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Загальний підхід до проблем індивідуального розвитку психіки дитини, закладений у роботах 

психологів школи Л.В.Виготського, значною мірою визначає постановку і шляхи розв’язання 

практичних завдань надання психологічної допомоги. 

У вітчизняній віковій психології аналіз процесу психічного розвитку дитини ведеться в 

категоріях «джерела», «рушійних сил» і «умов розвитку». Ця понятійна тріада відбиває специфіку 

психічного розвитку людини як істоти за своєю природою соціальної і активної. Індивідуальні 

форми психічної діяльності формуються на основі засвоєння дитиною досвіду людських поколінь. 

Однак це засвоєння не зводиться тільки до набуття знань і вмінь. Це значно глибший процес, що 

включає в себе формування потреб і здібностей дитини, її цілісної особистості. Добре відомо, що 

засвоєння не може відбуватися без активної діяльності самої дитини - спілкування, гри, навчання та 

ін. За своєю побудовою діяльність дитини може бути якісно різною залежно від певних умов 

розвитку. До таких умов, життєво необхідних для психічного розвитку, належить спілкування. 

Починаючи з найбільш ранніх етапів онтогенезу, воно має особистісний характер і зумовлює 

можливість тісної практичної взаємодії дитини з дорослим. 

Багато вітчизняних психологів, у тому числі В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, вважають, що 

справжнім об’єктом онтогенезу є не окремий індивід, а система дитина - дорослий. Взаємини 

всередині зазначеної системи не залишаються незмінними: для поступального розвитку необхідна 

їх своєчасна перебудова на кожному віковому етапі. 



Вітчизняні психологи вважають, що психічний розвиток дитини, формування її особистості 

найтіснішим чином пов’язані з процесом навчання й виховання (М.Й.Боришевський, 

Л.С.Виготський, В.В.Давидов, Г.С.Костюк, Н.Ф.Тализіна та ін.) у системі дитина - дорослий. При 

цьому оптимальні способи орієнтації активності дитини з боку дорослого нерідко перевершують за 

своїм значенням роль «природних особливостей», і навпаки, найсприятливіші передумови можуть 

залишитися нереалізованими при відсутності адекватних форм організації діяльності і спілкування 

дитини. 

 Основи вітчизняної онтогенетичної теорії заклав Л.С.Виготський. Відповідно до 

запропонованої ним концепції віку істотна характеристика будь-якого вікового етапу складається з 

єдності трьох взаємозалежних складових: 

1) аналіз соціальної ситуації розвитку (коло спілкування і характер взаємин з дорослими й 

однолітками в родині, школі і т.д.); 

2) рівень розвитку провідного виду діяльності, а також інших типових для даного віку видів 

діяльності (гра, навчання, малювання, конструювання, елементи праці і т.д.), оцінка його 

відповідності віковим нормам; 

3) рівень розвитку емоційно-особистісної і пізнавальної сфер психічного розвитку дитини. 

У даній характеристиці психологічного віку, по суті, закладено основну методологічну схему 

вікового підходу до аналізу різних явищ у психічному розвитку дитини. Так, диференційоване, 

системне уявлення про соціальну ситуацію розвитку, яка охоплює всі значущі для розвитку дитини 

сфери взаємин, необхідне як основа для пошуку джерел труднощів, несприятливих тенденцій або 

порушень розвитку.  

Безумовно, важливим є поняття зона найближчого розвитку (Л.С.Виготський), яке дозволяє 

аналізувати зміст завдань взаємодії дорослого й дитини. Зону найближчого розвитку необхідно 

враховувати при визначенні оптимальних термінів навчання дітей. Виділяють сензитивні періоди й 

середні межі цих періодів для освоєння дитиною різних видів діяльності. Однак, межі сензитивності 

дуже індивідуальні, тому для забезпечення повноцінного і здорового розвитку дитини знання їх 

обов’язкове. Важливо при цьому пам’ятати, що навчання має спиратися не стільки на вже 

сформовані психічні процеси, скільки на ті, що формуються. 

Орієнтиром у роботі психологів може бути також ідея А.В.Запорожця про створення умов для 

всілякого збагачення розвитку дитини на кожному віковому етапі на противагу тенденціям до його 

штучного прискорення. 

У вітчизняній психології нагромаджений значний експериментальний досвід формування й 

розвитку різних психічних процесів, особливо в дошкільному й молодшому шкільному віці. Цей 

досвід може бути використаний у корекції особистісного розвитку дитини, для розробки вправ, 

спрямованих на розвиток різних боків пізнавальної діяльності дітей. 

Емоційними проблемами дітей до останнього часу більшою мірою займалися лікарі-

психотерапевти (М.І.Буянов, В.І.Гарбузов, О.І.Захаров, Д.М.Ісаєв, В.Є.Каган, В.В.Лебединський, 

А.С.Співаковська). Вони ж розробляли і застосовували методи і прийоми надання допомоги дітям і 

підліткам при невротичних станах і неврозах. Практична психокорекція дітей і підлітків існує від 

недавня. У цій сфері практичної психології активно і продуктивно працюють Г.С.Абрамова, 

І.В.Дубровіна, Л.І.Орбан, А.М.Парафіян, І.А.Фурманов, Т.С.Яценко та ін.  
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Починаючи з 20-х років XX століття психоаналітичний підхід активно застосовується в 

дитячій психіатрії. Використання психоаналізу в роботі з дітьми пов’язують з іменами Анни Фрейд, 

Меланії Клейн, Вільгельма Штекеля тощо, які займалися переважно проблемами дитячого віку.  

Пряме використання в дитячому психоаналізі методу вербальних вільних асоціацій 

(основного прийому психоаналізу дорослих) наштовхувалося на значні труднощі. Це привело до 

введення в психоаналітичну практику трьох принципово нових, специфічних для дитячого віку 

положень.  



Перше - необхідність досягнення тісного терапевтичного союзу з батьками в 

профілактиці й подоланні відхилень у розвитку особистості дитини.  
Друге - необхідність встановлення зв’язку терапевта з дитиною. Спочатку умовою 

встановлення такого зв’язку Анна Фрейд вважала позитивне емоційне ставлення дитини до 

терапевта. У міру розвитку дитячої аналітичної техніки засобами встановлення терапевтичного 

аналітичного зв’язку стають кооперація і гра.  

Кооперація досягається шляхом вербалізації терапевтом почуттів і переживань дитини 

«тут і тепер». Через вербалізацію афектів дитини стає можливим усвідомлення нею пережитих у 

ранньому дитинстві конфліктів та їх подолання.  

Третє - необхідність аналізу гри й малювання як символічної діяльності дитини. Це 

положення привело до узагальнення терапевтичних технік корекції особистісного розвитку в 

дитячому психоаналізі до двох основних форм - ігрової терапії та терапії мистецтвом (арт-терапія, 

зображувальна терапія).  

 

Гештальттеорія базується на понятті цілісності, тобто світ сприймається як ціле, яке 

виходить за межі його складових. Так, мелодія є цілісністю, бо вона щось більше, ніж сума нот, 

які її складають. У світлі цього положення вчені вивчали сприйняття. Для гештальтистів 

сприйняття будується на відношенні між двома елементами: сприйманим предметом 

(формою, фігурою) і фоном. Вони показали, що в основі сприйняття речей лежать інтенції суб’єкта 

(спрямованість свідомості на який-небудь предмет). Кожна з них веде до різного, але цілісного 

сприйняття речі. Так, той самий сад поставатиме по-різному перед садівником, дитиною, 

втомленою матір’ю або закоханими. 

Сприйняття цілого (що складається з фону і форми), зумовлене інтенцією спостерігача, 

визначається як гештальт. Чим сильніша інтенція, тим чіткіше сприймається форма. 

К.Левін у своїх працях поширив поняття гештальту на всю психічну діяльність людини. 

Думки, почуття, спогади створюють гештальт, один з елементів якого є домінуючим на загальному 

фоні. Так, якщо я розгніваний, це почуття переважає над усіма іншими моїми почуттями й думками. 

Одержувану інформацію людина організує таким чином, що важливі і значущі події займають 

центральне місце, а менш важлива інформація відступає на другий план.  

Ф.Перлз (засновник гештальттерапії) застосував це положення до опису функціонування 

особистості і припустив наявність ритмічної зміни процесів формування і завершення фігури, коли 

в якості фігури виступає потреба (наприклад, одержати підтримку або виразити гнів). 

Гештальттерапія стверджує, що людина функціонує на основі принципу саморегуляції за 

допомогою постійного усвідомлення потреб, які виникають у ній самій чи викликані середовищем, 

і задоволення потреб у міру їх виникнення. Всі інші об’єкти і події, не пов’язані з цим процесом, 

відходять на другий план. Людина ніби вибирає з фону те, що є важливим, значущим для неї. Це 

важливе стає для неї гештальтом, наприклад почуття, яке переважає над усіма іншими почуттями й 

думками. Щойно потреба задоволена, гештальт завершується, тобто втрачає свою значущість і 

відступає на другий план, звільняючи місце для формування нового гештальта. Цей ритм 

формування й завершення гештальтів є природним ритмом життєдіяльності організму. Ф.Перлз 

вірив у «мудрість організму» й розглядав здорову людину як саморегульовану істоту, здатну 

досягти оптимальної рівноваги всередині себе та між собою і середовищем. 

Однак іноді потребу не можна задовольнити, і гештальт залишається незавершеним 

(порушення «організмічної рівноваги»), наприклад, злість учня на вчителя. Така невідреагована 

потреба або невиражене почуття стає, за Перлзом, причиною багатьох психологічних проблем і 

через деякий час починає впливати на поточні психічні процеси (наприклад, учень починає 

опиратися роботі з учителем). 

Основною умовою, необхідною для того, щоб сформувати й завершити гештальт, є здатність 

людини усвідомлювати себе і свою домінуючу потребу в даний момент. Усвідомлення й 

зосередженість на потребі є найважливішим принципом гештальттерапії, який дістав назву «тут 

і тепер». 



Гештальттерапія спрямована на усвідомлення причин, що викликали травму, причому головна 

увага в ній зосереджується не на інтерпретації проблем, а на повторному проживанні конфліктів і 

травм «тут і тепер» у фізичному, емоційному й понятійному плані. Гештальттерапія - це складний 

синтез психоаналізу, екзистенційної психології, біхевіоризму (підкреслення очевидного поведінці), 

психодрами (відреагування конфлікту), дзен-буддизму (мінімум інтелектуалізації і зосередження на 

усвідомленні теперішнього).  

Ідеї гуманістичної психології найбільш поширені, тому зупинимося на них докладніше. 

Основою гуманістичного напрямку є погляд на особистість людини як на цілісну, відкриту 

систему, здатну до самоорганізації й саморозвитку. Прихильники цього напрямку вважають, що 

поведінку людини слід розглядати як зовнішній прояв її внутрішнього світу. Тому поведінку 

людини можна зрозуміти, лише дивлячись на світ її очима. Не явище саме по собі, а унікальне 

сприйняття індивідом цього явища розглядається як справжня реальність. Нам часто буває важко 

зрозуміти дитину тільки тому, що ми сприймаємо її вкрай однобічно. Занадто багато непотрібних 

конфліктів між дорослими й дітьми виникає внаслідок нездатності проникнути у внутрішній світ 

дитини, подивитися на проблему її очима. 

Основним компонентом структури особистості, за Роджерсом, її наріжним каменем, є Я-

концепція, що формується в процесі взаємодії суб’єкта з навколишнім середовищем, насамперед 

соціальним. 

Я-концепція - це динамічна система уявлень індивіда про себе, поєднана з їх оцінкою. 

Вивчення всього, пов’язаного з Я- концепцією, має важливе значення не тільки для розуміння 

людської поведінки, причин успіхів, невдач та інших життєвих проблем, але й для розв’язання 

завдань психокорекції. Тому варто більш докладно розглянути ідеї гуманістичної психології, 

пов’язані з формуванням Я-концепції. 

Описову складову Я-концепції часто називають образом Я. Складову, пов’язану зі 

ставленням до себе чи окремих своїх якостей, називають самооцінкою або прийняттям себе.  

Проте виокремлення складових Я-концепції умовне. У реальному психічному житті ці елементи 

утворюють єдине, практично неподільне ціле. 

Формування Я-концепції проходить в онтогенезі тривалий і складний шлях (цей процес ми 

докладніше розглянемо далі) під впливом різних зовнішніх впливів, яких зазнає індивід. Особливо 

важливими для нього є контакти із значущими іншими, які, по суті, і визначають уявлення індивіда 

про самого себе. Під терміном «значущі інші» розуміються люди, які є важливими або значущими 

для індивіда внаслідок того, що він відчуває їхню здатність безпосередньо впливати на його життя. 

У ранньому дитинстві найбільш значущими іншими в оточенні дитини є батьки, пізніше до них 

приєднуються вчителі й однолітки. 

У процесі спільної діяльності і спілкування значущі інші можуть переконувати дитину як у 

тому, що саме її існування має велику цінність для оточення, так і в тому, що вона «істота нікому 

не потрібна», тобто сприяють формуванню в дитини як позитивних, так і негативних уявлень про 

себе, високої чи низької самооцінки. 

Самооцінка - це особистісне судження про власну цінність. Деякі автори під самооцінкою 

розуміють чуттєво-забарвлене ставлення до себе в різних конкретних ситуаціях і в різних видах 

діяльності. Самооцінка може змінитися після досягнутого успіху або невдачі, тобто може залежати 

від ситуації. З окремих конкретних самооцінок і оцінок індивіда іншими людьми в онтогенезі 

будується самоповага. Самоповага - це цілісне відносно постійне почуттєве ставлення до себе, до 

своїх душевних процесів, особливостей, до своєї вмілості, тобто це ставлення до загального Я. У 

перші роки розвитку самоповага дуже залежить від зовнішніх оцінок, самооцінки та конкретних 

успіхів у тому чи іншому виді діяльності. У процесі онтогенезу розвивається певна автономія 

самоповаги, зменшується її залежність від окремих успіхів або невдач і від конкретних самооцінок. 

Збереження позитивної самоповаги всупереч власним вадам та недолікам - складова частина 

процесу, який оберігає цілісність особистості. 

Для психологів і педагогів усе більш очевидним стає той факт, що самооцінка дитини, її 

ставлення до себе і сприйняття себе багато в чому визначають її поведінку і досягнення. Для того 

щоб дитина почувала себе щасливою, краще адаптувалася й переборювала труднощі, їй необхідно 



мати позитивне сприйняття себе. Діти з негативною самооцінкою схильні майже в кожній справі 

знаходити нездоланні перешкоди. У них високий рівень тривожності, вони гірше пристосовуються 

до нової обстановки, важко сходяться з однолітками, вчаться з явним напруженням. Дані багатьох 

досліджень засвідчують, що труднощі в навчанні багатьох невстигаючих дітей є не наслідком їхньої 

розумової чи фізичної неповноцінності, а, скоріше, результатом їхніх уявлень про себе як про 

нездатних до серйозного навчання. Певно, можна сказати, що успіхи в школі, на роботі, у житті в 

цілому не менше залежать від уявлень людини про свої здібності, ніж від самих цих здібностей. 

Ніщо так не сприяє успіху, як упевненість у ньому, і ніщо так не провіщає невдачу, як свідоме її 

очікування. На думку американського психолога Роберта Бернса, в основі таких відносин, що 

складаються між очікуваннями й поведінкою, лежить механізм «пророцтва, що самореалізується». 

Я-концепція діє як свого роду фільтр, який визначає характер сприйняття людиною будь-якої 

ситуації. Проходячи крізь цей фільтр, ситуація осмислюється, набуває значення, що відповідає 

уявленням людини про себе. 

Образ і оцінка свого Я зумовлюють певну поведінку індивіда, тому Я-концепцію ми можемо 

розглядати як сукупність настановлень індивіда, спрямованих на самого себе. Особливості Я-

концепції як комплексу настановлень полягають лише в тому, що об’єктом у цьому випадку є сам 

носій. Завдяки цій самоспрямованості всі емоції й оцінки, пов’язані з образом Я, є дуже сильними і 

стійкими. Тому, якщо Я-концепція сформувалася й виступає як активний початок, змінити її буває 

надзвичайно важко. 

Берне у книзі «Я-концепція і виховання» говорить про те, що дорослі часто наївно вважають, 

що можна легко підвищити занижений рівень самооцінки дитини шляхом створення позитивних 

підкріплень. Керуючись цією думкою, вони щедро хвалять таку дитину. Однак немає жодної 

гарантії, що дитина сприймає все це саме так, як ми розраховуємо. Її інтерпретація наших дій може 

виявитися несподівано негативною. Наприклад, вона може сказати собі: «Напевно, я зовсім 

нездатний, раз учитель увесь час намагається переконати мене в протилежному». Практично не 

існує такої дії, яку міг би почати вчитель, не побоюючись, що дитина з низькою самооцінкою не 

надасть їй негативної інтерпретації. Ось чому так важливо, щоб в особистості з раннього дитинства 

формувалося позитивне уявлення про себе. 

У гуманістичній психології прийнято виділяти три основні настанови на сприйняття людиною 

себе: 

• реальне Я - настановлення, пов’язані з уявленнями індивіда про те, який він насправді; 

• дзеркальне (соціальне) Я - настановлення, пов’язані з уявленням індивіда про те, як його 

бачать інші; 

• ідеальне Я - настановлення, пов’язані з уявленням індивіда про те, яким би він хотів стати. 

Важливу роль у формуванні самооцінки відіграє зіставлення образу реального Я з уявленнями 

про те, якою людина хотіла б бути, чи з тим, як її сприймають інші. 

Ці зіставлення часто фігурують у різних психологічних теоріях, при цьому високий ступінь 

збігу реального Я з ідеальним вважається важливим показником психічного здоров’я (індивідуальна 

психологія Адлера). У теорії ж одного з засновників гуманістичного напрямку американського 

психолога Карла Роджерса першопричиною особистісних порушень є конфлікт між Я-концепцією 

і «безпосереднім досвідом» індивіда (Я-соціальне). 

Якщо виникає неузгодженість між потребою індивіда в позитивному ставленні до себе і тим, 

що він відчуває насправді, то це приводить до виникнення внутрішнього психологічного конфлікту. 

На думку Роджерса, для подолання цієї невідповідності індивід використовує механізми 

психологічного захисту - перекручення або заперечення. Перший використовується для того, щоб 

змінити особистісну значущість переживання, другий ніби усуває сам факт наявності переживання. 

Роджерс особливо підкреслює перший механізм. Адже події оцінюються не об’єктивно самі по собі, 

значення їм надає обтяжений попереднім досвідом індивід, що турбується про збереження своєї 

позитивної Я-концепції. Оскільки індивід не може змінити самі події, потрібно змінити його 

сприйняття цих подій або їх інтерпретацію. На думку Роджерса, саме це є завданням психотерапії: 

вона не знімає проблему, але дозволяє людині, яка має психологічні труднощі, поглянути на себе 

по-новому й більш ефективно справитися з тією чи іншою ситуацією.  
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Появі символдрами як самостійного напряму в психотерапії передувала тривала 

експериментальна робота, проведена X. Лейнер на базі клініки нервових хвороб Марбурзького 

університету в 1948-195-1 рр. Стосовно роботи з дітьми та підлітками символдрама розвивалася 

відомим німецьким дитячим психоаналітиком і соціальним педагогом Г. Хорном та іншими 

фахівцями Міжнародного товариства Кататимного переживання образів і імагінативна методів у 

психології та психотерапії (Мокпо). Сьогодні символдрама широко поширена і офіційно визнана 

системою медичного страхування в ряді європейських країн. 

Показання для використання символдрами в роботі з дітьми та підлітками 

• Стреси як невід'ємні супутники сучасного життя. 

• Труднощі в навчанні, погана концентрація уваги в школі і вдома. 

• Проблеми у взаєминах з батьками, братами і сестрами. 

• Важке переживання розлучення батьків. 

• Переживання смерті близької людини, бабусі, дідусі. 

• Труднощі у взаєминах з однолітками. 

• Труднощі, пов'язані з переживанням першого кохання. 

• Неуважність дитини. 

• Агресивна поведінка дітей. 

• Нав'язливі стани, тики і нав'язливі ритуали. 

• Нічний і денний енурез, енкапрез. 

• Страхи і фобії. 

• Різні психосоматичні розлади. 

• Шкірні висипання, вугри і бородавки. 

• Порушення харчової поведінки, аж до анорексії, що веде до виснаження. 

• Заїкання. 

• Невпевненість у собі і своїх силах. 

• Проблеми професійного вибору. 

Протипоказання для використання символдрами 

• Психози і шизофренія, у тому числі в компенсованій формі. 

• Серйозні органічні порушення мозку і центральної нервової системи, епілепсія. 

• Низький інтелект (не менше 80 одиниць). 

• Відсутність мотивації. 

• Соматичні захворювання, що представляють небезпеку для життя (онкологія, важкі 

аутоімунні захворювання). 

• Вік менше шести років. 

Опис методу 

Попередньою умовою проведення психотерапії є встановлення в ході однієї або декількох 

попередніх бесід довірчих відносин між пацієнтом і психотерапевтом, а також збір даних про 

пацієнта (анамнез). 

Пацієнта, який лежить з закритими очима на кушетці або сидить в зручному кріслі, вводять 

в стан розслаблення. Як правило, буває достатньо декількох простих навіювань стану спокою, 

розслабленості, тепла, важкості та приємної втоми - послідовно в різних ділянках тіла. У роботі з 

багатьма дітьми навіть і це часто буває зайвим, достатньо попросити дитину сісти, закрити очі і 

розслабитися. 

Після досягнення пацієнтом стану розслаблення йому пропонується представити образи на 

задану психотерапевтом у відкритій формі тему стандартний мотив. Представляючи образи, пацієнт 

розповідає про свої переживання сидить поруч психотерапевта. Останній як би "супроводжує" 

пацієнта в його образах, при необхідності направляючи їх протягом у відповідності зі стратегією 

лікування. Участь психотерапевта зовні виражається в тому, що через певні проміжки часу за 

допомогою слів твань "так", "так", "угу", вигуків типу "От як ?!", повторення описів пацієнта, а 

також за допомогою питань про деталі й властивості образу він сигналізує про те, що уважно 

стежить за ходом розвитку образів пацієнта. 



Для того щоб забезпечити найбільш повне і глибоке саморозкриття особистості пацієнта, 

необхідно звести до мінімуму сугестивному вплив психотерапевта. Зокрема, питання 

психотерапевта повинні бути відкритими, тому що вже в самому питанні можуть бути деякі 

елементи навіювання. Наприклад, замість того щоб запитати: "Дерево велике?" або "Чи далеко це 

дерево?" (що вже припускає певне очікування відповіді), слід запитувати: "Якого розміру дерево?" 

або "На якій відстані знаходиться це дерево?" 

Тривалість вистави образів залежить від віку пацієнта і характеру мотиву. Для підлітків і 

дорослих пацієнтів вона становить у середньому близько 20 хв, але не повинна перевищувати 35-40 

хв. Для дітей тривалість уявлення образів коливається в залежності від їх віку від +5 до 20 хв. 

Курс психотерапії складається, як правило, з 8-30 сеансів, в деяких випадках буває більш 

тривала психотерапія. Істотні поліпшення часто наступають вже після декількох перших сеансів, 

аж до того, що іноді навіть один-єдиний сеанс може позбавити пацієнта від хворобливого симптому 

або допомогти розв'язати проблемну ситуацію. 

Частота сеансів складає від одного до трьох сеансів на тиждень. Оскільки метод символдрами 

надає глибоке емоційний вплив і вимагає часу, щоб пережите в ході сеансу пройшло складний 

процес внутрішнього психологічного опрацювання, проводити сеанси щодня, а тим більше кілька 

разів на день не рекомендується. Також не рекомендується проводити сеанси рідше ніж раз на 

педелю. 

Символдрама проводиться в індивідуальній, груповій формі і у формі психотерапії пар, коли 

образи одночасно представляють або дружини (партнери), або дитина з одним з батьків. 

Символдрама може бути також складовою частиною сімейної психотерапії. Даний метод ховаю 

поєднується з класичним психоаналізом, психодрамою, гештальт-терапією і ігровий психотерапією. 

Важливе місце в роботі за методом символдрами займає малювання пацієнтом пережитого 

ним образу. Розроблена спеціальна методика проведення психодіагностики на основі малюнка, 

пережитого пацієнтом образу. Завдання намалювати пережите зазвичай дається пацієнту після 

закінчення представлення образу. Це свого роду спеціальне психотерапевтичне домашнє завдання. 

Обговорення малюнка відбувається, як правило, на початку наступного сеансу.  

Іноді пацієнт малює безпосередньо відразу після представлення образу в кабінеті психолога. 

У цьому випадку завдання психолога - створити оптимальні можливості для найбільш повного 

саморозкриття особистості пацієнта. Для цього необхідно дати пацієнту повну свободу у виборі 

формату аркуша паперу, а також у виборі засобів для малювання. Краще всього, якщо пацієнт сам 

відріже необхідний йому для малювання аркуш паперу від великого рулону. У кабінеті психолога 

повинен бути досить великий вибір засобів для малювання: папір, олівці, крейда і фарби. 

Терапевт просить пацієнта вибрати, чим він буде малювати, вирізати з рулону паперу лист 

"свого" формату і що-небудь намалювати протягом приблизно 20 хв. Якщо психотерапевт 

спостерігає за процесом малювання пацієнта, то необхідно фіксувати супроводжуючі його емоційні 

прояви. Якщо такого спостереження не проводиться, то про деякі емоційних реакціях можна 

зробити висновок по продавленням на зворотній стороні малюнка. Так, продавлювання, відповідні 

прямих лініях, уколів, поштовхам і гострим кутках, як правило, говорять про прояв агресії, а 

повторювані кругові рухи зазвичай свідчать про тривогу і страху. При цьому має велике значення, 

де розташовані ці кругові рухи (наприклад, багаторазове круговий окреслення навколо рота 

зображеної людини часто відповідає оральним і вербальним страхам; ці спостереження зроблені па 

великому статистичному матеріалі). 

Психотерапевт повинен звернути увагу і на свої почуття, які у нього виникають при розгляді 

малюнка. Необхідно щоразу ясно позначати для себе ці емоції, бо це обов'язкова умова аналізу 

контрпереноса. 

Символдрама дітей і підлітків має ряд переваг в порівнянні з іншими методами психотерапії. 

Г. Хорн виділяє наступні переваги методу символдрами. 

1. Символдрама в певному сенсі закриває пробіл між ігровою та розмовної психотерапією 

дітей і підлітків, компенсуючи їх недоліки і ефективно використовуючи їх переваги. 



2. Символдрама дозволяє дитині розібратися зі своїми конфліктами і проблемами на 

символічному рівні, тим самим дозволяючи обійтися без інтелектуального розбору власних 

проблем, до якого дитина може бути ще не готовий. 

3. Мабуть, немає іншого методу психотерапії дітей і підлітків, який настільки оптимально 

враховував би нарциссические переживання дитини. В ігровій психотерапії, теж дуже важливою в 

цьому віці, терапевт постійно стикається з питанням "що робити, якщо дитина не вміє програвати?" 

Або він має майже в кожній змагальній грі понад усяку міру розчаровувати дитину його поразкою, 

або він дає дитині можливість перемогти і тим самим відчуває конфлікт через власного 

неприродного, фальшивого поведінки. Дана проблема дозволяється тільки в імагінативній 

психотерапії, в ході якої дитина може собі дозволити представити на рівні фантазії нарциссически 

обумовлені переживання власної "грандіозності". 

4. Завдяки особливій пластичності методу символдрами і творчому використанню 

малювання її вдається поєднувати і доповнювати з іншими методами психотерапії. Символдрама 

може використовуватися і як основна форма психотерапії, і в комбінації з іншими формами, 

насамперед з ігровою психотерапією, що дозволяє істотно динамізувати психотерапевтичний 

процес і зробити важливі діагностичні висновки про хід лікування. 

5. Символдрама може використовуватися як у формі індивідуальної психотерапії, так і у 

формі психотерапії пар, коли психотерапевт одночасно працює з дитиною і з одним з батьків. Добре 

себе зарекомендувала також сімейна психотерапія за методом символдрами. 

6. Часто образи дитини і особливо їх відображення в малюнку в значно більшій мірі 

розкривають очі батькам на процеси внутрішнього розвитку і специфічні проблеми їхньої дитини, 

ніж інші форми бесіди і переконання. 



Практичне заняття для студентів заочної форми навчання: «Сучасні 

психотерапевтичні методи роботи з емоційно-вольовими порушеннями». 

 

Презентація проектів психологічного супроводу в межах психодинамічного чи когнітивно-

поведінкового протоколів. 

 

Запити, що були  надані індивідуально кожному студенту: 

 

1. «Марина, 24 роки, працює культурологом, має власне житло. 

Симптомокомплекс: підвищена дратівливість, сльозливість, відчуття туги та неспокою, 

труднощі з засинанням. 

Критична подія: розрив нетривалих стосунків без інтимної близькості з сильною закоханістю. 

Стосунки завершилися через наявний особистісний конфлікт у клієнтки – хлопець перебував 

у стосунках з іншою дівчиною, яку перевіз з іншої країни для сумісного проживання в Україні. 

Його партнерка не знала про стосунки з Мариною. При цьому хлопець виявляв зацікавленість 

у близькості з клієнткою, демонстрував закоханість та сильний фізичний потяг. Коли клієнтка 

попросила обрати з ким стосунки будуть продовжуватися – вибір зробити не зміг. 

Розрив болісний та відчутно значимий призвів до гострого кризового стану з легким рівнем 

депресії. 

В досвіді клієнтки проблемні стосунки з батьком, що мав алкоголізм. Нехтування в даних 

стосунках співвідноситься з дитячою травматизацією». 

 

 

2. «Олена, 27 років, працює перекладачем, винаймає квартиру. 

Симптомокомплекс: болісне ставлення до критики, пошук схвалення, соціальна тривога в 

ситуаціях, де є в центрі уваги, має демонструвати ерудицію, навички спілкування. 

Критична подія: у віці 12-14 мала складні стосунки з однокласниками. Хлопці шпиняли, 

говорили образливі слова, критикували зовнішність та одяг.  

В студентстві мала досвід добрих дружніх стосунків, але остах нових компаній, близьких 

стосунків залишився.  

Має негативні думки про себе: «Я не красива», «Не гідна бути в стосунках», «Я – посередня, 

не цікава» тощо. Наявна стабільно занижена самооцінка». 

 

 

3. «Руслан, 14 років, школяр, проживає з батьками. 

Симптомокомплекс: підвищена дратівливість, що швидко переростає у гнів; поверхневий сон 

з тривожними сновидіннями; видимі тілесні зміни, пов’язані з гормональними змінами. 

Має знижений настрій, думки, що з ним щось не так, має труднощі з самоконтролем, відтак, 

знизив частоту зустрічей з друзями, став більш замкненим та зосередженим на собі. Коли друзі 

кличуть гуляти, останнім часом, зазвичай, відмовляє. З батьками про свій стан не розмовляє, 

каже, що вони переймаються тільки його навчанням. 

Потребу у спілкуванні задовольняє граючи у відео-ігри через мережу інтернет, обговорюючи 

ігрові стратегії на форумах. Думає, що стає відлюдником і боїться, що може зійти з розуму, як 

персонаж фільму «Брандашмиг». 

 

 

4. «Олексій, 25 років, працює в сфері IT, винаймає квартиру. 

Симптомокомпекс: підвищений рівень особистісної тривоги, тривожні думки румінативного 

характеру з приводу майбутнього та минулого досвіду (як мав діяти, поводитися, що сказати); 

має умовну самооцінку, що залежить від позитивної думки оточуючих; перфекціоніст. 

Тривога набута в процесі життя. Характерна для мами та бабусі, якими виховувався. Тривожні 

реакції усвідомлює, про те не завжди помічає та відслідковує. Перебуває в напрузі при 



спілкуванні, поки не зрозуміє, чого від нього очікує співбесідник. Потім підлаштовує 

поведінку, згідно очікуванням і відчуває зниження тривоги. 

Близьких стосунків з дівчиною не мав, бо має ідею, що дівчина має бути ідеальною та 

подобатися всім його друзям. Має страх, що якщо почне з кимось зустрічатися і друзі скажуть, 

що «вона не достатньо класна», то буде змушений її кинути. Закоханості не відчував, стосунки 

не розвивав. Навичка близької взаємодії та побудови стосунків відсутня». 

 

 

Презентація проходе у віртуальному Skype-класі. 

 

 


