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25.03.2022 № 01/03-65 Директорам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно -

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних 

центрів, директору санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату 

 

Методичні рекомендації  

щодо проведення телефонного 

консультування 

 

У цей складний час,  який переживає наша країна, зростає 

відповідальність фахівців психологічної, які можуть засобами телефонного 

консультування запобігати  

 виникненню кризових станів у людей,  

 прийняттю ними необачних рішень,  

 допомогти їм не просто вижити, зберігши свої цінні якості, але й 

актуалізувати особистісні та  творчі ресурси; 

  сприяти позитивним змінам як у їх близькому оточенні, так і 

взагалі у суспільстві. 

 

Нагадуємо, що основою телефонного консультування є діалог. Саме 

він і встановлювані завдяки йому діалогічні стосунки руйнують ізоляцію та 

самотність. В них реалізується людяність - через брак якої людина відчуває 

порожнечу відчуженість і самотність. 

Принципи телефонного консультування: 

  анонімність (від абонента не вимагається називати себе або 

повідомляти місце свого знаходження); 
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  конфіденційність; 

 доброзичливе та безоцінкове ставлення до абонента (вміння уважно 

слухати, надавати необхідну підтримку, не засуджувати, намагатися 

зрозуміти та  допомогти); 

 добровільність (звернення за допомогою та припинення бесіди 

відбувається за власного бажання абонента); 

 доступність. 

Види телефонного діалогу: 

 Залежно від запиту абонента (бесіда, консультація, інформаційне 

повідомлення, змішаний вид). 

 Залежно від ступеня завершеності (завершений, незавершений). 

 Залежно від тривалості (довготривалий короткотривалий; в 

середньому розмова триває від 15 до 30 хвилин). 

 Залежно від методики (активний, пасивний). 

 Залежно від емоційного фону сприйняття (позитивний, негативний) 

Етапи телефонного діалогу: 

 приєднання (включає вітання, встановлення контакту); 

 емпатійне слухання (відкритість іншому, відчуття його болі й 

страждання, розуміння важливості та цінності його проблем); 

 відображення почуттів (абонента, змісту звернення, почуттів 

консультанта); 

 визначення та дослідження проблеми; 

 пошук шляхів її вирішення та альтернатив. 

Техніка ведення діалогу: 

Техніка ведення діалогу вже певним чином відображена в назві його 

етапів. Приєднання, емпатійне слухання, відображення - це ключові 

технічні прийоми телефонного діалогу, що забезпечують його виникнення і 

перебіг.  

Крім того, виокремлюються також наступні технічні елементи: 

1. Основні прийоми телефонного консультування: 

 заохочення («я розумію…», «угу…», «це цікаво…»); 

 повторення («якщо я правильно розумію, Ви вважаєте…»); 

 віддзеркалення («Ви сильно схвильовані…»); 

 узагальнення («якщо я правильно зрозуміла…». 
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2. «Проміжні» прийоми: 

 уточнення (будь ласка, повторіть); 

 мовчазне вислуховування (очікування, коли абонент виговориться). 

 

3. Спеціальні питання (краще використовувати з відкритим кінцем): 

 Які почуття це у Вас викликає? 

 Коли Ви вперше помітили ці почуття? 

 Як на Вашу думку? 

 Що Ви робите? 

 Чи не могли б Ви більше розповісти про…? 

 Як виглядає ситуація зараз? 

 Як я можу Вам допомогти? 

 Що Ви робите, коли Вам сумно? 

 Щоб Ви хотіли змінити у своєму житті? 

 

Запитання з відкритим кінцем стимулюють абонента до роздумів, 

отже дозволяють йому краще зрозуміти та розкрити свої почуття і труднощі, 

допомагають розібратися в ситуації, підштовхують його до самостійних 

рішень. 

4. Питання на початку розмови: 

 «З чого Ви б хотіли почати?» 

 «Про яку проблему ви б хотіли поговорити?» 

Такі питання мають подвійну мету - з однієї сторони вони 

підбадьорюють і заохочують абонента до бесіди, а з іншої надають йому 

право самому вибирати те коло питань, яке він хотів би обговорити. 

5. ВАЖЛИВО! Питання які починаються з ЧОМУ….?  

 «Чому Ви зателефонували до нас?»,  «Чому у Вас виникли….» - в 

телефонному діалозі бажано уникати, оскільки вони викликають 

захисну реакцію і перешкоджають відкритості, відвертості. 

Завершення телефонного діалогу.  

Бажано, щоб діалог завершувався за згодою обох сторін. Разом з тим, в 

деяких випадках консультант сам завершує діалог, якщо відчуває, що 

обговорення ситуації повторюється по колу, абонент зависає, він сам не може 

бути тут і тепер через втому або фрустрацію від тривалої розмови. 
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Підсумовування.  

 «Отже, ми прийшли з Вами до….» 

 «Здається потрібно нам підсумовувати … » 

Хочемо зазначити, що зазвичай, переживаючи кризову ситуацію, 

людина намагається знайти вихід, але афективна дезорганізація мислення 

ускладнює планування діяльності, спрямованої на подолання кризи. У 

зв’язку з цим людина відчуває гостру потребу в емоційній підтримці та 

інтелектуальній допомозі, що зумовлює більшу - порівняно із станом 

психологічної рівноваги - потребу у психологічній допомозі. 

Надаючи таку допомогу людям у кризовому стані психолог/консультант 

ставить перед собою дві принципові задачі: 

 у зменшенні до певної міри проявів емоційної напруги та стабілізації 

психологічного стану,  

 у мобілізації внутрішніх і зовнішніх ресурсів особистості, що дозволяє 

осмислити те, що відбулося, усвідомити, що загроза небезпеки, втрати, 

смерті позаду.  

Травма дуже часто «перекриває» людині доступ до власних ресурсів, 

тому важливо разом з абонентом знаходити шляхи до їх відновлення. 

Просимо керівників  поширити вищезазначену інформацію серед 

фахівців психологічної служби Донецької області, тому що саме засобами 

телефонного консультування фахівці психологічної служби закладів освіти 

області - у цей складний час - можуть запобігати  виникненню кризових 

станів у людей, прийняттю ними необачних рішень, допомогти їм не просто 

вижити, зберігши свої цінні якості, але й актуалізувати особистісні та творчі 

ресурси; а також сприяти позитивним змінам, як у їх близькому оточенні - 

так і взагалі у суспільстві. 

 

 

З повагою, в.о.директора                                                  Н.В.Лугінець 

 

 

 


