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КонСультативного взаимодейСтвия С Клиентом

Консультирование рассматривается, как элемент любой практики. 
Представлены принципы работы консультанта с клиентом. Консульти-
рование анализируется как специально организованный процесс взаимо-
действия.
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Соціально-пСихологічні заСади 
КонСультативної взаємодії з Клієнтом

Консультативна допомога розглядається, як необхідний 
інтенціональний елемент будь–якої соціальної практики, 
який міститься всередині тих чи інших соціальних практик. 
Це особлива практика, інтегруюча в собі всі можливості со-
ціальних практик, в якій консультативна допомога дійсно 
представлена   як цільова (терапевтична), представлена   у 
своїй структурній цілісності. За аналогією з психотехнічною 
системою (Василюк Ф.Е.) теорія своїм предметом робить не 
деякий “об’єкт”, а “практику роботи з об’єктом”, де адреса-
том теорії є консультант–практик, і де, з іншого боку, прак-
тика є не просто зсередини освіченою і ззовні виправданою 
даною теорією, а де сама вона є центральним дослідним ме-
тодом [3]

Висунення в сучасному соціальному житті терапевтичних 
цілей, цілей надання людині консультативної допомоги ви-
суває необхідність створення відповідної професійної прак-
тики, нового формату соціальної практики, який цілісно і 
системно об’єднує всі практики, пов’язані з обслуговуванням 
соціально–психологічних потреб людини. Допомога одні-
єї людини іншій розглядається, як деякий акт у цілісному 
контексті людського буття, вчинок, в якому виражається “до-
бро”, тобто етичний вчинок.
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Така практика вимагає певної освіти, в яких здійснюється 
не безособова трансляція готових об’єктивних знань і прийо-
мів, а народження живого досвіду в процесі навчання, куди 
особистісно залучені і учень, і вчитель, тобто, залучені не як 
функції і ролі, а як персональні носії унікального життєво–
професійного досвіду, досвіду, в якому сплавлено багато 
чого – теоретичні уподобання, життєвий досвід, особистісні 
особливості, професійні позиції і т.д. Сам освітній процес є 
головним стимулом теоретичної рефлексії практики, і неза-
мінним дослідним методом. [3]

Консультування стає скоріше не професією, а технікою 
чи мистецтвом, яке має застосовуватися як частина більш 
широких обов’язків в професіях, що припускають тривале 
спілкування з людьми, наприклад в роботі соціальних пра-
цівників, психологів, педагогів і т.д. Будь–який теоретичний 
підхід є лише системою координат, який представляється 
зручним саме цьому спеціалісту для вирішення певних про-
блем у конкретного клієнта і яку можна в будь–який момент 
змінити на будь–яку іншу. Консультанту залишається лише 
жонглювати цими теоретичними системами координат і вмі-
ти глибоко занурюватись в будь–яку інтерпретацію будь–
якого тексту клієнта, який може мати нескінченне число 
тлумачень. Будь–яка теорія має розроблені концептуальні 
засади, опис процесу, терміни приховано або відкрито міс-
тять ряд цінностей, які мають визначати життєву позицію та 
філософію консультанта. [4]

Консультування виходить з уявлення про те, що за допо-
могою спеціально організованого процесу спілкування в лю-
дини, яка звернулася за допомогою актуалізуються додат-
кові сили і здібності, які, в свою чергу, можуть забезпечити 
знаходження нових можливостей виходу з важкої життєвої 
ситуації. У консультуванні акцентується відповідальність 
клієнта, тобто визнається, що незалежний, відповідаль-
ний індивід здатний у відповідних обставинах приймати 
самостійні рішення, а консультант створює умови, які за-
охочують поведінку клієнта. Серцевиною консультування є 
“консультативна взаємодія” між клієнтом і консультантом. 
Усвідомлення консультантом того факту, що консультуван-
ня є взаємодія, як мінімум двох психічних реальностей, дає 
можливість критично переосмислити його зміст, процес і ре-
зультат. Критичність подібного підходу до консультування 
полягає, перш за все, у визнанні багатовимірності істини, 
у визнанні того, що будь–які теорія, вчення, підхід до пси-
хічної реальності при вдаваній їх повноті і універсальності 
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є справедливими лише за певних обставин і з відомою част-
кою ймовірності, і ні в якій мірі не є більш реальними, ніж 
зміст психічної реальності клієнта. Фактично, усвідомлення 
багатовимірності істини і прийняття реальності клієнта має 
наслідком сприйняття існуючих технік, технологій і підходів 
до консультування як міфологем, продукованих реальністю 
консультанта.

Павлов І.П. писав: “Життя чітко вказує на дві категорії 
людей: художників і вчених. Між ними різка різниця. Одні – 
художники, письменники, музиканти, живописці і т.д. захо-
плюють дійсність цілком... Інші – вчені, саме подрібнюють 
її і тим самим як би умертвляють її, роблячи з неї скелет. А 
потім, як би знову збирають її частини і намагаються таким 
чином оживити, що їм не вдається ніколи”. Використовуючи 
цю метафору можна сказати, що консультування – галузь 
діяльності “вчених–художників”, одночасно цілісно “захо-
плюючих дійсність” і при цьому не втрачаючих аналітичну 
рефлексивність. Консультування – швидше рефлексивне 
мистецтво, ніж галузь наукового знання. З такої позиції, від-
сутність чітких заздалегідь заданих критеріїв визначення 
стану клієнта як важкого, кризового, складного було б ко-
ректно віднести до переваг, що дозволяє максимально врахо-
вувати особливості стану клієнта і бути “співбуттєвим” з його 
реальністю. [10]

Провідних представників різних напрямків соціально–
психологічної допомоги клієнту попросили детально відпо-
вісти на два питання: “Яка роль нового досвіду у сприянні 
змінам?” і “Яким, з вашою точки зору, має бути “відношення 
консультант – клієнт “, щоб воно полегшувало цей процес 
змін?” Виявився виражений збіг відповідей по декільком ас-
пектам: важливість нового досвіду; значення консультатив-
ної взаємодії; акцент на дбайливому, довірчому відношенні 
консультанта до клієнта, заснований на впевненості у сво-
їх силах. Загальні для всіх підходів принципи можуть бути 
виявлені в стратегіях або принципах динаміки всіх рівнів, 
починаючи від вищого рівня абстрагування (філософія окре-
мого підходу) до самого нижчого (конкретні технічні прийо-
ми). [9]

Основне завдання консультанта полягає в тому, щоб до-
помогти клієнту подивитися на свої проблеми і життєві 
складнощі з боку, продемонструвати і обговорити ті сторо-
ни взаємин, які, будучи джерелами труднощів, звичайно не 
усвідомлюються і не контролюються. Основою такої форми 
впливу є насамперед зміна установок і поведінки клієнта по 
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відношенню до інших людей, так і на різні форми взаємодії 
з ними. У ході консультативної бесіди клієнт отримує мож-
ливість ширше поглянути на ситуацію, інакше оцінити свою 
роль у ній і відповідно з цим новим баченням змінити своє 
ставлення до подій і свою поведінку. [2]

Справжнє консультування неможливо без розуміння фе-
номенів змін, які відбуваються у процесі консультування, 
унікальності особистості клієнта, цілісності процесу, пере-
живання співбуттєвості. Всі ці складові є в консультуванні 
незалежно від парадигми, якої дотримується консультант. 
Мова йде не просто про розуміння на рівні свідомості, а про 
проживання даних феноменів, привласнення через власний 
досвід, самоаналіз і рефлексію. Кожна з “життєвих ситу-
ацій” клієнта є одним з типових варіантів нездатності на-
вчатися на матеріалі свого життєвого досвіду, виробляти або 
“привласнювати” нові види поведінки або мислення, відпо-
відні до нових життєвих обставин. Лише в цьому випадку 
консультант має можливість відмовитися від схематичності, 
механістичності, жорсткості і заданості процесу консульту-
вання, піднятися на більш високий рівень розуміння та від-
чуття клієнта, стати допомагаючим партнером. [8]

Сам клієнт розглядається як учасник ситуації, але він, за 
задумом своїм, цілком нормальним, здоровий, досконалий і 
унікальний. Коли консультант говорить з ним про його жит-
тєву ситуації, клієнт виводиться в позицію спостерігача, роз-
мова будується таким чином, щоб він сам міг подивитися на 
ситуацію (малюнок, схему ситуації) з боку. Та й не тільки по-
дивитися, а й спробувати вплинути, змінити, відкоригувати 
щось. Консультант “запускає” процес рефлексії ситуації клі-
єнтом, сам при цьому намагаючись активно рефлексувати, 
одночасно утримуючи в свідомості саму ситуацію консульта-
тивної взаємодії, ситуацію в якій опинився клієнт і своє ба-
чення ситуації. Відтак зберігається принцип партнерських 
відносин між консультантом і клієнтом і обидва повинні роз-
глядатись, як такі, що мають ресурси, необхідні для пере-
творення ситуації.

Звичайно, людина може нічого не робити. І у цій ситуації 
може бути подвійне призначення: або клієнт вибирає далі 
жити з проблемою, яка, як він вважає, відніме у нього мен-
ше сил, ніж її вирішення, або він знайде інше рішення. Але 
в будь–якому випадку консультант поважає його вибір, ро-
зуміючи межі своєї відповідальності. Консультант не може 
бути більш відповідальний за вирішення проблеми людини, 
ніж вона сама відповідальна за це. Навіть не стільки за ви-
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бір, а за наслідки того вибору, той варіант вирішення ситу-
ації, який обрав клієнт. Мають значення саме ті наслідки 
вирішення ситуації, з яким клієнт може справитись. 

Таким чином, завдання консультанта – знову і знову 
тлумачити проблему клієнта. Він пропонує “добудовувати” 
ситуацію новою інформацією, просить клієнта описати інші 
епізоди ситуації, таким чином, отримуючи нові тексти для 
інтерпретації, відшуковуючи нові смисли і допомагаючи 
виводити з цих тлумачень нові рішення, нові способи вирі-
шення. Часто щось говориться навіть не для того, щоб бути 
почутим, а для того, щоб просто прозвучати. Щось має бути 
сказано незалежно від того, сприймуть його чи ні. Але те, 
що було сказано – вже сказано, і людині, яка відмовилась 
від інтерпретацій, прогнозів і пропозицій, буде важко робити 
далі вигляд, що вона цього ніколи не чула. Тим самим, вона 
буде мати на увазі той вибір, на який поки не йде. Тут можна 
навести таку метафору: джерело тексту розташовується не в 
листі, а в читанні. Якщо застосувати до консультативної си-
туації: багатозначність сутностей тексту–опису ситуації клі-
єнтом фокусується в консультанті, як “в читачі”. Він завжди 
знаходиться в кількох “площинах”, у нього немає “точки 
опори” на яку–небудь одну теорію і не може бути фіксованої 
“точки зору”. Від того, наскільки коректно і, виходячи з яких 
передумов, буде сформульовано питання або інтерпретація, 
що є по суті своїй, окресленням проблемного поля певної си-
туації, залежить спосіб і ступінь вирішення ситуації. [6]

Особистість змінюється по ходу вирішення проблеми. 
Важливо зрозуміти, що кожна людина в підсумку зцілюєть-
ся сама. Ознакою особистісної зрілості, незалежної особис-
тої позиції є не відсутність проблем, а їх своєчасне рішення, 
пильність і алертність до їх появи, усвідомлення та вирішен-
ня в своєму житті. Проблеми, ситуації є тільки знаками для 
розгортання процесу самопізнання. Вони несуть у собі пози-
тивну функцію – енергетичну. 

Проблеми, будучи перешкодою для особистісного розви-
тку, акумулюють, як “гребля”, відому енергію. Поки вони 
не вирішуються, ця енергія перебуває ніби в “зв’язаному» 
вигляді. Але у випадку вирішення проблеми, вона з пере-
шкоди, «греблі» перетворюється на «трамплін», що підсилює 
звільнення енергії відповідно до усвідомленої мети. Людина 
отримує в своє розпорядження свої власні ресурси, до пори 
до часу «зв'язані» в ній проблемою. У результаті подолання 
проблем людина збагачує свій досвід, гармонізує своє життя. 
Отже, кінцева мета консультування: вчити клієнтів нада-
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вати допомогу собі самостійно, навчити їх бути своєрідними 
консультантами для самих себе.

Завдяки консультативному процесу людина повністю сві-
домо може: пережити свої реакції, включаючи почуття й емо-
ції, оскільки отримує ретроспективний i проспективний по-
гляд на своє життя; випробувати без засудження нові способи 
поведінки і ставлення; усвідомити себе як цілісність і відчу-
ти свою самоцінність; навчитись відчувати свою суб'єктність 
i повірити у власні можливості; сприймати себе такою, якою 
є, а відтак поважати суб'єктність іншої людини; набути ново-
го досвіду у розвитку i самоудосконаленні. [4] 

Сутність підтримки, що надається таким чином, – люди-
на, що вступила в реальні відносини з іншою людиною, яка 
відчуває до неї довіру, безумовно прийнята, яка розуміється 
іншою людиною, стає здатною розібратися в своїх суперечли-
вих почуттях і думках. Мотивація людини до зміни, як вну-
трішнє джерело особистісної здатності людини використову-
вати «допомагаючі відносини», рухатися вперед. Конкретні 
терапевтичні результати утворюються в ході побудови допо-
магаючих відносин з клієнтом за рахунок побудови нового 
поля людських відносин. 

Останнім часом все більш виразно заявляє про себе інший 
ракурс аналізу – що реально відбувається в момент консуль-
тування між консультантом і клієнтом. Багато консультан-
тів, не раз відзначали, що в процесі діалогу між ними та клі-
єнтами виникало і ще щось (крім об'єктивного контексту), що 
допомагало вирішувати проблеми. Локус зміщується з інди-
відуальних відмінностей на відмінності в способах ведення 
діалогу, які способи організації діалогу сприяють виявленню 
закономірностей функціонування унікальності конкретної 
людини, а які перешкоджають цьому процесу, блокують його, 
роблять інколи зовсім неможливим; які параметри взаємин 
допомагають надавати допомогу в опорі на закономірності 
унікальності клієнта, а які заважають і т.д. Все це питання 
рефлексивного аналізу консультантом ситуації вирішення 
проблеми клієнта. [5]

Консультант може стикатися з розбіжністю індивідуаль-
них цілей клієнта, позитивних цілей консультування і влас-
не регламентованих завдань певної діяльності (наприклад, 
в соціальній роботі – робота по інструкції). Постає завдання 
таким чином вибудувати взаємодію і розвивати відносини, 
щоб адаптувати завдання по перетворенню ситуації до сві-
домості клієнта, не втративши при цьому їх власного тера-
певтичного змісту. Ситуація консультування розглядається 
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як певна процесуальна структура, елементам якої органічно 
притаманні певні “вимірювання” і “регулятори”: “життєва 
ситуація” – “встановлення контакту і первинних відносин”  – 
“закріплення нормативних зобов’язань суб’єктів консуль-
тативної допомоги” – “подальший розвиток і поглиблення 
комунікації”–”побудова допомагаючих відносин”–”зміни в 
ситуації клієнта та формування активної життєвої позиції 
клієнта”. На основі цих структурних координат виділяється 
три основних специфічних способи “вимірювання”: сприй-
няття ситуації клієнтом (на основі тексту–опису ситуації), 
побудова відповідної комунікації з клієнтом, побудова осо-
бливих консультативних (терапевтичних) відносин.

Відповідно консультативна взаємодія з клієнтом по вирі-
шенню його життєвої ситуації передбачає в свою чергу поста-
новку базових, смислоутворюючих цілей. Перше припущен-
ня полягає в тому, що мета взаємодії – збільшити можливості 
клієнта, бути для нього каталізатором процесу усвідомлення 
більшого числа варіантів вибору і можливостей, зруйнува-
ти “оціночну позицію” (допомогти клієнту зорієнтуватись у 
власних проблемах, знайти напрямок, в якому слід шукати 
вихід із скрутної ситуації, здійснити всебічний аналіз необ-
хідної інформації про клієнта і його ситуацію і визначити 
проблемність у ситуації, яка власне і змусила звернутися 
по допомогу). Спільна постановка завдань і вибір варіантів 
вирішення ситуації на основі вироблення єдиного погляду 
на елементи ситуації, “єдиного смислу”, дає більше шансів 
рухатися в одному напрямку. Здатність бути конкретним 
дає можливість дістатися до специфіки, до дійсно важливо в 
житті даної людини. 

Друге припущення полягає в тому, що життя має смисл, 
мету і слідує паттернам і циклам. Сам життєвий досвід задає 
певні рамки, тематику подальшої розгортки подій. Клієнт 
вирішує для себе, як змінити окремий паттерн, так, щоб при 
цьому не постраждала вся послідовність і взаємопов”язаність 
життєвих подій. При цьому збільшення можливостей клієнта 
повинно передбачати, що отримання нового варіанту “впи-
сується” в образ життя клієнта та позитивно сприймаються 
значущим оточенням. У загальному вигляді, мета – у збіль-
шенні оптимальної свободи індивіда, допомоги в реалізації 
оптимального вибору (актуалізувати сили і здібності клієн-
та, ресурси клієнта, сприяти знаходженню нових можливос-
тей вирішення проблем, навчитися справлятися з більшою 
кількістю стандартних життєвих ситуацій, жити активно і 
творчо, і добре виконувати велику кількість ролей). Свобода 
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розуміється в цьому контексті як свобода вибору способу 
життя в його співвідношенні з прийняттям відповідальності 
за вибір та наслідки вибору. [11]

Підкреслимо кілька важливих моментів. У процесі кон-
сультування людина вчиться діяти усвідомлено, розробля-
ти різноманітні стратегії поведінки і аналізувати ситуацію з 
різних точок зору. Відповідно консультант допомагає клієн-
ту створити умови, в яких він почав би створювати усвідом-
лені способи дії, які дозволили б йому діяти у відповідності 
з можливостями соціуму, певними нормами, соціальними 
обмеженнями. Перед людиною постає нова мета, нові обста-
вини та умови діяльності, а старі засоби і способи діяльнос-
ті недостатні для їх досягнення. Спочатку консультант ре-
конструює за фрагментами ситуацію клієнта і звертає його 
увагу на будь–які аспекти його суб’єктивної картини світу і 
досвіду, які він раніше не помічав, не аналізував, не розгля-
дав, що висуває завдання оволодіння навичками активізації 
свого власного мислення, і на цій основі активізації мислен-
ня клієнта. [1]

У процесі досягнення цілей консультування клієнт опано-
вує також додаткові навички, необхідні для зміни ситуації: 
розподіл часу, оцінка наслідків ризику, дослідження поля 
цінностей, у якому відбувається прийняття рішень, оцін-
ка характеристик своєї особистості, оволодіння сильними 
переживаннями, оволодіння навичками комунікації, розу-
міння впливу установок на прийняття рішень і т.п. Все це 
допомагає досягненню кінцевого результату, який немож-
ливий без урахування цільової спрямованості і системної 
взаємопов’язаності різних боків ситуації; багатофакторності 
причин, у виникненні ситуації; логічної послідовності у ви-
рішенні ситуації.

Цілі консультування складають континуум, на одно-
му полюсі якого – загальні, глобальні, перспективні цілі, 
а на іншому – специфічні, конкретні, короткострокові цілі. 
Консультант повинен пам’ятати головну мету консультуван-
ня – допомогти клієнту зрозуміти, що саме він сам і є та лю-
дина, яка має вирішувати, діяти, змінюватися, актуалізува-
ти свої здібності. [7]
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