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Я як психолог  нічого не додаю 

до внутрішнього світу іншого. 

Я лише роблю сцену його 

життя більш освітленою. 

 

С. Петрушин 



 Інтерес до людини як до 
особистості, а не як до матеріалу 
впливу – повага особистості  іншої 
людини  

 Компетентність, відповідальність, 
різнобічність 

 Розуміння своїх особистісних 
характеристик, почуття гумору 

 Здатність сприймати складні 
мотивації 

 Толерантність: відсутність 
зарозумілості 

 Здатність займати терапевтичну 
позицію, встановлювати гнучкі 
конструктивні взаємини з іншими 

 Наполегливість , методичність у 
роботі, здатність витримувати 
напруження 

 Готовність взяти на себе 
відповідальність 

 Тактовність, поміркованість, 
почуття міри, здатність 
витримувати напруження 

 Цілісність натури, самоконтроль і 
врівноваженість 

 Здатність розрізняти моральні 
цінності 

 Віра в себе , у свої сили 
 Широта культурного обрію – 

освіченість 
 Глибокий інтерес до психології  
 Вміння не лише слухати людину, 

але й чути її 
 



 бажання людини позбутися проблеми; 

 психолог не має права бути ініціатором психологічної консультації; 

 консультацію може отримувати той, хто звернувся до психолога; 

 психолог-консультант, до якого звернувся клієнт зі своїми 
проблемами, повинен вимагати від нього роботи душі для 
опанування себе; 

 психолог-консультант повинен прагнути діяти в суворій 
відповідності досвідові клієнта й безпомилково «влучати» в зону його 
найближчого розвитку; 

 тривалість однієї консультації 40 -60 хв. 

 

 

 



 Звертаючись до лікаря, пацієнт перебуває в 

его-стані  «Дитя»,  а лікар бере на себе роль  

«Батька». Цим хворий визнає свою 

нездатність боротися з хворобою і делегує 

відповідальність за себе та результат 

лікування лікареві. Лікар набуваючи 

батьківської позиції, вимагає від клієнта 

чіткого виконання своїх вказівок і приписів,  

гарантуючи успіх лікування. Про те, що хворий 

перебуває в его-стані   «Дитини», свідчить і 

те, що він, будучи дорослою людиною, дозволяє 

собі капризувати, примушує вмовляти себе, 

може плакати й жалітися, бо це дозволено в 

його стані. Лікар в свою чергу несе 

відповідальність за якість лікування, тому у 

медичній практиці такий тип взаємин 

найбільше підходить для досягнення 

ефективних результатів.  

 Клієнт, який прийшов на прийом до 

психолога, є здоровою людиною, яка 

відповідає за себе. Психологічна 

консультація може бути ефективною 

тільки за рівноправної конструктивної 

співпраці психолога і клієнта. А це 

можливо тільки тоді, коли і психолог,  і 

клієнт перебувають у его-стані   

«Дорослий».  

    Однак може статися так, що клієнт, 

уперше ідучи до психолога, та пригадуючи 

свій попередній візит до лікаря, 

налаштовується на дитячу позицію. На таку  

позицію клієнта вказує його звернення до 

психолога за порадою. Психолог не повинен 

зважати на прохання клієнта й щось йому 

радити. В такому випадку краще пояснити: 

психолог не може давати порад.   Але  … 



Ті, хто вважає, що психолог не 

повинен що-небудь радити своєму 

клієнтові, приводять такі аргументи: 

Інші психологи вважають, що 

поради і рекомендації все ж таки 

потрібно давати клієнту, 

дотримуючись наступних точок зору: 

 Формулювання конкретної 

поради можить  затормозити  

особистісну активність клієнта і 

сформувати його пасивну 

життєву установку. 

 Конкретна порада , дана 

психологом, можить 

призупинити особистісний ріст 

клієнта; приймати життєво 

важливі рішення самостійно. 

 Психолог активізує клієнта до 

того, щоб він захотів сам 

будувати своє життя і шукати 

шляхи вирішення особистісних 

проблем; готова порада може 

сприяти тому, що клієнт знімає 

з себе відповідальність за свої 

проблеми і перекладає їх на 

психолога. 

Готові поради формують у 

клієнта інфантильну направленість і 

призупиняють процес досягнення цим 

особистісної зрілості.  

 Психолог в силу свого 

професійного обов’язку повинен  

«вималювати» ситуацію в якій 

знаходиться клієнт. 

 Клієнт приходить до психолога 

за порадою, і такими 

очікуваннями клієнта не 

потрібно нехтувати; психолог 

повинен дати рекомендацію для 

покращення ситуації клієнта. 

 Психолог повинен 

запропонувати своєму клієнтові, 

але активність клієнта 

заключається в тому, щоб 

вибрати ту пораду, яка 

найбільше підходить до його 

проблеми. 

 Існує ряд складних і 

небезпечних ситуацій, в яких 

клієнт відчуває гострі 

хвилювання, глибоку депресію і 

в даний час не в змозі прийняти 

ефективне рішення, то таких 

ситуаціях психолог може дати 

пораду і прийняти рішення за 

свого клієнта.  
 



Поради Рекомендації 

 Поради в консультуванні не можуть бути 

продуктивними, оскільки є спробою 

приміряти до себе (своїх здібностей, 

особистісного розвитку, вольової 

регуляції) складну ситуацію клієнта, 

відповісти на запитання «що я зробив би в 

ситуації клієнта?». Але в свою чергу 

клієнт не має тих психічних ресурсів, що 

є у психолога. Рецепт не потрібний 

психологові, бо він не переживає 

проблему, і так само не потрібен 

клієнтові, бо останній не має тих 

потенційних можливостей виходу з 

проблемної ситуації, які є в консультанта. 

  

  

Психолог несе професійну 

відповідальність за якість наданих 

рекомендацій. Однак за клієнтом завжди 

залишається вибір: скористатися цими 

рекомендаціями чи ні. Обирати подальшу 

стратегію поведінки – особиста справа 

кожного. Психолог може запропонувати 

клієнтові розібрати  проблему разом. У 

такому випадку він має перевести розмову в 

русло «дорослий – дорослий». З досвіду 

роботи можна сказати, що клієнти, які справді 

відчувають потребу у психологічній 

консультації, погоджуються з пропозицією 

психолога та переходять у его-стан 

«Дорослий». Якщо ж клієнт починає відразу 

вимагати рекомендацій, значить він не 

готовий до роботи. 



Цікавість. Клієнт, що перебуває в такому стані, нічого від 

консультанта не очікує. Його звернення продиктоване бажанням бути 

в курсі справ щодо можливостей психотерапевта, а також своєрідне 

задоволення від виставляння напоказ складності та «оригінальності» 

свого внутрішнього світу. 

Психологічна інтоксикація. В результаті поширення психологічних 

знань та зростання їх популярності у когось виникає ілюзія, що 

психологи добре знаються на помилках людей, знають правила, за 

якими треба жити, щоб запобігти помилкам з якими ми зустрічаємося 

в своїй щоденній практиці. Клієнт, що перебуває в такому стані, не 

переживає в цей момент труднощів і звертається до психолога, так 

би мовити, «про запас» 

Маніпуляція. Клієнт намагається перейняти  в консультанта 

спеціальні методи впливу на людей, озброїтися психологічними 

знаннями про людські слабкості з метою застосування їх для 

досягнення власної користі у спілкуванні з людьми. В такому разі 

психолог має повне право відмовити йому в консультації, прямо 
сказавши про це. 



 спонукання клієнта до спроби сформулювати суть своєї психологічної 
проблеми; 

 консультант є авторитетною фігурою для клієнта, однак не входить  до 
кола референтного для нього спілкування й не зацікавлений особисто в 
певному варіанті розв’язання проблеми. Це дає змогу відверто 
обговорювати проблему; 

 під час бесіди можна дати зрозуміти клієнтові, що його проблема не є 
особливою, хоча для нього вона і є досить складним випробуванням; 

 не варто прагнути того, щоб клієнт під впливом розмови з психологом 
наважувався на радикальні зміни; 

 щоб допомогти клієнтові переструктурувати його психологічний захист 
із ригідного і для нього непродуктивного в динамічний та  
продуктивний успіхи.  



 

1. Техніка «метафора» 

2. Техніка «Пустого стільця» 

3. Техніка «Прийняття рішення» 

4. Техніка «Я- повідомлення» 

5. Техніка «Позитивної інтерпретації» 

6. Техніка «Робота з тінню»  

 


