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Мета практики
Забезпечення професійної компетентності у 
сфері психологічної діяльності

Вдосконалення практичних навичок 
здійснення профорієнтаційного та 
психокорекційного процесу з учасниками 

Формування практичних умінь проведення 
індивідуальної та групової психокорекційної 
роботи

Завдання практики
Практична здатність ефективно здійснювати 
психологічну діяльність. Вміння вдало реалізовувати 
робочий процес відповідно до клієнтського запиту з 
урахуванням типу психологічних проблем та 
особистісних особливостей суб’єкта / групи суб’єктів.

Уміння обирати доречну стратегію, методи та техніки 
психологічної діяльності на підставі аналізу власних 
базових компетенцій і клієнтського / групового запиту.

Здатність планувати, організувати, координувати, 
контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію з 
клієнтом (групою).

Уміння визначати обсяг та характер психологічної 
допомоги, необхідної клієнтові. Вміння ефективного 
прогнозування розвитку особистості.
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Під час проходження практики ми були ознайомлені з: 

Символдрама: “Квітка”, “Дві тварини”, “Відьма”;

Методика “Баранець у пляшці”;

Квадрат Декарта;

Позитивна психотерапія: позитивний підхід та 
робота із притчами, змістовна модель конфлікту, 5-

ступеневий метод терапії.



Робота з конфліктами. Психодіагностичні методики. Символдрама

Перетворення фантазії клієнта у 
форму образів на вільну або задану 
психотерапевтом тему (мотив).

Виявлення несвідомих бажань людини, 
її фантазій, конфліктів і механізмів 
захисту.

Завдання
Застосування
● неврози та невротичні розлади 

особистості; 
● невротичні страхи і фобії; 
● депресивні розлади; 
● психосоматичні розлади;
● психотерапія межових станів (Borderline);
● вирішення сексуальних проблем; 
● допомога в розв’язанні сімейних проблем;
● психотерапія дітей та підлітків; 
● допомога людям, що пережили горе втрати 

близької людини;
● супровід і підтримка помираючих; 
● робота з екзистенційними проблемами.



Мотив “Квітка”

Яскраві, природних кольорів, справжні квіти, 
які легко впізнати (ромашка, троянда, 
дзвоники і т.п.).

Ознака багатої уяви - квітка-гибрид (суміш 
двох справжніх квітів).

Квітка, яка викликає радість у того, хто її 
уявляє, яка знаходиться в заповненому 
ландшафті, не зависає у “пустоті”.

Ознаки норми Відхилення від норми

Штучні квіти, особливо яскравих забарвлень.

Квіти з заліза, чорні квіти і тому подібні фантастичні 
сюжети.

Квіти, що викликають страх, відразу у пацієнта.

Неможливість зосередитись на одній квітці, постійна 
зміна її форми, швидка зміна образів декількох квіток.

Швидке в’янення квітки, опадання листя і пелюсток.

Квітка ніби висить у повітрі, не маючи грунту.



Образ “Відьма” 
Процес сеансу

1. Попередня бесіда з клієнтом про його актуальний стан та 
хвилюючі проблеми.

2. Техніка релаксації.
3. Пропозиція психотерапевта уявити образ: “Спробуйте 

уявити собі зараз якусь відьму, чарівницю або чаклунку. 
Все, що ви уявите, це добре... якщо Ви що-небудь уявите, 
розкажіть, що вам уявляється”.

4. Клієнт із зачиненими очима розказує про образ. 
Психотерапевт супроводжує розповідь за допомогою 
уточнюючих запитань, слів “да”, “угум”, пропонує клієнту 
уявити себе в цьому образі.

5. Психотерапевт розпитує про деталі одягу: просить дихати 
животом, щоб відчути одяг в талії; поворушити плечима; 
розпитує про взуття. Запитання про одяг допомагає 
людині більш яскраво уявити себе в образі, відчути свою 
безпосередню присутність в імагінативному просторі. 
Психотерапевт розпитує про волосся, зачіску, вік, погоду, 
пору року, час. Питає, як себе почуває клієнт та що він 
хотів би зробити.

6. Вихід клієнта з образу. Аналіз того, що відбувалось, як це 
можна зв’язати з жіночністю, сексуальністю.



Баранець у пляшці

1. Як себе почуває баранець, пляшка? 
2. Про що мріє баранець, пляшка?
3. Що турбує баранця, пляшку?
4. Чи хоче баранець вибратись? Чи потрібна йому 

допомога? Якщо потрібна - яка?
5. Чи є шляхи, як можна вибратись? (Якщо баранець 

цього хоче)
6. Яке скло у пляшки, чи прозоре воно? Чи добре 

баранець крізь нього бачить?

Запитання 



Квадрат Декарта

Що буде, якщо це 
станеться?

Плюси від отримання бажаного

Що буде, якщо цього не 
станеться?

Плюси від не отримання 
бажаного

Чого не буде, якщо це 
станеться?

Мінуси від отримання бажаного

Чого не буде, якщо 
цього не станеться?

Мінуси від не отримання 
бажаного



Позитивна психотерапія. Основні положення. Позитивний підхід

Одному східному правителю приснився страшний сон.  Уві сні він побачив, як один за іншим у 
нього випали всі зуби.  Сильно цим стурбований, він покликав свого тлумача сновидінь.  Той дуже 
уважно вислухав розповідь правителя і сказав: «Мій пан, я повинен повідомити тобі погану 
звістку. Так само, як ти втратив всі свої зуби, ти втратиш одного за іншим всіх своїх близьких».  
Це тлумачення розгнівало правителя.  Тлумач сновидінь, який не зумів сказати нічого хорошого, 
був кинутий у в'язницю.  Потім цар покликав іншого тлумача снів.  Той, вислухавши розповідь 
про сновидінні, сказав: “Мій пан, у мене для тебе хороші вісті.  Ти будеш жити довше, ніж інші 
члени твоєї родини.  Ти переживеш їх усіх”.  Цар зрадів і щедро нагородив тлумача  за ці слова.  
Придворні дивувались: «Твої слова майже не відрізнялися від слів твого попередника.  Так чому ж 
він був покараний, а ти отримав нагороду?».  Щасливий тлумач снів на це відповів: «Ви маєте 
рацію.  Ми обидва однаково тлумачили сновидіння.  Але справа не тільки в тому, що сказати, 
а й в тому, як це сказати».

Притчі (задача - допомогти людині щось усвідомити)
«Сон»



Позитивна психотерапія. Основні положення. Позитивний підхід

Два монахи дзен переходили бурхливу річку.  Неподалік від них стояла дуже гарна юна 
дівчина, яка теж хотіла переправитися через річку, але боялася.  Вона попросила монахів 
допомогти їй.  Один з них мовчки взяв її на плечі і переніс на інший берег.  Другий монах був в 
сказі.  Він не сказав нічого, але всередині він весь кипів: «Це ж заборонено!  Писання 
забороняють монахам навіть торкатися до жінки, а цей не тільки торкався, але і ніс її на 
своїх плечах!».  Коли вони прийшли в монастир, на дворі був уже вечір.  Тут монах повернувся 
до першого і сказав: «Я повинен розповісти про це настоятелю, я повинен повідомити. Це 
заборонено!  Ти не повинен був так чинити!». Перший монах здивовано запитав: «Про що ти 
говориш, що заборонено?». А той йому сказав: «Ти забув? Ти ніс гарну юну жінку на плечах». 
Перший монах розсміявся і відповів: «Я переніс її на інший берег за одну хвилину і відразу ж 
залишив її там.  А ти все ще несеш її?».

Притча про двох монахів



Позитивна психотерапія. Основні положення. Позитивний підхід

Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину.

 - В кожній людині йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків.  Один вовк 
представляє зло - заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, брехню ... Інший вовк представляє добро - 
мир, любов, надію, істину, доброту, вірність ...

 Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на мить задумався, а потім 
запитав:

 - А який вовк в кінці перемагає?

 Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів:

 - Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

Притча про двох вовків



Позитивний підхід.   Притча про білого коня
Був у одного бідняка білий кінь. Та всі заздрили йому, кажучи: «Як тобі пощастило - у тебе 
єдиного з нас є такий гарний білий кінь». На що селянин відповів: «Не знаю - добре це чи 
погано - просто у мене є білий кінь». Але в один із днів білий кінь пішов і не повернувся додому.  
Бідняк збився в пошуках її.  А сусіди говорили: «Як тобі не пощастило - твій гарний кінь пішов 
від тебе». На що селянин відповів: «Не знаю - добре це чи погано - просто у мене був білий кінь 
і він пішов». Однак через якийсь час білий кінь повернувся до бідняка і привів із собою маленьке 
біле лоша. І знову говорили сусіди: "Як тобі пощастило - у тебе тепер білий кінь і біле лоша!». 
На що селянин відповів: «Не знаю - добре це чи погано - просто у мене тепер є білий кінь і біле 
лоша». Минув час.  У бідняка народився син.  Він виріс, став кататися на білому коні, впав і 
зламав ногу. І знову сусіди сказали біднякові: «Як тобі не пощастило - твій єдиний син 
постраждав через твого коня». На що селянин відповів: «Не знаю - добре це чи погано - 
просто мій син впав з коня і зламав ногу». В цей час прийшла  війна, і всіх сусідських синів 
забрали - багато хто загинув, а решта повернулися додому каліками. Сина бідняка на війну 
не взяли через зламану ногу.  Нога з часом зажила, син одружився, у нього з'явилися діти. І 
знову стали говорити йому сусіди: «Як тобі пощастило -- твій син не потрапив на війну, він 
залишився живий і у тебе є онуки!». На що бідняк відповів: «Ми ніколи не знаємо, що добре, 
а що погано - просто мій син залишився живий і у мене тепер є онуки ...»



Позитивна психотерапія. Основні положення. Позитивний підхід

Був шторм і море викинуло на берег багато морських зірок. Вони безпорадно 
лежали на піску і повільно вмирали. 

По пляжу йшла маленька дівчинка і кидала морські зірки назад у море, 
намагаючись не пропустити жодної. На зустріч їй йшов чоловік, і заговорив з 

дівчинкою: "Що ти робиш? Навіщо? Адже ти нічого не зміниш, всіх не врятуєш 
все одно! Їх тисячі!". 

Дівчинка як раз тримала в руці одну зірку, і відповіла чоловікові: "Всіх я може і не 
спасу, але конкретно для цієї - я міняю УСЕ!!!". І випустила її в море ...

Притча про дівчину та морські зірки 



Позитивна психотерапія. Змістовна модель. Розподіл енергії

Тіло
25%

Діяльність
25%

Контакти
25%

Сенси
25%

Сон, харчування, секс, 
спорт, догляд за тілом, 

здоров’я

Праця, навчання, 
досягнення, фінанси, 

кар’єра

Особистісні, в соціумі, 
з самим собою

Думки про майбутнє, 
планування, цілі, 
цінності, інтуїція, 

вірування, фантазії

Е = 100%



1. Дистанціювання та 
спостереження; 

2. Інвентаризація;
3. Ситуативне схвалення;

4. Вербалізація;
5. Розширення цілей.

Позитивна психотерапія. Основні положення. 5-ступенева терапія

Самопоміч. Стратегія гармонізації, 
адаптації, розвитку 



Дякую за увагу!
ППб-2-17-4.0д

Мельник Олена


