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Тема 6. Гуманістичний напрямок психотерапії.  

К. Роджерс – засновник гуманістичної психотерапії. Теорія та практика 

психотерапевтичної роботи К. Роджерса. Загальна характеристика напряму. 

генезис неврозу. Техніки та механізми психотерапії. Сучасний стан розвитку 

клієнт-центрованої терапії. А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер, 

Ролло Мей, С. Джурард та ін.  

 

У середині XX ст, як альтернатива психоаналізу і поведінковій 

психотерапії сформувався гуманістичний підхід. Часто його розглядають як 

"третій шлях" розвитку психотерапевтичних методів. Потяг до 

гуманістичних ідей зумовлений прагненням деяких психологів і терапевтів 

знайти нові пояснювальні моделі душевних патологій і зцілення людини. 

Основні положення гуманістичного підходу 

Кризовий досвід світових воєн, а також результати психологічних 

досліджень виявили обмеженість механістичних і біологічних стратегій у 

поясненні природи людської поведінки. Жорсткий детермінізм 

(зумовленість), використовуваний раніше в поясненні психопатологічних і 

соціальних явищ, дедалі менше задовольняв дослідників, і це спонукало їх 

шукати інших пояснювальних стратегій і способів організації терапевтичних 

відносин. Однією з таких стратегій став гуманізм. 

Розвиток гуманістичних ідей у психотерапії пов'язаний з постатями 

Гордона Олпорта (1897-1967), А. Маслоу, К.-Р. Роджерса, Ролло Мея (1909-

1994), В.-Е. Франкла, Дж, Б'юдженталя (1915-2008) та ін. Гуманістичний рух 

був спробою показати життя і поведінку людини як систему, в якій 

суб'єктивні цілі, цінності і значення є визначальними для побудови життєвих 

стратегій і для всієї соціальної взаємодії. У зв'язку з цим людину почали 

трактувати як "істоту", що переживає, поведінку якої детермінують не 

вроджені біологічні програми, інстинкти та несвідомі прагнення, а 

інтенціональність і чуттєвість, цінності, почуття і сенси. 

Гуманістична (лат. humanus - людяний) психотерапія - напрям 

психотерапії, який оснований на апріорно позитивному розумінні людської 

природи і розглядає психосоматичні симптоми та психологічні проблеми як 

наслідок обтяжливого соціального впливу, несприятливих умов розвитку. 

Основним коригувальним фактором представники гуманістичних шкіл 

вважають емоційно збагачені, турботливі, доброзичливі й рівноправні 

психотерапевтичні відносини без урахування трансферентного аспекту. 

Гуманістична психотерапія розглядає людину як вільну істоту, здатну 

обирати способи здійснення свого життя. З огляду на це терапевтичні 

зусилля представники гуманістичного підходу спрямовують радше на 

особистісне зростання та актуалізацію потенціалу до самозцілення, ніж на 

лікування симптомів. Терапевтичною метою є досягнення максимальної 

усвідомленості як інтегральної якості людської природи і вищого стану 



свідомості. Патологічні реакції при цьому інтерпретують як щаблі 

психологічного розвитку особистості. 

Один із засновників екзистенціально-гуманістичного підходу у 

психотерапії, Дж. Б'юдженталь, зазначав, що найважливішим фактом 

людського життя є суб'єктивне як елемент, що формує різноманіття інтенцій 

особи. Зміст цих інтенцій є таємницею, з якою має справу психотерапевт при 

кожній зустрічі з клієнтом. Тому сфера застосування психотерапевтичних 

зусиль - це сфера суб'єктивного, і кожна терапевтична подія, що впливає на 

клієнта, є для нього суб'єктивно значущим переживанням. Інтенціональність 

кожної людини формується і проявляється по-своєму. 

Інтенціональність (лат. іntentio - намір, прагнення, спрямованість) - 

базова сенсотвірна спрямованість свідомості до світу, що полягає у 

формувальному ставленні до предмета і прагненні особистості реалізувати 

власні наміри. 

Інтенціональний суб'єктивний сенс має характеристики, значущі для 

терапевтичного аналізу та екзистенціального оцінювання особистості: 

1) множинність значень (полісемантичність); 

2) неповна піддатливість вербалізації. Лише частина цих значень може 

бути висловлена у мовленні, більшість існує як довербальні чуттєві 

констеляції (угруповання), асоційовані з когнітивними, афективними і 

тілесними процесами, що формують постійне "джерело" становлення і 

реалізації суб'єктності людини; 

3) змінюваність. Дані асоційованих констеляцій не мають фіксованих 

меж, перебувають у постійній взаємодії і взаємозлитті, внаслідок чого 

кількість потенційно можливих смислових комбінацій досягає нескінченності 

(що забезпечує отримання сенсу в будь-якій ситуації за адекватного 

функціонування свідомості); 

4) відкритість. Внутрішній світ особистості може бути нескінченно 

відкритим до неусвідомленого матеріалу, і тому будь-який смисл може бути 

інтегрований і стати частиною усвідомлюваної суб'єктності. 

Суб'єктивний вимір людини цілісний, безконфліктний і наділений 

енергією, що спонукає її до саморозвитку і самотрансценденції, допомагаючи 

долати психологічні кризи. Суб'єктивне - це внутрішня, особлива реальність, 

в якій людина живе максимально достовірно. Водночас особистість не 

ізольована у своєму суб'єктивному світі, а завжди відкрита новому досвіду і 

можливості контакту з іншими людьми. Розвиваючи ці ідеї, психологи (Е. 

Сьютіч, С. Гроф, А. Вотс, К. Вілбер) дійшли здогаду про те, що суб'єктність 

одних людей на глибинному рівні переплетена і тісно пов'язана із 

суб'єктністю інших. Можливість глибинного контакту і взаєморозуміння між 

людьми відкриває перспективи подальшого становлення і розвитку людини, 

дає сили для подолання відчаю, тривоги і страху, пов'язаних із природою 

існування. 

Кризи перебування людини у світі (екзистенційні кризи) можуть 

позбавити її відчуття екзистеційних опор - відчуття реальності, 

детермінованого внутрішніми цінностями, цілями і сенсами життя, - 



внаслідок чого вона почувається безпорадною і змушена шукати нові 

способи існування. Психотерапія допомагає пройти через такі кризи, через 

екзистенційну безвихідь, що супроводиться відчаєм, і знайти нові сенси 

життя. 

Однією з причин складності/неможливості подолання безнадії є 

ригідність (негнучкість) зразків і сценаріїв, за якими суб'єкт живе у світі. 

Система внутрішніх меж інкапсулює (відмежовує) суб'єкта, обмежуючи 

репертуар його дій і реакцій. Гуманістично орієнтований терапевт має 

помітити і звернути увагу клієнта на такі внутрішні обмеження, а також 

допомогти їх подолати. Один зі способів - зміна уявлень суб'єкта про себе і 

власний потенціал. Трансформація торкається таких аспектів активності 

особистості: 

1) деструктивні і редукувальні конструкти, задіяні в самоописі суб'єкта; 

2) обмежувальний індивідуалізм, який дистанціює людину та ізолює її 

від інших, призводить до розвитку патологічної самотності й аутизації особи; 

3) нерозвиненість і обмеженість рефлексивних функцій, відсутність у 

діях здорового глузду, спокою і впевненості; 

4) заблокованість внутрішніх ресурсів, відсутність перспектив і 

можливостей, вузькість погляду на життя. 

Гуманістичний підхід тотальний за своєю природою і ґрунтується на 

ідеях щодо цілей і завдань психотерапевтичної роботи. Його методологічні 

позиції можна узагальнити в таких основних положеннях: 

1. Людина цілісна, наділена внутрішньою єдністю, вона гідна довіри, 

позитивна, реалістична і прагне актуалізації свого психічного потенціалу. 

2. Людина унікальна, тому у психотерапії неможливі узагальнення та 

абсолютизації, що виражаються у формулюванні домінувальних і 

універсальних стратегій психотерапевтичної допомоги; цінністю є людська 

індивідуальність. 

3. Первинною психологічною реальністю є переживання людини, 

узагальнені в життєвому досвіді. 

4. Життя людини розгортається від безглуздя і безцільності до значення 

і сенсу. 

5. Негативні переживання, невротичні реакції і психічні обмеження 

виникають унаслідок пережитого негативного досвіду; терапія відкриває 

доступ до заблокованих можливостей, забезпечуючи особистісне зростання 

індивіда. 

6. Людське життя - єдиний упорядкований процес, спрямований на 

реалізацію власного внутрішнього психічного і духовного потенціалу 

(тенденція до актуалізації); це можливо і природно у зв'язку з доступністю 

досвіду самореалізації. 

7. Природа людини індетермінантна (необмежена) і спонтанна у своїй 

логіці, що прагне досягнення повноти самовираження. 

Представники багатьох психотерапевтичних підходів гуманістичної 

спрямованості використовують ці положення як системотвірні принципи. 

 



Тема 7. Тілесноорієнтована терапія.  

Загальна характеристика напряму. Мета, межі, результат. Мова тіла у 

традиційній обстановці. Тілесний діалог у розширеній обстановці. Метод і 

техніки роботи. Ідеї В. Райха – джерело тілесно-орієнтованої терапії. Підхід 

А. Лоуена до вирішення психологічних конфліктів. Техніки біоенергетичного 

аналізу. М. Фельденкрайз. Ида Ролф - рольфінг, Герда Бойесен - біодінамика, 

Франц Александер - психосоматична медицина, Мэрион Розен - розен-метод. 

Танатотерапія. Крикотерапия. Сміхотерапія. Музикотерапія.  

 

Із середини XX ст. паралельно з розвитком вербальних і "дистантних" 

форм психотерапії активно розвивалися й інші стратегії, що використовують 

у роботі з клієнтом контактні прийоми і безпосередню взаємодію з його 

тілом. Тепер весь спектр такої психотерапевтичної та розвивальної техніки 

розглядають як тілесно орієнтовану психотерапію і тілесно орієнтовані 

психотехніки. 

Теоретико-методологічні основи тілесної терапії 

Парадигму тілесної терапії як психотерапевтичного методу розробили 

зарубіжні автори. - Ф.-М. Александер, Д. Боаделла, Ч. Брукс, А. Лоуен, В. 

Райх, І. Рольф, М. Фельденкрайз, А. Янов та ін. Активно розвивають її 

російські дослідники В. Баскаков, А. Єрмошин, В. Нікітін, М. 

Сандомірський. 

Метод тілесної терапії має тривалу історію, значну популярність та 

солідні академічні засади. Вона спромоглася подолати свій "напівлегальний" 

статус у науковому психотерапевтичному співтоваристві і виробити чіткі 

теоретичні засади. У "Психотерапевтичній енциклопедії" за редакцією Б. 

Карвасарського її витлумачено як "напрям психотерапії, що неоднозначно 

розуміється, метою якого є зміна психічного функціонування людини за 

допомогою орієнтованих на тіло методичних прийомів". Досі не вироблено 

чіткого розуміння особливостей дії і принципів застосування тілесно 

орієнтованої техніки, що призводить до розмивання меж цього напряму і дає 

багатьом підстави стверджувати про його еклектичність, поєднання в ньому 

різноманітних прийомів - від оздоровчих до трансперсональних, пов'язаних 

радше з духовним пошуком, ніж із психотерапією в її традиційному 

розумінні. 

Попри еклектичність підходу центральною методологічною посилкою 

тілесно орієнтованого напряму є принципова пов'язаність соматичного і 

психічного - психосоматична комплементарність. Основна ідея його полягає 

в утвердженні невіддільності та конгруентності (узгодженості) тіла і 

свідомості, переконаності в тому, що тіло у своїй структурі і функціях 

доповнює психічну природу та опосередковує прояви особистості. 

Для повнішого розуміння тілесно орієнтованих методів психотерапії 

необхідно проаналізувати уявлення щодо онтологічної природи, 

співвідношення в ній душевного і тілесного. 



Природа тілесності людини та основні тілесні проблеми 

Фундаментальні передумови тілесно орієнтованих методів стосуються 

не лише психотерапевтичної методології, а й загальнофілософських проблем 

співвідношення "душевного" і "тілесного" в людині, а також ідентифікації 

феномену тілесності, який визначає специфіку організації та здійснення 

тілесно орієнтованої психотерапевтичної практики. 

Тілесність є специфічним модусом (способом) існування людини. 

Пов'язані з нею питання стосуються не стільки фізичних аспектів життя, 

скільки особливостей функціонування свідомості. Як стверджує британський 

філософ Стівен Пріст, проблема свідомості і тіла є проблемою визначення 

правильного співвідношення між ними.  

Ця класифікація не вичерпна і не безперечна. Вона доречна, якщо 

припустити незалежність фізичних і ментальних явищ. Щодо тілесного 

аспекту таке розмежування неможливе. У розумінні сучасної філософської 

антропології та психології тілесне виникає на перетині ментального і 

фізичного. їх дихотомічні характеристики є певними полюсами, проте знайти 

реальну грань, на якій "безформне" переходить в "оформлене" або навпаки, 

неможливо. Та саме в цій лімінальній (пороговій) зоні формується те, що 

визначають як "тілесне" в онтології людини. При цьому слід мати на увазі, 

що поза свідомістю тілесного не існує. Позбавлене свідомості, воно 

редукується до об'єктних характеристик тіла. Водночас тілесність не можна 

зводити тільки до феноменів свідомості або фізичного тіла. 

Феноменологія тіла, пов'язана з його відносною доступністю для 

вивчення, "видимістю", зовнішньою об'єктивністю, неоднозначністю 

тілесних переживань, їх суб'єктивністю і безліччю трактувань тілесної 

природи, зумовила появу в історії культури різних, найчастіше полярних, 

позицій. Неоднозначно оцінюють тілесність людини і у сфері 

психотерапевтичних практик, відводячи тілу й тілесній динаміці переважно 

другорядну роль. 

Тілесність людини - цілісний комплекс специфічних антропологічних 

феноменів, що полягають у соматичному опосередкуванні психічної 

реальності людини. 

Структурно-функціональна сукупність тілесних якостей, сформованих 

біологічними, психологічними, соціальними, культурними і духовними 

складовими людини, забезпечує її здатність співвідносити світ внутрішніх 

(суб'єктних) феноменів із феноменами зовнішнього (об'єктного) середовища. 

Щодо психічної реальності тілесність визначає інтенсивність, модальність і 

форму зовнішнього прояву суб'єкта. 

На підставі аналізу звернень за психологічною допомогою, а також 

художньої і філософської літератури можна дійти висновку, що основною 

тілесною проблемою людини в сучасній західній культурі є втрата відчуття 

реальності і контакту зі світом, у якому вона живе. Людина все більше 

стикається із симуляцією реальності і феноменами підробки, копіями, що 

примножують позбавлену чуттєвості та значення об'єктність світу. Ця втрата 

проектується на її тіло як позбавлення екзистенційних опор, відчуття 



"заземленості", вкоріненості в реальності своїх переживань, емоцій, думок, 

стосунків тощо. Така ситуація безпосередньо зачіпає життя тіла і посилює 

його об'єктні характеристики, позбавляючи суб'єктності. Саме тіло певною 

мірою стає пасивним об'єктом, щодо якого можливі різноманітні маніпуляції 

та дії, які воно сприймає, але на які не в змозі відреагувати через втрату 

відчуття достовірності і критеріїв природності переживань. Проте 

повноцінним об'єктом (предметом) тіло стає тільки після смерті. Отже, 

феномени сучасної масової культури, позбавляючи людське тіло чуттєвості, 

позбавляють його і життєвого потенціалу. 

Аналізуючи "проблемну анатомію" тіла, російський вчений Володимир 

Баскаков веде мову про наявність чотирьох базових проблем, що 

відображають порушення балансу процесів, які відбуваються в тілі і психіці 

людини: 

1) проблема контролю/надконтролю - локалізується "в голові" й 

актуалізується за потреби "зняття" такого контролю, що стає важким у 

ситуації його непомірності; 

2) проблема контактності - зосереджена в руках і грудній клітці 

(дихання), пов'язана з недоліками налагодження контактів і вираження 

власних почуттів; 

3) проблема сексуальності - локалізується в ділянці таза і живота, 

пов'язана з вивільненням сильних почуттів, зокрема сексуально забарвлених, 

а також еротичністю і сексуальною поведінкою; 

4) проблема опори - зосереджена в ногах і пов'язана з недостатнім 

відчуттям реальності та бажанням підтримки, власної (автономність) і з боку 

інших людей. 

Ці проблеми можуть мати різноманітний психологічний зміст і 

спричинюють багато труднощів, особливо психосоматичного характеру. 

Тілесно орієнтована терапія має значний цілющий потенціал і може бути 

використана як екзистенційна форма психологічної допомоги. Одностайним 

є переконання щодо підвищення якості життя у тих, хто практикує будь-яку 

форму тілесної терапії, дотримуючись її приписів і правил. 

Тілесно орієнтовані психотехніки разом із багатьма іншими методами 

психотерапії та психологічного розвитку людини приваблюють своєю 

екзотичністю порівняно зі звичайною вербальною технікою. Проте попит на 

тілесні практики мало задоволений через брак кваліфікованих терапевтів, які 

добре володіють власною тілесною активністю, здатні ефективно регулювати 

функціонально-рухові прояви відповідно до цілей і завдань. До того ж не всі 

терапевти мають специфічні прикладні навички, необхідні для коректного 

здійснення прийомів і реалізації базових принципів тілесно орієнтованої 

психотерапії. Адже специфіка цього методу полягає в тому, що просто 

говорити і щось пояснювати клієнтові недостатньо - потрібно рухатись, 

торкатися тіла. 

Сутність і мета тілесних психотехнік 

Основна цінність тілесно орієнтованих технік зумовлена їх наочністю 

та об'єктивністю. Тіло - те, що можна відчути, до чого можна торкнутися і 



притиснутися, воно відразу дає зрозуміти - добре йому чи погано. Тіло може 

зіщулитись, стати жорстким і напруженим, може розслабитися, стати м'яким 

і пластичним. Воно ніколи не обманює людину у своїх реакціях. 

Крім наочності, цінність тілесних методів полягає в їх значній 

результативності стосовно потенційно змінюваної патогенної динаміки 

особистості. Адже хоч яким ефективним є метод, якщо людина не хоче або 

не може змінитися, їй навряд чи хтось зможе допомогти. Така 

результативність зумовлена тим, що зміни завжди наочні, і людина може 

сприймати їх через спостереження та оцінювання своїх відчуттів, почуттів і 

переживань. Можуть змінюватися мімічні реакції, постава, інтонація і тембр 

голосу, специфіка моторної активності, трансформуватися або зникати 

невротичні стереотипи поведінки, підвищуватися рівень спонтанності, 

внаслідок чого людина краще розуміє допустимі межі своєї активності. 

Тілесні психотехніки об'єднують великий спектр різноманітних 

підходів, напрямів і прийомів; існують різні трактування тілесних феноменів 

і способи їх опису залежно від теоретичних передумов і особистих 

уподобань. Проте центральним об'єктом терапевтичних зусиль є тіло 

людини, її тілесність - у всьому розмаїтті феноменологічних проявів і 

суб'єктивних значень. 

Як вид психотерапевтичної практики тілесно орієнтована терапія 

спрямована на подолання внутрішніх психосоматичних бар'єрів і 

невротичних соматизованих симптомів з метою досягнення більшої 

природності, гармонійності й адекватності у вираженні усвідомлюваних і 

несвідомих прагнень та почуттів. Вона сприяє розвитку в людини здатності 

до безконфліктного здійснення цільових установок і суб'єктивних значень, 

які не блокуються функціональними обмеженнями з боку соматичних 

структур, потенційно здатних забезпечити можливість їх реалізації. 

Метою тілесної психотерапії є пошук глибинних закономірностей і 

взаємозв'язків між психікою і тілом людини. При цьому на практиці 

однакову увагу приділяють як тілесному, так і психічному. Переважний 

акцент на одному з компонентів позбавляє тілесний підхід його унікального 

методологічного статусу і або наближає до традиційних "розмовних" методів 

психотерапії, або редукує до не менш різноманітної групи оздоровчих 

(мануальних) методів. Отже, тілесна психотерапія заради збереження свого 

психотерапевтичного статусу має зосереджуватися на психічній динаміці 

клієнта і діяти при цьому специфічними тілесними методами, аналізувати 

його тілесний досвід і соматичні процеси, намагатися зрозуміти їх і 

допомогти йому наблизитися до розуміння їх значення і сенсу. У цьому 

полягають істотні труднощі, подолання яких засвідчує ступінь 

професіоналізму і майстерності тілесно орієнтованого терапевта, адже йому 

доводиться аналізувати і говорити про те, що взагалі важко висловити 

вербально, тобто про тілесні процеси і соматичні (інтроцептивні) відчуття. 

Для опису складових тілесного досвіду застосовують термін "тілесне 

відчуття". 



Тілесне відчуття виражає несвідомий модус психічного і є щодо 

свідомості об'єктом постійної та інтенсивної інтерпретації, що формує 

лабільні уявлення про власну тілесну природу, соматичну функціональність і 

допустимі межі здійснення тілесних процесів. 

Поняття "тілесне відчуття" запропровадив американський терапевт 

Юджин Джендлін для опису тілесної феноменології суб'єкта, усього того, що 

відчуває людина в певний момент у своєму тілі і за допомогою тіла, навіть 

неясно і сублімовано. Тілесне відчуття - це тонке, мінливе і туманне відчуття 

в тілі, яке виникає, коли людина думає про себе; це певний соматичний 

резонанс або "внутрішня аура" стану. Воно невизначене, його важко 

вербалізувати чи уявити в абстрактних образах і тілесних метафорах; 

найпростіше воно співвідноситься зі станом загального комфорту або 

дискомфорту, будучи модально неоформленою частиною несвідомого. 

Формування орієнтованих на тілесну динаміку методів психотерапії 

зумовлене також тим, що тіло людини є унікальним феноменом, існуючим як 

безперервність і нескінченність суб'єктивних можливостей самопізнання і 

трансформації. Тому тілесно орієнтовані методи психотерапії привертають 

до себе особливу увагу фахівців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Гештальттерапія. 

Теоретико-методологічні засади гештальттерапії. Поняття гештальту. 

Відкритий і закритий гештальт. Основні принципи гештальттерапії. Техніки. 

Групова робота. Базові цінності гештальттерапії. Поняття «цикл контакту». 

Зриви циклу контакту (опори в гештальті). Терапевтичні стосунки в 

гештальттерапії. Групова гештальттерапія.  

Як психотерапевтичний напрям гештальттерапія винила у 40-ві роки 

XX ст. Інтегрувавши досягнення впливової на той час структурної (гештальт) 

психології, психоаналізу і холістичної теорії, Фредерік-Соломон (Фріц) 

Перлз (1893-1970) створив гнучку й ефективну систему психологічної 

допомоги, яка, на відміну від фройдівської, не потребувала багато часу і 

передбачала індивідуальну і групову роботу. Подібний до цікавої гри і 

порівняно дешевий, цей вид психотерапії здобув багато прихильників у 

всьому світі. 

Загальні положення гештальтгерапії 

Гештальттерапію визначають як допомогу людині в пошуку 

справжньої життєвості, здатності насолоджуватись життям нині, "тут-і-

тепер", не відкладаючи радість і щастя на невизначене "коли-небудь потім". 

Бути здоровим і щасливим, задоволеним собою, упевненим у своїх силах, 

любити друзів і близьких, не 

висловлювати їм претензій, а собі не докоряти вічними сумнівами, 

стати відповідальним і зрілим, залишаючись веселим і спонтанним, - основні 

цілі гештальттерапії. 

Гештальттерапія - психотерапевтичний напрям, який оснований на 

синтезі психоаналітичних ідей і принципів гештальтпсихології; спрямований 

на усвідомлення і закінчення цілісних патернів взаємодії зі світом 

(гештальтів), а несвідомі компоненти і психологічні захисти розглядає як 

основні цілі терапевтичного втручання. 

По суті гештальттерапія є наділеною екзистенційним змістом 

практичною філософією достовірності життя, що ґрунтується на процесах 

усвідомлення і контакту. 

Усвідомлення і контакт 

Гештальттерапія основана на уявленні про те, як поліпшити людську 

життєдіяльність, - "моделі просвітлення", яка споріднює гештальттерапію із 

дзен-буд-дизмом. Характеризуючи цю модель, учень Ф. Перлза Джон Енрайт 

стверджує, що існують такі фундаментально різні моделі допомоги людині у 

прагненні стати досконалішою: 

1) патологічна модель. Відповідно до цієї моделі людину, в якої є 

проблеми або труднощі, розглядають як уражену або хвору, що потребує 

допомоги кваліфікованого фахівця. Терапію здійснюють за принципом 

лікування в системі відносин "лікар - пацієнт". Самолікування (читання 

відповідних книг, спроби вести "задушевні" бесіди з друзями) не особливо 

заохочується, хоч і не заперечується. Така модель характерна для класичного 

психоаналізу; 



2) модель зростання клієнта. Вибір її зобов'язує розглядати клієнта як 

здорову нормальну людину, яка має змогу досягти більшого. Нормальна 

особистість повинна постійно розвиватися і рости - інакше настають застій і 

поступова деградація. Відсутність зростання - тривожна ознака, стандартним 

є прагнення бути вище за норму. Допомога ззовні бажана, але не обов'язкова, 

оскільки прагнення до зростання - природна властивість людини, як і кожної 

живої істоти. Процес особистісного вдосконалення потребує певних зусиль, 

які винагороджуються сторицею, оскільки бути вище за норму - краще, ніж 

бути просто нормальним. Цією моделлю послуговуються терапія на основі 

ідеї самоакту а л ізації, логотерапія, роджеріанство; 

3) модель просвітлення. Ґрунтується на твердженні про відсутність 

будь-які норми, необхідності кудись іти або що-небудь робити, бо людина - 

досконала, завжди була і завжди буде такою. У межах цієї моделі актуальне 

відчуття щастя і добробуту не залежить від рівня досягнень, наявності або 

відсутності проблем, успішної стратегії самопрезентації тощо. Усе, що 

необхідно, - зсув відчуття. Він полягає в тому, щоб розглядати себе не з 

позиції того, що могло б або мало бути зроблене, а побачити те, що є на цей 

момент, "тут-і-тепер", - і насолоджуватися цим. 

Гештальттерапевти Ірвін і Міріам Польстери зараховують принцип 

"тут-і-тепер" до сучасного етпосу - суми основних етичних і духовних норм 

суспільного життя, вважаючи процес повноцінного переживання актуальної 

реальності єством людського існування. Такий процес у гештальттерапії 

називають усвідомленням. 

Усвідомлення - природний безперервний контакт людини з її власним 

досвідом, далекий від самокритики; пряме усвідомлення себе і 

навколишнього світу в певний момент часу, всі відчуття, властиві людині, 

відокремлені від її думок і оцінок. 

На перший погляд така єдність з оточенням і собою - найпростіша, але 

це зовсім не так. Більшість людей часто зовсім не усвідомлює, що і як вони 

роблять, що відбувається з ними і в них кожної хвилини. Наприклад, дівчина 

вирішила поїсти морозива. Відразу після виникнення цього бажання вона 

починає думати, як дістатися до кафе. Прямуючи туди, міркує, чи варто 

псувати собі апетит солодощами і скільки грошей вона може витратити на це. 

Згадує, як бачила вчора свого приятеля з дівчинок) в цьому кафе, і починає 

думати про мінливу чоловічу вдачу або про те, як непросто складаються їхні 

стосунки. Вона не помічає вулиць, якими іде, а коли, нарешті, приходить у 

кафе, всі її думки поглинені особистими проблемами. Дівчина робить 

замовлення механічним тоном, не глянувши на усміхненого офіціанта, - вона 

занурена в себе. Він приносить морозиво, вона відривається від своїх думок, 

дивиться на офіціанта і починає загравати з ним або відчуває роздратування 

його зовнішністю; механічно їсть морозиво, не відчуваючи смаку. Платить 

гроші, а в думках планує завтрашні справи чи згадує вчорашню сварку. 

Упродовж цієї півгодини дівчина перебувала не в кафе, а в т. зв. середній зоні 

- зоні упередженості інтерпретацій та оцінок, думок і установок, далекій від 

реального світу і його властивостей. 



У гештальттерапії виокремлюють три зони контакту зі 

світом: внутрішню, утворену відчуттями від власного тіла (сухість у горлі 

або важкість у шлунку, поза, в якій людина сидить або стоїть, головний біль, 

спрага, втома тощо); зовнішню - відчуття й усвідомлення властивостей 

навколишньої дійсності (сіре каміння на зеленій траві, тиск автомобільних 

гальм, запах мокрого одягу в метро дощового дня, схилені плечі дівчинки, 

що йде назустріч) і середню - зону уяви і фантазії, а також численних уявних 

ігор із собою, граючи в які, людина неминуче програє. 

Індивід, який говорить "Мені холодно" чи "Я бачу твою посмішку", 

перебуває у внутрішній або зовнішній зоні; "Я бачу твою глузливу (теплу, 

знущальну, дружню, ідіотську, нахабну, ласкаву, винувату тощо) посмішку" - 

в середній. Основним при цьому є не те, що людина бачить насправді 

(посмішка), а її страхи, фантазії, очікування або оцінки. Вона сама робить 

єхидну, ідіотську або дружню посмішку і відповідно поводиться. Як правило, 

її марно переконувати, що насправді вона зробила теплу усмішку, а не 

знущальну посмішку. Фраза "Я її наскрізь бачу" означає, що в полі зору 

мовця взагалі нікого немає, крім його власних упереджень або невротичних 

установок. 

Середня зона - не тільки простір, у якому існують страх і упередження, 

заздрість і гординя, а також арена уявних ігор - триваліших фантазій на тему 

"Який я невдаха", "Якби не ти...", "Щастить, як утопленику" і 

найпоширенішої "Ой Боже, що люди скажуть". Описи цих і багатьох інших 

ігор є у книгах із гештальттерапії. 

Уявна гра-монолог "Як-небудь проскочу на іспиті" 

"Ну ось, не встигла зайти, а він (викладач) так зиркнув. Він мене весь 

семестр не любив, він любить тільки таких, що на першій парті сидять, у рот 

йому заглядають І всі визначення червоною пастою підкреслюють. Господи, 

так і знала - саме цей проклятий білет, найскладніший. Питання геть 

безглузді. "Проблема волі в психології" - я якраз на цій темі не була, із 

Сергієм ми тоді у парку гуляли... А Нінка як строчить! Мабуть, зуміла шпору 

дістати, а я сиджу незручно, йому все видно буде. Даниленко пішов 

відповідати, голосу нього противний, скрипучий. Що ж там із цією волею? 

Спробую почати з третього питання, тут треба на гуманізм напирати - 

пам'ятаю, як він на лекції розпинався, що всі ми - особистості. Що-небудь 

наплету. Теж мені професор - сам-то себе вважає генієм, а піджак завжди у 

крейді, і кишені відстовбурчуються... 

Ну що він пристав - не "по суті", "буденні житейські уявлення замість 

наукових знань", "не володієте спеціальною термінологією" - наче я сама не 

знаю. Розповіла ж дещо. Навіщо взагалі ця термінологія - щоб йому на 

шматок хліба було чим заробляти? "Яку тему найкраще знаєте?" - ще й 

знущається. Ніяку - всі однаково. Темперамент - це про Гіппократа: рідини 

там - чорна жовч, жовта... о, у меланхоліка - слизота переважає. А далі? 

Учила ж... Іван Петрович Павлов визначив властивості темпераменту... Або 

нервової системи? Собаки у нього... От собака, націлився двійку ставити. Цю 

сесію я точно не здам. Сльозу пустити, чи що? Все одно не допоможе. А 



сьогодні в гуртожитку всі святкувати будуть, радіти. Ну все, годі 

байдикувати, від завтра сідаю за навчання. Краще з післязавтра - завтра 

справи. Як-небудь обійдеться. Батькам поки нічого не скажу. Плакала 

стипендія..." 

Описи подібних уявних ігор наявні в романах Дж.-Д. Селлінджера, С. 

Беллоу, Ф. Сатан - це один з улюблених прийомів психологічної прози 

останніх десятиліть XX ст. її персонажі, уміло "списані" зі звичайних людей, 

втратили здатність контактувати з навколишньою дійсністю, підміняючи цю 

взаємодію безцільним і нескінченним перебуванням у середній зоні. 

Найпростіший спосіб перервати такий монолог - поставити собі декілька 

простих запитань: "Що я зараз роблю? Про що думаю? Що я в цю хвилину 

відчуваю? Чого хочу?". Лише так можна перервати уявні ігри і перейти до 

свідомого контакту з оточенням. 

Контакт - це взаємодія людини з навколишнім світом. Він можливий і 

без усвідомлення, але усвідомлення не буває без контакту. Для того щоб 

жити і задовольняти свої потреби, людина має контактувати з реальним 

світом. Контакт без усвідомлення не залишає місця для психічних 

переживань - вражень, думок і почуттів. Подібно до того, як людина не 

відчуває простирадла під час сну, вона не сприймає навколишнього світу без 

усвідомлення. Перебуваючи в середній зоні, людина усвідомлює лише те, що 

вигадувала сама, і така ілюзорна реальність "виймає" ЇЇ зі світу і розміщує в 

тісному коконі млявого, нецілісного, невротичного існування. Тому разом із 

принципом "тут-і-тепер" Ф. Перлз застосував також вислів "тепер-і-як", 

вважаючи, що ця формула краще передає суть гештальт-підходу, його 

інтерес до феноменології, сутності психічних переживань, а не до пояснення 

їх причин і обставин виникнення. Така терапія дає змогу повернутися від 

думок і розмов про речі (це явище називають ебаутизмом (англ. about - про 

щось, про когось)) до самих речей. Головне - не втратити безпосередності 

переживання, причетності до того, що відбувається в цю мить. 

Взаємодія і формування гештальтів 

Усвідомлення і контакт є умовами активного і повноцінного життя й 

задоволення людських потреб. Згідно з поглядами Ф. Перлза, цілісний акт 

життєвої активності - це безперервний процес творення і руйнування 

гештальтів. 

Гештальт (нім. Gestalt - образ, структура, цілісна форма) - цілісна 

структура, що описує єдність і взаємозалежність потреб особи, її власної 

активності і навколишнього середовища. 

У гештальттерапії "працює" гомеостатична модель особистості, згідно 

з якою задоволення потреб необхідне для відновлення рівноваги в системі 

"організм - середовище". Доповнена принципом холістичності (цілісності), 

що стверджує нерозривну єдність і взаємозалежність тіла і психіки, ця 

модель представляє життєдіяльність здорової людини як безперервний 

ланцюг контактів із навколишньою реальністю. У процесі контактів 

сприйняття під впливом домінуючої потреби людина виокремлює головне 



(фігуру) і другорядне (фон), а задоволення потреби завершує геш-тальт. З 

виникненням нової потреби цей цикл повторюється. 

Ф. Перлз наголошував на значущості тілесних аспектів особистості і 

виступав проти їх відокремлення від духовних (mind-body split - "розділення 

на тіло і дух"), вказуючи на цілісність людської природи. Його учень, 

засновник Паризької школи гештальту Серж Женжер (нар. 1950) ілюструє 

багатомірність і цілісність гештальтпідходу за допомогою пентаграми 

аспектів людської активності (рис. 6.1): 

 
У здоровій психіці формування гештальтів підкоряється принципу "first 

things first* - "спочатку найважливіше" ; існує також гнучкість взаємних 

переходів фігури і фону. Турбота, увага, інтерес, збудження і задоволення 

характеризують нормальне формування фігури/фону, а сплутаність, нудьга, 

тривожність, "зациклення", збентеження і невпевненість свідчать про 

ускладнення цього процесу. Будь-які порушення і збої в циклі досвіду, а 

також вади контактної межі між суб'єктом і навколишньою дійсністю у 

гештальттерапії трактують як невротичні прояви. 

Актуалізація потреби зумовлює активний пошук людиною можливості 

її задовольнити, віддаючи перевагу всьому пов'язаному з її бажанням, 

відтісняючи все інше. Відчуття потреби чи непотрібності чого-небудь 

посилює усвідомлення і викликає збудження, що сприяє початку дії. Після 

задоволення потреби і завершення гештальту відбувається переривання 

контакту ("відхід"). Проте цикл досвіду може бути порушений на будь-якому 

етапі, і такі порушення стають джерелами невротичних проблем. 

Здорова нормальна людина легко і плавно переходить від циклу до 

циклу, вона присутня "тут-і-тепер" в кожному з них. Порушення і збої 

залишають гештальти незавершеними, цикл переривається, і суб'єкт 

вимушений перебувати "там-і-тоді". На думку Ф. Перлза, невротик - це 

людина, яка не отримує актуального задоволення від життя, перебуваючи в 

певній формі контакту зі своїм минулим досвідом. Незакінчені і непрожиті 

ситуації прагнуть жити за рахунок актуальних, віднімаючи в них енергію, а в 

особистості загалом - відчуття впевненості в собі. 

Незавершені ("незакриті") гештальти перетворюють людське життя на 

хаос проблем, що поступово стають нерозв'язними. Невротичну особистість 

буквально роздирають на частини окремі фрагменти її непрожитого досвіду. 

Невротик утрачає здатність організовувати свою поведінку відповідно до 

ієрархії власних потреб, не може зосередитися. У терапії він має навчитися 



розрізняти безліч потреб і по черзі мати справу лише з однією з них, 

відчувати їх та ототожнювати себе з ними, в кожен момент бути повністю 

зануреним у те, що він робить, перебуваючи у ситуації достатньо довго, щоб 

завершити гештальт і перейти до інших справ. 

Гештальттерапія, використовуючи як робоче поняття слово "організм" 

замість термінів "індивід" або "особа", акцентує на ролі потреб у циклі 

життєвої активності. Під їх впливом людина формує своє ставлення до 

об'єктів навколишнього середовища, оцінюючи їх як позитивні, негативні або 

нейтральні. Вона живе посередині між нетерпінням і переляком. Сильна 

потреба вимагає негайного задоволення. Якщо воно не відбувається, 

особистість переживає емоційні форми збудження при порушенні рівноваги: 

переляк (аж до паніки), заздрість, відчуженість. Рівновага відновлюється за 

рахунок привласнення позитивних об'єктів, знищення чи уникнення 

негативних. При цьому майже немає відмінностей між уявою і дійсністю: 

людина прагне видалити шкідливі думки, неприємні образи або руйнівні 

відчуття зі своєї свідомості, ніби це її реальні вороги. Найнадійніший спосіб  

знищити ворога - вбити або знешкодити його. Невротик, позбавлений 

можливості це зробити, вдається до магічного знищення: заплющує очі і 

затуляє вуха, щоб не бачити і не чути неприємного для себе, або в інший 

спосіб утікає з реальності. Магічна втеча не знищує небезпеку, а лише 

розриває контакт із ситуацією, яку він сприймає як загрозу - йдеться про 

тілесність (травма, хвороба), Я-образ (ганьба, приниження), модель світу 

(екзистенційний вакуум), матеріальний добробут (убогість) чи про щось 

інше. 

Власне відхід і контакт не здорові і не патологічні. Невроз полягає в 

неможливості повного контакту або правильного відходу. Нав'язливі дії є 

прикладом нездатності розірвати контакт, а нудьга (часта скарга невротиків) 

виникає в тих ситуаціях, коли людина намагається перебувати в контакті з 

тим, що не цікавить її. Діалектика контакту і відходу становить суть 

психологічних подій, що відбуваються на контактній межі між суб'єктом і 

навколишньою дійсністю (організмом і середовищем). На думку Ф. Перлза, 

контакт із середовищем і відхід із нього, схвалення і заперечення - 

найважливіші функції цілісної особистості. Психологічні теорії, що 

дотримуються дуалістичних поглядів на людину, вбачають у них протилежно 

спрямовані сили. А в гештальтпсихології їх розглядають як аспекти одного і 

того самого - здатності до розрізнення. Якщо вона погано функціонує, 

індивід не може поводитися природно і його вважають невротиком. 

У студентській групі, що вивчала психотерапію, одна дівчина 

висловила незвичну скаргу: вона не могла дивитися фільми жахів, трилери і 

все, що належить до жанру напруженої дії. Вона детально описувала свій 

страх, істеричні реакції (сльози, крик), відчуття "вичерпаності, спустошення" 

після закінчення фільму, встати і піти з кінотеатру або від телевізора вона не 

могла. Учасники групи спершу визнали ситуацію уявною: мовляв, не можеш 

дивитися - не дивись, і не роби з цього подію. Проте дівчина не погодилася і 

продовжувала наполягати, що ця проблема для неї справді важлива, 



обгрунтувавши, що не відчуває себе через це дорослою, зрілою особою, якщо 

поводиться, як маленька дитина (боїться, хоча знає, що все "не насправді"). 

У процесі подальших розпитувань з'ясувалося, що сильних почуттів в 

інших ситуаціях свого життя дівчина практично не переживає. Вона 

скаржилася на нудьгу, самоту, відчуття нереальності навколишнього світу. 

Студентка була не задоволена своїми стосунками з близькими, вважала себе 

нетямущою І звичайною, не здатною до досягнень, боялася, що люди 

помічають це і зневажають її. Поступово психотерапевт зрозумів, що дівчина 

може бути в повному контакті тільки з фільмами жахів, а від реальних 

людей, подій та речей вона втікає. Нездатність до розрізнення дійсності та 

фантазії і була причиною компульсивної (такої, що нав'язливо повторюється 

І посилюється) поведінки, яка проявлялася під час перегляду таких фільмів. 

Дівчина не могла їх не дивитися - їй потрібно було хоча б час від часу 

перебувати у справжньому контакті. Після обговорення цього в групі вона 

здійснила декілька спроб реального контакту зі своїми товаришами, що 

привели до інсайту. Поступовий розвиток здатностей до контакту врешті-

решт дав їй змогу розв'язати цю проблему. 

Гештальттерапія надає великого значення активній свідомості, зокрема 

усвідомленню всієї повноти контакту людини зі світом. Цим вона 

відрізняється від глибинних напрямів, проте Ф. Перлз запозичив із них ідею 

про те, що взаємодія з реальністю часто супроводжується її викривленням. 

Такі викривлення в гештальттерапії трактують як порушення (дефекти) 

контактної межі і спрямовують терапевтичний вплив на їх виправлення. 

Концепція психологічного захисту 

Оскільки невротичні проблеми породжує нездатність індивіда 

знаходити і підтримувати рівновагу між собою і світом, то різні види 

невротичних захистів у гештальттерапії трактують як дефекти контактної 

межі між особистістю і середовищем, у т. ч. й соціальним . Соціальну 

природу неврозу зауважив Ф. Перлз, визначаючи його як захисний маневр, 

що допомагає ухилитися від загрози світу, який наступає на людину. Невроз 

видається найефективнішим способом підтримання рівноваги і саморегуляції 

в ситуації, коли все йде проти неї. Автор гештальтпідходу охарактеризував 

типи порушень контактної межі і, відповідно, стільки само невротичних 

захисних механізмів - проекцію, злиття, ретрофлексію та інтроекцію, 

дефлексію та ізоляцію. 

Інтроекція. Цей механізм найзручніше пояснити за допомогою 

метафор, пов'язаних із їжею, як це зробив Ф. Перлз у книзі "Его, голод і 

агресія" (1947). Інтроекція скидається на заковтування величезних не 

розжованих шматків без відчуття смаку. Таку їжу організм не може 

перетравити і засвоїти, так що інтроекти залишаються чужорідними тілами. 

Особистість, наповнена неперетравленими інтроектами, постійно відчуває 

екзистенційний голод, попри тяжкість у шлунку від того, що вже 

проковтнула. Несумісні установки і думки призводять до вагань, 

невпевненості, тривоги. Усю свою енергію така особистість витрачає не на 



розвиток і зростання, а на марні спроби примирити внутрішні суперечності, 

позбавитися психологічної "нудоти", що стає фоном її існування. 

Інтроекція (лат. intro - всередину I jectio - вкидання) - поглинання і 

привласнення будь-яких норм, стандартів поведінки, поглядів, думок І 

цінностей без спроби розібратися в них і критично переосмислити. 

Типовими прикладами інтроектів є батьківські повчання, думки 

вчителів, соціальні стандарти, що підштовхують людину до конформної 

поведінки. Якщо людина не зіставляє ці зовнішні вимоги з власними 

потребами і бажаннями, вона, за висловом Перлза, перетворюється на 

кімнату, настільки захаращену чужими речами, що в ній не вистачає місця 

для власних. Найгірше те, що цей матеріал набув би для неї величезної 

цінності, якби вона осмислила його, змінила і трансформувала для себе. 

Проекція. Людина, яка використовує цей захисний механізм, бачить 

світ та інших людей холодними, ворожими, агресивними, тоді як насправді 

це її власні почуття. 

У проекції межа між Я і світом трохи зсувається "на свою користь", що 

дає змогу зняти із себе відповідальність за ті аспекти і якості, з якими важко 

примиритися, бо вони здаються непривабливими, низькими, примітивними. 

Невротик, що вдається до проекції, на думку Ф. Перлза, нездатний розрізняти 

грані власної цілісної особистості, які справді належать йому, і те, що 

нав'язане ззовні. Він думає про свої інтроекти як про себе, а ті риси, яких 

хотів би позбавитись, розглядає як "неперетравлені і неїстівні" інтроекти. За 

допомогою проекції він сподівається звільнити себе від уявних "інтроектів", 

які насправді є аспектами його самого. 

Проекція (лат. projection - викидання) - винесення назовні внутрішніх 

процесів або їх причин, спроба покласти на середовище відповідальність за 

те, що виходить із самої людини. 

Скута заборонами і забобонами, сексуально стурбована стара діва, що 

підозрює всіх чоловіків у непристойних намірах, - яскравий приклад 

невротичної проекції. Інший приклад - властиве багатьом уявлення, ніби 

оточення тільки й робить, що обговорює їхню зовнішність, вчинки або 

невдачі. У такому разі люди роблять припущення на ґрунті власної фантазії, 

не усвідомлюючи, що це лише гіпотези, далекі від реальності. До того ж вони 

не усвідомлюють походження своїх припущень. 

Існує кілька видів проекції: дзеркальна, за якої люди знаходять в інших 

свої риси або властивості, що їм подобаються і бажані; комплементарна, коли 

іншим дають характеристики, за допомогою яких можна виправдати свої дії 

та вчинки; катарсична, що допомагає звільнитися від своїх негативних 

властивостей, приписуючи їх іншим; атрибутивна, коли оточення наділяють 

власними мотивами і потребами. 

Проекція та інтроекція тісно пов'язані між собою, взаємно доповнюють 

одна одну, утворюючи простір внутрішньої несвободи і зовнішньої скутості. 

Більшість інтроектів пов'язана з "треба" і "повинен", тому, відчуваючи 

труднощі, людина покладає відповідальність за них на зовнішній світ 

(батьків, начальника, державу), - це і є проекція. Індивід, схильний до 



інтроекції, втрачає свою ідентичність, збираючи "шматочки" чужих, а 

схильний до проекції - розкидаючи її навколо себе. 

Злиття (конфлюенція). її ознаки - неспроможність відчувати межі між 

Я і не-Я, ототожнення себе і середовища, нерозрізнення частини і цілого (у 

психоаналізі це позначають терміном "помежова особистість"). 

Злиття (конфлюенція) - недостатнє відокремлення людиною себе від 

навколишнього світу. 

У стані злиття (дитини з матір'ю, індивіда з групою, закоханого зі 

своєю коханою) відбувається цілковите ототожнення себе з іншим або 

іншими, відмова від відмінностей, втрачається відчуття реальності власного 

Я. На думку Ф. Перлза, людина, що перебуває в патологічному злитті, зв'язує 

свої потреби, емоції і дії в тугий вузол і вже не усвідомлює, що вона хоче 

робити і як сама собі заважає робити будь-що. Неможливість перервати 

контакт (піти геть), властива злиттю, блокує подальші контакти, суб'єкт ніби 

чіпляється за те, чого вже не існує. 

На механізмі злиття ґрунтується багато невротичних проявів: поведінка 

матері, що несвідомо перешкоджає дорослішанню своєї дитини; хворобливі 

ревнощі, коли чоловік або дружина не мають права провести хоча б декілька 

вільних один від одного годин; горезвісне "наших б'ють", після якого 

спалахує тотальна бійка між підлітками. Особливо часте патологічне злиття в 

сімейних (подружніх і дитячо-батьківських) стосунках. Реальні взаємини не 

перетворюються на тягар тільки в тому разі, коли є відчуття іншого, 

несхожого і відмінного. У таких ситуаціях той, хто перестав виконувати свій 

"договір" про злиття, переживає почуття провини і роздратування, а той, хто 

продовжує його виконувати, - біль і образу. 

Ретрофлексія. Буквально означає "повернення назад, на себе", при 

цьому контактна межа проходить "посередині" особи, що починає ставитися 

до себе, як до іншої людини. 

Ретрофлексія (лат. retro - назад і flexio-згинання) - спрямування 

людиною всієї енергії на зміну себе. 

Вона може проявлятися у двох протилежних процесах: людина робить 

собі те, що хотіла б робити іншим (дорікає, звинувачує, карає), або те, що 

хотіла б одержати від інших (жаліє, захоплюється). Типові вислови 

ретрофлексїї - "Я повинен володіти собою", "Я соромлюся себе", "Я не 

заслуговую своїх нещасть/успіхів". Таке відчуження призводить до емоційної 

спустошеності, нерішучості і невпевненості, а закінчується депресією. 

Дефлексія (ухилення). Проявляється в уникненні небажаного контакту 

з людьми або аспектами реальності. Іноді спрямована на ухилення від 

контакту із власними бажаннями або відчуттями. 

Дефлексія (лат. de - префікс, що означає відміну, видалення, і flexio - 

згинання) (ухиляння) - намагання людини уникнути спілкування з іншими 

тут-і-тепер". 

Така поведінка є спробою відгородитися від світу і себе, зміцнює 

контактну межу, доки вона не стане непроникною. Дефлексія протилежна 

злиттю, але в надзвичайних ситуаціях ці механізми іноді переходять один в 



одного - і людина метається від екзистенційної самоти до публічної 

демонстрації любові до всіх одразу. 

Ізоляція (еготизм). Це найважчий тип порушень контактної межі, коли 

суб'єкт ізолюється від зовнішнього і внутрішнього світів, "відкидає" інших 

людей з їх почуттями і вчинками, а також власні глибинні імпульси. 

Ізоляція (франц. isoles - відділяти, відокремлювати) (еготизм) - 

відокремлення суб'єкта від звичних умов життя, спілкування і власного 

внутрішнього світу. 

Поведінка ізольованого суб'єкта переважно відповідає рівню "кліше" і 

формується з автоматизованих, стереотипних дій, які нікому не потрібні і 

нікого не радують. Він рідко піднімається навіть до рівня "ролей", де існує 

тенденція маніпулювати іншими у власних інтересах. Однак у стані ізоляції 

легко досягти рівня "безвиході", коли будь-яка поведінка спричинює відчуття 

повної безпорадності. 

27-річна аспірантка звернулася за консультацією стосовно того, як їй 

будувати взаємини з науковим керівником, що зайшли в глухий кут. Вона 

скаржилася на те, що керівник Сергій Петрович погано до неї ставиться, 

необ'єктивно оцінює її роботу, критикує і принижує все зроблене нею і 

зовсім інакше поводиться з іншими своїми підопічними - "улюбленцями)". 

К.: Сергій Петрович тільки недавно почав керувати аспірантами і 

пошукачами, нас у нього приблизно десять. Від початку він виокремив 

декого і не просто допомагав - усе за них робив: і книжки давав, і публікації 

писав, і на кафедрі завжди хвалив - де треба, де й не треба. 

А я завжди все сама робила, раніше за всіх дисертацію на обговорення 

подала. І публікації завжди самостійно писала, ніхто мене не підганяв. Іншим 

він мало не коми в тексті сам розставляв, а в мене прочитає розділ - хвалить, 

а принесу вже два - каже, що перший нікуди не годиться. Йому мені нерви 

помотати - одне задоволення. При обговоренні на кафедрі інших мало не 

грудьми прикриває, а на мою адресу - уїдливі жартики. 

T.: Як ви гадаєте, чому Сергій Петрович до вас так ставиться? 

К.: Він звик, щоб перед ним усі голову хилили, хвалили, компліменти 

любить, як жінка. У нього взагалі все залежить від особистих симпатій і 

антипатій: якщо вже кого незлюбить - як мене - то все. 

Т.: Чи можете ви пригадати який-небудь конкретний епізод, коли 

Сергій Петрович поставився до Вас несправедливо й упереджено? 

К.: Та хоч десять! Узяти, наприклад, поїздку до опонента, професора Н. 

Гроші, клопоти... Адже міг наперед мені сказати, що туди їздити не варто. 

Так ні - каже: домовився, все буде гаразд, їдь. А коли я ні з чим повернулася і 

розповіла, як н. наді мною знущався, почав казати, що я сама у всьому винна. 

Мовляв, не вмію бути в злагоді з людьми. А потім, і місяця не минуло, - 

запропонував мені розповсюджувати журнал, де цей професор Н. - головний 

редактор. Я, звичайно, сказала, що не буду цього робити після всіх його 

знущань наді мною. 

Т.: Як же професор Н. знущався з вас? 



К.: Він розгорнув титульний аркуш, прочитав назву - і відсунув, каже, 

що йому це не цікаво. Я, звичайно, почала його просити хоча б "по верхах 

подивитися", так він майже годину не погоджувався, виламувався всіляко... А 

потім, коли подивився, запропонував усе змінити - і предмет дослідження, і 

методи, і експеримент спланувати по-іншому. 

Т.: Ви інакше уявляли собі розмову з професором Н.? 

К.: Ну звичайно, він мав подивитися роботу, а не відмовлятися відразу 

після назви. І взагалі він лукавий такий, зовні - Цукор Медович, а всередині 

свої цілі. 

Т.: А чому Сергій Петрович запропонував вам узяти участь у 

розповсюдженні журналу професора Н.? 

К.: А навмисне - познущатися. Правда, там була вміщена моя стаття 

про дифтонги в старороманському говорі... 

Т.: Як ваша стаття туди потрапила? 

К.: Сергій Петрович порекомендував. 

Т.: А інші ваші роботи Сергій Петрович теж просував до друку? 

К.: Ну, у нас ще з ним монографія вийшла, у співавторстві. Так, 

брошура невеличка про каталонський діалект. Він її за свої гроші видав. 

Т.: А ви в цьому брали участь? 

К.: Ні, я тільки свою частину написала. У мене таких грошей немає, 

щоб платити видавництву. Ну, йому це і самому потрібно було - інакше б не 

витратився. Він скупердяй знаний. 

Т.: А вашу спільну брошуру ви допомагали розповсюджувати? 

К.: Ні. Він її сам розповсюдив, а мені дав десять примірників - на, 

вдавися. 

Т.: Безкоштовно дав? 

К.: (гнівно): До чого тут "безкоштовно"! Я його ні про що не просила, 

ідея цю книжку написати взагалі моя була. А скільки разів я переробляла, з 

набором комп'ютерним мучилася, гроші за це платила! 

Т.: Як я зрозуміла, з допомогою Сергія Петровича у Вас вийшло дві 

солідні наукові публікації. А Іншим своїм аспірантам він теж так допомагав? 

К.: А інші і написати нічого пристойного не здатні. 

Як видно з висловлювань клієнтки, найхарактернішим типом 

невротичного захисту для неї є проекція - переважно катарсична і 

комплементарна. У взаєминах з іншими аспірантами проявляється дефлексія 

- вона ухиляється від справжнього контакту і водночас відчуває самоту і 

тугу. Ревнива заздрість і підсвідоме відчуття власної неповноцінності є 

прямими наслідками нездатності вступати у щирі, справжні стосунки з 

людьми. її уявлення про те, що мають робити інші люди (керівник, 

потенційний опонент), - це могутні проекції. Перебуваючи під їх владою, 

клієнтка не здатна об'єктивно оцінювати реальну поведінку - чужу і власну. 

А оскільки патологічна проекція є такою самою частиною суб'єкта, що й 

імпульси, яким вона протидіє, особистість фактично "воює" сама із собою - зі 

своїми негативними уявленнями і відчуттями. Це свідчить про важку 

ізоляцію, замкнутість і зацикленість дій та вчинків. Взаємини з керівником у 



клієнтки досягли безвиході - третього рівня невротичної поведінки, оскільки 

на рівні ролей стосунки вичерпано, а справжній контакт із ним вона 

налагодити не здатна. 

Метою гештальттерапії є розблокування свідомості і навчання 

здатності свідомо регулювати контактну межу. Інтроекти слід розпізнати і 

переглянути, частиною з них варто знехтувати, інші клієнт асимілює і 

засвоює. Проекції замінюються справжніми реальними діями і стосунками, 

звільняється ретрофлексивний енергетичний потенціал, зміцнюється (при 

злитті) або послабляється (при дефлексії) контактна межа. Проте 

терапевтичне втручання не обмежується корекцією невротичних механізмів - 

це тільки одна з багатьох цілей. Стратегія гештальттерапії визначається 

допомогою в досягненні особистісної зрілості. 

Ф. Перлз вважав, що люди звертаються за допомогою до 

психотерапевта через незадоволення їхньої основної, екзистенційної, 

потреби. Не володіючи тим, що психологи називають опорою на себе, 

самопідтрим-кою (self-support), невротик намагається знайти цю підтримку 

зовні. На відміну від зрілого, автономного дорослого індивіда, здатного 

довіряти своїм поглядам та інтуїції, невротик прагне керувати іншими 

людьми так, щоб вони задовольняли його потреби, передовсім екзи-

стенційні. Він може досягти досконалості в мистецтві маніпулювання. 

Проблема невротика полягає не в тому, що він не вміє маніпулювати, а в 

тому, що його маніпуляції спрямовані на підтримку власної неповноцінності, 

а не на звільнення від неї. На думку Перлза, якби стільки розуму й енергії, 

скільки невротик витрачає, щоб примусити оточення підтримувати його, він 

присвятив навчанню опиратися на себе, то неодмінно досяг би успіху. 

Суб'єкт постійно, щомиті здатний до повноцінного, справжнього 

контакту зі світом. Він знає, як вступати в такий контакт, але в багатьох 

людей це знання супроводжують заборони: не можна дивитися на незнайому 

людину більше хвилини; неприпустимо торкатися співрозмовника, якщо він 

не близький друг; не можна відчувати те, що ти відчуваєш, слід відчувати те, 

що належить. Таких заборон сотні, і кожна з них запускає різноманітні 

механізми невротичного захисту. Формуються вони ще в дитинстві, коли, 

наприклад, трирічну дитину пригощають липкими, осоружними їй ласощами, 

зауважуючи: "Ти ж не хочеш образити дідуся, який тебе так любить? А то він 

наступного разу не принесе тобі паровозик, як обіцяв". І дитина починає їсти, 

а відчуття огиди має перетворити на вдячність дідусеві і любов до нього. 

Таких рафінованих форм невротичної поведінки важко навчитися відразу, 

проте більшість людей успішно опановує всі типи захистів уже в 10-12 років, 

удосконалюючи їх упродовж життя. 

Клієнтка - молода жінка, що має труднощі у стосунках із чоловіком І 

звинувачує в цьому свекруху. 

К.: Особливо мені не подобається, як мій чоловік влаштовує наше 

повсякденне життя. Ми обоє працюємо, але він певний час може працювати 

вдома (він програміст). Коли я приходжу з роботи, все відразу навалюється: і 

кухня, і прибирання, і дитину вже із садочка привели. А він вимагає уваги, 



каже, що за цілий день без мене скучив. Я ж не можу всі справи кинути, бо 

йому терміново треба зі мною поспілкуватися, і серджуся, що він цього не 

розуміє. А коли я все перероблю і маю час для нього, він сидить похмурий і 

ображений, мовляв, йому нічого цього не потрібно, він мене весь день чекав 

тощо. 

Т.: А якщо йому доручити частину домашніх справ? 

К.: Ох, це ще гірше. Я себе такою винуватою відчуваю, гадаючи, що 

навряд чи кому з чоловіків сподобається займатися домашніми справами, 

поки дружина на роботі. Я І на роботі хвилююсь, якщо затримуюся, - уявляю 

собі, що ось він сам почав їжу готувати або, ще гірше, матуся його прийшла, 

у нас порядкує. 

Т.: Коли приходить свекруха, що вона робить? 

К.: Ну як же, починає демонструвати, яка я погана дружина, - 

обов'язково знайде таке, що я забула зробити, хоча давно слід було, і 

займеться цим, звичайно ж, на очах у чоловіка. Я мовчу- сказати мені нічого, 

хоча всередині все кипить. Та як це викажеш? Прискіпуюся до чого-небудь, і 

ми посваримося - ніби через дрібницю, проте кожен знає, через що насправді. 

Ми часто сваримося через дрібниці, але завжди є інша причина. 

Т.: Які конфлікти Ви вважаєте найнеприємнішими? 

К.: Ну, ці... Пов'язані із сексом. Перепрошую за відвертість, але моєму 

чоловікові може захотітися коли завгодно, у найнедоречніші моменти. І він 

дуже лютує, коли я відмовляю, хоча повинен розуміти, що не можна все 

покинути і мчати на його перший заклик. Увечері, коли ми лягаємо спати І я 

сама пропоную, він відповідає: "Секс - річ спонтанна", навмисне 

відвертається до стіни і спить. Ідіотизм якийсь. А вранці, коли часу немає, і 

на роботу бігти треба, і дитину в садок вести, він знову за своє. Однак я не 

можу потурати цим безглуздим примхам, у житті має бути якийсь лад... 

У сімейному житті цієї жінки утворився цілий "букет" невротичних 

форм взаємодії. Прийшовши з роботи, вона "вмикає" поведінку, що 

ґрунтується на типовому інтроекті "у хорошої господині завжди скрізь 

порядок". Контакт із чоловіком вона блокує, систематично знецінюючи 

прояви його любові, ніжності і турботи, відштовхуючи його заради 

другорядних господарських справ. У сексуальному аспекті обоє вони 

фрустровані та ображені. Справжні мотиви поведінки свекрухи ЇЇ абсолютно 

не цікавлять - вони "недобрі" (тому що свекруха); якщо з чоловіком контакт 

час від часу все-таки відбувається, то зі свекрухою, найімовірніше, його 

ніколи і не було. 

Виправити ситуацію просто - варто лише навчитись усвідомлення і 

контакту; відчути свої справжні потреби і бажання, виразити їх; почути І 

зрозуміти чоловіка та свекруху; дозволити собі хоч трохи спонтанності та 

скільки завгодно ніжності і ласки та будь-коли у будь-якому місці виявляти 

їх самій і приймати від чоловіка; об'єднати в одному акті життєвої активності 

суть та існування в цілісний гештальт сімейного щастя. 

Усвідомлення, повноцінний контакт, завершення гештальтів і 

звільнення від невротичних захистів е пріоритетними цінностями 



гештальттерапії, що формує певну життєву філософію з простими 

приписами: живи "тут-і-тепер"; будь уважним і чутливим; завершуй те, що 

починаєш; сприймай людей такими, якими вони є, а не придумуй їх; 

насолоджуйся своїми відчуттями. 

 

Тема 9. Екзистенціальна терапія. 

 Концептуальні основи екзистенціальної психотерапії. Генезис неврозу. 

І.Ялом – один з яскравих сучасних представників екзистенціальної 

психотерапії. Техніки екзистенційної психотерапії. Екзистенціальний аналіз 

Людвіга Бінсвангера. Dasein-аналіз (дазайн-аналіз) Медарда Босса, Алис 

Хольцхей-Кунц. Екзистенціальний аналіз (логотерапія) Віктора Франкла. 

Екзистенціальний аналіз Альфріда Ленгле. Екзистенціальне консультування 

Джеймса Бюдженталя, Ірвіна Ялома, Ролло Мея.  

 

У післявоєнні роки у європейській психотерапії сформувався 

екзистенціальний підхід. Згодом, у 60- 70-ті роки XX ст. певний внесок у цей 

напрям зробила також антипсихіатрія Р. Лейнга. Засади екзистенціального 

підходу склалися під впливом філософії екзистенціалізму (М. Хайдеггер, Ж.-

П . Сартр та ін.) та французької школи персоналізму (Е. Мунье, Г. Марсель, 

Е. Левінас), причому не стільки окремих положень, скільки їхньої ідеології і 

загального духу. 

Специфіка екзистенціального підходу 

Більшість психотерапевтичних напрямів має на меті змінити життєву 

ситуацію клієнта, окремі аспекти або погляд на власні проблеми. На відміну 

від них екзистенціальний підхід такої мети не ставить. Сутність його полягає 

у цілковитому прийнятті існування (екзистенції) клієнта, всебічному і 

доброзичливому розумінні його. Тому екзистенціальний психотерапевт не 

прагне жодних змін, хіба що власних. 

Екзистенціальна (лат. existentia - існування) психотерапія - 

психологічна допомога, що грунтується на увазі, пошані і активному пізнанні 

терапевтом усіх особливостей І аспектів Індивідуального буття (екзистенції) 

особистості клієнта, без наміру з'ясувати патологічні чи неефективні 

характеристики його життя, поведінки і діяльності. 

Пацієнта навіть із серйозними порушеннями (помежовою патологією 

чи психозом), не кажучи вже про невротичний рівень розладу, трактують не 

як хворого, ураженого чи неповноцінного, а як інакшого, що живе у своєму 

особливому світі. Відповідно, він заслуговує не лікування (терапії) чи 

виправлення, а зацікавленості, розуміння і поваги. Терапевт прагне 

проникнути у внутрішній світ пацієнта, шанує його і не має наміру щось там 

виправляти. 

Фундатори екзистенціальної психотерапії були не просто 

психотерапевтами, а лікарями-психіатрами (на Заході психіатрія і 

психотерапія досі мало розмежовані між собою). Цей напрям став викликом 

традиційній "карально-виправній" психіатрії, а також буденному погляду на 



психічний розлад як на те, чого треба соромитись і що слід приховувати. 

Антипсихіатрія Р. Лейнга теж ґрунтується на цьому принципі. 

Для екзистенціальної психотерапії і психіатрії лікування хвороби 

невіддільне від її розуміння, а зрозуміти суть, феномен, ідею або досвід 

означає спілкуватися з об'єктом розуміння його мовою. Безпосередність і 

неминучість екзистенційної ситуації присутні в аналізі кожного конкретного 

випадку. Пацієнт з його особливостями і проблемами для екзистенційного 

терапевта - пригода життя, унікальна зустріч, загадка загадок. 

За винятком дазейн-аналізу, в екзистенціальній психотерапії важко 

вирізнити окремі терапевтичні школи. Вона є радше системою поглядів, 

норм і цінностей, властивих певним авторам. До того ж деякі теоретики не 

практикували як терапевти, а визнані практики (крім Л. Вінсвангера) 

залишили дуже мало праць, серед яких переважають т. зв. кейзи - описи 

клінічних випадків. 

Екзистенціальний підхід певною мірою споріднений із гуманістичним: 

праці Р. Мея, В.-Е. Франкла часто називають екзістенціально-

гуманістичними, проте за змістом вони більше тяжіють до традиційних 

гуманістичних теорій. З огляду на сучасні тенденції в суспільстві 

екзистенціальна психотерапія має велике майбутнє. 

Дазейн-аналіз 

Єдиною чітко визначеною школою екзистенціальної психотерапії є 

дазейн-аналіз. Засновником цього підходу був швейцарський психіатр 

Людвіг Бінсвангер (1881-1966). Розуміючи життя як цілісний конкретний 

феномен в єдності минулого, сьогодення і майбутнього, він описував 

досліджувані явища в їх унікальному і цілісному особистісному змісті і 

внутрішньому контексті. Припускаючи, що розум конституює об'єкти 

досвіду навіть у разі глибокого емоційного переживання, він намагався 

дослідити, як людина ставиться в цей момент до об'єктів, що 

конституюються в такий спосіб. На його думку, відчуття є таким самим 

справжнім досвідом, як і все інше. 

Бінсвангерівська модель терапії дуже своєрідна, вона розширює 

"смисловий горизонт" особистості, що унеможливлює усвідомлення 

витісненого, "загубленого". Центральним при цьому є поняття "дазейн" - 

упорядкування дійсності і спосіб, завдяки якому буття (суще) може стати 

доступним сутності. У цьому Істотна відмінність дазейн-аналізу від 

аналітичної парадигми, що ґрунтується на багатократних інтерпретаціях і їх 

опрацьовуванні. Інтерпретації аналітика супроводяться і доповнюються 

розширенням суб'єктивного смислового простору пацієнта, тому розуміння в 

дазейн-аналізі часто виявляється повнішим, а терапевтичний ефект - 

глибшим. Крім того, екзистенціально-аналітичне мислення (саме так 

Бінсвангер визначав свій підхід) має справу зі структурою існування - тим, 

що сама особистість вважає справжнім, важливим. 

Дазейн-аналіз {нім, Da-sein - тут-буття, буття-у-світі) - 

психотерапевтичний напрям, оснований на аналізі індивідуального буття 

людини, яке терапевт розглядає як термінальну цінність. 



Основні методи у дазейн-терапії - вчування (вникнення в почуття), 

емпатійна увага і зацікавлене ставлення як до здорових, так і до 

патологізованих індивідуальних проявів, далеке від оцінювання і 

нозологічних класифікацій. 

Специфічною ознакою екзистенціального підходу є категоріальна 

схема аналізу та реконструкції психологічних феноменів. Представник цього 

напряму Генрі 

Еленбергер (1905-1993) поряд із класичною психологічною тріадою 

поділу психіки на афект, інтелект і волю виокремив також категоріальну 

феноменологію - систему вимірів індивідуального життєвого світу, у межах 

якої можлива реконструкція внутрішнього світу клієнтів. Основними 

категоріями феноменології є: 

1) "темпоральність" - відчуття того, як відбувається життя, актуальне 

переживання "тепер", цілісності буття в єдності минулого, сьогодення і 

майбутнього; 

2) "просторовість" - орієнтоване відповідно до бажань і уявлень 

людини поле подій, речей, умов або якостей. Облаштований простір, за 

Бінсвангером, відповідає певним модусам життєвої активності особистості: 

відпочинку, пізнанню, коханню, споживанню тощо. Це не просто територія, 

на якій живе і працює особистість, а й емоційно-ціннісний вимір основних 

зон її життєдіяльності (наприклад, улюблений диван відрізняється від будь-

якого ліжка, і спати або кохатися на ньому приємніше, ніж деінде); 

3) "причинність" - зумовленість одних явищ іншими. Сфера 

причинності у людській свідомості містить три основні принципи: 

детермінізм (зумовленість), випадковість та інтенціональність (спрямованість 

вчинків та дій), за якими суб'єкт пояснює власні вчинки; 

4) "матеріальність" - предметність, конкретне втілення у певній думці. 

Бінсвангер наполягав, що на цей вимір орієнтована індивідуальна система 

класифікацій клієнта: він може поділяти світ і речі на бліді і яскраві, тверді і 

м'які, чіткі і аморфні, живі і неживі тощо. Терапевт має діяти в межах 

запропонованої пацієнтом класифікації, хоч би якою екзотичною вона 

здавалась йому. 

За цими категоріями відбувається реконструювання внутрішнього світу 

пацієнта у процесі психотерапії. Успішна реконструкція не просто відтворює 

його буття, а й дає змогу терапевтові увійти в цей світ, зрозуміти його, тобто 

побачити площину життя клієнта як осмислену, сповнену сенсом - хай навіть 

дивним і дуже відмінним від звичайного. Саме в цьому і полягає основне 

завдання дазейн-аналітика. 

Дазейн-аналіз призначений для дослідження особистості і її світу ще до 

розподілу його на хворобу і здоров'я. Те, чого прагне дазейн-аналітик, 

неможливе у психоаналізі: представити феномени людського життя без будь-

яких пояснень чи класифікаційних схем, а просто як частини екзистенції, що 

вказують на ті сутнісні модуси, в яких дазейн сприймає, трансформує і 

конституює світ. З цього погляду психічний розлад виникає як модифікація 



фундаментальної або сутнісної структури, як одна з численних метаморфоз 

буття-у-світі. 

Основні праці Л. Бінсвангера стосуються того, що психіатрія 

класифікує як патологічне. Бін використовував поняття "екзистенційне 

апріорі" (лат. арriori - з попереднього) - первинність, самоцінність 

індивідуального сприйняття світу. Те, що людина відчуває, - це передовсім і 

понад усе не враження смаку, звуку, запаху або дотику, не речі або об'єкти, а 

значення, сенси, які уможливлюють екзистенцію і досвід. У значенні-

матриці, всередині якої феномени виникають і співвідносяться з дазейном та 

конституюються Самість і світ, у крайніх випадках переважає тільки одна 

тема. У такому контексті психічне захворювання або розлад є всепроникною 

одноманітністю досвіду, гомогенністю символічного відгуку. Це означає, що 

весь досвід, усі сприйняття, знання збіднюються, а буття переходить у стан 

занедбаності. 

Основним дазейн-аналітичним критерієм психічного порушення є 

ступінь підлеглості свободи дазейну владі чогось іншого. У невротика таке 

підпорядкування часткове: хоча його буття-у-світі підвладне одній або 

кільком категоріям, він постійно бореться за те, щоб дотримуватися власного 

самовизначення. Ця боротьба набуває форми дазейну, що відмовляється від 

деяких своїх можливостей для захисту від руйнування власного світу. Та 

оскільки вже сама така відмова означає початок розпаду (зменшення, 

звуження, спустошення) Самості, усі зусилля заперечують себе, і невротик 

відчуває себе спійманим. Спроба розв'язати проблеми призводить до ще 

більшого поглиблення їх. 

Психотик іде далі і повністю підпорядковує себе владі невідомого. 

Ціна, яку він платить за зменшення досвіду занепокоєння, - втрата власного 

самовизначення. У разі психозу дазейн повністю підкоряється одному 

принципу світобудови: він більше не поширюється в майбутнє, не 

випереджає себе, обертається по вузькому колу, в яке його "закинули", знову 

й знову безплідно повторюючи себе. Модифікація сутнісної структури - 

душевна хвороба - виникає через те, що дазейн перестає вільно ставитися до 

власної суті, тобто буття втрачає свою безпосередність, воно вимушене 

зіставляти себе з тим, як повинно бути, як нормально (або правильно), і 

відчуває себе не таким, як слід, - поганим, нікчемним, ненормальним тощо. 

Дазейн як розуміння стає підлеглим тому модусу занедбаності буття-у-світі, 

який Бінсвангер називав "самообраною несвободою". 

Модель терапії Бінсвангера досить радикальна у психіатрії. Його 

найвідоміші описи клінічних випадків (Лола Фосс, Елен Вест) становлять 

золотий фонд екзистенціальної терапії. Однак у повсякденній практиці 

психотерапевтичної допомоги цей підхід використовують дуже рідко. 

Можливо, через те, що більшості сучасних людей не вистачає терпіння, 

необхідного для реконструкції життєвого світу та його повноцінного 

розуміння "з них самих, а не з будь-яких власних уявлень чи теорій". 



Психотерапевтичний потенціал творчості Ж. Батая 

Відмінний від бінсвангерівського варіант екзистенціальної 

психотерапії викладено у працях французького філософа Жоржа Батая (1897-

1962). Вказуючи на дві протилежні тенденції, що спрямовують людину - 

пекучу пристрасть і раціональну турботу про майбутнє, Ж. Батай 

наголошував, що раціональна турбота про майбутнє - лише засіб 

забезпечення життя, який ніколи не стане його метою. 

Уся цивілізація залежить від розумного передбачення засобів 

забезпечення життя. Однак життя не зводиться до цих засобів. За межею 

раціональних засобів людина шукає їх мету, якою, за Батаєм, може бути 

лише відгук на жадання, пекучу пристрасть. Таку властивість людської 

сутності він називав еротикою. 

Сутність людини, як вона дається в її сексуальності, що є витоком і 

початком людини, ставить перед нею проблему, розв'язання якої веде до 

безумства. Образ цього безумства даний у щонайвищому еротичному 

переживанні, в еротичному екстазі, оргазмі, який владно, як і смерть, 

позбавляє розуму. 

Широке трактування еротики як людського прагнення наситити своє 

жадання частково подібне до фройдівської концепції лібідо, проте Ж. Батай 

зосереджувався не на проблемах задоволення прагнень, а на тому, що істинна 

еротика є подорожжю на край можливостей людини. Внутрішній досвід і є 

такою подорожжю; здійснити її можливо, лише позбавившись обману і 

страху, надії на благополуччя і душевне здоров'я. Можна не йти цією 

дорогою, але якщо вирушити нею, доведеться відкинути будь-які авторитети 

і цінності, крім досвіду, який стає найвищою цінністю й авторитетом. 

Умовою такої подорожі є відкладання існування на потім заради пізнання. 

Говорити, думати, згідно з поглядами Ж. Батая, - означає ухилятися від 

існування: не вмирати, а бути мертвим, іти по вимерлому світу, де все 

занедбане, а життя відкладене на потім. Багатьом людям знайоме відчуття, 

ніби якась частина свідомості спостерігає за тим, що відбувається в житті 

особистості, планує і регулює, і цей план пожирає існування. 

Подорож на край людських можливостей є зворотним боком розумного 

і розміреного свідомого існування, що становить фундамент сучасної 

цивілізації. К.-Г. Юнг, обговорюючи компенсаторну природу несвідомого, 

звертав увагу на абсолютне домінування функції свідомості в усіх сферах 

життя: без конкретності і спрямованості свідомого розуму були б неможливі 

наука, технологія і цивілізація, оскільки всі вони ґрунтуються на 

безперервності і спрямованості процесів, що відбуваються у свідомості. 

Проте спокійне і розмірене життя не завжди до душі людині. Пересичення, 

втомленість - надто поширена нині психологічна проблема. Багато 

психотерапевтів чули скаргу клієнтів на те, що "все начебто є, а життя 

немає". Аналітична психотерапія навряд чи допоможе розв'язати цю 

проблему. 

У роботі з клієнтами психотерапевт, застерігаючи від крайнощів, 

долаючи проблеми, пропонуючи допомогу у важких життєвих ситуаціях, 



зміщує акценти на засоби замість мети. Непомітно і витончено він здійснює 

профілактику подорожі на край людських можливостей, змусивши пацієнта 

замислитись над тим, що буде потім і навіщо ставати рабом пристрасті. 

Міркуючи про можливості і наслідки психотерапії, необхідно показати 

клієнтові, як співвідносяться між собою психотерапевтична допомога 

і досвід-межа (термін М. Бланшо для позначення сутності внутрішнього 

досвіду у Ж. Батая). Терапія містить у собі допомогу, поради, позитивний 

досвід спілкування і взаєморозуміння, безоцінне схвалення, відповіді на 

питання, алгоритми отримання екзистенційно значущих знань, навиків і 

вмінь, підтримку, теплоту тощо. Досвід-межа взагалі не є конструктивним. 

Досвід-межа, за Ж. Батаєм, - це відповідь, яку одержує людина, якщо 

вона вирішила всерйоз засумніватися в собі. Це рішення, яке компрометує 

буття, виражає незмогу людини зупинятися ні на мить, ні на жодній насолоді 

або істині, ні на результатах дії, ні на знанні, ні на вірі. Проте ця пристрасть 

негативної думки не принижує людину, не вбиває її безсиллям, не засуджує 

до неможливості самоздійснення. 

До екзистенційних потреб людини (у любові, розумінні, 

самоактуалізації,' щасті) Ж. Батай додав ще одну - потребу бути всім. 

Задоволення цієї потреби з передчуттям досвіду-межі вимагає від індивіда 

панування над всіма категоріями знання, можливостей досконалого 

дискурсу, вільного від будь-яких форм пригнічення. Дії, що спонукають 

людину до цього, будуть чистою "негативністю": суб'єкт досягає 

задоволення, зважившись на постійну невдоволеність, він доходить до 

досконалості, оскільки йде до краю самозаперечення. Можна сказати, що він 

торкається абсолюту, оскільки знаходить можливість і силу перетворювати в 

дію негативність, ніщо. 

Інакше кажучи, досвід-межа - це досвід бажання людини без бажань, 

досвід невдоволеності повністю задоволеного суб'єкта, це пекуча пристрасть 

чистого ушкодження, де наявне звершення буття, всемогутності і всезнання. 

Не тільки Батай, а й інші мислителі наголошують на духовному, містичному 

характері внутрішнього досвіду. Досвід схоплений людської суті багато разів 

піддавали філософській рефлексії, але порівняно рідко досліджували як 

безпосередній досвід переживання. Психотерапія, прагнучи позбавити 

особистість негативності, перешкоджає виразу людської суті як вічного 

недоліку, ушкодження, вади (Ж. Лакан називав це пусткою), що дає право і 

сміливість засумніватися в собі. 

Наявні у внутрішньому досвіді наполегливість неробства і марноту 

знання (слова), необхідність витрат і затишок провалу важко умістити в межі 

психологічної теорії або філософської системи, але без цього неможливо 

привнести в людську екзистенцію разом з повнотою буття його пустку. 

Досвід-межа, за Батаєм, є досвідом пустки, що на краю всякої наповненості, 

досвідом того, що перебуває зовні всього, коли усувається кожне зовні, того, 

що потрібно досягти, коли всього досягнуто, що треба пізнати, коли все 

пізнано: найнедоступнішого, найневідомішого. 



У певному розумінні досвід-межа є особливою формою досконалості, 

способом завершеного буття, але з маленькою щілинкою, крізь яку все, що є, 

у будь-який момент раптово викидається, випліскується, виривається назовні 

силою несамовитої надмірності. Екстатичний характер цього досвіду не 

заперечує, а стверджує його інтелектуальну значущість: втрата свідомості в 

екстазі є "схоплюванням" власної суті на межі розриву і втрати всього. 

Внутрішній досвід, досвід-межа, не становить користі або цінності, не несе 

задоволення, він, за Батаєм, "вивільняє із значення сукупність людських 

можливостей... аж до того вмирання, з якого ми черпаємо свої останні 

істини". 

Людина намагається зробити своє життя комфортним і матеріально, і 

психологічно, підмінюючи для цього мету життя його засобами, 

намагаючись зробити свій побут і взаємини з людьми зручними і в усьому 

вбачаючи щастя. Однак це не може позбавити її страждань і смерті. Тільки 

досвід-межа може звільнити особистість від ілюзії задоволеності / 

незадоволеності існуванням, від утішальної брехні, якою почасти буває і 

психотерапія. 

Навряд чи варто пропагувати подорож на край людських можливостей 

і пізнання досвіду-межі, адже вони мають руйнівний характер. Проте такі 

форми поведінки існують і, як і будь-які інші, можуть чогось навчити 

людину або лишити в неуцтві. У психотерапії, окрім внутрішнього досвіду-

межі, є інші альтернативи, як поняттю "хворіти") однаково протиставляються 

слова "померти" і "одужати". 

Екзистенціальний напрям не схожий на інші психотерапевтичні 

підходи. Він відрізняється передовсім ідеологією, етосом, тобто цінностями 

та засобами їх обстоювання. Ігноруючи розподіл проявів людської психіки на 

"нормальні" і "патологічні", наголошуючи на цінності й неповторній 

унікальності будь-якого способу буття і навіть небуття, екзистенціальний 

підхід повертає терапевта до мало згадуваної у психології і медицині 

максими датського філософа Серена К'єркегора (1813-1855): існує буття 

(екзистенція), існує також система - впорядкована сукупність рефлексивних 

наукових категорій і методів, за допомогою яких людина прагне дослідити 

власну екзистенцію; але те, що стає частиною системи, втрачає якість 

екзистенції. Або, як пише сучасний російський філософ Валерій Подорога, 

"буття в універсальній повноті своєї присутності не може бути схоплене у 

процедурах рефлексії". 

 

Тема 10. Теоретичні основи, механізми та парадигми групової 

психотерапії.  

Теоретичні основи групової психотерапії та групової психокорекції. 

Психологічні особливості та механізми психотерапевтичних та 

психокорекційних груп. Класифікація та основні види психотерапевтичних 

груп. Основні етапи роботи психотерапевтичної групи. Практичні аспекти 

організації та ведення психотерапевтичних груп. Груповий психотерапевт: 

особистість, кваліфікація, навички. Створення та організація 



психотерапевтичної групи. Передумови ефективного ведення й участі в 

психотерапевтичній групі. Критерії продуктивної роботи психотерапевтичної 

групи. 

 

У процесі вивчення даної теми студентам варто звернути увагу на 

історію виникнення методу. Основні поняття теми: цілі, завдання та основні 

процедури трупової психотерапії; групова психотерапія та групова терапія; 

групова терапія та соціально-поведівнковий тренінг; методи групової 

психотерапії; групова динаміка; групова напруга; норми групи; функції 

групового психотерапевта; фази і етапи групової психотерапії. За Б. 

Карвасарським, групова психотерапія – психотерапевтичний метод, 

специфіка якого полягає в цілеспрямованому використанні групової 

динаміки, тобто всієї сукупності взаємин і взаємодій, що виникають між 

учасниками групи, включаючи і групового психотерапевта, у лікувальних 

цілях [9, с. 103 – 113].  

Трансформація самосвідомості та життєвого досвіду учасників в 

процесі групової психотерапії відбувається в трьох площинах: пізнавальній 

сфері, емоційній та поведінковій.  

1. Пізнавальна сфера (когнітивний аспект, інтелектуальне 

усвідомлення). В цілому завдання інтелектуального усвідомлення зводяться 

до трьох наступним аспектам: усвідомлення зв’язків «особистість-

ситуаціяхвороба», усвідомлення интерперсонального контексту власної 

особистості й усвідомлення генетичного (історичного) плану.  

2. Емоційна сфера. В цілому завдання в емоційній сфері охоплюють 

такі основні аспекти: отримання емоційної підтримки та формування більш 

сприятливого відношення до себе, безпосереднє переживання і усвідомлення 

нового досвіду в групі і самого себе; точне розпізнавання і вербалізація 

власних емоцій; переживання заново й усвідомлення минулого емоційного 

досвіду і отримання нового емоційного досвіду в групі.  

3. Поведінкова сфера. У загальному вигляді завдання групова 

психотерапія у поведінковій сфері можуть бути визначені як формування 

ефективної саморегуляції.  

Групова психотерапія не є самостійним напрямком у психотерапії, а 

являє собою лише специфічний метод, при використанні якого основним 

інструментом психотерапевтичного впливу виступає група пацієнтів, на 

відміну від індивідуальної психотерапії, де таким інструментом є тільки 

психотерапевт. 

 Методи групової психотерапії. В груповій психотерапії 

використовують вербальні та невербалні методи. Вербальні: структурування 

процесу групової сесії (одна з найважливіших функцій психотерапевта), збір 

інформації, інтерпретація (віддзеркалення емоцій, кларіфікация, 

конфронтація, власне інтерпретація), переконання і перепереконання, 

надання інформації, постановка завдань. До невербальних засобів 

відносяться міміка, жестикуляція, інтонація. Методи впливу в груповій 

психоетрапії поділяють на основні та допоміжні. Основними методами є: 



групова дискусія, що має 3 головні орієнтації – интеракційну, біографічну і 

тематичну. До допоміжних методів відносяться6 психодрама (розігрування 

рольових ситуацій), психогімнастика (невербальне міжособистісна 

взаємодія), музикотерапія (в активній і рецептивної формах), проективний 

малюнок (малювання на певну тему), арт-терапевтичні техніки і прийоми, 

тілесноорієнтовані техніки та ін. В кожному психотерапевтичному напрямі 

використовуються метолди, техніки і прийомі, характерні саме для цього 

напряму. 61 Основним інструментом групової психотерапії виступає сама 

психотерапевчтина група, що дозволяє вийти на розуміння і корекцію 

проблем пацієнта за рахунок міжособистісної взаємодії, групової динаміки. 

Групова динаміка – сукупність внутрішньогрупових соціальнопсихологічних 

процесів та явищ, що характеризують увесь цикл життєдіяльності малої 

групи в цілому [9, с. 99-103].  

Групова динаміка є сукупністю групових дій і інтеракцій, що виникає в 

результаті взаємин і взаємодії членів групи, їхньої діяльності та впливу 

зовнішнього оточення, і являє собою розвиток, або рух, групи в часі.  

Групову динаміку визначають: цілі, завдання та норми групи, її 

структура, структура лідерства в ній, групові ролі, згуртованість групи, 

групова напруга, актуалізація колишнього емоційного досвіду, формування 

підгруп, головні види вербальної комунікації в групі. Опора на групову 

динаміку й міжособистісну взаємодію, що представляє собою фокусування 

роботи групи на процесі «тут-і-тепер», іноді формує точку зору, згідно з 

якою групова психотерапія спрямована на переробку конфліктів у сфері 

міжособистісної взаємодії, в той час як індивідуальна – на розкриття і 

переробку глибинного, внутрішньоособистісного конфлікту.  

Норми групи – цесукупність правил та вимог, «стандартів» поведінки, 

що регулюють взаємовідносини між її учасниками. В будь-якій групі 

встановлюється набір неписаних правил, чи норм, які визначають поведінку 

групи. В ідеальній психотерапевтичній групі встановлюються норми, що 

дозволяють терапевтичним факторам діяти з максимальною ефективністю. 

Рушійними силами, що формують норми, є як очікування учасників групи, 

так і поведінка терапевта. Терапевт має колосальний вплив на формування 

норм (основна функція психотерапевта). Норми, прийнтяі на ранніх етапах 

життя групи, відзначаються стійкістю. Активність й втручання групового 

терапевта залежить від концептуальних засад психотерапевтичного напряму.  

Проте основними завданнями групового психотерапевта, спільними 

для більшості психотерапевтичних конфесій, є:  

1) спонукання членів групи до прояву відносин, установок, поведінки, 

емоційних реакцій і їх обговоренню та аналізу, а також до розбору 

запропонованих тем;  

2) створення в групі умов для повного розкриття пацієнтами своїх 

проблем і емоцій в атмосфері взаємного прийняття, безпеки, підтримки і 

захисту;  

3) розробка й підтримка в групі певних норм, гнучкість у виборі 

директивних і недирективна технік впливу.  



До психотерпевтичних норм зазвичай відносять: щирий вияв емоцій (в 

тому числі щодо психотерапевта також), конфіденційність, відкритість у 

вираженні власних поглядів та позицій, прийняття інших та терпимість щодо 

їх позицій та поглядів, активність, намагання забобігати оціночних суджень, 

доброзичливе ставлення, добровільність та ін. Групова згуртованість є 

необхідною умовою для ефективності грукпової психотерапії; розуміється як 

потреба участі в групі та співпраця при розв’язанні загальних завдань, як 

взаємопривабливість членів групи один до одного. Розглядається також як 

аналог психотерапевтичних відносин між клієнтом та психотерапевтом в 

процесі індивідуальної психотерапії. За Кратохвілом, груповій згуртованості 

сприяють: задоволення особистих потреб членів групи як актуальних, так і 

потенційних; цілі всієї групи, які узгоджені з індивідуальними потребами; 

вигоди, які витікають з цього членства; очікування безперечної користі; 

різного роду симпатії між учасниками групи, ях взаємне тяжіння; 

мотивованість членів групи; дружна, довірлива атмосфера; престиж групи; 

вплив групової діяльності; конкуренція з іншими групами [12].  

Групова напруга виникає у зв’язку з неспівпадінням очікувань 

учасників групи з реальною груповою ситуацією, неспівпадінням їх 

особистих прагнень, необхідністю узгоджувати свої потреьи, бажання, 

позиції, настанови з іншими членами групи, зверненням до болісних проблем 

та переживань. [9, с. 101]. Напруга може виражатися в агресивності, люті, 

роздратуванні, неприйнятті, остраху, відчуженні, що може стимулювати 

членів групи до активності, особистим перетворенням та груповій динаміці.  

Структура групи, групові ролі та проблеми лідерства. Структура групи 

одночасно є формальною і неформальною. Неформальна структура 

складається повільніш. Різні члени групи займають різні позиції в ієрархії 

популярності та авторитету, власті й престижу, усвідомлюють та виконують 

різні ролі. За Шиндлером, такми ролями зазвичай є: 1) альфа – лідер, який 

спонукає групу до активності, складає програму, спрямовує, надає їй їй 

впевненість та рішучість; 2) бета – експерт, який має спеціальні знання, 

навички, здібності, яких потребує шрупа чи які він високо оцінює; експерт 

аналізує,розглядає ситуацію з різних боківйого поведівнка раціональні, 

самокритична, найтральна; 3) гама – переважно пасивні члени гупи, які легко 

пристосовуються до інших, намагаються зберегти свою анонімність; 

більшість з них ототожнює себе з альфою; 4) члени групи, які суттєві 

відрізняються від інших учасників психотерапевтичного процесу своєю 

нездатністю. Страхами тощо [9, с. 100]. Інші групові ролі: опозиціонер, 

монополіст, візаві, монопольний оратор, мораліст, страждалець, 

квазіпсихотерапевт, улюбленець, шут, «козел відпущення», агресор, 

провокатор, захисник, друг, правдолюбець, захисник демократії, плакса. До 

«важких» учасників групи відносять: монополіст; учасник, що навіює нудьгу; 

мовчазних учасник; учасник-психотик; скиглик, що выдкидаэ допомогу; 

характерологічно важкі учасники (нарцисичний учасник, шизоїдний учасник) 

межовий учасник [23, с. 415 - 453].  

Фази розвитку психотерапевтичної групи  



1. Створення і орієнтація – характеризується пасивністю пацієнтів і 

високим рівнем напруги, обумовленого переважно розбіжністю очікувань із 

реальною груповою ситуацією і позицією психотерапевта. Учасники 

зосереджуються самі на собі а – на реалізації власних інтересів, а у складній 

64 ситуації намагаються спиратися на інші особи (залежність). На цьому 

етапі часто проявляються ролі активних лідерів (у відповідь на потребу 

групи), які пробують нав’язати групі своє бачення цілей і норм; часто може 

бути потрібний блазень, який підштовхує групу у розважальному напрямі.  

2. Шторм, будова ролей і взаємин – характеризується посиленим 

почуттям автономії учасників, що пов`язане з їхньою концентрацією самих 

на собі. Тільки створюється структура групи, з’являються постійні підгрупи, 

проявляються більш постійні ролі. Властивий високий рівень напруги 

(специфіка якого полягає, як правило, в наявності негативних емоцій по 

відношенню до психотерапевта) у поєднанні з більш високою активністю 

пацієнтів. Якщо на цьому етапі тренер тільки посилюватиме конкуренцію 

учасників між собою, відбудеться поділ на кілька груп, які і далі 

змагатимуться одна з другою. Конструктивним розв’язанням цієї кризової 

стадії можна вважати відкрите вираження учасниками своїх почуттів та 

обговорення в групі проблем, пов’язаних з авторитетами, залежністю, 

пошуками підтримки, недостатньою самостійністю і відповідальністю, 

непевністю.  

3. Нормування, встановлення й схвалення норм, цінностей і правил – 

характеризується, з одного боку, автономією учасників, а з другого – їхньою 

взаємодією. Спочатку саме тренер є зразком неписаних правил і має вплив на 

вироблення як позитивних, так і негативних норм у групі. Умовою для 

співпраці і взаємодії є досягнення згоди між учасниками щодо чинних норм, 

за якими буде функціонувати група та за дотримання яких учасники будуть 

нести відповідальність. Таких цілей і принципів, хоча й незаписаних, але 

цілком визначених, усі мають дотримуватися – це і є умовами оптимізації 

процесу структурування групи, розвитка групової культури.  

4. Фаза співпраці та досягнення цілей, є «робочою» – фазою активно й 

цілеспрямовано працюючої психотерапевтичної групи. Виниклі в попередній 

фазі згуртованість, щирість, спонтанність, зацікавленість, почуття безпеки. 

На цьому етапі відбувається: перехід від колективної відповідальності до 

індивідуальної; значна самостійність учасників щодо постановки проблем і 

пошуку їх вирішення; надання взаємодопомоги; закріплення й посилення 

групового досвіду; завершення групового досвіду.  

Феноменологія групового процесу  

1. «Кружляння на місці». Група в розгубленості від того, що терапевт 

використовує недеректівное управління, не бере на себе ініціативу й 

відповідальність, надає групі свободу дій. Ознаки: незручне мовчання, 

ввічливе поверхневе спілкування, світська розмова, фрустрація, фрази не 

впопад, ще немає зворотного зв’язку, немає єдності, панує нерозуміння.  

2. Опір особистісному самовираженню і дослідженню самого себе. 

Відбувається демонстрація свого публічного «Я» і соціальних ролей. Емоції 



пригнічені, нічого не зачіпає особисто, ніхто не розкривається. Члени групи 

живуть ізольовано один від одного.  

3. Опис минулих почуттів. Розмова про минулі проблеми і 

переживання.  

4. Вираз негативних почуттів до ведучого й членам групи. Перший 

вираз справжніх почуттів «тут і зараз». Причина – позитивні почуття 

висловлювати важче, ніж негативні, їх більше, вони на поверхні й вони більш 

безпечні. Освідчення в коханні таїть в собі небезпеку – бути відкинутим, а 

людина не вміє від цього захищатися.  

5. Дослідження і вираз особистісно значущого матеріалу. Подорож до 

центру Я. Це – сигнал того, що група стала «своєю», виникла довіра. 

Відбувається це після того, як висловлюються та приймаються негативні 

почуття. Саморозкриття, яке не всі члени групи можуть прийняти.  

6. Вираз у групі безпосередніх почуттів один до одного (позитивних і 

негативних). Йдуть проекції і перенесення, всі ці почуття досліджуються.  

7. Розвиток цілющої здатності в групі. Поява спонтанної й природної 

здатності відгукуватися на біль та страждання інших людей. З’являється 

завдяки процесу занурення в себе: всередині кожної людини є здатність до 

емпатії.  

8. Прийняття самого себе і початок змін. Не можна змінитися, не 

сприймаючи себе повністю таким, який є насправді.  

9. Ломка фасадів, масок, захистів. Група стає нетерпимою до фальші, 

скритності, «ввічливості» і «такту», хоче справжніх почуттів та емоцій, 

щирості і природності.  

10. Отримання зворотного зв’язку. Критика звичних ролей. 

Улюбленець публіки отримує невдоволення своїм перебільшеним 

дружелюбністю, турботлива мама відкидається разом з турботою і т. п.  

11. Конфронтація. Виявляється між підгрупами, в парах, угрупованнях, 

до одного члену групи. Це необхідно для ломки стереотипів.  

12. Допомога за межами групи. Учасники передзвонюються, 

спілкуються, ходять в гості. 13. Глибоке спілкування. Виникає більш тісний 

контакт, ніж в реальному житті і співпереживання чужого болю як свого. Це 

один з факторів зцілення.  

14. Вираз позитивних почуттів і близькість. Близькість виникає в 

результаті автентичності відносин, це повна довіра іншій людині. Близькість 

– другий фактор зцілення.  

15. Поведінкові зміни в групі. Змінюються жести, пози, інтонація 

голосу, вираз обличчя, з'являється більше емоцій, спонтанності, жвавості, 

безпосередності, тепла.  

Потім змінюється поведінка в групі, а потім і в житті. Групову 

психотерапію відрізняють від психотерапії в групі, колективної психотерапії 

(групової терапії) та соціально-психологічного тренінгу. Колективна (групов) 

теоррапія використовує будь-який метод психотерапевтичного методу в 

групі пацієнтів (гіпноз, аутогенне тренування, переконання, перепереконання 

та ін.) У цьому випадку психотерапевт впливає психологічними засобами на 



велику кількість пацієнтів одночасно, проте не використовує систематично в 

лікувальних цілях взаємини і взаємодії, що виникають між пацієнтами в 

групі. Основні форми групової терапії: працетерапія, рухова й спортивна 

терапія, музикотерапія, арт-терапія (терапія мистецтвом), різні види терапії 

зайнятістю, «клуби бувших пацієнтів» тощо. Групова терапія застосовується 

в 67 комплексній системі реабілітації та профілактики (особливовторинної та 

третиинної). Тренінгова група (соціально-психологічний тренінг) – це 

спеціально створена група, учасники якої за сприяння ведучого (тренера) 

включаються в інтенсивне спілкування, спрямоване на досягнення 

визначеної мети та вирішення поставлених завдань. На відміну від групової 

психотерапії, тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х до 

декількох днів поспіль (марафон – проведення занять тривалістю 6-8 годин 

щоденно протягом кількох днів). Групова психотерапія триває не більше 4 

астрономічних год. Проте деякі напрями психотерапії застосовують 

інтенсивні групові зустрічі протягом 4-5 днів (гештальттерапія). Тренінг 

проводить тренер (ведучий), який спілкується з учасниками «на рівних», є 

таким самим учасником тренінгової групи, як і всі інші учасники. Але 

одночасно він є й каталізатором усіх процесів, що відбуваються в групі на 

шляху до досягнення визначеної мети тренінгу (для цього він повинен 

розуміти настрій кожного учасника).  

Література  

1. Березин С.В., Исаев Д.С. Ландшафтная аналитика: опыт 

трансдисциплинарной психотерапии. – Самара: 2009 г. – 109 с.  

2. Берн Э. Групповая психотерапия. / Пер. с англ. А.Калмыкова, Е. 

Калмыковой, В.Калиненко. – М.: Академический Проект, 2000г. – 464 с.  

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих 

отношений. Люди, которые играют в игры: Что вы говорите после того, как 

сказали «Здравствуйте»? / Пер. с англ. под ред. Н.Бурыгиной, Р.Кучкаровой. 

– М.: ЭКСМО-Пресс, 2001г. – 640с.  

4. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы. / Пер. А. А. Грузберга – Екатеринбург: ЛИТУР, 1999; 

Терминологическая правка В. Данченка – К.: PSYLIB, 2004.  

5. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-

ориентированная психотерапия. Интегративный подход. – М. : Независимая 

фирма «Класс», 2001 – 272 с.  

6. Бурменская Г. В. Возрастно-психологический подход в консуль-

тировании детей и подростков: Учеб. пособие для студ. вузов / Г. В. 

Бурменская, Е. И. Захарова, О. А. Карабанова и др. – М.: Academia, 2002.  

7. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. 3-е международное 

издание / Пер. с англ. и общ. ред. М. Р. Мироновой. – СПб.: Питер, 2001. – 

304 с: ил.  

8. Джинотт Х.Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и 

практика игровой терапии. – Издательство: Москва: Апрель-Пресс, 2005. – 

272 с.  



9. Карвасарский Б.Д. (общая редакция). Психотерапевтическая 

нциклопедия – Спб: Питер Ком, 1998. – 752 с.  

10. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии 

психики. 4-е изд. / Рональд Комер – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.  

11. Кочунас Р. Экзистенциальная терапия в группах. – М., 2008.  

12. Кратохвил С. психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. 

Кратохвил. – М. : Медицина, 1991. – 336 с.  

13. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с 

кризисными и проблемными ситуациями. – М.: Смысл, 2002.  

14. Мэнделл Дж., Дамон Л. Групповая психотерапевтическая работа с 

детьми, пережившими сексуальное насилие. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.  

15. Моргун В. Ф. Делинквентный подросток. – Полтава, 1995.  

16. Рене Ф. Марино. История доктора: Джейкоб Л. Морено - создатель 

психодрамы, социометрии и групповой психотерапии. – Москва : Класс, 

2001. – 224 с.  

17. Роджерс К. О групповой психотерапии. – М., 1993.  

18. Роджерс К. Р. Клиент-центрированная психотерапия; Теория, 

соврем, практика и применение / Пер. с англ. Т. Рожковой и др. – М: Апрель 

Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2002. 19. Рудестам К. Групповая психотерапия. 

Психокоррекционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс, 2000. – 384 

с. 

 

Тема 11. Ігрова терапія, арттерапія, кататимно-імажитивна 

психотерапія.  

Особливості роботи з дітьми та особами із зниженим інтелектом. 

Актуалізація внутрішньої проблематики у грі та лікувальний вплив ігрового 

процесу. Терапія творчим самовираженням, показання, успішність 

застосування методу. Методика й техніка кататимно-імажитивної 

психотерапії. Символіка сну наяву: стандартні мотиви. Показання та 

протипоказання до застосування.  

 

Із стародавніх часів і до наших днів гра використовується людиною для 

розвитку творчості, фантазії, а значить для розвитку прогресу у всіх областях 

життя. Людині з дитинства властиво грати. Гра є природним способом виразу 

його думок і відчуттів. Стаючи дорослим, кожний з нас вибудовує відносини 

з оточуючими, вносячи в них який-небудь елемент свій власної дитячої гри, 

проявляючи свою індивідуальність і, таким чином, впливаючи на загальні 

соціальні відносини. Ігрові групи для дітей 6-9 років також необхідні для 

розвитку соціальних і комунікативних навиків у дітей, для навчання ігрової 

діяльності і для навчання соціально-культурним нормам в ігровій формі. 

Таким чином, ігрова терапія має довгу історію і існує в різноманітних 

формах.  

На даному етапі продовжують існувати і розвиватися різноманітні види 

активної і пасивної ігрової терапії. Ігрова терапія як метод психологічної 

корекції і розвивальної роботі з дітьми вперше з‘явилася в межах 



психоаналітичного підходу в психологічній практиці як альтернатива 

психоаналітичній роботі з дорослими.  

Термін «ігрова терапія» пов‘язують з її засновниками М.Кляйн, 

А.Фрейд, Г.Гуг-Гельмут, які застосовували цей метод в роботі з дітьми. Ідея 

застосування гри в якості корекційно-розвивального методу полягає в 

особливостях психічного розвитку дитини, для якої провідною діяльністю 

виступає саме гра. Гра для дитини виступає як інтеріоризація соціального 

досвіду, так і репрезентація внутрішнього світу дитини, її емоційної і 

погребової сфери. Гра має великий потенціал щодо гармонізації соціальних 

стосунків дитини, відреагування негативних емоцій і встановлення контакту 

з близьким оточенням, сприяє подальшої соціалізації дитини. 

Започаткувавшись в психологічній практиці, ігрова терапія знайшла своє 

застосування в педагогіці і соціальній роботі.  

Практична робота на сьогодні має в своєму розпорядженні великий 

арсенал ігрових методик, спрямованих на різні проблемні зони дітей і різні 

категорії дітей. Поруч з традиційними методиками ігрової терапії 

застосовуються методи арт-терапії, психодрами та інші. Ігрова терапія має 

багато окремих напрямків, які залежать як від теоретико-методологічного 

підходу, так і від основних засобів, які застосовуються в практиці (пісочна 

терапія, мініатюра, малюнкові методи, іграшкова терапія і багато інших).  

Сьогодні ігрова терапія застосовується в роботі як метод роботи з 

дітьми інвалідами, дітьми, які стали жертвами насильства (в тому числі 

сексуального), з дітьми з проявами дезадаптивної поведінки, асоціальної і 

девіантної поведінки. В соціальній роботі з дітьми (особливо молодшого і 

молодшого шкільного віку) ігрова терапія є одним з головних методів 

втручання, корекції і розвивальної роботи, тому дослідження особливостей 

використання ігрової терапії в соціальній роботі з дітьми має теоретичне і 

практичне значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання гри в 

корекційній практиці історично пов'язане з теоретичними традиціями 

психоаналізу. Термін «ігрова терапія» був запропонований Мелані Кляйн. 

Початок ігрової терапії був покладений в 20-і роки нашого століття в роботах 

М.Кляйн, А.Фрейд, Г.Гуг-Гельмут [3; 5].  

В гуманістичній традиції ігрова терапія представлена клієнт 

центрованим підходом (К.Роджерс, В.Екслайн). Виходячи з гуманістичного 

підходу, мета ігрової терапії полягає у створенні або відновленні значущих 

відносин між дитиною і дорослим з метою оптимізації особистісного 

зростання і розвитку. Гра як діяльність, вільна від примушення, 

підпорядкування, страху і залежності дитини від світу дорослих, і є єдиним 

місцем, де дитина має можливість вільного безперешкодного самовираження, 

дослідження і вивчення власних відчуттів і переживань. Гра дозволяє дитині 

звільнитися від емоційної напруженості і фрустрацій, обумовлених 

антагонізмом реальних життєвих стосунків між дитиною і дорослим [5; 6]. Д 

аний підхід найбільш поширений в соціальній роботі з дітьми 

шкільного віку. Інший підхід представлений ігровою терапією відреагування 



Д.Леві, центральним моментом якого виступає відтворення травмучої події, 

що дозволяє дитині звільнитися від болю і напруги, викликаних цією подією. 

В ігровій кімнаті можливі три форми ігрової активності: – звільнення 

агресивної поведінки: дитина кидає предмети, висаджує повітряні кулі або 

проявляє форми інфантильної поведінки (наприклад, смокче соску); – 

звільнення відчуттів стандартизованих ситуацій, стимулює відчуття ревнощів 

до сиблингу, прикладаючи ляльку до грудей матері; – звільнення відчуттів 

шляхом відтворення в грі специфічного стресового досвіду з життя дитини. В 

ігровій терапії побудови стосунків Д.Тафти і Ф.Аллена основна увага 

приділяється лікувальній силі емоційних стосунків між терапевтом 

(психологом, соціальним працівником) і клієнтом. 

 Мета полягає в тому, щоб допомогти дитині затвердити своє «Я», 

відчуття власної цінності. Дитина, як і всяка особа, унікальна, самоцінна і 

володіє внутрішніми джерелами саморозвитку. В рамках даного підходу 

підлягають корекції порушення зростання «Я»; самонеадекватність; сумнів і 

невпевненість в можливості власного особового зростання і обумовлені ними 

тривожність і ворожість дитини до оточення [5]. Формулювання цілей статті.  

В сучасній практиці роботи з дітьми шкільного віку існує багато 

методів ігрової терапії, які розрізняються за формою організації 

(індивідуальна і групова), за категоріями дітей на яких націлене втручання 

(дітиінваліди, дезадаптивна, асоціальна, девінтна поведінка дитини, жертви 

агресивного і сексуального насилля та інші), за роллю ігротерапевта 

(директивна, не директивна ігрова терапія), за основними засобами ігрової 

терапії (пісочна терапія, застосування пластиліну і глини, малюнкові 

методики, танцювальні методики, рухові ігри, іграшкові маніпуляції).  

Під час проведення соціальним працівником ігрової терапії треба 

враховувати основні функції і правила процесу ігрової терапії. Так, 

А.Захаров в організації терапевтичного процесу Захаров виділяє 

діагностичну, терапевтичну і повчальну функції гри [2].  

1. Діагностична функція полягає в уточненні особливостей характеру 

дитини і міжособистісних стосунків. Спостереження за грою дозволяє 

отримати додаткову інформацію. У грі дитина на сенсомоторному рівні 

демонструє те, що вона колись переживала. Діти більш повно і 

безпосередньо виражають себе в спонтанній, ініційованій ними самими грі, 

ніж в словах.  

2. Терапевтична функція гри полягає в наданні дитині емоційного і 

моторного самовираження, відреагування напруги, страхів і фантазій. В 

процесі гри зміцнюються і розвиваються психічні процеси, підвищується 

фрустраційна толерантність і створюються адекватні форми психічного 

реагування. 3. Повчальна функція гри полягає в перебудові відносин, 

розширенні діапазону спілкування і життєвого кругозору, реадаптації і 

соціалізації [2]. Процес ігрової психотерапії складається з чотирьох 

взаємопов‘язаних етапів: об'єднання дітей в групу, розповідей, гри, 

обговорень. За роллю ігротерапевта можна виділити директивну і 

недирективну ігрову терапію.  



Директивна ігрова терапія припускає виконання ігротерапевтом 

функцій інтерпретації і трансляції дитині символічного значення дитячої гри, 

активну участь дорослого в грі дитини з метою актуалізації в символічній 

ігровій формі несвідомих пригнічених тенденцій і їх програвання у напрямку 

соціально прийнятних стандартів і норм. Дитині пропонується декілька 

можливих варіантів вирішення проблеми. В результаті гри відбувається 

усвідомлення дитиною себе і своїх конфліктів.  

Недирективна ігрова терапія спрямована на вільну гру як засіб 

самовираження дитини, що дозволяє одночасно успішно вирішити три 

важливих корекційних завдання: розширення репертуару самовираження 

дитини; досягнення емоційної стійкості і саморегуляції; корекція стосунків в 

системі «дитина – дорослий». На передній план виходять ідеї корекції особи 

дитини шляхом формування адекватної системи стосунків між дитиною і 

дорослим, дитиною і однолітком, системи конгруентної комунікації. Метою 

стає потреба допомогти дитині усвідомити саму себе, свою гідність і 

недоліки, труднощі і успіхи. Існують наступні принципи такої ігротерапії: 

дружні стосунки з дитиною; безумовне прийняття дитини такою, якою вона 

є; відкритість і розкутість дитини; розуміння почуттів дитини; терапевт – 

дзеркало, в якому дитина бачить самого себе.  

Основні функції соціальних працівників в недирективній ігровій 

терапії:  

1) організація емпатійного спілкування, в якому соціальний працівник 

створює атмосферу ухвалення дитини, емоційне співпереживання йому і 

комунікація цього відношення дитині;  

2) забезпечення переживання дитиною відчуття власної гідності і 

самоповаги;  

3) встановлення обмежень в грі. Дитина в процесі ігротерапії набуває 

важливого досвіду афектної сублімації в соціально прийнятних формах по 

символічних каналах. Таким чином, введення обмежень в гру дитини складає 

важливу умову досягнення кінцевого корекційного ефекту. У зв'язку з цим 

велика роль в ігротерапії належить техніці формулювання заборон і 

обмежень в грі [4].  

Ігротерапія використовується як в індивідуальній, так і в груповій 

формі. Головним критерієм переваги групової ігротерапії є наявність у 

дитини соціальної потреби в спілкуванні, яка формується на ранній стадії 

дитячого розвитку. Висновок про наявність у дитини соціальної потреби, яка 

вирішальним чином визначає успіх проведення групової терапії, виноситься 

на підставі аналізу історії кожного випадку. Групова ігрова терапія – це 

психологічний і соціальний процес, в якому діти природним чином 

взаємодіють один з одним, набувають нових знань не тільки про інших дітей, 

але і про себе.  

Групова ігрова терапія покликана: допомогти дитині усвідомити своє 

реальне «Я», підвищити її самооцінку і розвинути потенційні можливості, 

відреагувати внутрішні конфлікти, страхи, агресивні тенденції, зменшити 

неспокій і відчуття провини. До структурованих ігор відносяться ігри в сім'ю 



(людей і тварин), агресивні, з маріонетками (ляльковий театр), будівельні, 

такі, що виражають конструктивні і деструктивні наміри. Структурований 

матеріал провокує вираз агресії (вогнепальна, холодна зброя), прямий вираз 

бажань (людські фігури), а також комунікативних дій (ігри в телефон, 

телеграф, потяги, машини). Передбачається, що вік дітей від 4 до 12 років є 

оптимальним для застосування цього методу. До неструктурованих ігор 

відносяться рухові ігри і вправи (стрибання, лазіння), ігри з водою, піском, 

глиною, група ігор, що належать до фонду арт-терапії (малювання пальцями, 

кистю, пастеллю, кольоровими олівцями). До неструктурованого матеріалу 

відносяться вода, пісок, глина, пластилін, з його допомогою дитина може 

побічно висловлювати свої бажання. Цей матеріал сприяє також розвитку 

сублімації. Зокрема, заняття з неструктурованим матеріалом особливо 

важливі на ранніх фазах ігрової терапії, коли відчуття дитини ще не виділені 

і не усвідомлені нею. Зокрема, ігри з водою, фарбами, глиною дають 

можливість виразити свої відчуття в не напрямленій формі і випробувати 

відчуття досягнення [5].  

 

12. Системна сімейна та дитяча психотерапія. 

Поняття системної сімейної психотерапії. Закони функціонування 

сімейних систем. Властивості сімейної системи: особливості взаємостосунків 

членів сім’ї, сімейні міфи, сімейні кордони, історія сім’ї. Методологічні 

принципи системної психотерапії: циркулярність, нейтральність, 

гіпотетичність. Техніки роботи із сім’єю в системній сімейній психотерапії. 

Особливості дитячої психотерапії. Вимоги до психотерапевтичних прийомів 

у дитячій та юнацькій психотерапії. Основні психотерапевтичні прийоми та 

техніки роботи з дітьми. 

 

Сім'я - динамічна емоційна система взаємопов'язаних між собою 

елементів. Система, як ціле більше, ніж сума її частин. Зміна одного елемента 

призводить до зміни всієї системи і інших елементів.  

Система складається з підсистем: батьківська, подружня, дитяча, 

чоловіча, жіноча.  

- Мета - розвиток сім'ї як єдиної системи через зміни в підсистемах. 

Розвиток сім'ї - підвищення автономності її членів, зміна структури сім'ї, 

способів комунікації, стратегій поведінки членів сім'ї.  

- Мішень впливу - сім'я як ціле.  

- Принципи: терапевт приєднується до сім'ї на правах лідера, включає 

себе в структуру сім'ї, виникає терапевтична система, виробляє зміни в 

структурі.  

До елементів сімейної системи, які утворюють модель сім'ї 

відносяться: 1) Структура сім'ї. 2) Структура сімейних ролей. 3) Сімейні 

правила. 4) Сімейні стандарти взаємодії. 5) Сімейні комунікації. 6) Сімейні 

міфи та історії. 7) Сімейні стабілізатори.  

Структура сім'ї - це склад її членів, а також сукупність їхніх стосунків. 

Структура сім'ї показує: - сімейну ієрархію - хто здійснює керівництво 



(визначає характер стосунків у сім'ї), хто є виконавцем, питання 

домінантності і підпорядкування. Структура сім'ї утворюється на 

енергетичних зв'язках господар - слуга (енергетичний коло, наприклад мати - 

батько - дочка - син - мати); - підсистеми - сукупність ролей, які дозволяють 

родині виконувати свої функції.  

Підсистеми: батьківська, подружня, дитяча, жіноча, чоловіча. Члени 

сім'ї одночасно є елементами різних підсистем. Існують правила: не можна 

одночасно функціонувати в декількох підсистемах, інакше виникне конфлікт 

ролей (мати і дочка йдуть спокушати чоловіків, або син і батько йдуть до 

дівчаток). Мати емоційно наближає до себе сина, відгороджується від 

чоловіка і несвідомо сина робить чоловіком.  

Змішання підсистем: «Ти погано вчишся і батько твій теж негідник», в 

такому випадку критика не сприймається, батько і син консолідуються проти 

матері; - сімейні кордону (зовнішні - зв'язки з навколишнім світом) і кордони 

між підсистемами (внутрішні - зв'язку між підсистемами). Зовнішні кордони 

бувають відкритими (розмитими), коли будинок - прохідний двір і закритими 

(жорсткими) в будинку не буває гостей і родичів.  

Правило: кордону повинні бути проникними, а не жорсткими або 

розмитими. Розмиті межі (всі пхають всюди свого носа) породжують 

тріангуляцію - використання третьої особи для вирішення конфліктів в 

підсистемі, наприклад в подружній конфлікт втягуються діти.Жорсткі 

кордону породжують слабку комунікацію або її відсутність (немає обміну 

інформацією) між підсистемами, наприклад батьки не цікавляться дітьми. 

Існує закон: жорсткі зовнішні кордони сім'ї породжують розмиті внутрішні і 

навпаки. – 

Емоційна зв'язок - психологічну відстань між членами сім'ї: симбіоз, 

роз'єднаність, автономність; - розподіл прав і обов'язків: хтось один тягне все 

на собі або рівномірний розподіл; Структура сімейних ролей - негласні 

розпорядження норм і правил поведінки в сімейному взаємодії (що, як, коли, 

де треба робити) для членів сім'ї, очікування членів сім'ї та санкції за 

невиконання ролей. Наприклад, роль матері: приписи - турбота, виховання 

дітей, виконання господарських робіт, любов, підтримка. Роль батька - 

заробляння грошей, забезпечення сім'ї, захист.  

Сімейні соціальні ролі: мати, батько, чоловік, дружина, дочка, син, 

невістка, теща, свекруха, бабуся. Несоціальні ролі: господиня, коханка, 

сильний, слабкий, лідер, посередник, хворий, захисник, масовик - витівник. 

Невротичні ролі: принижений, козел відпущення, винуватий, жертва, кат, 

спокусник, хуліган. Сімейні правила - права і обов'язки членів сім'ї, 

полегшують життя і взаємодія, наводять лад, формують модель сім'ї. Правила 

бувають гласні і негласні, визначають, що в родині вважається прийнятним, а 

що ні, що добре, а що погано.  

Сімейні стандарти взаємодії - стійкі способи поведінки і певне 

емоційне ставлення один до одного (залякування, відкидання, звинувачення, 

запобігливість, захоплення, підтримка, турбота, відчуження, подшучивание) 

членів сім'ї.  



Стандарти взаємодії проявляються у вигляді циркулярної реакції 

взаємного емоційного зараження - передача емоційного стану на 

психофізіологічному рівні контакту (заразитися можна нудьгою, агресією, 

радістю, оптимізмом). Наприклад, дочка голосно вмикає музику - батько 

злиться і кричить на матір - мати на сина - син штовхає собаку - собака 

вищить - дочка ще голосніше вмикає музику - батько виходить з себе - 

скандал.  

Стратегічна модель Стратегічна сімейна психотерапія. Цей метод 

орієнтований на рішення проблем і усунення симптому, тому його називають 

«проблеморешающая психотерапія». Даний підхід характеризується 

надзвичайною увагою до деталей симптому і меншим інтересом до сім'ї, її 

зростання і благополуччя. Засновник - Джей Хейлі (США), йому належить 

термін «стратегічна CПТ», він пояснював зв'язок симптому індивіда з 

внутрісімейними відносинами. У 60 - х роках Джей Хейлі став першим 

літописцем по СПТ, його називають «бунтарем в психотерапії», він займався 

проблемами комунікацій і прийшов до висновку, що всі відносини є 

боротьбою за владу і контроль. Зіткнення аналітика і пацієнта - є боротьба за 

владу і контроль: «психоаналіз є шахрайство, де пацієнта зв'язують по руках і 

ногах, і єдиний спосіб вирватися - пройти психоаналіз, психоаналітик прагне 

здобути перемогу над клієнтом, поклавши його на лопатки (на кушетку)».  

За симптомами коштує не внутрішній конфлікт, а міжособистісні 

силові маневри, тому завдання психотерапії - змінити ситуацію на «фронті» 

через зміну поведінки. Девіантна поведінка дитини є протест проти владної і 

контролює матері. На своїх сеансах він брав на себе відповідальність за 

створення стратегії вирішення проблеми клієнта або сім'ї. Джей Хейлі разом 

з С. Мінухін створив в Філадельфії Інститут сімейного консультування, де 

навчалися сімейні терапевти .. Представники: Клу Маданес, Лінн Хоффман, 

Грегорі Бейтсон, Мілтон Еріксон стояв біля витоків і розробляв різноманітні 

стратегії втручання, вважаючи, що існує широкий набір альтернативних 

рішень проблем. У 70 - ті роки ХХ ст. це було найпопулярніший напрям. 

Теоретичні передумови - загальна теорія систем і кібернетика. Суть 

стратегічного підходу - розробка стратегій поведінки для вирішення 

проблем, так як зміни в сім'ї важливіше, ніж розуміння причин порушень. 

Найважливіше в психотерапії - змінити свої звичні правила, моделі 

поведінки, стереотипи, рішення, які приведуть до змін. Стратегічне 

втручання досить інтенсивне і короткочасне. І 

ндивідуальні проблеми розглядаються як маніфестація сімейних. 

Психотерапевт атакує яке - небудь ланка сімейної системи, відповідальне за 

формування симптому, використовуючи циркулярну модель причинності і 

змінює стратегію поведінки її учасників.  

Завдання - змінити проблемно - підтримує поведінку членів сім'ї в їх 

взаємодіях. В основі розуміння розладів поведінки лежать дві теорії: молярна 

(описує загальні якості дисфункциональной сім'ї) і молекулярна (приватні 

проблеми стають проблемами з - за того, що з ними невміло звертаються, з 

мухи роблять слона).принципи: - Висування гіпотез.  



Психотерапевти перед сесією обговорюють і висувають ряд гіпотез 

майбутніх терапевтичних втручань. - циркулярний.  

Завдання з'ясувати характер взаємин членів сім'ї, а не їхні почуття. 

Кожен член сім'ї описує і коментує свої стосунки в сімейної диаде, а потім 

дає коментарі свого бачення третій член сім'ї. - Нейтральність до всіх членів 

сім'ї. Всім членам сім'ї дається підтримка. - Позитивна конотація симптомів. 

Симптоми розглядаються як механізми адаптації і спроба зберегти 

згуртованість сім'ї. Симптом насправді підтримує, а не руйнує сім'ю і є 

боротьбою за владу і контроль. - Фокусування на симптом, навколо якого 

будується терапія. - Проблемні сім'ї застряють на певному етапі життєвого 

циклу сім'ї та не можуть рухатися далі. - Акцент на цьому взаємодії, куди 

входять 4 елемента: - симптом - характеризує не його носія, а способи 

взаємодії членів сім'ї між собою, передає повідомлення про міжособистісні 

стосунки у ній, виникає, коли людина емоційно застряє на будь - якої 

ситуації і не може з неї вийти. Симптом є метафоричне вираження проблеми, 

його вдається зрозуміти, беручи до уваги структуру владної ієрархії в сім'ї і 

метафори; - метафора (в пер. Прийняття іншого способу) - мова симптому як 

вираз проблеми як самого носія так і інших членів сім'ї, включає в себе явний 

елемент (у мене болить голова) та прихований підтекст (я хочу уваги). - 

ієрархія - розстановка сил в сім'ї, це піраміда, хто внизу, хто нагорі. - влада 

має той, хто визначає характер стосунків у сім'ї, все взаємини - боротьба за 

владу і контроль. Коли людина робить повідомлення іншому, він дає 

команду, якщо команда виконується, то довший її утримує владу. - Завдання 

психотерапії - реорганізація ієрархічної сімейної піраміди таким чином, що б 

батьки виявилися вищими дітей (встановлювали правила поведінки для дітей 

та санкції за їх невиконання, особливо в сім'ях, де є проблеми з дітьми). 5. 

Структурна модель асновник Сальвадор Минухин, виходець з Росії, сім'я 

емігрувала до Аргентини, в 1950 р переїхав в США. Займався 

психосоматикой, розробив методи лікування анорексії і діабету. С. Мінухін 

вважають батьком СПТ, т. К. Він узаконив її права в рамках психіатрії. Його 

називають «мачо» в психотерапії, владним, директивним терапевтом. 

Спочатку розробив триступеневу модель сімейної психотерапії: - ступінь А - 

два терапевта зустрічаються з сім'єю; - ступінь В - один працює з батьками, 

інший з дітьми; - ступінь С - все об'єднуються і діляться тим, що дізналися. 

Пізніше з'явилася структурна модель - опис структури сім'ї та розробка 

методів її перебудови. Завдання - зміцнення становища чоловіка в сім'ї, що б 

він взяв на себе відповідальність і контроль. Минухин на сеансі вступав в 

союз з батьком, провокував його на суперництво, що б потім передати йому 

владу.  

Теорія. Основні поняття структурної моделі СПТ: - структура сім'ї - 

стереотипи взаємодії членів сім'ї, що визначають її функціонування. Це 

територія сім'ї, на якій існують свої правила і система контролю за їх 

виконанням. Сімейна структура функціонує ефективно, коли правила діють, 

а поведінка членів сім'ї передбачувано. - субсистема сім'ї (холони), що 

виконують свої функції і диктують стереотипи поведінки. У структурі сім'ї 



існує три субсистема: 1) подружня, функція - забезпечення взаємного 

задоволення потреб подружжя без шкоди для емоційної атмосфери і 

створення умов для особистісного розвитку. Це відбувається завдяки 

створенню кордонів, огороджувальних подружжя від родичів і дітей. У 

подружньому підсистемі діти бачать приклад як потрібно висловлювати 

почуття, любов і вирішувати конфлікти. Порушення подружнього Холона - 

залучення до коаліції одним чоловіком дітей і родичів; 2) батьківська 

субсистема, може включати в себе дідусів, бабусь, нянь, функції - догляд і 

виховання дітей, проблеми пов'язані з управлінням; 3) дитяча субсистема, 

функції - вироблення норм соціальної поведінки та взаємодії через відносини 

з сиблингами. - Межі. Відносини між Холон регулюються межами трьох 

типів: 1) чіткі - дотримання автономії між субсистемами, ефективні 

комунікації з іншими субсистемами; 2) ригідні - відділення членів сім'ї один 

від одного або від соціуму, немає взаємодії між субсистемами, нікому ні до 

кого немає справи; 3) дифузні - психологічне злиття субсистему, немає меж 

між Холон, все втручаються в усі.- сімейні проблеми - порушення кордонів і 

відхилення від стереотипів звичної поведінки, яке викликає образу, почуття 

зради; вертикальні коаліції (люди різного віку, матір - дитина) 

дисфункціональні, горизонтальні коаліції (чоловік-дружина) - функціональні. 

Терапія. Діагностика сім'ї видно по її розташуванню в просторі, хто з ким 

сидить поруч, хто проти кого, хто окремо.  

Цілі структурної СПТ: 1) створення ефективної ієрархічної структури, 

в якій батьки є авторитетом для дітей; 2) освіту ефективної батьківської 

коаліції, в якій батьки підтримують один одного при пред'явленні вимог до 

дітей; 3) розширення субсистема дітей в субсистему однолітків; 4) відділення 

субсистема подружжя від субсистема батьків. Фази терапії: 1. Приєднання 

психолога до сім'ї, включення в структуру сім'ї на правах лідера. 2. 

Дослідження сімейної структури, включаючи вербальне і невербальне 

спілкування. 3. Зміна структури сім'ї, стилю спілкування і взаємодії через 

пряме втручання терапевта (наприклад, заборона дитині втручатися в 

розмову батьків). Техніки: прийом встановлення меж - зміна просторового 

розташування членів сім'ї під час сеансу і пояснення емоційних зв'язків. 6. 

Комунікативна модель Вірджинія Сатир - жива легенда американської 

сімейної психотерапії, мала зріст понад 180 см., В 3 роки вміла читати, була 

набагато розвиток своїх однолітків, через зростання була аутсайдером в 

коледжі, вважала, що цінність кожної людини в його неповторності і 

несхожість. Працювала шкільним учителем, підтримувала тих, хто не схожий 

на інших, дізналася в школі про владу сім'ї, яка стримує розвиток дитини. 

Заміжньою не була, мала 2 прийомних дочок, які до удочеріння містилися в 

колонії для малолітніх злочинців. Виховуючи дочок зрозуміла, що здатність 

до змін і росту є у кожної людини і що ця здатність пов'язана з самооцінкою. 

В. Сатир прихильник спільної СПТ, на якій присутня вся сім'я. Сім'я 

тримається на емоційних зв'язках. Здорові сім'ї - це сім'ї, де люди можуть 

говорити відкрито про свої почуття і потреби, де кожен член сім'ї має своє 

місце в просторі сім'ї, від якого він отримує задоволення. Комунікативна 



модель СПТ базується на ідеях гуманістичної психології, фокусується на 

актуальних проблемах. Мета - особистісний ріст членів сім'ї, завдання - 

надання допомоги сім'ї в умінні відкрито і спонтанно висловлювати свої 

почуття і потреби, ефективно спілкуватися, ділитися переживаннями. 

Засобами цього є конструктивні правила і способи спілкування.  

Правила ефективної комунікації: - говорити про свої почуття, думки, 

потреби від першої особи, без посередників і метафор (замість «мені погано з 

тобою» - «я хочу уваги»); - передача своїх почуттів і переживань іншим 

людям з орієнтацією на рівень їх розуміння; - послання повинні бути 

конгруентними (відповідність вербальних і невербальних сигналів); - поділ 

фактів і суб'єктивних переживань; - емпатія до почуттів і станів інших 

людей. Типи неконструктивних комунікацій (гри спілкування з метою 

уникнути відкидання): - запобігливість - демонструється догоду, почуття 

провини, підпорядкування; - звинувачення - демонстрація сили, влади, 

контролю; - розважливість - демонстрація емоційної холодності, пошук 

вигоди; - відсторонення - демонстрація байдужості. Будь-яка сімейна система 

характеризується 4 параметрами: самооцінка членів сім'ї; моделі 

комунікацій; сімейна система - звід правил і норм; соціальні зв'язки із 

зовнішнім світом. Здорова сім'я характеризується: - високою самооцінкою у 

всіх членів сім'ї; - відкритими, зрозумілими, конгруентними, адекватними, 

прямими комунікаціями; - гнучкими, мінливими по необхідності сімейними 

правилами і нормами; автономністю і свободою членів сім'ї, спільним 

обговоренням проблем; - відкритими зовнішніми кордонами, різноманіттям 

зовнішніх зв'язків.Неблагополучна сім'я: - низька самооцінка у членів сім'ї; - 

закриті, неконгруентності, непрямі, неадекватні, невизначені комунікації; - 

жорсткі і незмінні сімейні правила, контроль і оцінювання членів сім'ї один 

одним, багато заборон, відсутність спільного обговорення; - закриті зовнішні 

кордони, страх перед соціумом. - деструктивні уявлення: відносини в сім'ї 

будуються на силі і страху покарання; завжди є хто - то, хто знає краще за 

тебе, що тобі необхідно; люди за своєю природою аморальні, тому повинні 

перебувати під контролем; все вирішує той, у кого знаходиться влада, інші 

підкоряються.  

Діагностика: на початку сеансу членам сім'ї ставлять запитання: «Чи 

щасливі Ви в родині?», «« Чи відчуваєте Ви себе вільним в сім'ї? »,« Чи 

хотіли б Ви жити в своїй сім'ї через 5, 10, 20 років? ».  

Структуроване інтерв'ю П. Вацлавік - сім'ї дається 5 завдань, за ходом 

виконання яких стежить терапевт через одностороннє дзеркало і вивчає 

зразки комунікацій в сім'ї, способи прийняття рішень: 1. Обговоріть разом і 

скажіть, яка сімейна проблема найважливіша. 2. Обговоріть план поїздки за 

місто всією сім'єю. 3. Нехай батьки розкажуть дітям, як вони познайомилися. 

4. Обговоріть зміст приказок на сімейну тему. 5. Проведіть інвентаризацію 

звинувачень і недоліків один одного. . Символічний підхід Карл Вітакер 

(1912-1995) - американський психотерапевт, професор психіатрії, батько 6 

дітей, 60 років пропрацював психотерапевтом, 40 років - сімейним, його 

називали «хуліганом» в СПТ.  



Даний підхід заснований на ідеї особистісного зростання та особистого 

досвіду, в процесі терапії люди отримують новий досвід взаємодії, що 

дозволяє їм змінюватися самим і змінювати свої відносини. К. Вітакер 

запропонував в процесі терапії створити таке сімейне простір, в якому сім'я 

змогла б взяти ініціативу в свої руки і запустити процес самозцілення. 

Завдання терапевта загострити проблеми сім'ї за допомогою іронії, 

піддражнювання, провокаційних метафор, але не брати на себе 

відповідальність за їх рішення. К. Вітакер вважав, що це досить ризикована 

справа і сім'я може не прийти на наступний сеанс, але для нього це не мало 

значення. Сім'ї поводяться ригидно, не виражають відкрито почуттів, 

уникають конфліктів, що блокує процес розвитку. У зв'язку з цим, К. Вітакер 

провокував сім'ю на відкритий конфлікт, вважаючи, що в ньому закладено 

потенціал зростання і розвитку і ресурс для самозбереження. Метою терапії 

він вважав виведення сім'ї з рівноваги. К. Вітакер порівнював символічний 

підхід з інфраструктурою великого міста, з підземними комунікаціями, які 

забезпечують життєдіяльність міста на поверхні землі. Існують приховані, 

замасковані особистісні та сімейні підземні світи в символічній формі, 

наповнені імпульсами і неусвідомленими переживаннями, які необхідно 

вивести на поверхню (усвідомити). Це загальні для всіх теми: секс, суїцид, 

вбивство, помста, ненависть, самотність, інстинкти. Близькість - це вміння 

зустрітися з людиною на прихованому символічному рівні. Ми говоримо і 

думаємо на одному рівні (свідомому), а живемо на іншому (символічному). 

Завдання символічного підходу - дослідження інший, невідомої території 

(наші слабкості і комплекси).  

Рівень задоволеності життям залежить від глибини переживань і 

здатності зрозуміти свій символічний рівень. Обмін символічним світом з 

іншою людиною стає новим досвідом, що сприяє особистісному зростанню. 

Перехід на символічний рівень відбувається через провокаційні питання: 

«якби Ви збожеволіли, як би це сталося?», «Якби Ви отримали сексуальну 

свободу, що б Ви зробили з ними?». Коли людина свідомо стикається зі 

своїми символами (інстинкти, страхи, комплекси) він їх інтегрує. Принципи 

символічного підходу: 1. Сімейна терапія повинна виводити систему з 

рівноваги, щоб сім'я пережила новий досвід і знайшла ресурс для зцілення. 2. 

Біль і конфлікти в сім'ї неминучі, необхідно навчитися їх творчо 

використовувати. 3. Розпитування сім'ї є нетактовність, підглядання в 

замкову щілину. 4.Коли сім'я приходить на терапію, виникає парадоксальна 

ситуація, всі члени сім'ї хочуть, що б їх погляди були підтверджені 

терапевтом, але потребують вони в зворотному - в новому погляді на 

ситуацію. 5. Сім'я має необмежений внутрішній потенціал розвитку. 

Завдання - розкрити цей потенціал, кожна сім'я повинна знайти свою власну 

формулу росту. Для цього вона повинна пережити конфлікт і взяти ініціативу 

і відповідальність в свої руки. 6. Мета терапії - допомогти сім'ям досягти 

більш адаптивного, наповненого рівня існування. 7. Працювати тільки з 

розширеними сім'ями (включаючи колишнього подружжя, дітей від першого 

шлюбу, коханок і коханців). Конфліктують не подружжя, а сім'ї, збираючи 



всіх разом, терапевт провокує відкритий конфлікт, що є досвідом відкритого 

взаємодії. 8. Терапевт приєднується то до одного члена сім'ї, то до іншого, 

вислуховує їхні претензії, а потім в жартівливій формі починає їх 

інтерпретувати, провокуючи відкритий конфлікт. 9. Відновлення в родині 

провідну роль батька - терапевт частіше звертається до батька, спонукає його 

взяти на себе відповідальність, ігнорує мати і її активність. 10. Терапевт 

ділитися своїми переживаннями і досвідом, коли приєднується до члена сім'ї, 

спонукає його ідентифікуватися з собою «а я теж був в такій ситуації ...», 

потім демонструє форми конструктивного поведінки. Часте використання 

техніки «саморозкриття терапевта» для того, що б спонукати сім'ю до 

відкритого спілкування.  

Етапи психотерапії: 1. Битва за структуру. К. Вітакер категорично не 

зустрічався і не спілкувався з окремими членами сім'ї, тільки з усіма разом, 

включаючи дітей. Завдання - формування «ми - позиції», почуття сімейної 

ідентифікації, активізація взаємодії між усіма учасниками, в результаті якого 

вони почнуть обмінюватися почуттями і переживаннями 2. Приєднання 

терапевта до сім'ї для залучення в процес спільного проживання нового 

досвіду. Приєднання відбуватися за допомогою емпатії, розуміння терапевта, 

пошуку спільних проблем, інтересів, цінностей, схожого минулого досвіду. 

Збереження дистанції - відволікання терапевта від сім'ї (що - то переглядає, 

робить записи). 3. Встановлення метапозиції. Метапозиції - це позиція 

тренера або спостерігача, а не члена сім'ї або лідера. Завдання - навчити сім'ю 

грати самостійно, а не разом з терапевтом. На цьому етапі терапевт починає 

від'єднання, тримає в увазі всю сім'ю, дотримуючись дистанції, не 

контролює, не радить, не приймає рішення, надаючи сім'ї ініціативу і 

самостійність. 4. Збір всієї родини разом. Завдання - створити атмосферу 

єдності сім'ї і цінності кожного її члена. На цьому етапі відбувається 

посилення рівня сімейної тривожності, яку К.Вітакер розглядав, як ресурс 

змін. На початку цього етапу відбувається «пожвавлення тата» - введення 

тата в реальний коло сім'ї (тато, як правило, завжди менше залучений в 

сімейну ситуацію) через звернення до нього з питаннями про його 

переживаннях і поглядах на проблеми сім'ї. Мамі в цей час слово не дається. 

5. Розширення симптоматики. Скарга сім'ї - це вхідний квиток, в сім'ї немає 

єдиної або найважливішою проблеми. Терапевт ускладнює погляд сім'ї на 

проблему або ситуацію, виводить на приховані проблеми через свої фантазії 

«Ваш чоловік багато працює. Напевно, він втратив до Вас інтерес. А може 

він захоплений своєю секретаркою? » 6. Битва за ініціативу. На цьому етапі 

сім'я повинна зайняти активну позицію щодо вирішення проблеми, взяти 

ініціативу і відповідальність на себе, контролювати терапевтичну ситуацію, 

почати свою власну гру. Коли це відбувається формується терапевтичний 

альянс терапевт - сім'я. У цей момент сім'я починає змінюватися, вона 

пробує, експериментує, перебудовується, терапевт не звертає їх рух, а тільки 

підтримує. 7. Закінчення терапії. Рішення про закінчення терапії приймає 

сім'я. техніки: - саморозкриття терапевта; -техніка «позитивна конотація» - 

перевизначення симптому, з яким прийшла родина на позитивне явище, яке є 



сімейним ресурсом; -техніка «моделювання фантастичною альтернативи» 

використовується для досягнення реального відчуття стресу і залучення в цю 

фантазію всієї родини: «з ким і як Ви хотіли б змінити свого чоловіка?», 

«якби Ви задумали самогубство, в якій би формі Ви його зробили? »,« якби 

Ви задумали вбити свою дружину, як би Ви це зробили? »; - техніка 

«особистісна конфронтація» - терапевтом використовується диада «турбота - 

жорсткість», конфронтація - зворотна сторона турботи, це реальний досвід, 

те ж саме відбувається в сімейних відносинах. 8. Теорія сімейних систем 

Мюррей Боуен (1913 - 1990) - доктор медицини, хірург, зацікавився 

психотерапією, коли працював в американській армії, почав працювати з 

сім'ями шизофреніків, їх системою сімейних взаємин. У 1957 р В Чикаго 

відбулася перша конференція директорів центрів дослідження сім'ї, М. Боуен 

був серед них. Прихильник природничо-наукового напряму і теорії еволюції, 

користувався їхньою термінологією.  

Теорія М. Боуена: 1. Сім'я - емоційна система (термін взяв у Ч. 

Дарвіна), синонім інстинкту. Система - це те, що управляє життєдіяльністю 

всіх живих істот, включає в себе всі автоматичні функції, сприяє 

задоволенню потреб людини, адаптацію до середовища. Емоційне - 

автоматична система реакцій, інстинктивна форма поведінки, яка включає в 

себе розмноження, боротьбу за існування, турботу про потомство. Сім'я 

володіє характеристиками живої системи: гнучкістю, рухливістю, 

взаємозалежністю її членів. Сім'я - це сума індивідів, прив'язаних до одного 

емоційного ядра (член сім'ї, до якого відчувають прихильність більшість 

членів сім'ї), по аналогії з атомом, навколо ядра якого обертаються окремі 

частинки. Проблеми людини (соматичні та психологічні) виникають тоді, 

коли емоційна система дає збій. Ці збої спостерігаються в проблемних сім'ях 

у багатьох поколіннях. Коли збудження емоційної системи велике - емоційні 

реакції людини працюють автоматично і несвідомо, коли слабке - осмислено. 

Поведінка людини в сім'ї управляється автоматичними, несвідомими, 

інстинктивними, емоційними силами в більшій мірі, ніж інтелектом, останній 

витрачається на виправдання і пояснення своєї поведінки. Здоров'я і 

поведінку членів сім'ї безпосередньо пов'язано з функціональним станом сім'ї 

як єдиного цілого. 2. Диференціація Я - рівновага між індивідуальністю 

(незалежністю, автономністю) і спільністю (залежністю) в значущих 

відносинах, між почуттями і розумом. Термін взятий з теорії клітини в 

складних організмах. Клітини диференціюються одна від одної в міру росту 

організму, але повністю не відокремлюються одна від одної, створюючи 

цілісність організму. Клітки повинні узгоджено взаємодіяти один з одним, 

що б організм міг функціонувати. Те ж саме відбувається в сімейній системі. 

Сім'я функціонує ефективно, коли члени сім'ї відчувають себе автономно і в 

той же самий час узгоджено, утворюючи емоційну систему. Існує 

закономірність - чим менше людина бере на себе відповідальність, тим 

більше він має потребу в іншому, тим сильніше його прихильність. 

Диференціювання Я відбувається в період сепарації дитини від матері.На 

рівень диференційованості впливають емоційні зв'язки людини з 



батьківською сім'єю. Якщо людина зберігає чутливість і реактивність до 

емоційних реакцій первинного трикутника (своїм батькам), то його власний 

шлюб може бути порушений. 3. Люди відрізняються один від одного рівнем 

диференціації Я. Шкала диференційованого Я: 0 - 25 - низька диференціація 

Я, сильно виражена залежність і спільність при нестачі автономності та 

самовизначення (не знають, чого хочуть, не усвідомлюють свої потреби і 

почуття, мають високий рівень тривожності, емоційності і несвідомих 

реакцій, сильну чутливість до стану іншої людини), живуть в світі почуттів, 

сильне емоційне злиття з людьми, орієнтація на відносини цілком, 

переривають відносини якщо не отримують любов і схвалення, не мають 

своєї думки; 25 - 50 - почуття виражаються відкрито, пошук любові, 

емоційної близькості і схвалення, самооцінка залежить від думки інших 

людей, чутливість до критики, цілеспрямована діяльність не актуальна, 

модель поведінки - догоджання або бунтарство, спілкуються циклами 

близькість - злиття - віддалення - відторгнення - близькість .... Якщо поблизу 

немає - депресія. 50 - 75 середній рівень - рівне поєднання автономності та 

залежності, почуттів і розуму, вміння контролювати почуття, справлятися з 

тривогою, стресом, орієнтація на мету і діяльність, самостійність, шлюб - 

партнерство на рівних; 75 - 100 - висока дифференцированность, 

автономність, незалежність, самостійність, розсудливість, адаптованість. При 

цьому людина діє не автоматично, а робить вибір, концентрується на себе і 

свої потреби. Принципи сімейної терапії М. Боуена: - працював окремо з 

кожним членом сім'ї; - завдання - підвищити рівень диференційованості 

членів сім'ї (відокремитися від батьків, піти від злипання подружжя), зняти 

тривожність. Це відбувається в трикутнику: чоловік - дружина - терапевт. 

Якщо подружжя позбудуться злипання, діти автоматично диференціюються; 

- терапевт займає нейтральну дослідницьку позицію; - Етапи терапії: 1. Збір 

інформації через побудову генограмми сім'ї, зразків поведінки і взаємин у 3-4 

поколіннях сім'ї, психологічної дистанції, ступінь злиття і тривоги. Коли 

розглядається поведінка сім'ї в цілому по відношенню до окремого її члена, 

стає ясно, як сім'я підтримує поведінку (симптом) даного члена сім'ї. 2. 

Усвідомлення членами сім'ї своїх ролей і позицій в сімейній системі і рівня 

відповідальності. Кожен член сім'ї аналізується як самостійна одиниця і як 

інтегрована частина цілого одночасно. 3. Особистісні зміни членів сім'ї 

(способів реагування і поведінки), підвищення рівня диференційованості. 

Людина може змінити свою поведінку, якщо усвідомлює вплив сім'ї на що 

робиться їм вибір моделі поведінки. 4. Впровадження змін в життя. Техніки: 

робота з одним членом сім'ї; робота з парою чоловік - дружина; робота з 

трикутником чоловік - дружина - дитина; робота з дитиною; робота з 

розширеною родиною 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ  

 

Основними атестації студентів є підготовка і виконання поточних 

навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань 

дисципліни. Атестація  передбачає підготовку відповідей письмово у 

друкованому варіанті (від  0.5- 3 сторінок) на наступні запитання : 

1. Історія розвитку основних методів психотерапії. 

2. Порівняльний аналіз методів психотерапії. 

3. Психотерапевтична практика роботи із сновидіннями. 

4. Загальна характеристика терапевтичного методу символдрами 

(кататимне переживання образів). Техніка роботи із стандартними мотивами: 

луг, струмок, гора, будинок, ліс. 

5. Психодрама. Основні психодраматичні техніки. 

6. Психосинтез. Техніки психосинтезу. 

7. Нейро-лінгвістичне програмування: теорія та техніки. 

8. Позитивна психотерапія: техніки та ступені. 

9. Порівняльний  аналіз методів групової психотерапії. 

10. Порівняльний аналіз методів сімейної психотерапії. 

11. Сімейні проблеми та психотерапевтичні методи їх вирішення. 
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