процесі, можуть призвести 

до змін у гарантії конфіденційності. Так, наприклад, при переростанні 

індивідуального консультування в консультування сімї кліент зобов'язаний 

розповісти своєму подружжю (чоловіку, дружині), дітям про специфічні моменти, 

що обговорювалися, i можуть стосуватися їx iнтересів. 
 
Психолог не повинен відмовляти в професійній допомозі, а також залишати 

клієнта без надання підтримки чи лікування, якщо це необхідно. 
Однак консультанта з великою осторогою повинні ставитися до звернень 

людей, чиї проблеми мають психіатричний характер. Психологу слід відмовитись 

від послуг, якщо паралельно з психологічним втручанням здійснюється незалежне i 

не узгоджене з психологом втручання в психіку клієнта. Консультанти не беруться 

діагностувати, лікувати або консультувати з проблем, що виходять за межі їх 

компетенції. Є смисл зважати на те, що маючи велику здатність впливати на життя 

інших людей, консультанти повинні проявляти особливу обережність в наданні 

рекомендацій, викла-денні власних думок, поданні інформації. Вони повинні 

передбачати спотворення або деформації ixніх тлумачень чи діагностичних 

матеріалів та уникати цього. Не варто підтримувати необгрунтовані надії та обіцяти 

те, що перевищує межу компетенції. 
           У свою чергу, клієнт має право вибирати собі спеціаліста, з яким хотів би  
працювати (для цього йому потрібно надати свободу вибору), самостійно 

вирішувати питания про необхідність одержання психолопчної допомоги та її 

продовження (останнє слово з приводу того, консультуватися чи не 

консультуватися, має бути за клієнтом: „Якщо ви приймете рішення про нашу 

спільну роботу в тому обсязі, який ми визначили, зателефонуйте мені 

напередодні..."). Він має право брати участь в обговоренні методів та 

психотерапевтичного напряму, в рамках якого буде вестись робота. До речі 
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зарубіжні консультанти спеціально ознайомлюють кліентів з сутністю 

психотерапевтичного процесу, оскільки вважають, що це полегшує процес 

консультування. 
       Клієнт повинен бути в курсі того, як просувається робота, оріентуватися в її 

тривалості, впливати на оцінку результатів психолопчної допомоги під час її 

надання, у будь-який момент (добре, якщо з огляду на контракт) прийняти рішення 

про відмову від послуг психолога, заздалегідь повідомивши його про останню 

зустріч. Клієнт має право знати про освіту і практичний досвід консультанта, а 

також про те, яка група професіоналів рекомендує вибраного ним консультанта i 

куди можна поскаржитись на неякісну роботу. 
        Основу консультативної практики становить добровільність звертання за     
професійною психологічною допомогою. В цьому гарантія результативності 

консультації, прогресивноії трансформації душевного життя кліента, ycпixy та 

професійного задоволення консультанта. Консультанту не варто робити себе 

заручником ситуації, в яких він дозволяє собою маніпулювати будь-яким чинникам 

зовні (батьки щодо дітей, чоловік/дружина щодо свого подружжя, вчителі щодо 

школярів, керівництво щодо підлеглих тощо) або зсередини, сліпо підкоряючись 

власним амбіціям, гонору чи марнославству. Для перестороги варто остерігатися 

„професійного кретицізму" психолога-консультанта - бажання „ощасливити" всіх, 

хто просить про допомогу i хто її „потребує" (хоча и не просить). Як правило, таке 

бажання провокується відсутністю зрілості - як професійної, так i людської. 
      Мені сподобався вислів моєї колеги, що якось сказала: „Я прийшла в 

психологію з бажанням допомогти людині. Однак чим більше я працюю в 

консультуванні, тим більше я розумію, що поки людина сама не захоче coбi 

допомогти, їй ніхто не допоможе". 
Консультант, як й інші професіонали, несе етичну відповідальність і має певні 

зобов’язання. Насамперед він відповідальний перед клієнтом. Однак клієнт і 
консультант перебувають не у вакуумі, а в системі різноманітних відносин, тому 
консультант відповідальний і перед членами сім'ї клієнта, перед організацією, у якій 
працює, взагалі перед громадськістю й, нарешті, перед своєю професією. Така 
відповідальність й обумовлює особливу важливість етичних принципів у 
психологічному консультуванні й психотерапії. От чому у всіх країнах створюються 
кодекси професійної етики, що регламентують професійну діяльність психотерапевта 
й консультанта-психолога. 
Етичні принципи – важливі етичні зобов’язання. 
Іноді трапляються ситуації, в яких спеціалісти не можуть слідувати всім принципам, які 
мають відношення до них, їм доводиться робити вибір між ними. Рішення про вибір 
дій не обов'язково стає неетичним тільки тому, що воно суперечливе, чи інші 
спеціалісти прийшли б до інших висновків за подібних обставин. Завдання спеціаліста 
- розглянути всі обставини, які стосуються справи з максимальною, розумно 
можливою увагою і нести відповідну відповідальність за прийняте рішення.  
До основних принципів консультування та психотерапії відносять: 
1.Принцип надійності 
Надійність – повага до довіри, покладеної на спеціаліста. Бути таким, хто заслуговує 
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довіри - це фундаментальний принцип для розуміння та вирішення етичних проблем. 
Спеціалісти, які діють відповідно до даного принципу, діють у відповідності з довірою, 
покладеною на них; поважають конфіденційність, як зобов'язання, яке випливає з 
довіри клієнтів; обмежують будь-яке розкриття конфіденційної інформації кількістю, 
необхідною для досягнення цілей, для яких вона переважно розкривається. 
2.Принцип автономії 
Автономія – повага до права клієнта на самоуправління. Цей принцип підкреслює 
важливість того, щоб клієнти діяли у консультуванні та психотерапії на добровільній 
основі. Спеціалісти, які поважають автономію клієнтів, гарантують точність рекламі та 
інформації про послуги, які пропонуються, прагнуть до досягнення вільної адекватно 
інформованої згоди; захищають права особистості, конфіденційність; розкривають 
будь-яку конфіденційну інформацію зі згоди клієнта; інформують клієнта про 
конфлікти інтересів, які передбачаються заздалегідь чи якомога швидше після того, як 
такі конфлікти стали явними. Принцип автономії суворо забороняє маніпулювання 
клієнтами навіть на користь суспільства. 
3.Принцип корисності 
Користь – зобов’язання сприяти благополуччю клієнтів. Цей принцип означає дії на 
благо клієнта, які ґрунтуються на професійній оцінці. Він звертає увагу на те, щоб 
психотерапевт, консультант діяли суворо в рамках компетентності та надавали 
послуги на основі відповідної освіти та досвіду. Зобов’язання діяти в інтересах клієнта 
може стати головним принципом роботи з клієнтами, здатність до автономії яких 
знижена через незрілість, нестачу розуміння, крайню міру страждань, серйозні 
розлади та інших суттєві обмеження особистості. 
4. Принцип ненанесення шкоди 
Ненанесення шкоди – зобов’язання уникати нанесення шкоди клієнтам. Цей принцип 
включає уникання сексуальної, фінансової, емоційної та інших форм експлуатації 
клієнтів; уникання некомпетентності та зловживання довірою клієнтів; ненадання 
послуг, коли можливості спеціаліста послаблені через хвороби, особисті обставини чи 
інтоксикації. Спеціаліст несе етичну відповідальність за те, щоб намагатися зменшити 
будь-яка шкоду, яка наноситься клієнту, навіть якщо ця шкода неминуча чи 
непередбачена/ несподівана. 
Експлуатація клієнтів – використання переваг положення психолога у корисних цілях. 
Експлуатація (сексуальна – нав’язування еротичних думок, мрій, стосунків (при 
депресії, психологічній травмі, смерті, насильстві), фінансова: за ваші гроші ми 
зробимо вам гірше, емоційна: я працюю, щоб позбавитись від депресії, а клієнт 
чомусь сам від депресії не позбавляється – “гаряча картопля” – передати сценарій, 
щоб від нього звільнитись - клієнти починають втішати психотерапевта) може бути 
усвідомлена чи неусвідомлена психотерапевтом. 
5. Принцип справедливості 
Справедливість – правильне, об’єктивне і неупереджене обслуговування всіх клієнтів 
та надання адекватних послуг. Даний принцип означає справедливість та 
безпристрасність по відношенню до всіх клієнтів і повагу до їх людських прав та 
достоїнств. Він звертає увагу на усвідомлений розгляд усіх вимог закону та 
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зобов'язань і уважність до потенційних конфліктів між зобов'язанням перед законом 
та етикою. Справедливість у розподілі послуг означає здатність приймати 
неупереджені рішення про пред'явлення та розподіл послуг між клієнтами. Для того, 
щоб слідувати принципу справедливості, необхідна здатність оцінювати відмінності 
між людьми, забезпечувати рівність можливостей, уникати дискримінації людей чи 
соціальних груп, а замість цього враховувати їх законі особистісні та соціальні 
особливості. Спеціалісти приймають на себе зобов'язання надавати доступні та 
прийнятні для потенційних клієнтів консультування й психотерапію.  
6. Принцип самоповаги 
Самоповага – заохочення самопізнання та турботи про спеціалістів. Цей принцип 
означає, що спеціалісти адекватно застосовують усі вище описані принципи у силу 
поваги до себе. Це включає використання консультування та психотерапії чи інших 
можливостей для особистісного розвитку, коли це необхідно. Даний принци включає 
активні дії щодо покращання якості життя і побудови взаємостосунків, які незалежні 
від стосунків в консультуванні та психотерапії 

 
2.Етичні причини консультування 
   Р. Кочунас зазначає, що консультантові не просто дотримуватися правил етики з 
досить об'єктивних причин: 
1. Важко дотримуватися стандартів установленої поведінки у величезній розмаїтості 
ситуацій консультування, адже кожен консультативний контакт є унікальним.  
2. Більшість консультантів практикують у певних установах (клініках, центрах, школах, 
приватних службах й ін.). Ціннісна орієнтація цих організацій може не цілком 
збігатися з етичними вимогами до консультанта. У таких випадках консультант 
опиняється перед складним вибором. 
3. Консультант нерідко потрапляє в етично суперечливі ситуації, коли, дотримуючись 
вимог однієї норми, він порушує іншу. Таким чином, у випадку будь-якого вибору не 
дотримується кодексу етики. 
Взагалі етичні дилеми значно більшою мірою, ніж прямі порушення кодексу етики, 
допомагають зрозуміти обмеженість етичних кодексів при вирішенні проблем, які 
виникають у консультуванні. Візьмемо, наприклад, преамбулу новітнього етичного 
кодексу (1990) Американської асоціації психологів: 
“Психологи поважають і цінують гідність особистості й прагнуть забезпечити та 
захистити основні права людини. Вони зобов'язані накопичувати відомості про 
поведінку людей, розуміння людьми один одного, саморозуміння й застосовувати ці 
відомості для забезпечення добробуту суспільства”. 
Однак, наприклад, у роботі з клієнтами, що мають суїциддальні наміри, важко 
повністю дотримуватися даних принципів. Якщо намагатися забезпечити безпеку 
клієнта, то важко не порушити його автономію, право на вільне самовизначення, а 
отже, не зазіхнути на його особистісне достоїнство й цінності. З іншого боку, якщо 
нічого не робити й охороняти автономію клієнта, виникне загроза його благополуччю 
й навіть життю. У наведеному прикладі віддається перевага принципу благодіяння, а 
не принципу автономії особистості (T.L.Beauchamp, J.S.Childress, 1983)  
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Суперечливість етичних проблем змушує періодично змінювати етичні кодекси. 
Американська асоціація психологів, у якій підхід до етичних питань, мабуть, найбільш 
структурований, за останні тридцять років тричі виправляла кодекс професійної 
етики. Виправлення природно відбивають зміни в суспільстві, але все-таки, як 
правило, обумовлені труднощами дотримання етичних норм. Перша вимога до 
консультанта висувається вже на початку процесу консультування. Рішення клієнта 
укласти “консультативний контракт” повинне бути цілком усвідомленим, тому 
консультант зобов'язаний під час першої зустрічі надати клієнтові максимум 
інформації про процес консультування: 
- про основні цілі консультування; 
- про свою кваліфікацію; 
- про оплату за консультування; 
- про приблизну тривалість консультування: 
- про доцільність консультування; 
- про ризик тимчасового погіршення стану в процесі консультування; 
- про границі конфіденційності. 
3. Предмет роботи психолога-консультанта. 
Цікавою є точка зору С. Петрушина на роботу психолога-консультанта. 
Якщо я володію засобами роботи з суб'єктивною реальністю, значить, я повинен 

переконати людину шукати „головну" причину там. Не тому, що це icтинa, а тому, 

що тільки там я можу йому допомогти! 
                                                                                                              С. Петрушин 
 

     Щоб не обговорював консультант з клієнтами, з точки зору психолога діалог 

будується приблизно однаково. в кожному індивідуальному випадку. Спочатку 

людина говорить про те, що сталося, тобто описує поведінку свою чи чужу, потім - 
про те, які почуття викликає у неї така поведінка, далі - про cвoї переживання та 

ставлення до всього, що відбувається. Проблемна ситуація пояснюється, коли за 

допомогою консультанта клієнт формує її нове бачення, краще осмислює та 

усвідомлює cвoї почуття та вчинки. Таким чином, предметом "роботи" консультанта 

є пізнання та рефлексія: а) поведінки, б) почуттів, в) переживань людини, г) 

особливостей ii самоусвідомлення. 
    Більш чітке визначення предмету консультативної роботи випливає з 

концептуальноі основи та логіки консультативного діалогу. Працюючи в рамках 

того чи іншого психотерапевтичного підходу, як вважає В.С.Василюк, ми можемо 

конкретіше окреслити не лише „предмет психотехтчної уваги i дїї", але її "контекст 

осмислення свідомості i поведінки кліента", а також "процес, що відповідає за 

трансформацію свідомості" (Василюк В.Е., 1988). Розроблена B.G. Василюком 

класифікація психотехнічних одиниць i типів взаємодії психотерапевта i клієнта 

може бути застосована i в консультативній роботі (див.: табл.1). При цьому 

консультанту потрібно тонко відчувати, які рівні свідомості задіяні в конкретному 

переживаннi, і вміло керувати процесом їх функціональної зміни. Як бачимо з 

таблиці, зміна предмета психотехнічної уваги автоматично зумовлює зміну рольової 

позицї психолога. 
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Підсумовуючи викладене вище, хочеться підкреслити, що для відновлення 

цілоітноітi i гармонійності душевного життя потрібно працювати одночасно у Bcix 
трьох площинах -,,тіло-душа-дух". Важливо „вистежувати" емоційну сферу через 

тілесні прояви та скрупульозно плекати дух, бо саме з його висот створюються 

інтенції творения та руйнації в будь-якому конкретному житті. Робота в площині 

ментальних побудов, що продукують уявлення про „те, як потребно", не приводить 

до появи значущого ефекту, бо мисленнєва діяльність, подібно до комп'ютера, 

гарантує лише формальну обробку „програмного забезпечення", а воно 

консолідується могутнім поєд-нанням свідомого i несвідомого аспекте психіки. 

Працювати в площині думок - неначе ще раз прожовувати уже пережоване: ні 

користі, нi смаку, ні задоволення. 
    Отже, завдяки консультативному процесу людина повністю свідомо може: 
1) пережити вci свої реакції, включаючи почуття и емоції, бо отримує 

ретроспективний (до першовитоків) i проспективний погляд на свое життя; 2) 

усвідомити себе як цілісність (едність свідомої i несвідомої сутності) i 

самоцінність; 3) навчитися вщідчувати свою суб'єктність i повірити у власні 

можливості опанувати життєву ситуацію, розпоряджатися собою та своїм життям; 

4) сприймати себе такою, якою вона є, а відтак поважати суб'ектність іншої 

людини; 5) набути нового досвіду у розвитку i самоудосконаленні. (3 уст клієнтки 

після року співпраці: „Я сама відчуваю, як суттево я змінилася за час роботи з 

психологом. Змінилися Moї емоції реакії, мої погляди, думки, поведінка. Це 

недавно відмітив навіть мій чотирнадцятирічний син"). 
Підведення підсумків лекції. 
    Шановна аудиторія, ось ми з вами розглянули проблемні питання даної теми і ви 

маєте змогу отримати домашні самостійні завдання для подальшого більш 

глибокого опрацювання теми. Лекція закінчена. Буду рада відповісти на ваші 

запитання. 
Глосарій: 

1. Психологічне консультування – сфера практичної професійної 

діяльності психолога, пов’язана з наданням допомоги потребуючим її людям у 

вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних 

проблем. Такі рекомендації клієнт отримує на основі особистого спілкування з 

ним психолога-консультанта як підсумок аналізу проблеми, вивчення того, як 

вона виникла в житті клієнта. 
2. Психолог-консультант – психолог, який займається психологічним 

консультуванням. 
3. Клієнт – користувач послуг у психології, соціальній роботі та інших 

немедичних галузях, який не є пацієнтом, та користується відповідними 

правами. 
4. Експлуатація клієнтів – використання переваг положення психолога 

у корисних цілях. 
5. Конфіденційність інформації – властивість інформації, яка полягає в 

тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем і 

(або) процесом. Інформація зберігає конфіденційність, якщо дотримуються 

встановлені правила ознайомлення з нею. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
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Тема: Специфіка консультування в соціальній роботі. 
Вид заняття: лекція.                                                                         
Мета: 
          ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання основ консультування, її 

методами та напрямками;  
- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей психології; 
- ознайомитись з принципами консультування, її улаштуванням і змістом; 

засвоїти інформацію про методи дослідження; 
- сформулювати поняття, уявлення про структуру консультування 

    ВИХОВНА МЕТА 
- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  
- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення 

до виконуваної роботи);  
- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  
- прививати культурну поведінку;  
- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  
- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  
- сприяти формуванню правової грамотності;  
- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей пред-

метів, часу, дій, руху тощо);  
- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  
- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  
- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 
Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 
аудіовізуальні (планшет). 
Ключові поняття: консультація, консультуввання у соціальній роботі, 

консультативний процес, консультативна взаємодія, соціально-психологічна 

консультація (каунселінг) 
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4. Мей Р. Мистецтво психологічного консультування. - М., 2001.. 
5. Нельсон Джоунс Р. Теорія і практика консультування. -, 2002. 
6. Психологічна практика: проблеми і перспективи. Мн., 2002.. 
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11. Кочюнас Р. Психологічне консультування. Групова псіхотерапія.М.:,2002.  
12. Психотерапевтична енциклопедія / За ред Б.Д. Карвасарского.-СПб.: 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


 

 68 

Питер,1999.  
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План лекційного заняття 
 1.Організаційна частина заняття. 
 2. Специфіка консультування у соціальній роботі.  

         3.Консультативний процес і консультативна взаємодія. 
 4. Соціальо-психологічне консультування у соціальній роботі.  

    5.Основні прийоми активного слухання. 
 6 .Підведення підсумків заняття. 
 

1. Організаційна частина заняття 
 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуа-лізація опорних 

знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 
Люди і навіть організації інколи потребують стороннього погляду на власні 

проблеми або очікують підтримки при прийняті рішень. Для раціоналізації 

поведінки за необхідності осмислення конкретної ситуації використовують 

консультування. Індивідуальне консультування оже стосуватися психологічних, 

медичних, правових, педагогічних проблем.  
2.Специфіка консультування у соціальній роботі. 
Консультування у соціальній роботі – взаємодія між субєктами соціальної роботи, 

під час якої консультант використовує свої знання для допомоги консультованому в 

осмисленні його ситуації, розвязанні поточних проблем, налагодженні діяльності на 

перспективу. 
   Залежно вд ситуації і субєкта, якому надають поради, розрізняють конкретне і 

програмне консультування.  
    Конкретне консультування є взаємодією фахівця з клієнтами в конкретних 

випадках. Воно може стосуватися різних аспектів соціального функціонування, 

особистісного розвитку тощо. Реалізується такий вид консультування через 

сукупність процедур, спрямованих на допомогу людині у подоланні її проблем, 

прийняті рішень стосовно професійної карєри, шлюбу, сімї, вдосконалення 

міжособистісних стосунків тощо. Метою його є актуалізація в клієнта внутрішніх 

сил і ресурсів для виходу з важкої життєвої ситуації.Як правило, відбувається таке 

консультування у режимі спеціально організованого і структурованого процесу 

спілкування фахівця з клієнтом.  
    Суттю програмного консультування є допомога соціальним організаціям і їх 

працівникам в аналізі та поліпшенні надання послуг клієнтам. Програмне 

консультування може реалізуватися у формі рекомендацій щодо розвязання 

адміністративних  проблем, налагодження психологічного клімату в колективі тощо. 
        Залежно від тривалості  консультування може бути відносно довготерміновим 

або корткотерміновим.  
        Консультування також може бути самостійним видм втручання або частиною 

етапу первинного оцінювання чи етапу завершення стосунків. Зважаючи на 

відстань, яка віддаляє клієнта від фахівця, розрізняють контактне (консультант 
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проводить з клієнтом бесіду віч-на-віч) і дистантне (заочне, яке може бути 

письмовим або телефонним) консультуванням. 
    Консультування є складним процесом і вимагає від фахівця спеціальної 

підготовки. Передусім він повинен мати певний набір знань про людську 

особистість у її вікових, статевих, соціокультурних і патологічних проявах, а також 

володіти необхідними комунікативними навичками, моделями і техніками 

спілкування.  
     У соціальній роботі консультантами можуть бути спеціалісти служб соіальної 

роботи, залучені фахівці з певних проблем, колишні клієнти соціаьних служб, 

підготовлені волонтери, які беруть участь у реалізації соціальних програм.  
3.Консультативний процес і консультативна взаємодія.  
   Ефективне консультування є складним і в кожному випадку унікальним процесом, 

який реалізовується фахівцем у співпраці з клієнтом, а не замість нього. Попри певні 

унікальні відмінності, загалом консультативний процес охоплює такі основні етапи: 
1) дослідження проблеми і встановлення контакту з клієнтом. Перші зустрічі 

консультанта з клієнтом мають особливо важливе значення, оскільки вони, як 

стверджує британський фахівець Джеремі Волкер, визначають стиль і характер 

майбутньої співпраці. Присвячені ці зустрічі зясуванню потреби клієєнта в 

допомозі, у його мотивації на співпрацю із соціальним працівником. На цьому 

етапі консультант встановлює контакт з клієнтом, уважно вислуховує його 

розповіді про труднощі, виявляючи при цьому щирість, емпатію і турботливість, 

що є важливою умовою досягнення взаємної довіри між ними. Неприпустими 

при цьому є маніпулювання інтересами клієнта, оцінювання рис його характеру, 

вчинків тощо. 
2) Двомірне визначення проблеми. Метою його є точне діагностування проблеми 

клієнта. Її уточнюють доти, поки клієнт і консультант не досягнуть однакового її 

розуміння, що дає змогу зясувати її причини, побачити шляхи і способи її 

подолання. Під час двормірного визначення проблеми передусім слід 

зосередитися на меті клієнта, шукаючи найбажаніший для нього вихід із скрутної 

ситуації. Не менш важливо при цьому підтримати і зміцнити контакт з клієнтом, 

стимулювати його на подальші розповіді та поглиблення їх змісту, сприяти 

цілеспрямованому розвитку бесіди, обмірковуванню його висловлювань. На 

завершення цього етапу клієнтові можна поставити запитання: «Як  ви уявляєте 

ідеальне розвязання проблеми?», «Як би ви хотіли змінити своє життя?». 
3) Визначення альтернатив. У процесі пошуку варіантів подолання проблеми 

клієнта важливо розглянути всі можливі альтернативи. Найкраще при цьому, 

якщо консультант зуміє стимулювати клієнта до зацікавленого їх пошуку та 

формулювання. Продуктивними у таких ситуаціях можуть бути запитання: «Які 

можуть бути інші рішення?», «Що Ви робили в подбних ситуаціях раніше?» 
4) Планування. Бачення клієнтом варіантів розвязання своєї проблеми на підставі 

раціонального аналізу своїх особистих ресурсів та інших можливостей є 

свідченням успішної роботи консультанта на цьому етапі. Завдання консультанта 

і клієнта полгає у критичному оцінюванні обраних альтернатив, встановленні їх 

пріоритетності. Зусилля консультанта спрямовані на те, щоб допомогти клієнту 

розібратися, яка альтернатива оптимальна для його ситуації і є реалістичною 

стосовно їївтілення. Важливо, щоб клієнт зрозумів витоки і суть кризи у своєму 
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житті, її подолання, оволодів конструктивними способами розвязання власних 

проблем, побачив напрями свого особистісного розвитку.  
5) Діяльність. На цьому етапі відбувається реалізація мети щодо втілення нових 

змін  реальну поведінку, тобто реалізовується план подолання проблеми з 

дотриманням зобовязань, взятих на себе консультантом і клієнтом. Основним 

інструментом консультанта залишається консультативна бесіда.  
6) Оцінка і зворотній зв'язок.  Клієнт разом з консультантом оцінюють рівень 

досягнення мети. Про доцільність закінчення консультування свідчать 

досягнення клієнтом незалежності, усвідомлення власної відповільності за свої 

проблеми, здатність долати їх без стороньої допомоги.  
За твердженням Д. Волкера, ефективна консультативна взаємодія можлива 

за дотримання консультантом таких правил консультування: 
- послідовне формування у клієнта довіри до консультанта; 
-врахування консультантом реальної небезпеки перетворення процесу надання 

порад на тиранію; 
- реальне, без перебільшення, оцінювання результатів своєї дільності; 
- демонстрування безастережної нейтральності щодо клієнта і його проблем; 
-нагромадження інформації, яка має бути використана як основа для розуміння 

проблем клієнта і вироблення робочих гіпотез.  
  Важливою складовою соціально-психологічного консультування є робочий альянс – 
сукупність свідомих і несвідомих очікувань, ідей, бажань і почуттів клієнта і 

консультанта. Свідома довіра клієнта до консультанта грунтується на знаннях про 

його компетентність, професійність, на впевненості в тому, що морально-етичні 

засади консультування не будуть порушені.  
4.Соціальо-психологічне консультування у соціальній роботі. 
 У сучасній практичній соціальній роботі соціально-психологічне консультування є 

одним із провідних видів діяльності. Суть його полягає у створенні соціальним 

працівником (консультантом) уов для волевиявлення клієнта, заохоченні його до 

цього з передбаченням водночас його відповідальності за прийняте рішення.  
Соціально-психологічна консультація (каунселінг) – процес надання 

спеціалістом клієнтові рекомендацій з розвязання його соціальних і психологічних 

проблем, внаслідок якого він набуває або відновлює здатність приймати життєво 

важливі рішення, діяти на власний розсуд, опановує нові моделі поведінки, 

розвивається як особистість. 
    Клієнтами соціально-психологічного консультування є люди, котрі мають у 

повсякденоому житті психологічні труднощі та проблеми, а також ті, хто почуває 

себе добре і дбає про подальший особистісний розвиток. До особливостей такого 

консультування належать: 
- віра в те, що людина може змінюватися, оновлювати умови і 

спосіб життя, раціональніше використовувати свої задатки і 

здібності, навіть якщо вони обмежені неадекватним сприйняттям 

хвороби, фінансових труднощів тощо; 
- опора на наяний стан і минуле клієнтів; 
- спрямованість на подолання проблем взаємодії клієнта із 

зовнішнім середовищем; 
- орієнтація на корткотривалу допомогу (до 15 зустрічей); 
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- важлива роль ціннісних установок консультанта за 

неприпустимості навязування їх клієнтам; 
- спрямованіть на зміну поведінки і розвиток особистсоті клієнта. 

      Здійснювання соціально-психологічного консультування відбувається на 

основі психодинамічного, гуманістичного, когнітивно-біхевіористського та 

електичного підходів, кожен із яких пропонуєвласне бачення проблем клієнта, 

його відносин із консльтантом, використання терапевтичних технік.  
5.Основні прийоми активного слухання.  
 Для соціально-психологічного консультовування важливим є опертя на основні 

прийоми активного слухання, емпатійне реагування, вербальну і невербальну 

підтримку клієнта. 
Прийоми Цілі Реалізація 

прийому 
Приклади 

Заохочення 1.Продемонструвати 

зацікавленість. 
2. підтримувати у 

співрозмовника 

прагнення до 

розповіді. 

Потрібно 

погоджуватися чи 

не погоджуватися 

з почутим. 

Використовуйте 

приємний тон. 

«Я розумію…» 
«Це цікаво…» 

Повторення 1.Продемонструвати 

зацікавлене 

слухання. 
2.Продемонструвати, 

що наведені факти 

привернули увагу. 

Повторювання 

основних думок 

співрозмовника з 

наголошенням на 

важливих фактах. 

«Якщо я 

васправильно 

розумію, ви 

вважаєте…» 

«Іншими словами, 

ви вирішили» 
Відображення 1.Продемонструвати 

уважне слухання і 

зацікавленість. 
2. Продемонструвати 

своє розуміння 

відчуття 

співрозмовника. 

Відображайте 

провідні почуття 

співрозмовника. 

«Ви відчуваєте те, 

що…» 
«Ви були сильно 

цим стривожені і 

…» 

Підсумовування 1.Зібрати всі важливі 

думки, факти 
2.Закласти основу 

для подальшого 

обговорення. 

Повторюйте, 

відображуйте та 

узагальнюйте 

основні думки і 

почуття 

«Схоже з того, що 

ви сказали, 

найголовніше…» 

«Якщо я вас 

правильно 

розумію, ви 

відчуваєте з 

приводу цього…» 
 
       Провідною метою консультування є розвиток здатності бачити і розвязувати 

свої проблеми. Цього неможливо досягти без оволодіння соціальним 

працівником і клієнтом необхідними навичками спілкування, цілеспрямованої 

взаємодії під час консультації. Важливою умовою ефективного спілкування є 
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навичка розпитування – вміння використовувати закриті та відкриті запитання. 

Використовуйте навички спстереження, консультант звертає увагу на поведінку 

клієнта під час розмови.  
    Отже, соціально-психологічне консультування – це вид професійної 

допомоги клієнтам, який охоплює базові цінності, принципи, цілі, завдання та 

методичний інструментарій як психологічного консультування, так і практичної 

соціальної роботи. 
 

Тема: Телефонне консультування в соціальній роботі. 
Вид заняття: лекція.                                                                         
Мета: 
          ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання основ консультування, її 

методами та напрямками;  
- усвідомити значення, роль психології серед інших галузей психології; 
- ознайомитись з принципами консультування, її улаштуванням і змістом; 

засвоїти інформацію про методи дослідження; 
- сформулювати поняття, уявлення про структуру консультування 

    ВИХОВНА МЕТА 
- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  
- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення 

до виконуваної роботи);  
- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  
- прививати культурну поведінку;  
- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  
- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  
- сприяти формуванню правової грамотності;  
- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей пред-

метів, часу, дій, руху тощо);  
- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  
- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  
- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 
Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 
аудіовізуальні (планшет). 
Ключові поняття: телефоне консультування,  
Література: 
1.Абрамова Г. Психологічне консультування: Теорія і досвід. - М.,. 2001 
2.Гусакова М.П. Психологічного консультування: теорія і практика. 

Навчальний посібник М.: Ексмо, 2010 року. 
3. Кочюнас Р. Основи психологічного консультування. - М., 1999.. 
4. Мей Р. Мистецтво психологічного консультування. - М., 2001.. 
5. Нельсон Джоунс Р. Теорія і практика консультування. -, 2002. 
6. Психологічна практика: проблеми і перспективи. Мн., 2002.. 



 

 73 

7. Роджерс К. Консультування і психотерапія. М., 2000.. 
8. Самоукина Н. Практичний психолог в школі, М., 2003. 
9. Тукаєв Р.Д. Психотерапія: структури і механізми. - М., 2003. 
10. Флоренская Т.А. Діалог у практичній психології. М., 1991 
11. Кочюнас Р. Психологічне консультування. Групова псіхотерапія.М.:,2002.  
12. Психотерапевтична енциклопедія / За ред Б.Д. Карвасарского.-СПб.: 

Питер,1999.  
13. Шавердян Г.М. Основи псіхотерапіі.-СПб.: Пітер, 2007.  
 

План лекційного заняття 
 1.Організаційна частина заняття. 
 2. Специфіка телефоного консультування 
 3.Характериними особливостями телефоного консультування є 
 4 .Підведення підсумків заняття. 
 

1. Організаційна частина заняття 
 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуа-лізація опорних 

знань та мотивація навчальної діяльності студентів. 
2.Специфіка телефоного консультування. 

      У багатьох соціальних службах для забезпечення телефонного консультування 

діють телефони довіри. 
      Телефон довіри – форма соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, 

які перебувають у кризових станах і звертаються по допомогу через телефонний 

зв'язок.  
      Першу «лінію довіри» було створено в 1953 р. у Лондоні, відтак ця практика 

утвердилася в багатьох країнах світу. Зараз у світі функціонують тисячі служб 

телефоної допомоги. Вони забезпечують особам у кризовій ситуації негайний 

телефонний зв'язок зі співчуваючим анонімним слухачем, який володіє особливою 

технікою роботи з абонентами по телефону. Як правило, це психологи, психіатри, 

психотерапевти, соціальні працівники.  
       Перші служби телефонної допомоги діяли як центри із запобігання суїциду 

(навмисне самоушкодження зі смертельним фіналом). Тепер вони надають послуги 

особам, які переживають будь-який вид емоційної кризи: проблеми, повязані із 

сімейним життям, адаптацією до нових умов, вагітністю, абортами, шкільними 

конфліктами тощо. Більшість звертань до телефонних консультантів відбувається в 

стані психологічної кризи. На цій підставі телефонне можна розглядати як 

невідкладну психопрофілактичну допомогу в ситуаціях, у яких зволікання 

неприпустиме. Якщо, наприклад, абонент перебуває в стані депресії із 

суїцидальними настроями, консультант займає директивну позицію, використовує 

авторитарні висловлювання.  
     Перша розмова з клієнтом по телефону довіри, як правило охоплює такі 

етапи: 
1) встановлення контакту (емоційне прийняття абонента);  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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2) інтелектуальне оволодіння ситуацією (структурування ситуації, розкриття її 

звязку з контекстом життєвого шляху клієнта, «зняття гостроти», «терапія 

успіхами і досягненнями»;  
3) планування дій необхідних для подолання критичної ситуації;  
4) активна психологічна підтримка. 

3.Характериними особливостями телефоного консультування є: 
-можливість отримати консультативну допомогу у будь-який час (служба телефону 

довіри має працювати цілодобово); 
- прихованість психотерапевтичного характеру телефоної допомоги, що у більшості 

осіб підвищує почуття безпеки і самооцінку; 
-можливість прервати контакт у будь-який момент, що приваблює осіб, для яких 

важлива психологічна безпека; 
- ефект обмеженої комунцікації (спілкування відбувається за єдиним акустичним 

каналом, що підсилює вербалізацію пережитої ситуації, емоційного стану, планів, 

намірів, сприяє афективному реагуванню, ослаблює почуття тривоги; 
- «ефект довіри» (оскільки голоси абонента і консультанта лунають у безпосередній 

близькості, це сприяє швидкому встановленню атмосфери довіри під час розмови. 
  Залежно від досягнення мети консультант і клієнт однаково чи кожен по-своєму 

можуть вважати телефонне консультування завершеним або незавершеним. 
   Досягнення мети за телефонного консультування можуть ускладнювати неякісний 

зв'язок, неможливість отримати невербальну інформацію; неоднозначне розуміння 

пауз у розмові, через що абоненти нерідко припиняють спілкування. З огляду на 

таку специфіку роботи зрозумілими є високі вимоги до технічного оснащення 

служб, які здійснюють телефоне консультування, та кваліфікації їх працівників.  
  Працівники, які здійснюють телефонне консультування, повинні активно 

підтримувати віру клієнта в сенс життя; володіти вмінням авторитетною дією зняти 

в абонента стан розладу, бути конструктивними (здатними залучити до вирішення 

ситуації інших спеціалістів). 
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