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діяльності.	Разом	з	тим,	воно	необхідне	як	для	формування	особис-
тості,	так	і	для	підвищення	ефективності	діяльності	в	даній	сфері.	
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Охарактеризовано мотивацию учебы, выявлена специфика 
мотивации учебы в студенческом возрасте. Осуществлено эм-
пирическое исследование мотивации учебы студентов педаго-
гического заведения высшего образования. Выделено, что у 
студентов первого курса педагогического ЗВО доминирующими 
являются внешние мотивы учебы, а у четвертокурсников 
внутренние. Подчеркнуто, что результаты исследования да-
ют основания утверждать о важности педагогического влия-
ния на развитие у студентов ЗВО мотивации к учебе, а значит 
и к будущей профессиональной деятельности. 
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Представлено теоретичний аналіз особливостей психологіч-
ного консультування фахівців екстремальних видів діяльності. 
Особливу увагу приділено використанню такої консультатив-
ної техніки, як інтерпретація. Виявлено, що для клієнтів даної 
категорії слід використовувати техніку інтерпретації специ-
фічним чином, враховуючи ті параметри, які не мають зна-
чення при консультуванні інших категорій клієнтів. 
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Професії	екстремального	профілю	пов’язані	з	дією	найсиль-
ніших	 стресогенних	 факторів.	 Невизначеність	 обстановки,	 яка	
складається,	 постійне	 очікування	 небезпеки,	 необхідність	 без-
перервного	логічного	та	психологічного	аналізу	мінливої	обста-
новки,	напруження	уваги,	зіткнення	з	людським	горем	надають	
потужного	 і	 неоднозначного	 впливу	 на	 психіку	 людини,	 вима-
гають	 мобілізації	 всіх	 її	 фізичних	 і	 психічних	 можливостей	 для	
ефективного	вирішення	поставлених	завдань.	Тому	психологіч-
не	 консультування	 є	 важливим	 чинником	 збереження	 профе-
сійного	здоров’я	та	професійного	довголіття.		

Інтерпретація	у	психологічному	консультуванні	–	це	процес	
надання	 додаткового	 значення	 або	 нового	 пояснення	 внутрі-
шнім	 переживанням	 або	 зовнішнім	 подіям	 клієнта,	 або	 зв’язу-
вання	між	собою	розрізнених	ідей,	емоційних	реакцій	і	вчинків,	
вибудовування	 певного	 причинного	 зв’язку	 між	 психічними	
явищами	[1].	

Інтерпретація	як	узагальнення	передбачає	перехід	до	іншо-
го	 масштабу	 уявлення	 про	 ситуацію	 або	 приведення	 в	 єдину	
систему	розрізнених,	не	пов’язаних	у	свідомості	клієнта	деталей	
психологічної	 ситуації,	 що	 сприяє	 новому	 розумінню	 власних	
проблем;	 інтерпретація	 як	 аналогія	 за	 допомогою	 певного	 яск-
равого	 образу,	 метафори	 стимулює	 мислення	 клієнта,	 сприяє	
самостійному	 пошуку	 ним	 способів	 вирішення	 психологічної	
задачі	[2].	

Аналіз	 професійної	 діяльності,	 професійно-важливих	 якос-
тей	 особистості,	травматичного	досвіду	тощо	дозволив	 нам	ви-
значити	 специфіку	 консультування	 фахівців	 екстремального	
профілю	діяльності.	Це:	ускладнений	процес	встановлення	кон-
сультативного	 контакту	 та	 складання	 контракту,	 опір	 процесу	
консультування	 загалом,	 низька	 рефлексивність,	 особливості	
запитів	 і	 мотивів	 звернення	 за	 допомогою,	 гендерний	 аспект,	
низька	 готовність	 до	 прийняття	 інтерпретацій,	 амбівалентність	
почуттів	і	/	або	алекситимія	і	т.п.	Все	це	висуває	особливі	вимоги,	
як	до	процесу	консультування,	так	і	до	особистості	консультанта.	

Інтерпретація	–	складна	техніка.	Для	того	щоб	використову-
вати	 її	 правильно,	 слід	 враховувати	 ряд	 додаткових	 моментів:	
1)	готовність	клієнта	до	прийняття	інтерпретації,	пропонованої	
консультантом;	 2)	адекватність	 даного	 моменту	 бесіди	 для		
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формулювання	 інтерпретації.	 Для	 того	 щоб	 інтерпретація	 була	
прийнята,	 вона	 повинна	 бути	 у	 певному	 сенсі	 очевидною	 для	
клієнта,	 тобто	 безпосередньо	 випливати	 з	 того,	 що	 докладно	
обговорювалося	за	час	бесіди.	Пропонована	інтерпретація	буду-
ється	консультантом	 на	 підставі	власних	гіпотез	 та	 інформації,	
що	 підтверджує	 або	 спростовує	 їх.	 При	 інтерпретації	 консуль-
тант	 випереджає	 свідомі	 вербалізації	 клієнта	 настільки,	 щоб	
стимулювати	подальше	обдумування,	але	все	ж	не	до	такої	міри,	
щоб	клієнт	безнадійно	відстав.	

Види	інтерпретацій,	які	використовуються	у	процесі	консу-
льтування	фахівців	екстремального	профілю:	

 Асоціативна	інтерпретація.	У	цьому	варіанті	інтерпрета-
ції	консультант	пропонує	гіпотезу,	яка	встановлює	зв’язок,	вка-
зує	на	асоціацію	між	явними	або	неявними	думками	і	почуттями	
клієнта.	Розрізняють	чотири	основні	форми	асоціацій:	1.	За	поді-
бністю.	 Консультант	 може	 об’єднувати	 дві	 ідеї	 із	 схожим	 зміс-
том.	 2.	 За	 контрастом.	 Консультант	 може	 виявляти	 асоціацію	
між	 двома	 несхожими	 речами.	 3.	 За	 суміжністю.	 Консультант	
може	виявляти	асоціацію	між	речами,	суміжними	у	часі	або	про-
сторі.	4.	За	віддаленістю.	Консультант	може	виявляти	асоціацію	
між	ідеями	чи	почуттями,	розділеними	у	часі	або	просторі.	У	всіх	
випадках	 асоціативної	 інтерпретації	 консультант	 може	 пов’я-
зувати	один	з	одним	почуття	або	ідеї,	які	виявлялися	на	попере-
дніх	сеансах,	 і	які	мають	якесь	відношення	до	почуттів,	вислов-
люваним	клієнтом	зараз.		

 Навідні	 інтерпретації.	 У	 цьому	 випадку	 консультант	 на-
тякає	клієнту	на	певні	ідеї	та	почуття,	пов’язані	з	уже	актуалізо-
ваним	матеріалом.	Мається	на	увазі,	що	ці	 ідеї	 і	почуття	«несві-
домо	 представлені»	у	матеріалі	клієнта,	 хоча	 і	 не	вербалізовані	
ним	 свідомо.	 Навідна	 інтерпретація	 відрізняється	 від	 власне	
інтерпретації	тим,	що	у	бесіду	не	привносить	нічого	нового	–	за	
винятком	того,	що	«несвідомо»,	вельми	неявно	малося	на	увазі	у	
висловлюваннях	клієнта.	При	власне	інтерпретації	увазі	клієнта	
пропонуються	 гіпотези	 або	 смислові	 паралелі,	 які	 консультант	
може,	 як	 вважати,	 так	 і	 не	 вважати	 неявно	 представленими	 у	
матеріалі	клієнта.	

У	навідних	інтерпретаціях	виділяють	п’ять	різновидів.	1.	Зада-
юча	темп	 інтерпретація.	 У	 цьому	випадку	 консультант	 формулює	
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відображення	 таким	 чином,	 щоб	 дещо	 прискорити	 темп	 для	
клієнта.	Консультант	лише	трохи	випереджає	мислення	клієнта,	
однак	саме	у	тому	напрямку,	в	якому,	як	він	вважає,	підсвідомо	
рухається	сам	клієнт.	2.	Селективна	інтерпретація.	Застосовуючи	
цей	тип,	консультант	вибірково	виділяє	ті	почуття	чи	ідеї,	вира-
жені	 клієнтом,	 які	 консультант	 вважає	 терапевтично	 значущи-
ми,	хоча	клієнт	і	не	вбачав	у	цих	почуттях	чи	ідеях	подібних	осо-
бливостей.	 3.	 Інтерпретація	 за	 допомогою	 ярликів.	 У	 даному	
випадку	консультант	використовує	деякі	з	поширених	у	психо-
логії	ярликів,	які,	можливо,	допоможуть	клієнту	краще	зрозумі-
ти	 ситуацію.	 4.	 Інтерпретація	 нездорових	 або	 неспроможних	
психологічних	установок.	5.	Гумористична	інтерпретація.	У	цьо-
му	 різновиді	 інтерпретації	 консультант	 вдається	 до	 гумору,	
який	допомагає	клієнтові	знайти	перспективу,	допомагає	краще	
переносити	 тривожність,	 яка	 нерідко	 забирає	 сили,	 необхідні	
для	прийняття	рішень.	

Зміст	інтерпретацій	визначається	конкретною	стадією	кон-
сультаційного	процесу.	Основна	мета	використання	інтерпрета-
цій	у	консультуванні	фахівців	екстремального	профілю	–	у	здій-
сненні	самоінтерпретацій,	відображенні	почуттів,	розвитку	реф-
лексивності.		
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Представлен теоретический анализ особенностей психологи-
ческого консультирования специалистов экстремальных ви-
дов деятельности. Особое внимание уделено использованию 
такой консультативной техники, как интерпретация. Выяв-
лено, что для клиентов данной категории следует использо-
вать технику интерпретации специфическим образом, учи-
тывая те параметры, которые не имеют значения при кон-
сультировании других категорий клиентов. 
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