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Подяки 
Ця брошура – одна із серії брошур з соціальної роботи з ЛЖВ. Географія діяльності про-
ектів з супроводу ЛЖВ регулярно розширюється і до справи покращення життя ЛЖВ 
долучається все більше людей. Зважаючи на це, ми розуміємо необхідність надавати 
знання та прагнемо зробити це якнайкраще.

Сподіваємось, що ця брошура стане своєрідним довідником для здійснення професійно-
го соціального супроводу як для досвідчених практиків, так і для початківців. 

Хочемо висловити подяку всім, хто доєднався до роботи над серією: 
автору – Олені Савчук, доценту Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія», – за її професійність і розуміння тонкощів у роботі з ЛЖВ. 
Анні Крупській, завдяки якій на сторінках живуть чудові персонажі. 

Велика вдячність колегам відділу програмного грантменеджменту 
на чолі з Олею Правдивою, які підтримували своїми професійними порадами.

Маємо надію, що цей матеріал принесе користь та натхнення великій кількості со-
ціальних працівників, які щодня працюють над тим, щоб зробити життя ВІЛ- позитивних 
людей у нашому світі кращим.

Каріна Сініцина
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Дана брошура допоможе вам набути/структурувати/
розширити вашi знання щодо процесу консультування

Чи знаєте ви...

• Як побудувати алгоритм консультації

• Як провести первинну консультацію

• Як ідентифікувати проблему клієнта

• Як налаштувати контакт з клієнтом

• Як сформувати довіру в клієнта

• Як заохочувати клієнта в процесі консультації

• Як розговорити або зупинити «говіркого» клієнта

• Як впливати на прийняття рішень клієнта

• Як змінювати напрям розмови

• Як робити підсумки

• Як працювати з почуттями клієнта

• Як завершити консультацію

• Як уникнути залежності

• Як вести записи з консультацій

• Що робити, коли клієнт демонструє опір

• Що робити, коли клієнт дуже тривожний

• Що робити, коли клієнт вороже настроєний

• Що робити, коли клієнт в кризовому стані

• Що робити, коли клієнт плаче

• Що робити, коли клієнт маніпулює
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Загальнi вiдомостi 

Консультація має свою структуру та 
розгортається поетапно. Кожний наступний 
етап базується на попередньому та просуває 
клієнта до розв’язання його проблеми. 

Початківцям потрібно тримати 
алгоритм консультації під контролем. 
Для початку її варто розділи хоча б на 
2 етапи:
• Вивчення ситуації, де ви встановлюєте 
контакт, активно слухаєте та детально збираєте 
інформацію 
• Опрацювання ситуації, де ви обговорюєте 
шляхи її розв’язання через інформування, 
вплив, наснаження, підтримку і т.д. 

Словник

Алгоритм 
консультації

це набір послідовних етапів та дій консультанта, які 
розкривають суть процесу консультування та сприяють 
досягнення мети у розв’язання проблеми клієнта.

Навички 
консультування

це такі прояви поведінки консультанта, які застосовуються 
ним у процесі консультування з метою досягнення 
ефективного результату.

Заохочувальні 
стимули

це невербальні (жести, міміка) та вербальні (слова, 
вислови) засоби, які спонукають клієнта продовжувати 
розмову. 
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Алгоритм консультації

Консультація має певну структуру, дотримання якої веде до розв’язання 
проблеми клієнта. Відповідальним за організацію цього процесу є консультант.

1. Встановлення контакту, знайомство. Консультант встановлює контакт з 
клієнтом та досягає взаємодовіри: необхідно уважно вислухати клієнта і виявити 
максимальну щирість, емпатію, не вдаватися до оцінювання. Варто заохочувати 
клієнта до глибшого розгляду своїх проблем, відзначаючи для себе його почуття, 
зміст висловлювань та невербальну поведінку. 

Для налагодження контакту будьте максимально включені в розмову, уважні 
та позитивні. 
Перших 5-7 хвилин консультації визначають подальшу взаємодію між 
консультантом та клієнтом. Якщо хтось когось не розуміє, не чує, перебиває – 
то результативність консультації буде низькою. Якщо протягом цього часу 
напруження зникає, виникає довіра, то подальша взаємодія буде продуктивною.

Більш професійні консультанти можуть будувати розмову нестандартно, по-
новому, однак дотримуючись логіки розв’язання проблеми. 
 
Консультант будує свою роботу на застосуванні навичок активного слухання, 
що дає можливість налагодити взаємодію, побудувати довірливі стосунки та 
сприяти саморозкриттю клієнта. 

В консультуванні кожна навичка, прийом, техніка, яку застосовує консультант 
має бути виправдана. Консультування це не механічне застосування тих чи 
інших прийомів. В цьому процесі не достатньо відтворити певну схему, алгоритм, 
зачитати список запитань і т.д. Всі дії консультанта повинні відповідати ситуації, 
стану, потребам клієнта. 

Наприклад:
не варто казати клієнту, який говорить без упину «Розкажіть про 
це детальніше» .

Консультант несе відповідальність за належну організацію процесу (від 
знайомства до завершення стосунків) та за ведення професійних записів, які 
фіксують динаміку розв’язання проблем клієнта та змін його стану.
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2. Дослідження (ідентифікація) 
проблеми. Консультант намагається 
якомога точніше охарактеризувати 
проблему клієнта. Уточнення проблеми 
ведеться доти, доки і консультант, і клієнт 
не досягнуть однакового розуміння 
ситуації. З’ясовуються причини її 
виникнення та вплив на життя клієнта.

Зупиніться детальніше на ідентифікації 
проблеми. Запит, з яким звертається 
клієнт не завжди розкриває головну 
проблему клієнта. Для прикладу 
клієнт заявляє про конфлікти в сім’ї, 
а головною проблемою є його страх 
розкриття ВІЛ-позитивного статусу 
дружині. Допоможіть клієнту розкритися, 
а потім дослідити свої істинні почуття та 
переживання з приводу його проблеми.

3. Визначення (ідентиікація) 
альтернатив. Обговорюються 
можливі варіанти вирішення 
проблеми. Важливо на початку 
з’ясувати як клієнт сам бачить 
розв’язання своєї проблеми, 
яке рішення було б для нього 
найкращим. А потім допомогти 
клієнту визначитися з бажаною 
альтернативою. 

Будьте готові до повернення на 
попередні етапи.
При обговоренні шляхів 
розв’язання проблеми ви можете 
повернутися до етапу визначення 
проблеми. Можливо вона не була 
правильно визначено, або не 
обговорена в деталях. 
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4. Планування. На цьому етапі 
визначається те, як клієнт буде досягати 
бажаного результату, які ресурси йому для 
цього потрібні. На цьому етапі завданням 
консультанта є підтримка та наснаження 
клієнта у плануванні його дій. 

Враховуйте стан клієнта при визначенні 
шляхів розв’язання проблеми. Завжди 
треба питати клієнта про його бачення 
варіантів виходу із ситуації. Варто 
підтримувати при цьому його бажання 
до змін та позитивні якості. Однак, якщо 
клієнт перебуває в критичному стані, 
є загроза йому життю чи здоров’ю, то 
альтернативи мають надходити від 
консультанта. 
5. Узагальнення. Обговорюються кроки 
реалізації прийнятих рішень. Оцінюється 
готовність завершити роботу.

Як це можна застосувати на практицi?

Етап Вислови, питання
Встановлення 
контакту

Привіт
Як ви себе почуваєте?

Ідентифікація 
проблеми

Що привело Вас?
Що вас хвилює?
В чому проблема?
Розкажіть про…
Чи є ще щось, що варто знати про це…

Дослідження 
альтернатив

Чого ви хочете досягнути? 
Як ви бачите ідеальне розв’язання проблеми?
Як би ви хотіли самі змінити цю ситуацію?
Які можуть бути інші рішення?
Що ви робили в подібних ситуаціях раніше?
Яка з ідей вас найбільше приваблює?
Якими можуть бути наслідки, якби ви прийняли таке рішення?

Планування Як ви це будете робити?
Що вам для цього потрібно?

Узагальнення Як ви дізнаєтеся, що проблема вирішена?
Чи будете ви робити це?
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первинна консультація

В залежності від потреб клієнта та характеру проблеми, з якою він звернувся, 
визначається тривалість процесу консультування. Якщо проблеми та потреби 
потребують тривалої роботи консультанта, він повинен особливу увагу звернути 
на первинну консультацію. 

Мета – налаштувати на спільну роботу, з’ясувати чи 
уточнити причини звернення. 
Завдання:
• знайомство консультанта та клієнта,
• встановлення контакту та налаштування довіри, 
• зняття тривог та хвилювань з боку клієнта,
• визначення відповідальності,
• окреслення процесу, 
• надання клієнту інформації про те, як буде відбуватися взаємодія, на яких 
засадах та умовах,
• узгодження графіку зустрічей, 
• збір інформації про ситуацію та потреби клієнта, причини звернення.

6
6 =K% 9?

9.
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• Підготуйте місце консультації.

• Після привітання запитайте як ви можете звертатись до клієнта і підлаштуйтесь 
до нього (наприклад, Олена, якщо він назвався Олег, та Олена Миколаївна, якщо 
Олег Васильович).

• Запитайте якою мовою йому зручно спілкуватися. 

• Дайте можливість розповісти про себе. Якщо у вас є картка клієнта, яку треба 
заповнити, то запитайте ту інформацію, яка там визначена. 

• Розкажіть про те, як буде відбуватися ваш процес спілкування.

• Узгодьте час, тривалість, частоту зустрічей.

• Опишіть принципи консультування: гарантуйте анонімність та конфіденційність, 
однак попередьте про умови порушення конфіденційності. 

• Підкресліть добровільність продовження або переривання консультацій, 
право погоджуватися чи не погоджуватися з консультантом, змінювати його, 
пропонувати теми обговорення.

• Попередьте про ваше право переривання роботи з клієнтом (при умові 
невиконання домовленостей, контракту).

• Обговоріть письмові записи, які ви будете вести і їх мету, умови зберігання.

• Запропонуйте розповісти клієнту про ситуацію, яка його турбує, причини 
звернення. Уважно слухайте та підтримуйте його.

• Виділіть ключові питання, представленої проблеми.

• Підведіть підсумки, заплануйте наступні зустрічі чи надайте контакти (при 
переадресації).

Як провести первинну консультацію:
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навички консультування

Досягати мети консультування, консультанту допомагають навички 
консультування. Уміле їх застосування дає можливість встановлювати довіру 
з клієнтом, активізувати його роботу, допомагати у пошуку шляхів розв’язання 
його проблем.

Їх можна умовно розділити на базові навички активного слухання та складні 
навички впливу. 

Основу консультування складають базові навички активного слухання. Сюди 
можна віднести уважну поведінку консультанта, вміння уважно слухати та 
підтримувати клієнта, ставити запитання та спостерігати за ним. 

Вербальні прояви активного слухання – угу-реакції (м-гм, угу, ага, так-так), 
вирази (продовжуйте, це цікаво), твердження (якщо я вас правильно розумію, 
ви відчуваєте…). 

Навички впливу

Навички активного слухання
(уважна поведінка, 

заохочення,запитання,  
відображення, спостереження)Важливо не те, що ми говоримо, а те, як ми слухаємо. 

Саме вміння слухати є головним технічним ключем 
в спілкуванні з клієнтом. Якщо ви навчитеся 
слухати, ви зможете краще допомогти йому.
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Дотримуйтеся правила SOLER

Постановка запитань 
Отримання інформації про клієнта та спонукання його до самоаналізу неможливе 
без умілої постановки запитань. Вони допомагають розпочати розмову, 
отримати інформацію, встановити факти, оцінити проблему та інше.

Невербальні прояви активного слухання – кивання та інші рухи головою, контакт 
очей, нахили тулубу. 

Активне слухання базується на уважній поведінці консультанта.

Прийоми уважної поведінки:

Контакт очей Мова тіла Якості голосу

 При консультуванні 
дивіться на клієнта, 
однак не розглядайте 
його, тримайте прямий 
зоровий контакт не 
більше 10 секунд.

Клієнти знають, 
що ви зацікавлені, 
якщо ви трохи 
нахиляєтесь вперед, 
маєте зацікавлений 
вираз обличчя. Ваше 
поза відкрита. 

Не варто говорити 
надто повільно, 
або надто швидко. 
Намагайтесь не 
розмовляти надто 
голосно чи надто 
тихо. Темп розмови 
має бути зручним 
для клієнта. 

Seat

Open

Lean

Eye

Relax

Сидіти

Відкрито

Нахилитися

Очі

Розслабитися
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Керувати процесом консультанту допомагають відкриті та 
закриті запитання.

Відкриті запитання Закриті запитання

не передбачають односкладної 
відповіді, визначають ставлення, 

почуття, емоції, причини поведінки
використовуються для отримання 

конкретної інформації

Які почуття це у вас викликає?
Як ви відреагували на це, що сталося?
Коли ви вперше це відчули?
Як виглядає ситуація зараз?
Які на вашу думку гірші кращі виходи 
з цієї ситуації?

Ви готові працювати?
Ви хвилюєтесь?
Ви хочете про це поговорити?
Ви зробити це?
Це так?
Ви згодні?

Застосовуйте відкриті питання, вони передають клієнту відповідальність за 
бесіду, спонукають досліджувати свою ситуацію.

З питаннями, які починаються зі слів «чому...» і «з якої причини...» треба 
бути обережними, оскільки в них міститься прихований докір, і вони часто 
змушують співрозмовника виправдовуватися. Такі питання найкраще 
задавати при з’ясуванні мотивів.

Для того, щоб керувати консультацією важливо вміти ставити 
різні типи питань:
Навідні запитання – спонукають клієнта підтвердити сказане вами, тому що 
в них вже міститься певна думка. Задаючи таке питання, ви чините вплив на 
хід розмови.

Приклад:
«Ви ж, напевно, в цьому зацікавлені?»

Використання:
• при підведенні підсумків розмови,
• коли ви відчуваєте, що клієнт дасть ствердну відповідь;
• якщо ви хочете змусити клієнта, що весь час відволікається, повернутися 
до основної теми розмови;
• якщо ви маєте справу з нерішучим клієнтом.
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Від наводящих питань найкраще утриматися під час аналітичної бесіди 
(оцінки потреб), тому що ви не отримаєте в такому випадку ніякої нової 
інформації.

Альтернативні питання – дозволяють зробити вибір з двох або більше 
пропозицій, допомагають прийняти рішення, дають можливість не виділяти 
той чи інший варіант.
«Ви вибираєте щоб психолог зустрівся з Вами в офісі чи відвідав Вас?»

Використання:
• при узгодженні плану консультації або їх розвитку в подальшому;
• коли ви хочете надати вашому клієнтові вибір; 
• при підведенні проміжних підсумків;
• щоб розвіяти побоювання у невпевненого клієнта;
• для того, щоб спонукати клієнта до остаточного прийняття рішення.

Зустрічні питання – якщо вам треба знову взяти ініціативу в бесіді в свої руки.
Наприклад, вам задають питання, а ви замість відповіді запитуєте: «Що вас 
при цьому особливо цікавить?»

Використання:
• щоб отримати більш детальну інформацію;
• змусити вашого співрозмовника надати уточнення;
• виграти час для роздумів;
• знову перехопити ініціативу в розмові;
• з’ясувати підгрунтя питання;
• дати співрозмовнику час на роздуми;
• виявити можливі заперечення і підкреслити нові міркування.

Можна, задаючи зустрічне запитання, спочатку повторити запитання 
співрозмовника, щоб підкреслити, що ви уважно його слухаєте.

Обхідні питання – носять дипломатичний характер і вимагають особливої 
інтуїції. 

Наприклад: 
«Як ви думаєте, якщо я постараюся укластися в п’ять хвилин, 
то встигну донести до вас всю інформацію, яку для вас приготував?»
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Подібні питання задають, коли: 
• хочуть уникнути відмови і відмовок з боку вашого співрозмовника;
• домогтися перенесення зустрічі;
• домогтися попередньої згоди;
• поступово привести партнера до бажаної мети;
• звернути увагу співрозмовника на суть проблеми; 
• уникнути якоїсь конфронтації.

Контрольні запитання – питання для перевірки, чи слухає вас співрозмовник 
і чи правильно вас розуміє.

Наприклад:
«Вас цікавить більш детальна інформація?»

Використання:
• наприкінці бесіди, для того, щоб підвести підсумки,
• заручитися згодою вашого співрозмовника;
• дізнатися, чи правильно ви самі зрозуміли свого клієнта і чи правильно 
зрозуміли вас.

Якщо ви хочете:

Почати розмову Як ви сьогодні? Що нового відбулося 

Розговорити клієнта Чи не могли б ви розповісти 
детальніше?

Щоб клієнт продовжував 
говорити або доповнив сказане

Можливо ви щось хочете додати? 
Що ви відчули коли це сталося?

Щоб клієнт навів приклади, щоб 
консультант міг краще їх зрозуміти

Чи могли би навести приклад, 
якусь конкретну ситуацію?

Зосередити уваги клієнта 
на почуттях

Що ви почували коли розповідали це? 
Що ви почували коли це відбувалося?
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Поради консультанту щодо постановки запитань

Будьте обережні із запитанням «Чому». Воно часто змушує клієнта захищатися, 
і зловживання ним може «закрити» клієнта, або викликати опір.

Ретельно продумайте формулювання відкритих запитань, бо вони можуть 
підвищувати почуття загрози та збільшувати хвилювання. 

Уникайте «бомбардування» запитаннями. Хоча постановка запитань є 
важливою навичкою, але кожне питання має бути обґрунтованим – задаючи 
його, необхідно, розуміти з якою метою. 

Не розпитуйте. Клієнт почне постійно чекати, щоб консультант щось запитав, і 
таким чином ви візьмете всю відповідальність за хід консультування та тематику 
обговорення на себе. 

Не ставте кілька питань одночасно (подвійні питання). Клієнту буде незрозуміло 
на яке відповідати («Чому ви перестали приймати ліки і відвідувати Громадський 
центр?»).

Не ставте запитання у вигляді твердження «А ви не думали над тим, що вам 
варто було б розлучитися з чоловіком». Іноді це може бути корисно на етапі 
пошуку альтернатив, але тоді важливо висловлюватися твердженням, а не у 
формі запитання. 

Консультантам-початківцям часто важко зупинити «говіркого клієнта». 
За допомогою серії закритих запитань ви можете це зробити.

Максимально відкрите запитання починається з фрази
«Чи могли б Ви…?

Заохочувальні стимули 

В арсеналі консультанта є потужна «зброя» для допомоги клієнту в розв’язанні 
його проблем в процесі консультації. це різні твердження, вирази, рухи, які 
мають на меті спонукати клієнта до активної роботи. 

2726



Що це за стимули і як їх застосовувати

Навичка Цілі Як реалізувати Приклад 
Заохочення
 1. Продемонструвати 

зацікавленість
2. Підтримувати клієнта у 
прагненні розповісти 

Погоджуйтеся 
з почутим, 
використовуючи 
приємний тон або 
повторюйте ключові 
слова клієнта

Я розумію
Це цікаво
Продовжуй 

Повторення (переповідання)
1. Продемонструвати 
зацікавлене слухання
2. Продемонструвати, що 
наведені факти привернули 
вашу увагу

Повторюйте основні 
думки та фрази 
клієнта

Якщо я вас 
правильно розумію, 
ви вважаєте, що… 
Наскільки я 
розумію…. Іншими 
словами…

Навичка Цілі Як реалізувати Приклад 
Відображення

1. Продемонструвати 
уважне слухання та 
зацікавленість
2. Продемонструвати своє 
розуміння відчуттів клієнта
3. Дати можливість 
зрозуміти що його 
переживання розділяють, 
йому співпереживають та 
розуміють.

Відображайте 
(озвучуйте) почуття, 
які демонструє 
клієнт

Ви відчуваєте, 
що…
Ви були дуже 
стривожені цим…

Підсумування
1. Зібрати всі важливі 
думки, факти 
2. Закласти основу для 
подальшого обговорення 
3. Завершити тему, розмову 

Повторюйте, 
відображайте 
та узагальнюйте 
основні думки та 
почуття клієнта 

Якщо я вас 
правильно розумію 
основне для 
вас…Це так.
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Поради консультанту щодо застосування заохочувальних стимулів

Звертайте увагу 
на ключові слова, 
які повторює 
клієнт

Якщо клієнт неодноразово повторює якесь слово чи 
вираз (для прикладу «мені страшно», «проблема», 
«хвороба»), він хоче про це поговорити більше. 
Повторіть його, або перефразуйте («ви говорите часто 
про те, що вам страшно…»). Дайте йому можливість 
розповісти про це більше.

З’ясовуйте 
значення ключових 
слів для клієнта

Часто в консультанта та клієнта різне розуміння тих 
чи інших станів, речей, явищ. Щоб допомогти клієнту 
рухатись в розв’язанні його проблеми, важливо 
з’ясувати його  розуміння. Для прикладу, клієнт часто 
повторює слова, які характеризують його ВІЛ-статус, 
як «бути неповноцінним», «кінець життя». Повторіть 
ці вислови і запитайте «що для вас означає кінець 
життя».

Будьте готові 
до прояву 
емоцій, коли ви 
відображаєте 
почуття

Коли ви звертаєте увагу на почуття клієнта, вони 
можуть мати вихід під час консультацій (клієнт може 
розплакатися, почати гніватися, засумувати). Дайте 
можливість їм вийти. це є необхідним етапом для 
звільнення від них. Будьте поруч та підтримуйте його.

При підведенні 
підсумків 
перепитуйте 
чи правильно 
ви зрозуміли

Після того, як ви підсумувати про що говорив клієнт, 
запитайте «це так», «Ви про це говорили?».  

Навички впливу
В консультуванні всі дії консультанта так чи інакше впливають на клієнта: чи 
він просто слухає, чи питає, чи звертає увагу на якісь окремі слова або поведінку 
клієнта. 

Однак, є в його арсеналі й навички прямого впливу, або їх ще називають 
техніками консультування. Вони мають на меті змінити поведінку, думки 
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клієнта. Їх застосування передбачає певні етапи та передумови, тому вони 
називаються складними.

Для того, щоб їх використовувати в консультації, консультант має спочатку 
досягнути довіри у взаємостосунках з клієнтом, добре знати і розуміти його 
ситуацію. 

Ці навички рідко застосовуються одразу на перших зустрічах. Однак в роботі 
з ЛЖВ, коли є загроза життю і здоров’ю клієнта, яку він не усвідомлює, вони 
можуть мати місце. 

До складних навичок консультування належать:
• Директива (вказівка)
• Логічні висновки
• Саморозкриття
• Надання інформації, поради
• Інтерпретація
• Конфронтація 

Навички

Директива

Саморозкриття

Логічнівисновки

Ітерпретація
Порада 

Конфронтація
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Директива (вказівка) застосовується для того, щоб:
• Висловити вимогу
• Спонукати клієнта до певних дій
• Надати інструктаж
• Висловити рекомендацію

Вона чітко показує клієнтові, які дії консультант бажає, щоб зробив клієнт. 
Застосовується в тих ситуаціях, коли клієнт не здатний об’єктивно прийняти 
рішення, і як наслідок може завдати шкоду своєму здоров’ю чи життю. В ситуаціях 
коли клієнт здатний прийняти рішення, але уникає цього, варто використовувати 
інші підходи. 

Приклади:
«Вам потрібно пройти курс лікування»
«Ви маєте отримати консультацію у фтизіатра»
«Вам потрібно здати аналіз на СД».

Логічні висновки застосовується для того, щоб:
• Заохотити до дій
• Передбачати нагороди/покарання
• Застерегти щодо негативних наслідків
• Допомоги зрозуміти певні твердження
• Підсумувати етап чи сесію

ця навичка являє собою імовірні наслідки дії клієнта незалежно від того, 
негативні вони чи позитивні. Вона може полегшити прийняття рішення. Ви даєте 
можливість аналізувати вірогідності, таким чином працюючи над прийняттям 
рішення. 

Приклади: 
«Що трапиться, якщо ви розкажете дружині про свій статус. 
Зважаючи на те , що ви розповіли я гадаю вона вас підтримає».
«Якщо ви не відвідуватиме вчасно лікаря ,то можете пропустити 
важливі етапи розвитку хвороби і це значно погіршить стан вашого 
здоров’я».
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Саморозкриття застосовується для того, щоб:
• Встановити довіру та поглибити контакт
• Заохотити до розмови та розкриття теми
• Надати підтримку та надихати на подальші дії

Консультант ділиться своїми власними почуттями і думками з клієнтом. 
Однак вони мають бути вчасними та щирими. Не варто надто захоплюватися 
саморозкриттям, бо це може налякати клієнта. При використанні даної навички 
консультант повинен говорити я-твердження (Коли ви це розповідали, я одразу 
пригадав свій стан. Я також був у такій ситуації…)

Порада (інформація)
Консультант може передати свої знання або потрібні відомості, поділитися 
власною думкою, запропонувати алгоритм дій. При застосуванні поради треба 
бути максимально зрозумілим, конкретним та надавати інформацію своєчасно. 
Важливо перевірити наскільки клієнт правильно вас зрозумів. 

Приклад: 
«У місті є пункти обміну шприців, їх мета….» 
«Я думаю вам було би непогано проконсультуватися у юриста. Я дам 
вам контакти». 
«За законом ви маєте право на …Чи мені вдалося доступно пояснити?»

Інтерпретація застосовується для того, щоб:
• допомогти клієнту глибше усвідомити себе та свою поведінку
• змінити ставлення до своєї поведінки
• подивитися на ситуацію з іншого боку
• дати поштовх для подальшого переосмислення 

це пояснення, за допомогою якого консультант розказує як по-іншому можна 
розглядати життєву ситуацію. Клієнту надається можливість подивитися на дійсність 
з нової, іншої позиції. При застосування цієї навички треба обов’язково зробити 
перевірку «Як ви ставитися до такої думки» та бути уважним до реакцій клієнта.

Приклад:
«Чи думали ви коли-небудь про те, що ВІЛ –це випробування,а не проблема» 
«Ви ніколи не думали про то, що це щастя – просто бути живим». 

Конфронтація застосовується для того, щоб:
• сприяти розвитку клієнта 
• показати перешкоди, які гальмують процес розвитку
• допомогти саморозкриттю 
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Конфронтувати означає повернути клієнта «лицем до лиця» з тими протиріччями, 
перешкодами, які консультант спостерігає у його поведінці, що перешкоджають 
його розвитку. Вона повинна базуватися на хороших навичках спостереження 
консультанта. В результаті спостереження за вербальною (слова, вирази) 
та невербальною поведінкою (жести, міміка, поза, дії) під час консультування, 
консультант звертає увагу на суперечності, які демонструє клієнт. 

Типи суперечностей Приклад

між двома твердженнями «я почну приймати курс» і «я не 
маю часу звернутися до лікаря»

між тим, що особа говорить 
і тим, що робить

«мені подобаються наші 
консультації» і клієнт пропустив 
вже кілька зустрічей 

між твердженнями та 
невербальною поведінкою

«я вже готова обговорити це з 
чоловіком» (поза клієнтки закрита, 
вона напружена та тривожна)

Типи суперечностей Приклад

між двома формами 
невербальної поведінки

Клієнт одночасно посміхається 
та тримає кулаки 

між твердженнями і контекстом
«ця група мені дуже допомогла» 
(клієнтка не могла відвідувала 
групу, бо вона уже не збирається)

Приклад:
«З одного боку ви кажете, що ви прийняли статус 
вашого сина, однак ваша поза та голос, як ви це 
говорите, свідчить, що вас це напружує. Це так?» 
«Я чую від вас уже не раз, що ви плануєте звернутися до громадської 
організації, однак ви цього не робите. Як ви це собі пояснюєте?»
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проблемні аспекти в 
роботі консультанта

Робота з тривожним клієнтом

• перейменування: «Я 
роздратований; я в напрузі; у 
мене слабкість; я боюся; я не 
відчуваю себе самим собою»;

• певні дії: стукіт пальцями по 
столу, кручення гудзиків;

• багатомовність: клієнт прагне 
приховати свою тривожність;

• контроль над тим, що 
сказати. Клієнт говорить 
більш загальні та «правильні» 
думки, або позиції інших. 

• тактовно звертати увагу 
на ухиляння клієнта («Ви 
зараз знову говорити 
не про себе»);

• виявити максимум 
розуміння і терпимості;

• продемонструвати вашу 
зацікавленість у ньому;

• для того, щоб допомогти. 
Щоб не розповідав 
клієнт ви буде на 
захисті його інтересів.
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Робота з немотивованим клієнтом

Зустрівшись із «немотивованим» клієнтом, консультант повинен прийняти його 
таким, який він є, тобто як незацікавлену в консультуванні людину. У цьому 
і полягає шлях до успішного консультативного контакту. Якщо консультант 
намагається «перемогти» і примусити співпрацювати, значить він не розуміє 
клієнта.

Одначе консультант повинен спокійно і без постійного самозвинувачення 
допустити і те, що немотивований клієнт лишається лиш формальним клієнтом 
або взагалі припинить відвідування консультацій.
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• властиво особам, 
які потрапляють 
на консультування 
не з власної волі, 
або ж приходять на 
консультацію довести, 
що ніхто не може 
йому допомогти; 

• пропуски зустрічі, 
спізнення, байдужість 
до всього, що робиться 
під час консультування, 
відмова взяти на себе 
частину відповідальності;

• мовчання.

• продемонструвати 
клієнту, що ви приймаєте 
його таким, як він є;

• запевнити його  у 
відсутності у вас 
наміру насильно 
працювати  з ним;

• поясними суть і 
можливості консультації, 
які він може отримати;

• щиро прагнути 
допомогти клієнту, коли 
він це буде відчувати, 
його мотивація зміниться. 
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Робота з агресивними клієнтом 

Нерідко консультант схильний звинувачувати себе, оскільки йому здається, що 
клієнти завжди поважають хорошого консультанта і ніколи не повинні злитися 
на нього. це невірно — злість є універсальним відчуттям, і не слід плекати ілюзій 
з приводу відсутності ворожості при хорошому консультуванні. Необхідно знати: 
консультант, по відношенню до якого клієнт не може вільно виражати свою 
незадоволеність або злість, — поганий консультант.

Проте, якщо в бесіді з клієнтом ми відчуємо щось недобре, слід допомогти йому 
висловити свої переживання, відкрито виразити їх, тому що будь-які невиражені 
сильні емоції, особливо негативні, дезорганізовують логічне мислення і 
поведінку, сприяють виникненню психосоматичних симптомів і утрудняють 
процес консультування.
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• часто за 
демонстративною 
ворожістю клієнти 
намагаються приховати 
свою тривожність; 

• не подобається вигляд 
чи слова, консультанта, 
консультант надто 
молодий;

• є засобом самозахисту, 
крім того, вона значно 
дієвіша, ніж страх;

• причини озлобленості 
кожного клієнта 
приховані в його 
життєвих обставинах.

• варто допомогти 
розібратися у 
справжніх почуттях і 
подолати ворожість; 

• не відповідати агресією – 
вона провокуватиме 
ще більшу ворожість;

• консультант зобов’язаний 
усвідомити свої відчуття, 
ідентифікувати свою 
незадоволеність, щоб 
ефективніше допомогти 
клієнтові подолати 
його озлобленість.
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Робота з клієнтом в стані кризи

• максимальна напруга 
фізичних і моральних сил 
для подолання перешкоди;

• почуття тривоги, 
невпевненості з приводу 
майбутніх дій;

• нездатність справлятся 
з повсякденними 
обов’язками;

• утруднений елементарний 
вибір через порушення 
критичності;

• часто просять поради та 
ображаються на неї;

• існує небезпека 
емоціонального зараження.

• консультант, при всій 
емоційності розмови, 
повинен внутрішньо бути 
дещо дистанційованим 
від клієнта;

• необхідно зберігати 
внутрішній спокій;

• дати можливість клієнту 
звільнитися від почуттів, 
які його переповнюють;

• уникати нереалістичних 
узагальнень і прогнозів, 
які продиктовані 
бажанням заспокоїти 
клієнта;

• висловлювати підтримку.
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Робота з клієнтом, який маніпулює

• частіше до маніпуляцій 
вдаються клієнти, які 
відчувають залежність 
від консультанта. Вони 
звикли спирається на 
фахівця, а не на себе;

• клієнт не співпрацює з 
консультантом, бо вірить у 
його могутність. Він  каже, 
що «нічого у нього не 
змінюється», що «йому 
нічого не допомагає», 
та насправді прагне 
уникнути розставання, тому 
пропонує продовжувати 
спілкування якомога довше. 

• час від часу займатися 
обговоренням самих 
стосунків. це означає, 
що консультанту і 
клієнту треба відкрито 
обговорювати те, що між 
ними відбувається; 

• дотримуватись часових 
рамок та процесу. 
Маніпуляції частіше 
розвиваються тоді, коли 
консультант не знає, як 
структурувати час і вести 
розмову. Тоді клієнт 
отримує великі можливості 
для маніпуляцій. 
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Робота із захисними механізмами

• клієнт постійно запізнюється 
на зустріч або забуває про неї; 

• відволікається під 
час розмови, 

• не помічає в розмові того, 
що є для нього неприємним;

• перебиває, вступає в 
суперечку, не погоджується 
з тим чи іншим 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 ній. 

• звернути увагу клієнта 
на прояви його опору; 

• продемонструвати 
на прикладах як вони 
проявляються;

• роз’яснити чому 
виникають такі захисні 
механізми і які функції 
вони виконують.
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Робота із клієнтом, який плаче

• вираження емоцій 
найчастіше приводить 
до терапевтичного 
ефекту. Більшість 
людей придушують свої 
почуття, тому відчувають 
полегшення, коли 
дозволяють собі плакати. 
Плач рідко «виходить 
з-під контролю». 

• емоційна розрядка – 
це процес, який сам 
зупиняється, і якщо 
клієнту надають 
можливість виразити 
свої почуття в теплій та 
підтримуючій атмосфері, 
то вони самі доходять 
до певного рівня і тоді, 
настає момент, коли 
плач зупиняється.  
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Інколи клієнти в особі консультанта бажають мати постійного порадника у 
житті. Зіткнувшись із такими нереалістичними вимогами клієнтів, насамперед 
слід відповісти собі на кілька запитань:

1. Який мій стан, коли від мене вимагають так багато?
2. Чи можу я сказати клієнту «ні», коли хочу цього?

3. Які вимоги я ставлю перед собою і наскільки 
вони співпадають у вимогами клієнта?

4. Чи можу я протистояти підвищеним вимогам 
клієнтів, чи дозволю маніпулювати собою?

Відповіді на ці питання відіграють вирішальну роль у формуванні ставлення 
до подібних клієнтів.
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Ведення записів
Консультант має змогу спостерігати за всіма змінами в стані клієнта, тому 
надзвичайно важливою їх фіксувати. Записи мають бути чіткими, вірними, 
лаконічними та містити лише факти. 
Опис проведеної консультації може здійснюватися за такою схемою:

Консультант має дотримуватися вимог до документування інформації: 
відкритість – надання клієнту можливості ознайомлюватися з описами 
консультацій, позитивність – вживання слів, які не завдають шкоди почуттю 
гідності, не стигматизують клієнта; конфіденційність – захист інформації про 
приватне життя клієнта, забезпечення за потреби доступу до неї лише тим 
фахівцям, які надають клієнту соціальні послуги.

Клієнт/
консультант

Час і
тривалість

Питання,
що розглядались Висновки Рекомендації

для клієнта

Завершення стосунків 
при консультуванні

Закінчення процесу консультування не менш важливе, ніж його початок. Клієнт 
залишається наодинці зі своїми проблемами, має застосовувати на практиці 
набуті навички самостійного розв’язання проблем без підтримки консультанта, 
що стало вже звичкою. 

Якщо консультування було ефективним, у клієнта не повинно виникати 
потреб у нових зустрічах

Завершення консультування повинно бути запланованим. Питання при 
припинення консультацій консультант і клієнт вирішують разом.

Умовами завершення стосунків може бути або досягнення мети консультації, 
або систематичне недотримання графіку, або добровільна відмова. 
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Остання зустріч повинна бути присвячена підведенню підсумків і виділенню 
результатів. Краще коли це першим буде робити клієнт, а консультант може 
допомогти точніше і конкретніше визначити зміни.

Щоб підтримати клієнта консультант, на останній зустрічі має ще раз виділити 
основні досягнення клієнта, показати його позитивні якості. 

При консультуванні можуть виникати негативні ефекти завершення 
стосунків.

Тісні довірчі стосунки, які поступово складаються між консультантом та 
клієнтом, можуть ставати надто значущими для клієнта, особливо якщо 
він раніше ні з ким не був таким відвертим, якщо не мав попереднього 
досвіду справжнього зацікавленого співробітництва. Вперше в житті його 
по-справжньому розуміють, приймають, не виховуючи, не засуджуючи. Такий 
досвід є унікальним і на його тлі може виникати залежність.

Види залежностей в консультуванні:

надмірна залежність 
клієнта від консультанта

як тільки з’являються перші ознаки 
цього винести це на обговорення.

залежність консультанта 
від клієнта

консультант починає відчувати 
особливу відповідальність. Він сам 
телефонує, щоб дізнатися які результати 
аналізів чи як нові стосунки. 

залежності з відтінком 
закоханості, сексуальних 
очікувань, ревнощів тощо

така ситуація часто є індикатором 
непрофесіоналізму консультанта, проявом його 
неусвідомленого бажання сформувати 
й підтримати подібне ставлення 
з боку клієнта. Деколи – це засіб 
підвищення власної самооцінки, як 
професійної, так і особистісної, деколи – 
прояв потреби владарювати. 

Щоб уникнути таких залежностей, консультантові слід чіткіше усвідомлювати 
власну відповідальність за клієнта; вчасно консультуватися у колег, крок за 
кроком обговорювати  причини й наслідки залежної поведінки під час зустрічей 
з клієнтом, обговорити це на супервізії (психологічній). 
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правила і установки консультанта

1. Не буває двох однакових клієнтів і ситуацій консультування. Людські 
проблеми тільки ззовні можуть здаватися схожими, однак оскільки вони 
виникають, розвиваються, існують у контексті унікальних людських життів, 
то і самі проблеми в дійсності є унікальними. Тому кожна консультативна 
взаємодія унікальна і неповторна.

2. Найкращим експертом власних проблем є сам клієнт, тому при консультуванні 
варто допомогти йому прийняти на себе відповідальність за вирішення його 
проблем. Бачення власних проблем клієнтом не менш, а може бути, і більш 
важливо, ніж уявлення про них консультанта.

3. В процесі консультування клієнт і консультант постійно змінюються 
відповідно до їхніх стосунків. Якщо на початку консультування треба клієнта 
більше спонукати до розмови, направляти його, допомагати сформулювати свою 
проблему, то на завершення – підтримувати у його рішеннях, діях. недоречно 
домагатися мети будь-якою ціною, не звертаючи уваги на емоційний стан 
клієнта.

4. В процесі консультування почуття безпеки клієнта більш важливе, чим 
вимоги консультанта (не потрібно добиватися цілі будь яким способом, 
важливе – емоційний стан клієнта).

5. Намагаючись допомогти, підключаючи всі свої ресурси, консультант 
не повинен забувати, що він всього на всього людина і тому не здатен 
повністю відповідати за іншу людину, її життя і труднощі.

6. Не варто очікувати безпосереднього ефекту від кожної окремої зустрічі. 
Успіх консультування не схожий на пряму, яка рівномірно підіймається вверх; 
це процес, в якому покращення змінюються погіршеннями, тому що внутрішні 
зміни вимагають багатьох зусиль і ризику, який не завжди завершується 
успіхом.

7. Компетентний консультант знає рівень своєї професійної кваліфікації і 
власні недоліки, від відповідальний за збереження правил етики і роботи 
на благо клієнта.

8. Деякі проблеми – це сутнісні людські дилеми і в принципі нерозв’язні 
(наприклад, наприклад, пошук змісту життя). У таких випадках консультант 
повинен допомогти клієнтові зрозуміти неминучість ситуації.
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перевірте себе

Ефективний консультант:

• Веде розмову у зручному для клієнта темпі. 
• Вміє уважно слухати і чітко висловлювати думки.
• Вміє створити довірливу атмосферу.
• Вміє працювати з емоційними переживання клієнта. 
• Вміє ставити питання, необхідні для надання допомоги клієнту.
• Вміє заохочувати клієнта до розмови.
• Вміє відображати почуття, думки, твердження клієнта.
• Вміє виділяти ключові проблеми.
• Вміє підводити підсумки сказаного клієнтом.
• Вміє впливати на ставлення, уявлення клієнта.  
• Ефективно виконує всі етапи консультування.
• Усвідомлює свою відповідальність за процес консультації.  
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Продукція видана за фінансової підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у рамках реалізації проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг 
з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки для уразливих груп та ЛЖВ» за підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, тубер-
кульозом та малярією.

Викладені погляди й точки зору є поглядами й точками зору організації, що видала цю продукцію, й не можуть розглядатися як погляди або точки зору Глобаль-
ного Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ».

Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією не брав участі у схваленні та затвердженні як безпосередньо опублікованого матеріалу, так 
і висновків, що можуть випливати з нього.

При використанні інформаційних матеріалів посилання на автора та ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» обов’язкове.




