
Проблемно-орієнтований 
підхід у сімейному 

консультуванні 
 



Проблемно-
орієнтований підхід 

Основне положення 

Всебічний аналіз психологічних проблем 
клієнта є суттєвим моментом у 

процесі пошуку шляхів рішення і шляхів 
подолання їх ускладнень 

Метод роботи 

Проблемний аналіз,  

що базується на припущенні, що кожна 
психологічна проблема має свій генезис, 

обумовлений як невизначеністю і 
спонтанністю, так і детермінантами, 

що мають відповідні причины та 
закономірності 



Психологічна проблема – 
сукупність психологічних труднощів 
клієнта, дисгармонічний стан його 
психіки,викликаний певними 
протиріччями в розвитку, що 
створює психічну напругу і заподіює   
страждання, яких він хотів бы 
позбутися. 



Етапи проблемного аналізу 

1 
• Аналіз змісту скарги клієнта 

2 
• Аналіз психологічної ситуації 

3 
• Аналіз психологічних проблем 

4 
• Формування терапевтичної задачі 

5 
• Рішення терапевтичної задачі 



Етап 1. Аналіз змісту скарги 

аналіз локусу скарги (суб’єктного і об’єктного) 

аналіз самодіагноза клієнта і формулювання 
попереднього психологічного діагнозу 

аналіз психологичіного запиту   

(за необхідністю – уточнення допомоги у 
формулюванні) 

 аналіз прихованого змісту і підтексту скарги клієнта 



Структура скарги 

1 •  Локус скарги 

2 •  Самодіагноз 

3 •  Проблема 

4 •  Запит 



Локус скарги 

Суб’єктний  

(на кого 
скаржиться 

клієнт) 

Об’ектний  

(на що 
скаржиться 

клієнт) 



Види скарг за 
суб’єктним 

локусом 

на дитину 

на сімейну ситуацію в цілому 

 на супруга                                                                  
та супружні відносини 

на самого себе 

на третіх осіб, в тому числі на бабусь та 
дідусів, які спільно проживають з 

сім’єю або поза сім’єю 



Види скарг за 
об’єктним 

локусом 

на очевидні порушення психічного 
або соматичного здоров’я  або 

поведінки 

на рольову поведінку чоловіка, 
дружини, сина (дочки), тещі, 

свекрухи, бабусі (дідуся) 

 на поведінку з точки зору 
відповідності психічним нормам 

на індивідуальні психічні 
особливості 

на психологічну ситуацію 

на об’єктивні обставини 



Самодіагноз –  

це  власне пояснення клієнтом природи того 
чи іншого порушення у сімейному житті, що 
базується на його уявленнях про самого себе, 
про сім’ю та людські взаємовідносини. 



Види самодіагнозів 

Зла воля 

 Психічна аномалія  

Органічний дефект 

 Генетична запрограмованість  

Індивідуальна своєрідність 

Власні невірні дії 

Власна особистісна недостатність 

Вплив третіх осіб  

Несприятлива ситуація 



Типи проблем (вказівка на те, що клієнт хотів 
би, але не може змінити) 

Не впевнений, хочу бути впевненим (у рішенні, оцінці і т.ін.) 

Не вмію, хочу навчитись  (впливати, вселяти (внушать-рус.), 
гасити конфлікти, змушувати, терпіти і т. ін.) 

Не розумію, хочу зрозуміти (дитину, її поведінку, супруга, його 
батьків  та ін.) 

Не знаю, що робити, хочу знати (прощати, карати, лікувати,  

піти та ін.) 

Не маю, хочу мати (волю, мужність, терпіння, здатності та ін.) 

Знаю, як  треба, але не можу зробити, потребні додаткові стимули 

Не справляюся сам, хочу змінити ситуацію 

Все погано, що робити, як жити далі? 



Виды запитів 
(конкретизація форми 
допомоги, на яку чекає 
клієнт від консультації) 

Прохання про емоційну та моральну 
підтримку  

Прохання про сприяння в аналізі  

 Прохання про інформацію  

Прохання про навчання навичкам 

Прохання про допомогу у виробленні позиції 

Прохання про вплив на члена сім’ї або про 
його зміну в інтересах особи, про яку йде мова 

Прохання про здйснення впливу на члена сім’ї 
в інтересах клієнта 



Сюжет скарги 

 послідовність переказу (изложения – рос.) 
життєвих колізій, що передумовили виникнення 
ситуації, про яку йде мова у скарзі, а також зміст і 
взаємозв’язок  цих колізій. 



Етап 2. Аналіз психологічної 
ситуації 

визначення обставин, що могли мати суттєве значення у 
розвитку психологічних проблем клієнта 

 визначення кола осіб, які потребують  психологічної 
допомоги 

прогнозування можливого розвитку ситуації та небажаних 
психологічних наслідків 



Етап 3. Аналіз психологічних 
проблем 

висування первинних психологічних гіпотез відносно змісту 
психологічних проблем клієнта 

ідентифікація психологічних проблем та труднощів клієнта (у тому  числі і 
неусвідомлюваних (неосознаваемых – рос.) ним 

висування психологічних гіпотез відносно причин труднощів клієнта, 
механізмів їх виникнення і розвитку 

висновок про необхідність додаткових  даних анамнезу та поглибленої 
психодіагностики для перевірки психологічних гіпотез; здійснення заходів 

щодо їх збору 

перевірка зроблених припущень, відмова від помилкових психологічних 
гіпотез (на підставі отриманих даних) та висунення нових 

формулювання психологічного діагнозу 

формулювання психологічного висновку та інтерпретація його клієнту 

висновок про наявність у клієнта проблем, що виходять за межі 
компетентності психолога-консультанта 



Етап 4. Формулювання 
терапевтичної задачі 

формулювання разом з клієнтом попереднього варіанту консультативної задачі 
(мети консультування), виходячи із психологічного запиту і психологічних 

проблем клієнта 

аналіз сприятливості психологічного прогнозу 

оцінка реальних умов та можливостей вирішення консультативної задачі 

переформулювання разом з клієнтом консультативної задачі таким чином, щоб 
вона мала сприятливий прогноз та можливості для ефективного вирішення 

висновок  про потребу звернення за допоміжною консультацією до інших 
спеціалістів (до дефектолога, психіатра, сексопатолога та ін.) 



Етап 5. Рішення консультативної 
задачі 

спільне вироблення  з клієнтом тактик корекційних дій 

вибір доцільних у даних умовах способів  психологічної  допомоги, 
необхідних для досягнення поставленої мети 

підведення клієнта до самостійного рішення своїх психологічних 
проблем в процесі спілкування з ним; психокорекційна робота 

аналіз результативності психологічної допомоги 

Спостереження  віддалених  наслідків  та  збір даних  катамнезу 
(здійснюється за необхідністю) 


