
  Вас  вітає віртуальний кабінет   

  практичного психолога коледжу 

Шановні батьки, викладачі, студенти, учні у зв’язку з 

державними карантинними заходами, спричиненими 

пандемією COVID-19 психологічну підтриму ви 

можете отримати дистанційно за допомогою 

контактних даних які вказані нижче. 
 

Хитра Ірина Олександрівна 

 Контактні дані: 

телефон/ вайбер+380 966502350                                                       

Електронна адреса doviraltk@gmail.com  

Сторінки у facebook:                                            

https://www.facebook.com/pitrumkaltk/notifications/                                               

https://www.facebook.com/karjraltk/notifications/ 
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Буває, зустрінеш знайомого: вигляд у нього понурий, голова 

опущена, ні на кого не дивиться, що не скажеш йому, – нічому не 

радіє, ніщо його не цікавить. “Що з тобою? Ти захворів?” – “Ні, я 

здоровий, у мене болить душа… 

Здавалося б, болить зуб — до стоматолога, зламав руку — 

до травматолога, не працює телевізор — у майстерню з 

ремонту побутової техніки. А куди ж іти, якщо болить душа? Є, 

звісно, варіант: можна звернутися до психолога чи 

психотерапевта, але ж психолог, психотерапевт, психіатр для 

більшості немає ніякої різниці. Побутує думка, що всі вони 

працюють із психами. 

Найчастіша реакція на слово «психолог»: «мені це 

не потрібно», «моя дитина що психічно хвора?» або «що я — 

псих?». Навіть якщо людина розуміє, що в неї є певні проблеми, 

вона не поспішає звертатися за допомогою, бо не знає куди і 

до кого. 



Адже практика показує що, багато з тих, хто обрав саме цей 

шлях, стикаються з такими стереотипами: 

• до психологів ходять одні «психи»; 

• до психологів ходять слабаки; 

• я сам собі психолог або мій друг найкращий для мене психолог; 

• психологи бачать людей наскрізь. 

У нашім суспільстві, де психологічна наука тільки почала 

здобувати популярність, велика кількість людей усе ще зі 

здивуванням сприймають слово "психолог", або ж мають неясне 

уявлення про особливості його роботи. А коли про якийсь предмет 

існує недолік інформації - у силу вступають усілякі здогади, 

легенди, міфи. Давайте проллємо світло на суть діяльності цього 

загадкового фахівця психолога використовуючи найпоширеніші 

міфи. 

 

Міф 1: Психолог і психіатр - по суті, те саме. 

Психіатр - це фахівець в області діагностики й лікування 

психічних розладів (захворювань). Використовує переважно 

медикаментозні методи лікування, а також різні види 

психотерапії. Психіатр працює з людьми психічно нездоровими, що 

мають серйозні відхилення в психіці. 

Асоціативний  ряд:  

таблетки, 

палата,  електрошокова  терапія,  

маніакально- 

депресивний психоз...        

 Та варто пам’ятати, що одноразова консультація у 

психіатра не означає, що у вас є психічні відхилення. 

Психолог - фахівець, який одержав психологічну освіту.  



Психологічна - це не медична освіта, і тому психолог (на 

відміну від психіатра) не має права виписувати ліки. Область 

застосування його знань - психологічне консультування психічно 

здорових людей. 

У яких ситуаціях може допомогти психолог? 

 При труднощах: у спілкуванні, у прийнятті рішень, у 

взаєминах; при стресах і психологічних травмах: розлучення, 

смерть близького, фізичне або моральне насильство...? 

Психотерапевт – фахівець (психолог), що надає допомогу 

найчастіше нефармакологічними методами. Спрощено кажучи, 

психолог-психотерапевт - людина, що опанувала один з 

напрямків позамедичної психотерапії. Психотерапевти 

працюють як із психічно здоровими людьми, так і з людьми 

в "пограничних станах" , тобто в станах на грані здоров'я й 

захворювання (неврози, депресії...) Психотерапевт використовує 

певні психотехніки, щоб допомогти клієнтові вирішити його 

проблему. 

Отже, психологи працюють лише зі психічно здоровими 

особистостями. 

 

Міф 2: Психолог вирішує за людей їхні проблеми. 

Аж ніяк. Психолог лише створює такі умови, при яких 

людина сама 

виявляється здатною вирішити свою проблему. Сюди ж варто 

додати, що психолог працює тільки з людиною, яка особисто 

звернулася за допомогою. І допомогти він може тільки в тому 

випадку, коли клієнт готовий до зміни себе, а не навколишнього 

світу.



 

Міф 3: Психолог бачить людей наскрізь. 

Існує думка, що якщо людина - психолог, вона відає ледве 

не всі таємниці буття, людської природи і здатний ледь не 

пророкувати майбутнє. Це занадто перебільшений погляд на 

речі. Насправді, психолог здатний у деякій мірі прогнозувати 

можливі дії тієї або іншої людини в тій або іншій ситуації. 

Для цього потрібні більш або менш цілеспрямовані зусилля: 

визначення особливостей темпераменту й характеру 

людини, аналіз ситуації, у якій ця людина перебуває,події чи

 ситуації минулого й т.д. 

 

Міф 4: Психолог володіє надзвичайними здібностями. 

Ясновидство, відкриття третього ока, одержання 

інформації з космосу... 

Все перераховане вище анітрошки не відноситься до області 

психологічних знань, і не входить до числа дисциплін, що 

вивчаються психологом у ВУЗі. Надзвичайні здібності вивчає 

наука парапсихологія. Приставка "пара"означає "біля". Це є 

область навколопсихологічних знань. Проте сам психолог, як і 

будь-яка людина, може вірити або не вірити в подібні явища. 

Але якщо він їх практикує, він займається 

парапсихологією. Поза або замість власне психології. 

Міф 5: Психолог може вирішити всі проблеми  

Варто знову ж зазначити, що психолог не вирішує проблеми 

своїх клієнтів, а допомагає їм самим знайти вихід. 

Імовірність рішення певної проблеми за допомогою психолога 

залежить від безлічі факторів. Це й фактори, що залежать 

від психолога, наприклад: - рівень його підготовки (і справа не 



тільки в тім, скільки ВУЗів і курсів закінчив або книг 

прочитав, а скільки із усього цього зрозумів :) ); - його 

особисті якості, важливі для професійної діяльності (уміння 

слухати, уміння почувати емоційний стан клієнта, інтуїція, 

креативність...); І фактори, що залежать від клієнта: - 

усвідомлення своєї відповідальності за те, що відбувається; - 

готовність разом працювати над проблемою й готовність 

до роботи над собою; - ступінь чесності й відкритості перед 

психологом. Найкращих результатів можна досягти, коли 

клієнт і психолог зуміли встановити довірливі стосунки, і 

обоє зосереджені на роботі над певною проблемою. Краще, 

коли клієнт вибирає собі психолога. Продуктивна робота 

неможлива без взаємної симпатії. У той же час, психолог має 

право відмовити в консультуванні певному клієнтові. 

Причиною тому можуть бути різні обставини. Наприклад, 

психолог не може консультувати клієнта, якщо його 

проблема має схожість із проблемою самого психолога . Або 

психолог не спеціалізується на даній тематиці (який би не був 

професіонал, охопити все поле людських проблем досить 

складно). Психолог також може направити людину до іншого 

фахівця, будь то лікар, психіатр або його колега, що працює з 

подібними питаннями.  

Міф 6: Послуги психолога - для психічно нездорових людей. 

 Звернення за допомогою до психолога - не є ні показником 

слабості, ні знаком психічного нездоров'я. Як уже було 

відзначено, психологи працюють зі здоровими людьми. Однак 

час від часу всі люди потребують підтримки й допомоги зі 

сторони. У нашій культурі ще не прижилася традиція 

звертання до психологів. Замість цього заведено приходити за 



допомогою до друзів або заливати проблеми алкоголем. 

Нерідко можна почути "Що я - псих, чи що, щоб по 

психологах ходити?" Вибір завжди за людиною. І справжній 

психолог не нав'язує своїх послуг. Ініціатива завжди повинна 

виходити від людини, що бажає одержати консультацію.  

 

Міф 7: У психолога не може бути своїх проблем  

Якби ж! :) Але психологи - теж люди. Не будемо про це 

забувати. Сказати, що в психолога не може бути особистих 

проблем, це однаково, що сказати, що лікар-терапевт не 

може простудитися, а травматолог - зламати ногу. 

Найчастіше, психолог здатний більш ефективно вирішувати 

свої проблеми. Але вони в нього теж можуть бути й навіть 

повинні бути, тому, що на помилках учаться. І, на жаль, 

найчастіше тільки на своїх власних. Психологи також 

можуть звертатися до своїх колег за допомогою. І в цьому 

немає нічого негожого. Адже мудрість складається не стільки 

в тому, щоб всі проблеми вирішувати самому, скільки в 

тому, щоб вирішити їх найкращим способом і з найменшими 

витратами нервів. Упевненість у собі - це здатність як 

надавати допомогу тоді, коли ти можеш допомогти, так і 

попросити про неї тоді, коли самому тобі це не під силу.  

Міф 8: Психологи - безвідмовні добряги, готові допомагати 

усім, у будьякий час, при будь-яких обставинах. 

 Деякі люди думають, що психологи - свого роду месії, що 

відчувають потребу віддати життя на служіння людям, і 

жертвувати собою заради всіх і вся. Насправді, психолог - це 

професія. І хоч вона й пов'язана з наданням підтримки й 



допомоги людям, психолог зовсім не зобов'язаний 

перетворювати свою професійну діяльність у стиль життя. 

Психолог - це не та людина, що буде потaкати всім 

людським капризам і слабостям, не той, хто обов'язково 

підставить іншу щоку. Саме психолог краще всіх знає, що він 

має право бути самим собою, точно так само, як і всі інші 

люди.  

Міф 9: Психолог здатний дати таку пораду, що відразу 

вирішить мою проблему  

Психологи не дають порад. Поради можна одержати де 

завгодно, люди дадуть вам пораду в будьякий час, зовсім 

безкоштовно й з великим задоволенням. Професійний психолог 

не стане радити вам навіть за гроші. Порада дається з 

позиції людини, що радить вам. Як правило, вона передбачає, 

що людина видає вам рецепт, заснований на його власних 

судженнях і його особистому досвіді. У пораді найчастіше 

ховається або прямо говориться фраза "Я б на твоєму 

місці...". Тільки справа в тому, що порада гарна для того, хто 

її дає. Саме цій людині легко її виконати, і саме в цієї людини є 

всі потрібні якості, щоб втілити цю пораду в життя. У 

людини, що слухає пораду, усього цього може й не бути. Тому 

психолог не дає порад, а надає рекомендації. Тільки сама 

людина знає, що для неї є кращим. Психолог лише 

намагається допомогти людині знайти в собі самому цей 

вихід, побачити його й усвідомити.  

Міф 10: Психологу не можна довіряти свої таємниці, адже він 

може розповісти ще комусь 



У свої діяльності психолог керується  етичним кодексом 

психолога, який включає в себе такі пункти: 

1. Психолог зобов'язаний додержуватися конфіденційності у 

всьому, що стосується взаємин з клієнтом, його особистого 

життя і життєвих обставин. Виняток становлять випадки, 

коли виявлені симптоми є небезпечними для клієнта та інших 

людей, і психолог зобов'язаний поінформувати тих, хто може 

надати кваліфіковану допомогу. 

2. Конфіденційності можна не додержуватись, якщо клієнт 

просить або згоджується, аби в його інтересах інформацію 

було передано іншій особі. 

3. Психолог не збирає додаткових відомостей про 

обстежуваного без його згоди і задовольняється лише тією 

інформацією, яка потрібна для виконання професійного 

завдання. Запис на магнітну стрічку і відеоплівку, 

фотографування і занесення інформації про клієнта до 

комп'ютерних банків даних здійснюються лише за згодою 

учасників. 

4. Психолог зобов'язаний оберігати професійну таємницю, 

не поширювати відомостей, отриманих у процесі 

діагностичної і корекційної роботи, додержуватись 

анонімності імені клієнта (наприклад, під час навчання, в 

публікаціях). Для демонстрації і прослуховування будь-яких 

матеріалів потрібний письмовий дозвіл людини, за чиєю 

згодою вони були записані; на вимогу клієнта матеріали 

негайно,знищуються. 

5.  Якщо психолог не в змозі надалі виконувати свої функції, 

він з'ясовує, чи потрібно зберігати матеріали (також і 

інформацію, занесену до комп'ютера). В разі потреби 



психолог повинен передати виконання покладених на нього 

функцій іншому фахівцеві. 

6.  Психолог інформує клієнтів про правила додержання 

конфіденційності. Смерть або зникнення обстежуваного не 

звільняє психолога від необхідності зберігати професійну 

таємницю. 

7.  Психолог не передає методичних матеріалів особам, які 

не уповноважені здійснювати психологічну діяльність; не 

розкриває суті і призначення конкретної методики (за 

винятком доступних роз'яснень правоохоронним і судовим 

органам).                                                 

Існує вислів «Краще 

поплакати                                          у психолога, чим 

сміятися у психіатра» 

З міфами та стереотипами зрозуміло, тепер варто 

перейти до можливостей... 



РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ  ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 

 

 

 пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, 

тип особистості і т.д.); 

 навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно 

виражати почуття; 

 полюбити себе та життя; 

 позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та 

інших неприємних відчуттів; 

 дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу; 

 стати впевненим у собі, у своїх силах; 

 навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети; 

 навчитись самостійно організувати навчальну діяльність 

та досягати успішних результатів; 

 навчитись розуміти інших людей та їх проблеми; 

 дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми 

та зберегти їх; 

 сформувати навички ефективного спілкування; 

 навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити 

з них; 

 знайти вихід із проблемної ситуації. 



 

Отже, психологи працюють із цілком ЗДОРОВИМИ 

ЛЮДЬМИ, яким потрібна підтримка у вирішенні конкретної 

ситуації або проблеми. Психолог не дає порад, не має чарівної 

палички, не оцінює і не критикує. Він спрямовує вас, дає 

можливість зрозуміти те, що насправді відбувається 

у вашому житті, допомагає роздивитися різні варіанти 

рішень та знайти вихід. 

Психолог — це той, хто несе світло, поки ви шукаєте дорогу. 

Вибір за вами: жити за звичним сценарієм, роками 

створювати своє власне пекло, змушувати страждати себе 

та своїх близьких, а, можливо, ризикнути і змінитися. 

Велика мужність — усвідомити, що у вашому житті не все 

добре, наважитися взяти на себе відповідальність за те, що 

відбувається, і почати з цим працювати. Пройти через біль, 

страх, власний опір і стати іншим. Із більшими 

можливостями, із новими бажаннями, із новим поглядом 

на себе і на все, що вас оточує. І стати ще більш щасливим, 

здоровим, упевненим і успішним. 

 

 

 

Більшість людей щасливі настільки,  



наскільки вони вирішили бути щасливими. 

Авраам Лінкольн 
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