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Вступ 

Індивідуальне психологічне консультування є провідним видом 

діяльності психолога-практика. Воно може виступати як самостійний вид 

психологічних послуг, так і супроводжувати інші види роботи – психологічне 

обстеження, психологічну просвіту, психокорекцію, психотерапію. Тому рівень 

професійності проведення індивідуального консультування може в значній мірі 

визначати ефективність психологічної допомоги в цілому. Практичному 

психологу дуже важливо мати цілісне уявлення про специфіку даного виду 

роботи, його теоретичні засади, методику проведення, етапність і достатньо 

володіти техніками та прийомами. Значимим є вміння налагоджувати контакт з 

клієнтом, формувати довірливі взаємини, дотримуватися професійної етики під 

час надання індивідуальних консультацій. 

 

1. Психологічне консультування як вид психологічної допомоги. 

У вітчизняній психології загальноприйнятим є розуміння психологічного 

консультування як психологічної допомоги здоровим людям у складній 

життєвій ситуації. Під психологічним консультуванням можна розуміти 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 (С.В.Васьківська [3, с.8]).  

Завданнями консультування є переважно: надання психологічної 

інформації; інтеграція особистості, подолання внутрішньої конфліктності та 

узгодження її інтересів; активізація психічних ресурсів клієнта; подолання 

особистісних обмежень та освоєння нових поглядів на власну життєву 

ситуацію; професійні підтримка і порада; смислотворення та перебудова 

ієрархії цінностей;  створення основи для формування інсайтів з приводу 

«глухих кутів життя» та допомога у розв'язанні гострих життєвих проблем;  

вироблення адекватних форм поведінки в різних життєвих ситуаціях та ін.  
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Р.Кочунас [5] називає наступні цілі психологічного консультування:  

1. Сприяти зміні поведінки. 

2. Розвивати навички подолання труднощів. 

3. Забезпечити ефективне прийняття життєво важливих рішень. 

4. Розвивати вміння зав'язувати і підтримувати міжособистісні стосунки. 

5. Полегшити реалізацію та підвищення потенціалу особистості. 

Цілі психологічного консультування складають континуум, на одному 

полюсі якого – загальні, глобальні, перспективні цілі, а на іншому – специфічні, 

конкретні, короткочасні цілі. 

Отже, основною метою психолога, що проводить консультацію, є 

допомога клієнтові в усвідомленні його проблеми та в пошуку шляхів і 

способів її якнайскорішого розв'язання.  

 

2. Теоретичні засади надання консультативної допомоги. 

Потреба в наявності певних філософських підвалин декларується 

дослідниками багатьох прикладних областей психології. Консультування теж 

не може бути винятком. Тому кожен консультант, зазначає С.В.Васьківська [3], 

повинен усвідомлювати, хто йому «дихає в потилицю» - майстри психоаналізу, 

нейролінгвістичні програмісти (НЛП) чи В.Мясіщев. Будь-яка 

психотерапевтична теорія має розроблені концептуальні засади, 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. 

М.Гуліна [4] справедливо зауважує, що визначаючи концептуальні рамки 

консультування, слід виходити з трикомпонентної структури: 



5 

 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

 

 

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. 

Вибір моделі консультативної допомоги визначається здебільшого тим, в 

якій парадигмі працює   психолог-консультант.   У   підручнику   Р.Нельсона-

Джоунса   «Теорія   і   практика консультування» [8] знаходимо опис основних 

рис більше десятка визнаних консультативних напрямів.                 Р.  Мей [6] 

взагалі  вважає,  що майже для кожної  проблеми є своя форма терапії,  і 

нараховує їх близько трьохсот. Однак усі консультативні підходи можна 

поділити принаймні на дві групи залежно від позиції, яку займає психолог під 

час взаємодії. 

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 
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до   вивіреної   психологічної   інформації.  Надання   такої   інформації   

здійснюється   у  формі порад,   інструкцій,  вказівок,  настанов  чи  інших  

форм керівництва  до дії.   

Директивна модель консультативного впливу доцільна там,  де клієнт з 

якихось причин є слабким чи незібраним (вік, афективний стан,  

непорозуміння,  тимчасова неорганізованість тощо). 

Недирективна модель передбачає вміння вести консультативну бесіду 

так, щоб стимулювати клієнта до самостійного пошуку розв'язання проблеми,  

прийняття рішення,  а також покладання на себе відповідальності  за реалізацію 

задуманого.  Досягти потрібного ефекту вдається шляхом використання 

базових психотерапевтичних навичок ведення інтерв'ю та відмови від всякого 

роду прямих чи опосередкованих порад [3, с.23]. 

Завдання   консультанта   полягає   в   тому,  щоб організувати   процес  

бесіди   (виділити  ключові  моменти,  поставити   відповідні   запитання, 

допомогти   простежити   певну   логіку)   і   створити   такі   умови   в   яких   

клієнт   самостійно знайшов   би   вихід   з   проблемної   для   нього   ситуації. 

 

3. Консультант та клієнт як суб'єкти консультативної взаємодії. 

Більшість досліджень в галузі консультативної та терапевтичної роботи 

свідчать, що методичний інструментарій, який використовують різні 

психотерапевтичні школи, має приблизно однакову ефективність. Однак 

результативність консультації, як вказують більшість авторів, переважно 

визначається гармонійністю стосунків консультанта і клієнта та особистістю 

самого консультанта. Немає різниці, в якій парадигмі працювати, - 

психоаналітичній чи психодраматичній, - варто мати авторитет, бути 

ефективним настільки, щоб створити необхідні умови для трансформації 

душевного життя іншої людини. 

Таким чином, коли основним «робочим інструментом» психолога 

виступає його власна особистість, то неабиякий терапевтичний ефект швидше 
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за все матимуть ті особистісні властивості, котрі є необхідними при організації 

психотерапевтичного процесу. Серед цих властивостей можна назвати вміння 

співпереживати та співчувати, викликати довіру щирістю та відкритістю, 

автентичність (самодостатність), силу «Я», відкритість власному досвіду (як не 

парадоксально звучить, потрібно вміти вчитись навіть у клієнта), толерантність 

до невизначеності, вміння нести особистісну відповідальність, ставити 

реалістичні цілі, емпатію та сміливість будувати глибокі стосунки з іншими 

людьми, особисту зрілість консультанта тощо.  

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. 

Зважаючи на те, що клієнтом психологічної консультації може стати 

будь-яка здорова людина, котра звертається за допомогою переважно тоді, коли 

відчуває психологічну скруту, говорити про типового клієнта чи типовий запит 

не доводиться. Кожна людина - індивідуальність, кожна проблемна ситуація 

навіть при зовнішній схожості з іншими - унікальна. 

Для того, щоб відбулося внутрішнє переструктурування, людина 

потребує додаткових стимулів, нової схеми взаємодії із своїм досвідом. Такі 

умови забезпечує зацікавлена присутність іншої людини. 

А.Айві [2] нагадує, що консультування існує для клієнта, а не для 

консультанта, тому дуже важливо враховувати, на якому рівні розвитку 

перебуває клієнт. Якщо ви відчули його, як людину дезорієнтовану з 

преопераційним мисленням (магічним, ірраціональним), то в інтерв'ю 
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переважатимуть директиви, бо людина має обмежені можливості, їй часто 

бракує навичок життя. Такий стиль інтерв'ю носить назву «екзогенного 

структурування». Маючи конкретно-операційний рівень мислення, клієнт може 

розуміти, в чому полягають його проблеми, але не спроможний безпосередньо 

впливати на них. В цьому випадку краще вдатися до наставницького 

(конкретно-операційного) стилю. Людині з самокерованим операціональним 

рівнем мислення імпонуватиме психотерапевтична робота, скерована на 

клієнтові. Зрілість та високий рівень розвитку людини вирівнюють позиції 

консультанта та клієнта, формуючи модель взаємодіючого, або діалектичного 

інтерв'ю.  

Клієнти можуть мати різні типи мотивації до психологічного 

консультування. Виокремлюють: направлені клієнти, жадні до терапії, 

немотивовані, освічені клієнти [10, с.33]. 

Налагодження психотерапевтичних або, точніше, консультативних 

стосунків з клієнтом - один з основних атрибутів будь-якої терапевтичної 

системи.  

 

4. Процедура надання консультативних послуг. Структура та 

хронотоп консультації. 

На перший погляд, консультативний діалог скоріше нагадує вільну 

бесіду, ніж стандартизовану процедуру. Однак більшість консультантів 

вважають, що психотерапевтична взаємодія має сувору внутрішню логіку і 

розгортається поетапно. Кожний наступний етап базується на попередньому та 

просуває інтерв'ю вперед. Звичайно, що і логіка переходу з одного етапу на 

інший, і витрачений час будуть змінюватися в зв'язку з унікальністю та 

неповторністю конкретного консультативного випадку, особливостями 

психотерапевтичного підходу чи навіть уподобаннями консультанта. 
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Диференціація консультативного інтерв'ю дає можливість виділити у 

ньому певні кроки, які відповідають конкретним завданням, і мають певну 

логіку розгортання.  

В. Е. Gilland зі співавторами (1989) наводять модель структури 

консультативного процесу, яка відноситься до еклектичної: 

 

1. Дослідження проблем. На цій стадії консультант встановлює 

контакт (raport) з клієнтом і досягає взаємної довіри. Консультант вислуховує 

клієнта. 

2. Двомірне визначення проблем. Консультант прагне точно 

визначити проблеми клієнта, встановлюючи як емоційні, так і когнітивні їх 

аспекти.   

3. Ідентифікація альтернатив. Проясняються і відкрито 

обговорюються можливі альтернативи рішення проблем.  

4. Планування. Здійснюється критична оцінка вибраних альтернатив 

рішення. Складається план рішення проблем.  

5. Діяльність. Здійснюється послідовна реалізація плану рішення 

проблем.  

6. Оцінка та зворотній зв'язок. Клієнт разом з консультантом оцінює 

рівень досягнення цілі і узагальнює досягнуті результати.  

В літературі (Меновщиков [7]) звичайно наводиться «п'ятикрокова 

модель» процесу консультативного інтерв'ю, якої так чи інакше притримуються 

більшість авторів: 

1) встановлення контакту і орієнтування клієнта на роботу; 

2) сбір інформації про клієнта, вирішення питання «В чому полягає 

проблема?»; 
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3) усвідомлення бажаного результату, відповідь на питання «Чого ви 

хочете досягнути?»; 

4) вироблення альтернативних рішень, можна позначити як «Що ще ми 

можемо зробити з цього приводу?»; 

5) узагальнення психологом у формі резюме результатів взаємодії з 

клієнтом. 

Консультативна сесія загалом триває приблизно 50-80 хвилин. 

Психологічна допомога полягає не тільки в тому, щоб правильно 

вислухати та інтегрувати особистість, надавши їй необхідну підтримку, але й в 

тому, щоб озброїти людину конкретними засобами збереження або відновлення 

психологічної рівноваги. Тому в кожному, навіть зовсім маленькому інтерв'ю, 

слід чітко визначити терапевтичне завдання і спланувати час на його 

виконання. 

 

5.Основні техніки та прийоми індивідуального психологічного 

консультування. 

Розрізняють нерефлексивне і рефлексивне слухання. Нерефлексивним 

називають уважне слухання з мінімальним мовним втручанням, рефлексивним 

є слухання з регулярним використанням зворотного зв'язку, який дозволяє 

точніше зрозуміти суть проблем співрозмовника.  

У психологічному консультуванні виокремлють техніки рефлексивного 

слухання. К.В.Ягнюк запропонував типологію «загальних технік», які 

використовуються більшістю консультантів та психотерапевтів незалежно від 

їх теоретичної орієнтації. 

Заохочування – це комплекс вербальних та невербальних стимулів 

консультанта, які спонукають клієнта до мовлення.  

Повторення – це майже буквальне відтворення сказаного клієнтом чи 

вибіркове акцентування певних елементів його повідомлення. Повернення 

сказаного створює в консультанта відчуття, що консультант прагне зрозуміти і 
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відчути те, що було виражене. Повторення фокусує увагу на повідомленні 

клієнта, дозволяє йому усвідомити додаткове значення і виразити 

невисловлене. 

Прояснення – це повернення, зазвичай, у більш зжатій формі, суті 

когнітивного змісту висловленого клієнтом. Прояснення полягає у звірці 

правильності розуміння консультантом повідомлення клієнта, тому процес 

прояснення можна назвати звіркою сприймань. Метою прояснення є більш ясне 

розуміння самим клієнтом власного внутрішнього світу, а також своїх 

взаємодій із зовнішнім світом. 

Конфронтація – це реакція, в якій проявляється протистояння захисним 

маневрам чи ірраціональним уявленням клієнта, які він не усвідомлює чи не 

піддає зміні. Конфронтація – це звернення уваги клієнта на те, чого він уникає, 

це виявлення та демонстрація суперечливостей чи розходжень між різними 

елементами його психічного досвіду. 

Інтерпретація – це процес надання додаткового значення чи нового 

пояснення тим чи іншим внутрішнім переживанням чи зовнішнім подіям 

клієнта чи пов'язування між собою різних ідей, емоційних реакцій і вчинків, 

вибудовування певної причинного зв'язку між психічними явищами. 

Інтерпретація – це також пов'язування різних елементів досвіду клієнта. 

Сумування – це висловлення, яке в короткій фразі збирає разом основні 

ідеї розповіді клієнта, встановлює певну послідовність тем чи підбиває 

результат, досягнутий в ході певного відрізку бесіди, всієї бесіди чи навіть ряду 

зустрічей. 

Відображення почуттів – це відображення і словесне позначення 

вербально чи невербально виявлених клієнтом емоцій (які були в минулому, які 

переживаються в теперішньому чи що передбачаються в майбутньому), щоб 

полегшити їх відреагування та  усвідомлення. Відображення почуттів спонукає 

пряме вираження почуттів, допомагає клієнту ввійти в повніший контакт з тим, 

про що він говорить і відчуває в даний момент. 
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Інформування – це надання інформації у формі пояснень, викладення 

фактів чи думок або за своєю волею, або у відповідь на питання клієнта. 

Порада (рекомендація) – це висловлювання клієнту власної думки, що 

ґрунтується на власному баченні ситуації, пропозиція клієнту зробити щось або 

не робити чогось, як правило,  поза ситуацією консультування. 

Переконання. Техніка переконання тісно перетинається з сугестією. 

Сугестія («внушение») – це індукування терапевтом (індивідом в авторитарній 

позиції) ідей, емоцій, дій тощо, тобто різних психічних процесів у клієнта 

(індивіда у залежній позиції) без врахування раціональної оцінки останнього 

(Бібрінг, 1999). При переконанні звичайно передбачається врахування позиції, 

думки, заперечень клієнта, які консультант намагається подолати за допомогою 

особистого впливу, заперечень тощо. 

Парадоксальна реакція – це створення незвичної перспективи, заклик 

до альтернативного, нерідко до прямо протилежного очевидному чи 

раціональному для клієнта сприйняття ситуації чи способу реагування на неї.  

Зворотній зв'язок – це опис поведінки клієнта, який допомагає йому 

дізнатися, як інші сприймають його, як вони реагують на його поведінку. Це 

також спосіб допомогти клієнту задуматися над корекцією своєї поведінки. 

Критеріями ефективного зворотного зв'язку є:  зворотній зв'язок описовий та 

безоцінний;  надання точної та конкретної інформації; зворотній аспект 

спрямований на той аспект поведінки, з яким клієнт здатен щось зробити; 

зворотній зв'язок має бути своєчасним.  

Саморозкриття – це розділення з клієнтом власного досвіду, надання 

інформації про себе, про події з власного життя чи безпосереднє вираження 

почуттів та бажань, ідей чи фантазій, які переживаються та виникають у 

стосунках з клієнтом. 

 Директива – це спосіб залучення клієнта в процес дослідження чи 

модифікації власних почуттів, знань чи поведінки, це пропозиція здійснити 

певні дії в ході сесії чи виконати певні завдання у проміжках між ними. 
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Запитання – це запрошення про щось розповісти, засіб створення 

інформації, уточнення чи дослідження досвіду клієнта. Виокремлюють закриті 

та відкриті запитання. 

Постановка   запитань   є   основним інструментом консультанта при 

формуванні поля взаємодії з клієнтом. Запитання не тільки дають змогу вести 

комунікацію в необхідному напрямку, але й визначають висловлювання клієнта 

як кількісно,  так і якісно.  Вони суттєво впливають на хід інтерв'ю: призводять 

до подовження тривалості розмови, прискорюють або сповільнюють її темп [10, 

с.54]. 

 

Висновки: 

Отже, під психологічним консультуванням можна розуміти 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. 

Фахівець, що здійснює індивідуальне психологічне консультування 

зазвичай дотримується певної психотерапевтичної моделі. Будь-яка 

психотерапевтична теорія має розроблені концептуальні засади, опис 

психотерапевтичного процесу і в своїх термінах приховано або відкрито 

містить ряд цінностей, котрі мають визначати життєву позицію та філософію 

консультанта. Суб’єктами консультативної взаємодії у ході індивідуальних 

психологічних консультацій є консультант та клієнт. До особистості 

консультанта, його особистісних якостей та професійної позиції у психології 

висувається ряд вимог. Клієнтом психологічних консультацій може бути будь-

яка людина. Виокремлюють умово типи клієнтів за рівнем розвитку їх 

мислення та  за типом мотивації до отримання психологічних послуг. 

Консультативна бесіда (бесіди) мають свою логіку розгортання, де можна 

виділити взаємопов’язані етапи. Психолог супроводжує консультативний 
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процес за допомогою нерефлексивного і рефлексивного слухання. 

Виокремлюють наступні техніки і прийоми рефлексивного слухання: 

заохочування, повторення, прояснення, конфронтація, інтерпретація, 

сумування, відображення почуттів, інформування, рекомендація, різні види 

запитань та ін.. 
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