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В статті розкривається коротка історія психологічної допомоги по телефону, 

моделі діяльності Телефонів Довіри, дається визначення поняття «Телефон довіри». 

Аналізуються методологічний підхід в телефонному консультуванні, який 

ґрунтується на принципах кризової інтервенції та короткострокової позитивної 
терапії. Для проведення психокорекційної роботи по телефону використовуються 

прийоми короткострокової психотерапії. 
 

The article exposes brief history of psychological aid on the telefone, Trust Telefone 

work models and defines “Trust Telefone” concept. Methodological approach in 

consulting on the telefone based on principles of crisis intervention and brief positive 

therapy is analized. Brief positive therapy methods are used for psychological correctinal 

work. 

 

Служби екстреної психологічної допомоги по телефону - “Телефони довіри” - 

стали невід»ємною частиною системи соціально-психологічної допомоги 

населенню. Помітно зростаючий за останній час рівень теоретичних знань і 
накопичений досвід практичної роботи в цій галузі дозволяє виділити її як 

самостійну і специфічну спрямування соціальної роботи.  

Ступінь і швидкість змін у сучасному суспільстві приводять до того, що людина 

поглинається юрбою, і це загрожує її основній цінності як індивідуума. Навіть 

будучи оточеною великою кількістю людей, людина часто почуває себе ізольованою 

і емоційно страждає. 

Міжособистісного спілкування найчастіше настільки недостатньо, що деяким 

людям стає важко знайти кого-небудь, з ким можна поговорити і щиро обмінятися 

думками.  

Поліпшення комунікативної технології саме по собі не стало поліпшенням 

значимих людських контактів. 

Якщо хтось хоче поговорити, то необхідно, щоб була інша людина - той, хто 

слухає. Стає все більш складно знайти слухача. 

Внаслідок цього група людей, що володіють інтуїцією, солідарністю й 

соціальною винахідливістю, організувала служби телефонної допомоги у формі 
неурядових організацій. 

Ці служби пропонують тимчасову, але миттєво доступну підтримку кожному, хто 

самотній, втратив надію, переживає стрес або близький до самогубства. 

Слухаючі прагнуть допомогти людині, що дзвонить, прояснити свій досвід і 
збільшити усвідомлення своїх власних ресурсів для продовження життя. 

Такі служби створені й продовжують діяти на базі цінностей, що містяться в 

Міжнародній Декларації прав людини Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, 

служби підтверджують: достоїнство всіх людей; право на повагу до своїх думок, 



бажань і того, заради чого людина живе; право виражати себе своїми власними 

словами. (Преамбула етичної хартії Міжнародної федерації невідкладної телефонної 
допомоги (Прийнята Генеральною Асамблеєю IFOTES, Ізраїль, липень 1994 р.).(6) 

Історія становлення телефонної служби психологічної допомоги населенню 

ведеться з початку століття. В 1906 році пастор Уоррен заснував у Нью-Йорку так 

названу “Лігу - врятуйте життя”, метою якої було надання моральної й 

психологічної допомоги по телефону. 

У Європі служба психологічної допомоги по телефону була створена тільки 

після другої світової війни. В 1948 році психіатри X. Хофф й Є. Рингель 

організували центр “Лікарська допомога людям, які втомилися від життя”. Тоді 
вперше були об'єднані в єдиному комплексі телефонна служба й очний прийом. 

Однак, найбільший поштовх розвитку телефонної допомоги був даний в 1953 році й 

пов'язаний з діяльністю англіканського священика Чада Вари, засновника руху 

добровольців-непрофесіоналів, на допомогу тим, хто потребує підтримки й участі. 
За цим рухом закріпилася символічна назва “Самаритяни”. Створена в рамках цього 

руху телефонна служба дружньої допомоги людям, схильним до самогубств є 

прообразом численних центрів, що виникли згодом у різних країнах миру. 

Мережа служб телефонної допомоги постійно множилася й розвивалася, і для 

взаємної підтримки в Женеві в 1959 році був створений Міжнародний центр 

інформації для цих організацій, а в 1960 - проведена перша зустріч працівників 

невідкладної допомоги зі штаб-квартирою в Женеві. Невдовзі “самаритяни” стали 

поширювати свій досвід за межі Англії й перетворилися в самостійну 

інтернаціональну організацію “Befrienders International” (“Міжнародна дружня 

допомога”). У цей же час у країнах Азії й Австралії телефонні служби, названі 
“Лініями життя”, об'єдналися в “Life Line International” (Міжнародні Лінії життя). (6, 

12) 

Тепер у світі працює близько 300 центрів “Befrienders International”, де 

добровольці допомагають людям, близьким до самогубства або зневіреним. Такі 
служби забезпечують для осіб у кризовій ситуації негайний зв'язок по телефону з 
співчуваючим анонімним слухачем, що володіє особливою технікою роботи з 
клієнтом по телефону. Спочатку служби організовувалися як центри по 

попередженню самогубств. По мірі розвитку “ліній допомоги” (“гарячих ліній” - 

hotline), вони починають виконувати все зростаючу кількість “кризових послуг” і 
використовуються особами, що переживають будь-який вид емоційної кризи: 

проблеми, пов'язані з сімейним життям; адаптація до нових умов, вагітність й 

аборти, шкільні конфлікти й т.д. Дослідники вважають, що телефонні служби 

виражають тенденцію більш пізнього розвитку в історії виникнення “кризової 
інтервенції” і відбивають досвід професіоналів і добровольців, що почали 

наприкінці 60-х років організовувати безкоштовні клініки, притулки для підлітків, 

що втекли з будинку й інші неофіційні громадські центри допомоги. 

Серед назв, що визначають цей напрямок у наданні телефонної допомоги, 

найбільш часто використовуються наступні: Кризова лінія (Crisis Line); Гаряча лінія 

(hotline); Лінія допомоги (Help Line); Телефон довіри; Лінія життя (Life Line); 

Міжнародна дружня допомога (Befrienders International). Засноване в Європі 



об'єднання телефонних служб швидкої допомоги, відомо за назвою Міжнародна 

Федерація Служб Невідкладної Телефонної Допомоги -  IFOTES.  

Виділяють різні моделі діяльності Телефонів довіри. Першим з таких критеріїв 

є їх диференціація за орієнтацією на ту або іншу “аудиторію” (по “віковій”, 

“проблемній” або “соціальній” ознаці). 
Така диференціація або спеціалізація телефонних ліній властива: 

• великим містам, де існує кілька центрів телефонної допомоги, що приводить до їх 

спеціалізації як пошуку особливої ніші в сфері надання допомоги; 

• великим центрам, де існує кілька телефонних ліній.  

Спеціалізація Телефону довіри здійснюється завдяки певній орієнтації на зміст 

роботи: 

1. Орієнтація на певний вік : дитячі,   підліткові,   молодіжні,   “дорослі”,   для людей 

похилого віку; 

2. Орієнтація на особливу категорію абонентів : ті, які переживають горе, ті, які 
зазнали насильства (для жінок, для дітей і підлітків), і т.д.  

Другою моделлю Телефонів довіри, виходячи із завдань, що стоять перед 

службою, стали телефонні служби різних державних організацій і відомств.  

Телефони довіри, що створюються при них, повинні в першу чергу за задумом 

організаторів сприяти ефективному виконанню завдань організації або відомства, 

(Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, Митна служба,  наркологічний  

диспансер  і т.д.)  Ці державні, професійні служби телефонів довіри, в основному 

орієнтовані на одержання від населення необхідної інформації, консультування 

населення з питань діяльності організації або відомства. 

Третьою моделлю Телефонів довіри стали тимчасово створювані служби для 

реалізації конкретних політичних завдань, наприклад, для проведення 

передвиборчої кампанії. Телефон довіри президента може збирати відомості про 

виплату пенсій по країні протягом певного обмеженого часу. При цьому як існували 

так й існують телефони приймалень і т.д., по яких громадяни можуть подзвонити в 

будь-який час. Однак для реалізації конкретного завдання, для досягнення 

необхідної активності населення використовується добре зарекомендоване себе в 

суспільстві словосполучення “Телефон довіри”. 

При існуючому різноманітті моделей Телефону Довіри можна виявить кілька 

тенденцій у визначенні поняття. 

Перша тенденція пов'язана із визначенням ситуації, з якої звертаються на 

Телефон Довіри. Телефон Довіри - це служба, у яку звертаються при переживанні 
складних, важких, критичних, екстремальних або просто проблемних ситуацій, коли 

респондент сам не може знайти вихід, переживає психологічний стрес або 

утруднення.  

Друга тенденція пов'язана з визначенням характеру діяльності консультантів 

Телефону Довіри. Ця діяльність розуміється як допомога тому, хто звернувся. 

Змісту допомоги - одержати пораду, відчути моральну підтримку, знайти відповідь 

на питання, роз'яснити життєву ситуацію, вилити душу, виплеснути біль, одержати 

опору в житті й дружнє співчуття, висловитися й виговоритися, допомога по зміні 
емоційного стану: заспокоїти й заспокоїтися, допомогти пережити стрес, зняти 

напругу, поділитися переживаннями. 



Третя тенденція пов'язана з визначенням особливостей діяльності   
консультантів Телефону Довіри. На Телефон Довіри звертаються для того, щоб 

опинитися в атмосфері розуміння, довіри, коли вислуховують, поважають думки 

співрозмовника. 

Четверта тенденція пов'язана з визначенням особливостей організаційної 
діяльності служби Телефону Довіри, такими як відсутність візуального контакту, 

особлива атмосфера захищеності клієнта, повага до клієнта. 

П'ята тенденція пов'язана з визначенням певної категорії людей, для яких 

існує Телефон Довіри.  

Підбиваючи підсумок можна зробити висновок, про те, що Телефон довіри - 

це служба, у яку може звернутися кожний у проблемних (кризових) життєвих 

ситуаціях, щоб одержати допомогу й, при цьому, бути впевненим в особливій 

атмосфері захищеності, розуміння й довіри. Як можна побачити, подібне розуміння 

Телефону довіри поширюється на всі три зазначені вище моделі служби. 

Одним  із загальноприйнятих  у телефонному  консультуванні методологічним 

підходом є “Befriending”. Дане поняття було уведено Чадом Вара, засновником 

громади “Самаритян”. Як раніше ми відзначали, ця громада ставила своїм завданням 

превенцію суїцидів. По своїх основних характеристиках методологічно 

“Befriending” дуже близький до основних положень клієнт-центрованої психотерапії 
К. Роджерса. 

“Befriending” (“бути друзями”)  або “терапія вислуховування” була уведена на 

зорі існування “Самаритян” внаслідок спостереження за людьми, що зверталися за 

допомогою до священика Чада Вари. Багато хто приходив дякувати за підтримку, 

інші - просити ради. Однак часто траплялося так, що “клієнти” не могли дочекатися 

зустрічі. Очікуючи зустрічі, відвідувачі в суб'єктивно-важкій життєвій ситуації 
знаходили вирішення своїх проблем у спілкуванні зі звичайними людьми - 

неспеціалістами-добровольцями, які перебували в цьому ж приміщенні й пригощали 

гостя кавою. Гість, стомлений очікуванням, відчуваючи щирий інтерес і 
занепокоєння з боку добровольців про його долю, починав вимовлятися. Клієнта 

слухали дуже уважно, не перебиваючи, не прагнучи апелювати до свого життєвого 

досвіду, не намагалися інтерпретувати його поведінку яким-небудь чином або дати 

пораду. Доброзичлива, напружена увага слухача дозволяло зняти емоційну гостроту 

кризової ситуації. Характерні для кризових реакцій переживання самотності 
змінювалися почуттями спільності з іншими. Низька самооцінка, викликана 

безрезультатними спробами виходу з кризи й втратою контролю над ситуацією, що 

травмує, у момент промовляння підвищувалася, так створювалася атмосфера 

високої значимості того, що викладалося. Часто після того, як людина вимовлялася, 

вона запитувала слухача, що він думає, як він повинен діяти, а доброволець 

(волонтер) лише говорив, що він не знає, тому що не експерт й обертав питання до 

самого промовця: “Як Ви думаєте, що можна зробити...”. “Якщо Ви вважаєте це 

правильним, то робіть...” Ця ідентифікація з людиною в тривозі згодом була названа 

“Befriending”. Це схоже на внутрішній діалог, винесений зовні, телефоніст виконує 

роль чесного доброзичливого дзеркала. Мета роботи - взаєморозуміння, відкритість  

між  співрозмовниками,  особлива  атмосфера  довіри, що сприяє діалогу двох 

поважаючих і приймаючих один одного людей, виникнення сповіді, що очищує. 



Досить рідке явище у звичайному житті, що припускає повну заглибленість у 

співрозмовника, максимальну щирість і чесність. 

Виділяючи основні принципи “Befriending” більшість авторів зупиняються на 

наступних:  

• природність, спонтанність і позитивне відношення до всіх абонентів;  

• співробітник “Телефону довіри” не повинен перебивати, висловлювати без 
потреби свої думки, оціночні судження, критикувати й повчати абонента;  

• співробітник “Телефону довіри” повинен говорити мовою абонента, бути 

максимально зрозумілим, дотримуватися послідовності розповіді абонента й не 

пропонувати свою точку зору навідними й уточнюючими питаннями й т.д. 

Міжнародні норми надання невідкладної телефонної допомоги (Прийняті 

Генеральною Асамблеєю IFOTES, Ізраїль, липень 1994 р.): 

§ 1. Екстрені телефонні служби доступні в будь-який час для будь-якого, 

бажаючого звернутися до них, незалежно від віку, статі, релігії або національності. 
§2. Всі що дзвонять мають право бути вислуханими й право на повагу незалежно 

від їх вірувань, переконань або вибору. 

§3. Слухання в екстреній телефонній службі відбувається в дусі доброзичливості 
й відкритості стосовно того хто дзвонить. 

§4. Деталі всіх дзвінків, особливо такі, що стосуються приватного життя того, хто 

дзвонить, залишаються абсолютно конфіденційними. 

§5. Ті, хто дзвонить і слухає мають право залишатися анонімним. 

§6. Слухаючі взагалі є відібраними добровольцями, що пройшли тренінг і 
працюють під спостереженням (супервізією). Для того щоб постійно поліпшувати 

якість слухання. 

§7. Слухаючі не просять у винагороди у того, хто дзвонить. (6) 

Дуже важлива частина телефонної допомоги - атмосфера розуміння, 

прийняття й підтримки допомагає клієнту відчути себе більше впевненим, 

значимим, дає можливість спокійно оцінити свої й чужі вчинки, позбутися відчуття 

занедбаності й ізоляції, що віднімають сили й робить проблеми суб'єктивно такими, 

що не вирішуються. 

Серед особливостей телефонної комунікації фахівці відзначають наступні: 
- просторові особливості - консультант може впливати на того, хто звернувся, 

який перебуває від нього на великій відстані;  
- максимальна анонімність - при особистому звертанні до фахівця анонімність 

є неповною, тому що консультант спілкується віч-на-віч із клієнтом. Контакт по 

телефону забезпечує максимальну анонімність; 

- можливість перервати контакт - телефонний консультант надає можливість 

перервати бесіду в будь-який момент;  

- ефект обмеженої комунікації - обіг по телефону здійснюється по єдиному 

акустичному каналу. Це приводить до звуження потоку інформації, яким 

обмінюються співрозмовники. Телефонна комунікація в силу винятково 

акустичного й майже повністю вербального характеру обумовлює переорганізацію 

мовної діяльності абонента. Це сприяє когнітивному оволодінню абонентом 



психотравмуючою ситуацією, полегшує формування її реалістичного прийняття й 

перехід до конструктивної особистісної позиції. Ефект обмеженої комунікації 
характеризується більшою послідовністю, внутрішньою організованістю, 

систематизацією психотерапевтичної бесіди, приводить до більш структурованого й 

логічного викладу проблем абонента. Крім того, виділяється ще один феномен 

телефонного консультування - при відсутності зорового сприйняття, ті хто 

звернувся часто ідеалізують телефонного консультанта; 

- ефект довіри - хоча співрозмовники можуть перебувати на значній відстані 
один від одного, їх голоси звучать у безпосередній близькості, тобто абонент і 
консультант в певному сенсі перебувають поруч. Ця властивість телефонного 

зв'язку сприяє швидкому формуванню довіри в бесіді, полегшує включення в 

обговорення глибоко особистих проблем.  

Потрібно наголосити, що перші “Телефони довіри” створювалися як служби 

екстреної психологічної допомоги людині, що перебуває в кризі. Звідси особлива 

увага в методології роботи завжди приділялося основним принципам “кризової 
інтервенції”. 

Ефективна кризова інтервенція (4, 10) базується на 5 принципах, внесених в 

науку В. Хаусмэном і Д. Ріочем в 1967 році: невідкладність допомоги, близькість 

ситуації, взаємовідповідальність, соціальна підтримка, позитивне підкріплення.  

1. Невідкладність. Ефективність кризової інтервенції залежить від невідкладності 
програми допомоги. Ми знаємо, що будь-яка проблема, пов'язана з кризою має 

тенденцію до ригідності в часі. Під час кризи людина відкрита змінам, і чим швидше 

ми зможемо працювати з нею, тим більше ми зводимо до мінімуму можливу 

деградацію особистості й ефективно вирішуємо проблему, забезпечуємо 

індивідуальне функціонування особистості. Терапевтичний потенціал 

невідкладності допомоги не може бути переоцінений. Невідкладність втручання 

також підвищує самооцінку, цінність себе як індивіда. 

2. Близькість ситуації. Рішення проблеми в тому середовищі, де вона з'явилася, 

буде найефективнішим. Коли ми маємо справу з особистістю «в середовищі», у 

якому виникла проблема, немає потреби переводити її в інше середовище, потрібне 

рішення може бути знайдене через позитивні соціальні аспекти її оточення. Знайоме 

оточення буде більш прийнятним для особистості. У той же час для рішення 

проблеми таким чином людина не втрачає індивідуальних рис і своєї ролі в цьому 

середовищі. Через труднощі, які в неї є, її роль може бути тимчасово припинена, але 

через її «невідстороненість» від свого середовища, її роль у ньому може бути 

швидко відновлена.  

3. Взаємовідповідальність. Клієнт, що переживає кризу, повинен бути здатним 

приймати відповідальність на себе в роботі з консультантом при вирішенні його 

проблеми. Це не важко, тому що клієнт випробовує “біль” і сам хоче розв'язати 

свою проблему. Він несе свою частину відповідальності за свої дії. Його робота над 

ситуацією припускає як пасивну, так й активну роль у взаємодії з консультантом. Це 

означає, що він не діє сам по собі, але разом з консультантом. Адекватність і 
правильність ухвалення рішення залежить у цьому випадку від них двох, не може 

бути правильного готового рецепта консультанта. 



4. Соціальна підтримка. Один з найбільш важливих елементів кризової інтервенції 
- зв'язати клієнта, що перебуває в кризі, з найбільш значимими людьми з його 

оточення, які будуть підтримувати його на шляху виходу із кризи (відновити себе). 

Людина в проблемній ситуації втрачає точку опори. Одне із завдань - допомогти їй 

знайти зв»язки серед соціального оточення, які допоможуть їй відновити себе. Вони 

дадуть їй підтримку в самоповазі, соціальному прийнятті. Необхідно підтримувати 

його взаємини з людьми, які чекають на поліпшення. Важливо для консультанта 

сфокусувати клієнта на тих людях, які мають найбільш важливе значення в його 

житті. Використовуючи оточення як підтримку, для зворотного зв'язку, ми 

підкреслюємо для особистості його важливість і цінність, ми очікуємо, що вона 

поверне собі свої позиції в громаді. 
5. Позитивне підкріплення. Робота з клієнтом повинна будуватися на активізації 
потенційних ресурсів, які він має, використовуючи позитивні, здорові аспекти його 

особистості, і можливості нового знаходження поваги в родині, оточенні й також 

знаходження самоповаги. Людина в кризі занурена у своє горе, її самооцінка 

знижена. У такий же спосіб вона схильна оцінювати відношення до неї інших - 

негативно. Позитивні очікування консультанта можуть допомогти клієнту 

перебороти ці негативні тенденції й побачити “світло в кінці тунелю”, побачити, що 

рішення може бути позитивним. Консультант може зруйнувати в такий спосіб 

негативне світосприймання клієнта й перемістити його в поле нейтральних або 

позитивних оцінок. Якщо консультант розглядає клієнта в кризі з позитивної точки 

зору, то і родина клієнта й інші залучені в ситуацію люди будуть схильні розглядати 

його також позитивно 

Такий підхід припускає відношення до клієнта, близьке за духом 

гуманістичній психології К.Роджерса: (1) відношення до людей, що переживають 

кризу як до нормальних, без використання термінів, що стосуються хвороби або 

здоров'я; (2) відношення до клієнтів у термінах їх здатності впоратися з ситуацією, 

їх сил і їх ресурсів, їх здатностей у вирішенні завдань, (3) підкреслення здорових, а 

не патологічних або хворих аспектів індивідуальності. (7, 8, 9) 

До  специфічних,  визначених  специфікою телефонного обігу особливостей 

відноситься неможливість контролювати взаємозв»язки клієнта, і, у зв'язку із цим, 

орієнтація на короткострокову терапію. Тому до більш приватних принципів 

звичайно відносять принципи короткострокової позитивної терапії: 
1. Позитивний підхід - опора на ресурси клієнта. Консультант принципово фіксує 

свою увагу не на проблемі, а на сильних, успішних, збрежених сторонах людини. 

Для клієнта його проблема і його ресурси не пов'язані один з одним. Важливо 

виявити й мобілізувати ці наявні ресурси для подолання проблеми. Несподівана для 

клієнта позитивна спрямованість мислення консультанта стимулює його самого до 

пошуку ресурсів. 

2. Використання тільки позитивного підкріплення. Репліки консультанта 

спрямовані на підкріплення руху клієнта  в бік подолання проблеми. Більшість цих 

реакцій спонтанні, є вираженням  інтересу  й  поваги  до  можливостей  клієнта. 

Підкріплюються в такий спосіб не тільки його дії й ідеї, але й наміри. 

3. Принцип утилізації. Для вирішення проблеми можуть розглядатися й 

використовуватися його особистісні якості, фізичні особливості, соціальне 



оточення, його тимчасові, матеріальні, географічні, культурні обставини, його 

знання, уміння, переконання й т.д. Можна сказати, що процес консультування 

нагадує "готування супу із сокири". 

4. Принцип економічності втілюється в правилі: "Не лагодьте те, що не зламано". 

У короткостроковій позитивній психотерапії підкреслюється, що якщо вдається 

домогтися зміни неефективного паттерна, звичного стереотипу емоційного й 

поведінкового реагування, то виникає ефект "брижі" ("ripple effect") - запускається 

ланцюжок когнітивних, емоційних, поведінкових змін, які опосередковуються 

реакціями соціуму. Такий ланцюжок змін перетворює суб'єктивну ситуацію клієнта, 

і тим самим, не може не впливати на особистісний рівень людини. 

5. Клієнт - як експерт. М. Еріксон сказав: "Кожен клієнт знає вирішення своєї 
проблеми; єдине, що йому невідомо, це те, що він це знає". 

6. Орієнтація на майбутнє. Самі клієнти часто звернені в минуле як джерело 

проблем. У цьому випадку консультант може йти слідом за клієнтом і говорити про 

минуле, однак для нього минуле - ще одне джерело ресурсів. 

7.  Принцип  співробітництва. Завдання консультанта налагоджувати 

співробітнитство з клієнтом. 

8.   Гумор. Використання різних гумористичних засобів пов'язано з прагненням 

максимально усунути напругу, що перешкоджає розкріпаченню творчого 

потенціалу, роботі фантазії. 

9. Відношення до симптому як адаптивному стереотипу, що сполучається із 
зовні вираженою нефіксацією уваги на ньому -замість відношення до симптому як 

"мішені" психотерапії. Замість розмови про симптом можна обговорювати інші, 
конструктивні способи досягнення адаптації або мети. (13) 

Для успішного проведення власне психокорекційної роботи найчастіше 

використовуються наступні прийоми короткострокової психотерапії: 
Структурування ситуації. Здійснюється консультантом за допомогою 

відповідних до ситуації питань. Правильно ставлячи питання у свідомості абонента 

формується об'єктивна і послідовна картина психотравмуючої ситуації в її розвитку. 

Подолання винятковості ситуації. Використовується у випадку, коли той, хто 

звернувся вважає, що критична ситуація (зрада чоловіка, розпад родини) 

складається в нього в силу його особистісних недоліків і помилкових дій, в той час 

як аналогічні ситуації зустрічаються в житті досить часто. Цей прийом може 

порушити спілкування, коли абонент чекає “погладжування”, підтримки, а замість 

цього отримує: “Ваша ситуація банальна”. 

Включення ситуації в контекст життєвого шляху. Психотравмуючі події часто   

сприймаються людиною як несподівані, раптові й тому непереборні. Розкриваючи 

послідовність розвитку ситуації, консультант показує її зв'язок з попередніми 

подіями й, тим самим, відкриває можливість її зміни. 

Зняття гостроти ситуації. Абоненти Телефону Довіри часто вважають, що 

критичні обставини жадають від них негайного вирішення. У таких випадках 

співробітник телефону довіри підкреслює, що у клієнта є час на обмірковування й  

ухвалення рішення. 



Терапія успіхами й досягненнями. Розповідаючи про себе, клієнт повідомляє й про 

свої труднощі, які йому доводилося переборювати. Консультант тактовно 

підкреслює ці успіхи, формуючи в співрозмовника уявлення про себе як про 

особистість, здатну до подолання труднощів, що підвищує його самооцінку. Цей 

прийом, являючи метод непрямої сугестії, представляється дуже ефективним при 

впливі на кризові переживання й повинен неодноразово повторюватися протягом 

усього процесу терапії. 
Формулювання ситуації. Нерідко, повідомивши всю значиму інформацію, клієнт 

зазнає труднощів у її рефлексивному оволодінні. Тоді консультант повинен 

висловити точне формулювання пережитої абонентом ситуації. Цей прийом 

ефективний у гострих кризових ситуаціях, при суицидальных намірах пацієнта. Він 

допомагає раціоналізувати що відбувається, інтелектуально опанувати й реалістично 

прийняти. Крім того, він створює у людини уявлення про те, що якою б не була 

важкою його проблема, вона може бути зрозуміла іншими людьми. Тим самим у 

людини зменшуються суїцидальні переживання самотності і безпорадності. 
Пошук джерела емоцій. Тим, хто звернувся пропонується встановити 

безпосередні причини свого емоційного стану (“Що саме в цій ситуації так Вас 

ранить?”). Цей прийом допомагає абоненту усвідомити зв'язок між вчинками 

значимого іншого й власними емоціями. 

Фокусування на ситуації. Деякі клієнти намагаються нескінченно обговорювати 

свій емоційний стан і соматичні симптоми. Бажаючи одержувати постійні 
погладжування й зловживаючи емпатією, вони йдуть від обговорення суті ситуації. 
Консультантові необхідно повернути абонента до обговорення конкретних планів 

виходу із ситуації, рішенню проблеми. 

Інтерпретація. Якщо абонент у процесі бесіди не знайшов шляхи вирішення 

ситуації, консультант може допомогти йому, висловлюючи гіпотези про можливі 
способи її розв»язання. 

Планування. Психолог спонукає клієнта до вербального оформлення планів 

майбутньої діяльності. 
Вербалізація почуттів консультанта. Цей прийом дає абоненту можливість 

одержати зворотний зв'язок, зрозуміти, як консультант ставиться до його 

повідомлення й що відчуває консультант, розмовляючи з ним (“Я відчула радість від 

того, що Ви знайшли рішення”, “Я розгублена, не знаю, що й сказати вам”, “Ви мене 

засмутили своїм повідомленням”, “Я почуваю задоволення від розмови з вами”). 

Утримання паузи. Цілеспрямоване мовчання надає абоненту можливість виявити 

ініціативу, стимулює вербалізацію розроблених ним планів поведінки. Мовчання 

знижує темп бесіди, дає клієнту час для розгляду альтернатив, для ухвалення 

рішення, зменшує афективну напругу. Утримання паузи, або “мовчання, що 

схвалює” - один з важливих прийомів з абонентами, що мовчать. Час утримання 

паузи залежить від багатьох причин, зокрема, від швидкості мови абонента, від його 

емоційного стану. (1, 3, 13) 

Отже, консультант Телефону Довіри повинен володіти й уміло використати у 

своїй роботі різноманітні способи й прийоми психологічної допомоги. Тільки 

сполучення різних технік і методів може привести до найбільшого психологічного 

(психотерапевтичному) ефекту. 



На закінчення хотілося б сказати, що більшість систем психотерапії 
приймають тезу, що взаємодія віч-на-віч є необхідною для ефективної терапії. Це 

припущення вважається саме собою зрозумілим для "справжньої" терапії, що 

завжди відносило телефонне консультування до категорії "несправжньої терапії". 

Однак телефонне консультування забезпечує нову якість терапевтичного 

обслуговування  й заслуговує   визначення   як   спеціальний   спосіб   надання 

психологічної допомоги. Служба консультування по телефону забезпечує більшу 

доступність, оскільки особистість перебуває так близько до контакту, здатному 

допомогти, наскільки вона близька до телефону. 

Цю же думку висловив Никлаус Дж. Цемпа - директор "Dargebotene Hand" 

("Рука допомоги") у Цюріху" у передмові до книги Вілфрида Вебера: “На самому 

початку своєї діяльності В. Вебер зрозумів, що телефонне консультування - 

незалежно від того, виконується воно професіоналами або непрофесіоналами - це 

особлива галузь надання допомоги. Телефонний зв'язок пропонує особливі 
можливості, але й накладає обмеження. Цей спеціальний вид консультування, з 
одного боку, опирається на загальноприйнятні психологічні знання, але, з іншого 

боку, підкорюється своїм власним законам. У телефонному консультуванні 
особливо високу цінність здобуває навчання поведінці, що сприяє встановленню 

взаємин. Цей особливий вид психосоціальної допомоги вимагає спеціального    

навчання й подальшого вдосконалювання”. 
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