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Характеристика змісту соціально-педагогічної консультативної 

взаємодії і технологічних етапів консультативної бесіди 

 

В статье мы охарактеризовали содержание понятий 

«взаимодействие», «социально-педагогическое взаимодействие»  и 

определили этапы, приемы и технологию консультативной беседы. 

 

This article characterizes the content of the notions “ interaction”, “ social 

and pedagogic cooperation” and defines the phase,  methods and techniques of 

consultative/ 

 

Мета статті: розкрити сутність характеристики змісту соціально-

педагогічної консультативної взаємодії і технологічних етапів 

консультативної бесіди. 

Завдання статті: 

- проаналізувати твердження поняття «взаємодія» в різних наукових 

галузях; 

- обґрунтувати зміст соціально-педагогічної консультативної взаємодії 

        - розкрити зміст технологічних етапів консультативної бесіди. 

Категорія «педагогічна взаємодія» розглядається як одна з основних 

категорій педагогіки. У взаємодії людина осягає природні і суспільні явища, 

закономірності, процеси, орієнтуючись в оточуючій реальності, визначає 

способи свого мислення і поведінки, з цим розумінням пов’язана і потреба 

людини в спілкуванні, навчанні, вихованні, освіті і власному загальному 

розвитку.  

В сучасній науці термін «взаємодія» передбачає певний зміст. Звернення 

до словниково-енциклопедичної літератури показує, що взаємодія - це 

філософська категорія, що виражає процес взаємодії, впливу різних об’єктів 

один на одного, їх взаємозв’язок, взаємообумовленість, взаємоперехід, 
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породження одним об’єктом іншого. Основу взаємодії складає причинно - 

наслідковий зв’язок [1 с. 43]. 

В психології «взаємодія» розглядається як процес безпосередньої чи 

опосередкованої взаємодії об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує 

їх взаємну обумовленість і взаємозв’язок. Кожна Із взаємодіючих сторін 

виступає як причина іншої і як наслідок одночасного зворотнього впливу 

протилежної сторони, що обумовлює розвиток об’єктів і їх структур [8 с.60]. 

В соціології «соціальна взаємодія» визначається як система 

взаємозумовлених соціальних дій, пов’язаних циклічною залежністю, при 

якій дії одного суб’єкта є одночасною причиною й наслідком відповідних дій 

інших; є формою соціальної комунікації або спілкування принаймні двох осіб 

чи спільнот, в якій систематично здійснюється їх вплив один на одного, 

реалізується соціальна дія кожного із партнерів, досягається пристосування 

дій одного до іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсі дій і певної згоди 

між ними [9 с .44-45]. 

В соціально-педагогічному плані «взаємодія» визначає само існування 

освітніх і виховних процесів, з нею пов’язані цілі і зміст, методи і форми 

педагогічної діяльності, мотиви поведінки і рушійні сили педагогічного 

процесу.  

Предметом соціально –педагогічної  діяльності є інша людина, що має 

власну активність, і тому вона не може бути нічим іншим, як взаємодіючою. 

Змістом взаємодії є «зв’язок», «обмін» (інформацією, враженнями, 

діяльністю) і «взаємний вплив». Взаємодія людини з іншими людьми має 

особливий тип зв’язку, відношень, який передбачає взаємні впливи і зміни. 

Серед цих взаємодій особливе місце належить спілкуванню – специфічній 

формі людської діяльності, « що вказує на зв’язок  та взаємодію людей у 

процесі матеріального та духовного виробництва, спосіб реалізації 

соціальних відносин, який здійснюється через безпосередні чи 

опосередковані контакти, в які особистості та групи вступають у процесі 

їхньої соціальної життєдіяльності [6 с. 58]. 
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Отже, спілкування у взаємодії з «іншим», «іншими» для особистості – це 

важливе джерело нових значень, нових форм, знаходження способів 

реалізацій своїх сил і можливостей, свого потенціалу за рахунок розширення 

меж вибору: інформації, знань, досвіду. Воно розраховане на спільну дію, 

спільне мислення, спільне значення – це внутрішній процес і його мета – не 

самовираження особистості чи «іншого», а діалог, співтворчість направлена 

на розуміння і результативність. 

Відповідно до вище сказаного, поняття «взаємодії» в процесі соціально-

педагогічного консультування ми розглядаємо як процес взаємозв’язку і 

контактів суб’єктів, в ході якого здійснюється обмін інформацією, психічне 

відображення один одного і спільна діяльність щодо пошуку шляхів 

вирішення проблеми. Процес соціально – педагогічного консультування 

базується на міжособистісній взаємодії. 

Н.Н. Обозов визначає міжособистісну взаємодію як  «взаємну дію, 

сприяння, без дію, взаєморозуміння, адекватність, ідентифікацію, 

взаємовідношення, як готовність до певного типу взаємодії з емоційною 

забарвленістю: позитивною, індиферентною, негативною  і взаємовпливу як 

результату взаємної дії»[ 7 с. 49]. 

На думку С.В. Васьківської,  консультативна взаємодія – це специфічна 

психотерапевтична комунікація консультанта і клієнта, що виділяє 

спілкування в особливий вид інтеракції. Навички такого мовлення 

визначаються як базові психотерапевтичні навички: 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 мові та поведінці [6 с.4]. 

Процес соціально педагогічного консультування здійснюється поетапно 

і спирається на психологічну, психотерапевтичну технологію ведення 

консультативної бесіди. 

На початку консультативної бесіди  консультант має переслідувати дві 

мети: придати людині впевненості в тому, що вона звернулась туди, де її 



 4 

зрозуміють і підтримають; визначити ступінь серйозності ситуації і стан 

клієнта, оцінивши обсяг реального часу, в межах якого має бути прийняте 

часткове позитивне рішення. 

П.П. Горностай і Васьківська визначають, що реалізуючи установку на 

позитивне сприйняття, консультант має прихильно реагувати  на  всі думки, 

почуття клієнта,  узгоджує свою позицію з очікуваннями людини, яка йому 

довірилась. В результаті такої тактики на початку бесіди виникає ефект 

порозуміння, довірливого контакту. Подібне спілкування називається 

спілкуванням, орієнтованим на співрозмовника, або рефлексивним 

спілкуванням, і передбачає володіння спеціальною системою навичок та 

технік [ 3 с.18-19]. 

Початок розмови переслідує дві мети: придати людині впевненості в 

тому, що вона звернулася туди, де її зрозуміють і підтримають; визначити 

ступінь серйозності ситуації і стан клієнта, оцінивши обсяг реального часу, в 

межах якого має бути прийняте часткове позитивне рішення. 

Встановлення контакту консультанта з клієнтом здійснюється 

спочатку на основі доброзичливого  привітання і  знайомства. Потім 

абоненту надається можливість говорити, в той час коли консультант слухає, 

не перебиваючи, не втручаючись передчасно в рух його мови, консультант 

збирає всю первинну інформацію (припустимі лише нейтральні репліки, 

“підтакування”, що допомагають клієнту виговоритись). Це так зване активне 

слухання, яке використовується на початку  і протягом усієї розмови.  

Слухання - активний процес, хоча б тому, що при всій зовнішній 

пасивності консультанта-слухача, вимагає досить значного внутрішнього 

напруження, володіння прийомами, які допомагають зрозуміти та 

запам’ятати сказане. З вміння триматись нитки розмови починається будь-

яка професійна соціально-педагогічна робота. Саме тому прийоми та техніки 

активного слухання та розуміючого рефлексивного реагування узагальнено 

називають «методом базових навичок». Активне слухання, в ході діалогу, 

включає в себе ряд складових частин, які на різних етапах спілкування 
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консультанта з клієнтом набувають різного значення, а саме: розуміння, 

відкритості,   об‘єктивності тощо. 

Проаналізувавши  матеріал книги Вебера В. “Важные шаги к 

помогающему диалогу” ми зазначили, що активне систематичне слухання 

передбачає: партнерство, тобто вміння стриматися від авторитарно-

директивної манери мовлення; орієнтацію на партнера по діалогу, тобто 

вміння відмовлятися від зосередженості на самому собі; прийняття клієнта і 

підтримка позитивного відношення до нього , тобто стримування від повного 

чи часткового заперечення, а також від позитивних чи негативних суджень; 

надання можливостей задавати корисні питання і проявляти відповідні 

реакції (наприклад, консультант може говорити тільки вислухавши 

співрозмовника; людина, що шукає поради, може слухати, після вираження 

себе; надання партнеру незалежності і автономії: таким чином він отримує 

свободу мовлення і відкриття себе, знаходить простір для власної 

індивідуальності і ідентифікації; основний елемент терапевтичної  події 

(завдяки розмові клієнт може полегшити тягар своїх емоцій і проаналізувати 

почуття).  

Характеристика особливостей проблематичності активного слухання в 

консультуванні  полягає в тому, що: 

- точне слухання і повторення тільки-но почутого особливо важко, якщо 

думка консультанта відрізняється від думки партнера по діалогу; 

- важко повторити все, що сказав партнер, не опускаючи те що вразило 

консультанта невідповідністю чи було внутрішньо не прийнято; 

- можна легко зав’язнути на якому-небудь висловлюванні клієнта і постійно 

про нього думати в той час, коли клієнт вже говорить про інші речі; 

- незважаючи на всі намагання  добитися систематичного слухання, воно 

зачасту суб’єктивне, а значить викривлене (підключаються емоції, ідеї, 

внутрішньо захисні механізми). 

Саме тому, консультант має володіти професійною технікою активного 

слухання і застосовувати різні його прийоми. 
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Другий етап консультативної бесіди  покликаний закласти основу 

розвитку відносин з клієнтом. Мова йде про  відображення його почуттів.  

Консультант виходить тут із  фундаментальних для ситуації допомоги 

установок, зокрема:  

- безумовне прийняття особистості людини, якій надається допомога,  її 

внутрішніх переживань; 

- відсутність оцінок у відношенні до неї, емпатія, тобто розуміння, глибоке 

співпереживання тощо. 

Консультант демонструє клієнтові  свою прихильність та підтримку - 

це сприяє розвитку подальшої розмови .  

Відомо, що іноді кдієнти безпомилково вгадують дійсний настрій 

співрозмовника (консультанта), і заміна цих глибоких терапевтичних 

установок чисто зовнішньою технологією, користуючись ними як 

“прийомами”, може мати лише зворотний ефект. Але при виконанні вище 

названих умов клієнт починає більш вільно і відкрито говорити про свої 

проблемні ситуації, включаючи і ті їх сторони, про які спочатку розмови 

побоювався і соромився говорити. 

При цьому прийняття і позитивне відношення консультанта не слід 

путати зі згодою. Відкрита згода має майже той самий ефект, як і 

заперечення. Краще проявити розуміння і схвальність поведінки  абонента в 

той мірі, в якій вони значимі для нього самого. Ціль прийняття не «судити 

когось, а прояснити і допомогти абоненту усвідомити його базову установку. 

Проявляючи своє позитивне відношення консультант має уникати 

прямих чи скритих  тверджень типу “ це не має ніякого відношення…”,“ я 

думаю, що це безрезультатно…” ; при цьому підтримувати в собі повагу до 

індивідуальності клієнта, його життєвого шляху , його свободи і 

прихильностей, “чуда отличия” . 

Вміння підтримувати  відкритість задушевної розмови  за умов, що 

задушевність ніяк не суперечить професійній доцільності – основа 

терапевтичної майстерності консультанта.  
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Мова консультанта, на думку Васьківської С.В. мусить бути зваженою 

і короткою, вона має стимулювати мовну активність абонента. Доцільним 

для ведення такої бесіди є неспішний хід розмови, гармонійне включення 

психологічно наповнених пауз (комфортне мовчання) – можливість 

заглибитись у роздуми, зібратися з думками, глибше осягнути те, що 

відбувається [3. с.26]. 

Доброзичлива увага та уміння слухати в деяких випадках можуть 

навіть визначити результат справи.  

Іноді ситуація складається так, що вільний, беззаборонний потік 

негативних емоцій поступово «сам собою» змінюється на позитивний. 

Чим серйозніша подія і  переживання її клієнтом, тим необхідніше 

негайно сфокусуватись на її змісті. Коли людина дезорганізована, їй важко 

переказати суть того, що її хвилює. Роль консультанта на цьому етапі 

зводиться до того, що він допомагає  особі ідентифікувати проблему і для 

цього використовує деякі технологічні прийоми: з’ясування, уточнення, 

перефразування, резюмування та інше. 

З’ясування, уточнення – допомагають зробити повідомлення 

зрозумілим, сприяють глибшому усвідомленню інформації. Консультант 

використовує деякі елементи техніки активного рефлексивного слухання: 

уточнює окремі моменти повідомлення; удає до так званих “відкриваючих” 

реплік і “відкритих питань”, спонукаючи консультованого розширити своє 

повідомлення (“Будласка, повторіть якщо можна, докладніше ...”, “Можливо, 

є ще щось, про що хотіли б ви сказати і т.ін. 

При консультуванні  консультант використовує різні типи запитань: 

закриті, відкриті, прямі, опосередковані, особисто спрямовані, безособові та 

інші. 

Закритими називаються такі запитання, відповідаючи на які, клієнт  

одним словом підтверджує або заперечує сказане (наприклад: «Ви згодні з 

тим, що ця ситуація може призвести до конфлікту…?» - «Так (ні)»). 
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Відкритими називаються питання, відповідаючи на які клієнт 

описово- конктетизує деякі факти ( наприклад: « Що б ви хотіли змінити?»). 

В прямих питаннях тема або проблема виражена відкрито, 

безпосередньо ( наприклад: «Чи хотіли б ви розповісти про свій вчинок..?».) 

В опосередковані питаннях інтерес того, хто запитує, відкрито не 

виражений.  

Нарешті, питання може бути звернуте прямо до особи (клієнта) і бути 

особисто спрямованим (наприклад: «Особисто ви задоволені розгортанням 

подій?) 

Можна досягти хороших результатів, користуючись технікою 

коротких запитань. В даному випадку консультант ставить запитання,  

повторюючи слово з попередньої фрази клієнта і проговорює його з 

запитальною інтонацією.  

Коли запитання уточнене і сформульоване, консультант допомагає 

клієнту в інтелектуальному і ціннісному оволодінні проблемою. Він   

здійснює детальне опитування, в ході якого  ставить запитання, все глибше 

проникаючи в життєво-смислову реальність даної особи, уточнюючи 

джерело найбільш негативних емоцій (“Що саме в цьому так засмучує?”). 

Перефразування думок і почуттів клієнта в бесіді полягає в передачі 

співрозмовнику його ж повідомлення, але словами того, хто слухає[3 с. 24].  

 Консультант вербалізує те, що його співрозмовник лише припускає, 

виділяє опорні смислові моменти подій, “наводить” на смисл, і 

упорядковуючи, таким чином, переживання, допомагає формуванню все 

більш об'єктивної і чіткої картини подій.  

Наступним етапом консультативної бесіди є чітке розуміння і 

формулювання “проблеми” клієнта, яке дозволяє не потонути в потоці 

емоцій та інформації. Воно здійснюється у формі інтерпретації почутого і 

спрямоване на пошук шляхів вирішення проблеми.  

На даному етапі важливо присутність довірливого контакту між 

консультантом і клієнтом, відчуття прийняття та згоди. Що сприяє 
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виникненню у свідомості клієнта особистісно значущих уявлень про себе і 

свою поведінку. Тут важливо встановити і підтримати усі здорові, позитивні, 

збережені сторони особистості клієнта, спрямувавши їх на  підвищення 

самооцінки і закріплення впевненість у собі.  

Консультант розтлумачує інформацію виявлену за допомогою 

діагностичних прийомів, зводить в одну логічну систему розрізнені деталі 

ситуації клієнта, виявляючи причинно наслідкові зв’язки між явищами, 

підказує  шляхи самостійного пошуку способів розв’язання проблеми. 

Наступний етап включає  прогнозування і планування. В ході якого 

обговорюється намічений план дій, який направлений на подолання 

критичної ситуації. Консультативний варіант прийому розрахований в 

кінцевому результаті на активність клієнта. Спираючись на досягнуте, він 

підводиться до осмислення того варіанту вирішення проблеми, з яким 

погоджується  сам.  

Завершальний крок бесіди - це знову підтримка і максимальне 

схвалення клієнта: виражається віра в нього самого, в його сили, впевненість 

в здійсненні запланованого.  

Як правило, консультативна бесіда завершується за згодою обох 

сторін після корекції ситуації. Разом з тим, в деяких випадках перед 

консультантом виникає необхідність брати на себе відповідальність 

завершення бесіди.   

Як свідчить аналіз консультативної практики, ефективність 

консультування залежить від віри суб’єкта в дієвість консультативної 

допомоги.  

Отже ми розглянули технологію довірливої взаємодії суб’єктів 

консультування як важливої умови підвищення його ефективності і етапи 

консультативної бесіди. 
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