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Так як через карантин наша 

практика вимушена була 

відбуватися онлайн, то усі наші 

зустрічі з керівником центру 

Фроловою Тетяною Василівною 

відбувалися через «Zoom».



На практиці ми познайомилися з такими 

техніками:

СИМВОЛДРАМА
ПОЗИТИВНА 

ПСИХОТЕРАПІЯ
КАЗКОТЕРАПІЯ



Символдрама

СИМВОЛДРАМА – це один з напрямків психотерапії, 

що базується на принципах глибинної психології, в якому 

використовується особливий метод роботи з уявою 

(імагінація) для того, щоб унаочнити несвідомі бажання 

людини, її фантазії, конфлікти і механізми захисту.

Психотерапія за методом символдрами може 

проводитись у формі:

 індивідуальної психотерапії;

 групової психотерапії;

 психотерапії пари.

Ми працювали в груповій формі, а токож

побачили наочний приклад індивідуальної терапії                

з однією з однокурсниць.



Методика «Квітка»

Цю методики ми проходили найпершою,                       

тому що мотив «КВІТКА» вважається                          

найпростішим, а для того щоб навчитися 

глибокої релаксації і візуалізації, необхідної для 

символдрами, потрібно починати з малого. 

У даній методиці важко виділити якусь конкретну 

діагностичну мету, тому що широта її охоплення є 

достатньо великою, проте на підставі поданого у цій 

методиці образу психотерапевт отримує першу 

діагностичну інформацію, що дозволяє висунути 

діагностичні гіпотези для подальшої роботи з 

клієнтом. У деяких випадках в образі навіть можлива 

психо-емоційна корекція.



Методика 

«Прекрасна квітка»

Дану методику ми не 

випробовували на практиці, 

тому що вона дещо схожа на 

попередню методику, проте 

розібрали теоретично. 



Методика «Відьма»

Подання образу відьми завжди несе в собі 

сексуальний потенціал. В імагінативному

сценарії програється бажаний реванш за 

колишні поразки і приниження. У той же час 

демонічний потенціал відьми допомагає 

вивільнити назовні агресію, що накопичилася і 

стримується. Крім того, представляючи себе 

відьмою, жінка відчуває свою силу, свої 

можливості, підвищується її самооцінка. 

Дану методику можна використовувати не 

тільки для жінок, але й для чоловіків.  



Позитивна психотерапія

 Позитивна психотерапія — це новітній                                                   
гуманістичний напрямок сучасної                                                                  
психотерапії, офіційно визнаний                                                        
Європейською Асоціацією Психотерапії                                            
(EAP) у 1996 році.

 У Позитивній психотерапії зазначається, що хвороби, конфлікти, 
стреси, життєві негаразди є даністю життя кожної людини і це 
треба визнавати. І, поруч з цим, корисно визнавати, що людина 
наділена здібностями, завдяки яким здатна знаходити рішення 
найскладніших проблем та втілювати їх у життя. Це також даність 
життя кожної людини. “Якщо існує проблема — то існує і її 
вирішення”.

 Позитивна психотерапія наголошує на цілісному баченні життя 
людини (холістичний підхід)та оптимістичному сприйнятті її природи 
(позитивна концепція людини), з врахуванням всіх дійсних її 
складових.



Методика «Ромб розподілу енергії»

Дана методика складається з 2 частин: власне розподілу життєвої енергії на 

4 сфери, що дозволяє визначити домінування тієї чи іншої сфери і установки 

щодо них, та уявлення образів цих 4 сфер: тіло, діяльність, контакти та фантазія, 

що дозволяє глибше діагностувати своє відношення до даних сфер свого життя. 



Притчі 

На одній з онлайн-зустрічей ми ознайомилися з                                                

технікою використання притч у позитивній психотерапії. 

Засновником позитивної психотерапії є Носсрат Пезешкіан. Він 

використовував в психотерапевтичних цілях притчі та історії, які з давніх-

давен грають роль психологічних помічників. Вони виконували цю 

функцію задовго до виникнення психотерапії як науки.                                        

Життєва мудрість, повчальне і смішне можуть швидше                                         

сприяти прозрінню, ніж тривалий аналіз. Притчі
пропонують читачеві техніки, які 
допомагають знайти власну 
стратегію поведінки. Притчі не 
накладають на людину 
зобов'язань, а дають можливість 
поглянути на ситуацію під іншим 
кутом зору.



Казкотерапія

 Казкотерапія — метод психологічної корекції особистості дитини 

(або дорослого) за допомогою читання / прослуховування 

спеціально підібраних текстів народної фантастичної прози або 

літературних казкових творів, а також самостійне складання казки; 

один із видів бібліотерапії.

 Основний принцип                                                                                    

казкотерапії – цілісний                                                                                     

розвиток особистості,                                                                                             

турбота про душу, зцілення                                                                                   

казкою.

 Казкотерапія — це вплив                                                                                   

практичної психології на                                                                                                

внутрішній світ і дитини, і                                                                         

дорослого.



Методика «Чарівна країна почуттів»
Дану методику ми, хоча й не встигли спробувати на практиці, 

проте розібрали теоретично. 



Окрім зустрічей з куратором практики, ми також проводили зустрічі в 

мікро-групах, на яких детальніше розглядали пройдені методики та 

робили їх інтерпретації. 



Отже, я можу сказати, що навчальна 

психодіагностична практика у Центрі 

практичної психології «Анкор» була: 

Корисна  

Цікава

Пізнавальна

Продуктивна

А іноді й дуже весела



Дякую за увагу!


