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Вступ 

      Сучасний стан соціально-економічного розвитку українського 

суспільства обумовив низку проблем у соціальних відносинах, зміну 

стереотипів життєдіяльності, невизначеність перспектив, зниження 

загальнокультурного рівня підростаючого покоління, дефіцит сприятливого 

соціального середовища для виховання дітей та молоді. Вирішення 

зазначених проблем потребують системного втручання в ці процеси 

соціальних педагогів, професійна діяльність яких реалізується у сфері 

допомоги людям. Соціально-педагогічна діяльність орієнтована на створення 

сприятливих умов соціалізації, сприяння всебічному розвитку особистості та 

задоволення її соціокультурних потреб, а також на 

допомогу особистості у вирішенні життєвих проблем та відновлення 

соціально схвалених способів життєдіяльності. Одним із провідних видів 

професійної діяльності соціального педагога є консультування. В 

консультуванні ми стикаємося насамперед з людьми, що зазнають труднощі 

в повсякденному житті. Спектр проблем справді широкий: труднощі на 

роботі (незадоволеність роботою, конфлікти з колегами і керівниками, 

можливість звільнення), невлаштованість особистого життя і негаразди в 

сім'ї, погана успішність у школі, брак впевненості в собі і самоповаги, болісні 

коливання в прийнятті рішень, труднощі в зав'язуванні і підтримці 

міжособистісних відносин і т. п.  

При наданні консультацій соціальні педагоги керуються такими 

законодавчими актами: Закон України "Про соціальні послуги" – цей Закон  

визначає  основні  організаційні та правові засади надання соціальних  послуг  

особам,  які  перебувають  у  складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги та Наказ Про затвердження Порядку застосування 

методів психологічного і психотерапевтичного впливу, який визначає 

порядок застосування методів  психологічного  і психотерапевтичного 

впливу на особу. 



Специфіку соціально-педагогічного консультування розглядали такі вчені 

як: Л. М. Шипіцина (розглядала деякі аспекти консультування розумово 

відсталих дітей), Т. І. Андрєєва (висвітлювала основні аспекти 

консультування соціального-педагога), І. В. Дубровіна (досліджувала 

особливості ведення бесіди з неповнолітніми), та ін. 

Використання основних технік під час консультування розглядали: Г. С. 

Абрамова (висвітлювала основні аспекти консультування практичним 

психологом), Г. В. Бурменська (досліджувала особливості роботи психолога з 

школярами),   А. Г. Рузська (розглядала основні прийоми психологічного 

консультування) та ін. 

Хоча проблему використання психологічних технік під час соціально-

педагогічного консультування вже досліджували, але не всі аспекти були 

висвітленні повністю, що зумовило вибір теми: «Психологічні техніки 

соціально-педагогічного консультування» 

Предметом дослідженняє психологічні техніки. 

Об’єктом дослідження єособливості використання психологічних технік 

у соціально-педагогічному консультуванні. 

Завдання: 

1. Проаналізувати сутність, принципи, підходи, види і функції, методи 

соціально-педагогічного консультування. 

2. Розкрити поняття «психологічні техніки», та визначити особливості їх 

використання 

3. Дослідити особливості використання психологічних технік у 

соціально-педагогічному консультуванні. 

4.  Розробити спецкурс: «Використання психологічних технік у процесі 

соціально-педагогічного консультування». 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження ми використали аналіз науково-педагогічних джерел, 

узагальнення, порівняння, систематизацію, опитування,  статистичні методи 

кількісної та якісної обробки отриманих результатів. 



Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі опитаних соціальних педагогів ЗОШ м. 

Житомира та консультантів Телефону Довіри ЖДУ ім. І. Франка. 

Теоретичне значення дослідження: узагальнено і систематизовано 

наукові дослідження про сутність та специфіку використання психологічних 

технік у процесі соціально-педагогічного консультування. 

Практичне значення дослідження: розроблено спецкурс для 

консультантів Телефону Довіри «Використання психологічних технік у 

процесі соціально-педагогічного консультування». 

Апробація роботи.Результати дослідження опубліковані у збірнику 

наукових праць: «Актуальні проблеми соціальної сфери: 3-й випуск» ст. 86-

87 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (94 найменування). Робота викладена на  сторінках 94 

друкованого тексту та 9 сторінках додатків. 

  



Загальні висновки 

 

1. Проаналізувавши наукову літератури нами було визначено, що 

соціально-педагогічна робота соціального педагога має подібність до 

діяльності психолога, лікаря, юриста. Але основною відмінністю взаємодії 

соціального педагога і клієнта є те, що при спілкуванні домінують суб'єкт-

суб'єктні стосунки, які носять доброзичливий характер, при яких клієнт 

зберігає право на прийняття рішення. Тобто соціально-педагогічна діяльність 

спрямовується на допомогу клієнтові у розв'язанні його проблеми. При 

цьому соціальний педагог виконує роль радника, аніматора, психотерапевта, 

конфліктолога. Оскільки у соціальній практиці він спілкується з клієнтом, 

тому завжди надає консультативну допомогу. Однак консультація 

соціального педагога відрізняється від консультації психолога і медика, тому 

носить назву соціально-педагогічна консультація.  

Консультування є одним із напрямів роботи, у процесі якого 

допомагає клієнтові проаналізувати і зрозуміти сутність його важкої 

життєвої ситуації і запропонувати різноманітні варіанти, які можуть бути 

використані для розв'язання проблеми. За змістом соціально-педагогічне 

консультування - це технологія надання соціально-педагогічної допомоги 

шляхом цілеспрямованого інформаційного впливу на людину чи групу 

людей з метою відновлення і оптимізації соціальних функцій, розробки 

соціальних норм спілкування. 

Допомога клієнтові здійснюється тоді, коли клієнт сам прийшов до 

спеціаліста із своєю проблемою, тобто проблема уже існує, її потрібно 

уточнити, осмислити, знайти засоби для її розв'язання. Допомогти в такий 

момент може консультація, яку проводить фахівець. За своєю формою і 

методами консультація - це взаємодія між двома або декількома людьми, у 

ході якої консультант передає спеціальні знання і відповідну інформацію 

клієнту. 

 



Соціально-педагогічне консультування виконує різні функції: - 

надання порад та рекомендацій; - надання підтримки щодо прийняття 

рішення та розв'язання проблеми; - надання інформації, необхідної для 

прийняття рішення. У залежності від названих функцій існують різні види 

консультування: психотерапевтичне, педагогічне, організаційне, 

інформаційне. 

У соціально-педагогічній діяльності сутність інформаційного 

консультування полягає в інформуванні об'єктів соціально-педагогічної 

допомоги про шляхи і засоби вирішення тих проблем, з якими вони 

звертаються до спеціальних установ. 

Видами консультативної допомоги є контактне консультування, яке 

відбувається безпосередньо з клієнтом і дистанційне або заочне, яке 

передбачає спілкування з клієнтом телефоном чи засобом листування. 

Найбільш ефективними методами і засобами соціально-педагогічного 

консультування є: регламентування, нормування, інструктування, приклад, 

наслідування, заохочення, переконання, критика, інформування, перегляд і 

аналіз відео- та аудіо-записів, творчих робіт, ситуацій, написання сценарію 

вирішення проблеми, рольова гра та ін. Зокрема інформування передбачає 

передачу інформації без оцінки клієнта, без урахування особливостей 

клієнта, але з урахуванням особливостей його проблеми. Тому потрібно 

надавати інформацію так, щоб клієнт якомога повніше усвідомив 

найважливіші аспекти й окремі деталі тієї інформації, яка йому необхідна з 

приводу звернення. Інформування передбачає виділення головного, 

посилання на нормативні документи авторитетних осіб, свідчення інших 

людей тощо. 

2. Консультант повинен усвідомлювати наявність певних перешкод 

(бар'єрів) у сприйнятті інформації безпосередньо під час консультування. Ці 

перешкоди умовно можна розділити на три групи: фізичні, соціально-

психологічні, особистісні. Найчастіше бар'єрами можуть стати: 

непристосоване приміщення, відволікання консультанта (телефонні дзвінки, 



виклики керівництва тощо), власні дії (перебирання речей, погляди на 

комп'ютер та інші), зосередження на інших речах (одязі та зовнішності 

клієнта ...), сенсорні та інтелектуальні обмеження (поганий слух тощо), 

обговорення інформації з іншими людьми, які можуть бути некомпетентними 

тощо. Такі бар'єри можуть призвести до викривлення інформації і втрати її 

первісного значення. 

Для подолання цих перешкод необхідно використовувати певні 

психологічні техніки. Проаналізувавши наукову літературу ми виявили, що 

психологічна техніка це – комплекс спеціальних процедур, які 

застосовуються консультантом у процесі консультування для виконання 

певних консультативних цілей.  

Під процедурами в консультуванні прийнято розуміти групи прийомів 

ведення спеціалістом клієнта, об’єднані за цільовим призначенням, з 

допомогою яких вирішується одне із завдань того чи іншого етапу. Тобто від 

продуманості процедур психологічного консультування безпосередньо 

залежить його результат. Хоча, деякі вчені вважають, що модель, процедури і 

техніки, допомагають лише краще зрозуміти, як відбувається конкретний 

консультативний процес.  

Кожній процедурі відповідають певні техніки – спеціальні прийоми, що 

застосовуються консультантом для вирішення завдань процедур на кожному 

із цих етапів психологічного консультування. Хоча, та чи інша техніка може 

бути доречною і в інших процедурах й етапах консультативної взаємодії. 

Таким чином, під технікою психологічного консультування розуміють 

спеціальні прийоми, які психолог-консультант, діючи у межах тих чи інших 

процедур консультування, використовує для наповнення цих процедур на 

кожному із етапів психологічного консультування. Техніка психологічного 

консультування може бути універсальною, тобто такою, що однаково може 

застосовуватися на кожному етапі психологічного консультування, та 

специфічною, тобто такою, що підходить для того або іншого етапу, певної 

процедури етапу психологічного консультування. Також техніки умовно 



поділяють на класичні та інноваційні. Відомо, що класичні психологічні 

техніки мають на меті подолання психологічних бар'єрів і комплексів, які 

перешкоджають нормальному спілкуванню з людьми. І використовуючи їх 

консультант покращує консультативний процес, проте інноваційні 

психологічні техніки, у свою чергу, за визначенням Мирослави 

Мирославівни Філоненко, це ті психологічні техніки які дозволяють більш 

комплексно оцінити проблему з якою звернувся клієнт й відповідно швидше 

і якісніше вирішити його проблему. Наприклад, техніки відображення 

почуттів, техніка мовчання тощо. 

3. Нами було проведене дослідження на основі його результатів, можна 

узагальнити, що більшість респондентів знають правильне визначення 

поняття «Психологічна техніка». Що означає, що респонденти мають 

можливість використовувати психологічні техніки на власній практиці. 

Проте якщо опитані соціальні педагоги практикують використання 

психологічних технік під час своїх консультацій, то опитані консультанти 

Телефону Довіри якщо і використовують психологічні техніки, то 

користуються лише класичним варіантом технік. Що можна пояснити 

відсутністю достатньої бази знань про інноваційні психологічні техніки та 

методів їх використання. Що, в свою чергу зумовило необхідність створення 

спецкурсу для консультантів Телефону Довіри «Використання психологічних 

технік у процесі соціально-педагогічного консультування» 

4. На основі проаналізованих даних, був створений спецкурс 

«Використання психологічних технік у процесі соціально-педагогічного 

консультування» який розглядає психологічні техніки – як засіб покращення 

консультативного процесу. 

Мета  спецкурсу: комплексне поліпшення знань про використання 

психологічних технік в процесі соціально-педагогічного 

консультуванняконсультантів Телефону Довіри. Впровадження інноваційних 

технік в роботу консультантів ТД. 

Мета спецкурсу реалізуватиметься у його завданнях: 



 моделювання соціально-педагогічних ситуацій в процесі 

консультативної роботи, у яких необхідне використання психологічних 

технік;  

 застосування соціально-педагогічного тренінгу з метою розвитку вмінь 

і навичок використання психологічних технік; 

 практичні заняття-тренінги, щодо використання психологічних технік; 

Необхідний, щоб запозичити  позитивний  досвід психологів та 

психотерапевтів, із одночасною адаптацією його до роботи консультантів 

ТД, він дасть можливість підвищити ефективність консультацій. 
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