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Проблематика розглянутої
стандартної ситуації на 

практичному занятті в ДКЦПП
 Сім’я прийшла на чергове консультування.

Індивідуальне консультування попередньо було
проведено з кожним із членів сім’ї.

 Тато в сім’ї відсутній. Мати 35 років – працює,
більшість часу проводить на роботі, фінансово
ледве витягує сім’ю, страждає від відчуття власної
неспроможності стати вдруге дружиною, утримує
доньку підлітка – 14 років, яка конфліктує з
матір’ю на предмет нестачі уваги;

 У клієнтів є відчуття непотрібності, самотності,
нерозуміння. Донька стала прогулювати уроки,
подекуди робить негарні вчинки в школі, зриває
дисципліну.



Прояви сімейної дисгармонії

 Ситуація: мама приходить ввечері з

роботи, нарікає на нелегке життя, запитує

у доньки як пройшов день, чи зробила

вона уроки, донька зухвало відповідає,

мати хоче приготувати вечерю, донька

продовжує розпалювати конфлікт, мати

теж «не проти» посваритися.

 Закінчується все тим, що донька грюкає

дверима кімнати і зачиняється там, мати

плаче, порозуміння не вийшло.



Відтворення ситуації та надання 
практичних рекомендацій сім'ї 





Програвання ситуації  

 Метод “програвання ситуації” дозволяє 

проаналізувати проблему, яка виникла в 

сім’ї, знайти причини і розібратися.



Психодраматична техніка 

 «Монолог» – це промова дійової особи,
найчастіше протагоніста, у якій він
виражає свої думки і почуття.

 Монолог дозволяє протагоністу
поглянути на свої переживання ніби з
боку, що дозволяє йому глибше їх
усвідомити і зрозуміти. Ця техніка
особливо ефективна для виявлення
суперечностей між явними та
прихованими думками, почуттями того,
хто говорить.



Метод «Транзактного аналізу»



Виконуємо 

вправу

«Чарівний 
базар»



Вправа «Чарівний базар»
Режисер пропонує членам групи уявити, що 

на сцені виник невеликий магазин, який 

має у своєму асортименті такі прекрасні 

«речі», як «любов», «сміливість», 

«мудрість» «відповідальність», «повага», 

«ввічливість», «ініціативність», 

«комунікабельність», «щирість», 

«толерантність».

Доброволець може спробувати виміняти 

одну чи декілька подібних «речей» замість 

власних, на його погляд, негативних 

психологічних якостей. 



 Ця вправа допомагає усвідомленню
внутрішніх суперечностей, цілей і
наслідків своїх дій.



Метод “Спостереження”

Спостерігаючи за ходом заняття всі

учасники проявляли себе:

Мотивація: була низька на початку.

Ставлення до невдач і труднощів:

аналізуюче.

Реакція на зауваження: негативна.

Реакція на схвалення: позитивна,

взаємопідтримуюча.

Темп роботи: зростав з ходом заняття.



Дякую за увагу !!!


