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Тема 10. Індивідуальна психологія 

А. Адлера та основні психотехніки 
 

План 
1. Основні поняття адлеріанської концепції. 
2. Принципи індивідуальної психології. 
3. Психотехніка в аналітичній психотерапії А. Адлера. 

 

1. Основні поняття адлеріанської концепції 
 

Основоположники психоаналітичної філософії З. Фройд і К. Юнг 
ставили перед собою завдання прояснити індивідуальні вчинки люди-
ни. Їх послідовники неофройдисти А. Адлер (1870–1937), К. Хорні 
(1885–1952), Е. Фромм (1900–1980) на основі базових ідей цієї філо-
софії прагнули пояснити соціальний устрій життя людей. Так, якщо 
Фрейд у поясненні мотивів поведінки особистості зосереджував свою 
увагу на виявленні причини дій людини, то А. Адлер вважав, що для 
цього необхідно знати кінцеву мету її прагнень, «несвідомий життєвий 
план», за допомогою якого він намагається подолати напругу життя і 
свою невпевненість. Згідно вчення А. Адлера, індивід через дефекти у 
розвитку своїх тілесних органів (недосконалості людської природи) 
відчуває почуття неповноцінності або малоцінності. Прагнучи подола-
ти це почуття та самоствердитися серед інших, він актуалізує свої 
творчі потенції. Цю актуалізацію Адлер, використовуючи понятійний 
апарат психоаналізу, називає компенсацією або надкомпенсацією. 
Надкомпенсація – це особлива соціальна форма реакції на почуття 
неповноцінності. На її основі виростають великі особистості, «великі 
люди», що відрізняються винятковими здібностями. 

Адлер Альфред (1870–1937) – австрійський психолог і психіатр, 
творець так званої «індивідуальної психології». Будучи лікарем-
практиком, у 1902 р. приєднався до гуртка Фрейда. Поступово виробив 
власну концепцію психічної хвороби, в основі якої лежала ідея ком-
пенсації почуття неповноцінності. Відповідно до цієї концепції, 
психічна хвороба є результатом неусвідомленого прагнення до перева-
ги, розпалюваного почуттям неповноцінності, яке пов’язане з якою-
небудь тілесної слабкістю або нестачею. 

А. Адлер піддав критиці вчення З. Фройда за перебільшення ролі 
сексуальності і несвідомого у детермінації поведінки людей. На про-
тивагу він акцентував роль соціальних факторів, зокрема, підкреслю-
ючи соціальну спрямованість потягів – основи людського характеру. 
Характер людини, за Адлером, виростає з його «життєвого стилю». 
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Останній являє собою систему цілеспрямованих прагнень, в яких реа-
лізується потреба в перевазі, самоствердженні і, які виступають ком-
пенсацією почуття неповноцінності. Наприклад, прославлений давнь-
огрецький оратор Демосфен з дитинства страждав дефектом мови, а 
багато знаменитих полководці – люди невисокого зросту (Наполеон, 
А. В. Суворов). 

Ідеї А. Адлера сприяли модифікації фрейдизму, що привела в кін-
цевому результаті до виникнення неофрейдизму. «Індивідуальна пси-
хологія» отримала найбільше поширення в 20–30-х рр., Особливо в 
США. У масове, буденна свідомість увійшов введений Адлером термін 
«комплекс неповноцінності». 

А. Адлер поділяв, мабуть, одну з позицій 3. Фройда, що осо-
бистість, в основному, формується за перші шість років життя. У ба-
гатьох інших відношеннях він посідав протилежні позиції, не кажучи 
вже про численні нововведення, впроваджені ним до теорії та практи-
ки психології та психотерапії. За А. Адлером, людина – насамперед 
свідома істота, яка сама себе визначає в житті й прагне самореалізації. 
Головна перешкода на шляху реалізації людини – базисне почуття 
неповноцінності, у подоланні якого полягає особистісний розвиток. 
Так, А. Адлер виступав як передтеча суб’єктивного (феноменального) 
підходу в психології, впровадивши значущість внутрішніх змінних та 
екзистенційних цінностей. Концепція А. Адлера з її принципами ціліс-
ності, соціальності, цільової орієнтованості і гуманізму стала відправ-
ною точкою гуманістичного напрямку в психології та вплинула на ціле 
покоління психологів. 

Ґрунтовність та впливовість основних понять адлеріанської кон-
цепції настільки значні, що наче вимагають постійної оглядки на влас-
ні джерела. Справа в тому, що будучи за першою освітою лікарем-
офтальмологом, А. Адлер багато в чому зберіг природно-науковий, 
точніше, медико-фізіологічний підхід до людини та її поведінки. До-
слідники вирізняють великий вплив медиків і в цілому представників 
природничо-натуралістичної школи (Гіппократ, Ф. Наль, Ч. Дарвін,  
Е. Кречмер, Е. Креппелін, У. Шелдон) на А. Адлера, в той час, як серед 
філософів називаються імена Ф. Ніцше, Г. Вайгінгера (послідовника  
Ф. Ніцше неокантіанського напрямку). Головна ідея Г. Вайгінгера 
полягала в тому, що, прийнявши етичні вимоги Е. Канта «поводитися 
так, як наче Бог існує», він розробив концепцію «сценарію вигадки», 
використану потім вперше А. Адлером. Разюча аналогія концепції з 
відповідним положенням теорії К. С. Станіславського. 

Суб’єктивне сприйняття дійсності. В адлеріанській концепції 
відстоюється необхідність сприйняття світу з позицій «системи 
відліку» клієнта, тобто по суті феноменологічна орієнтація. 
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Іншими словами, А. Адлер сформулював позицію, яка в майбутнь-
ому стала основою кількох психотерапевтичних концепцій. А. Адлер 
не відмовився від об’єктивного обумовлення поведінки, але вважав 
його не менш значним, аніж ті, що впливають як на свідомість, так і на 
підсвідомість, цінності, цілі, уявлення та висновки, якими керується 
людина. Звідси важливе для психотерапії поняття «приватна логіка», 
тобто система уявлення та способів міркувань, властива цьому клієнтові. 

Цілісність та доцільність. Головною передумовою концепції  
А. Адлера, котра дала їй ім’я («індивідуальна психологія»), є постулю-
вання особистості як неподільної цілісності, що є інтегральною части-
ною соціуму. От чому звертається значна увага на внутрішньоосо-
бистісні, а не на міжособистісні проблеми. Звідси й телеологічне по-
ложення, що вся людська поведінка має цілеспрямований характер. 
Причому, самі цілі створюються шляхом побудови картини світу  
(в сприйнятті) та відповідними висновками, що приймають форму 
заключного рішення. На відміну від класичного психоаналізу та 
аналітичної психотерапії важливий облік одразу трьох моментів: ми-
нулого досвіду, сучасної ситуації та напрямку руху. 

Комплекс неповноцінності та компенсація. Сформульована ще 
1907 року ідея про неповноцінність, насамперед – неповноцінність того 
чи іншого органа як суттєвої обставини, що впливає на поведінку, у су-
купності з поняттям «компенсація» стали фундаментальними положення-
ми в концепції А. Адлера. Згідно з А. Адлером, неповноцінність, її ком-
пенсація та соціальне середовище – ось три змінні, результативна сила 
впливу яких приводить до формування прагнення до значущості та пере-
ваги. Саме той неповторний шлях, яким виробляється спосіб самоствер-
дження, і складає, за А. Адлером, індивідуальність. Характерно, що від 
медико-соматичного змісту А. Адлер у розвиткові поняття «непов-
ноцінність» приводить до психологічного, формулюючи те базисне про-
тиставлення («Я – слабкий та безпомічний. Життя – небезпечне»), яке й 
викликає переживання неповноцінності. З розглянутим поняттям тісно 
пов’язані ще два, що стали теж відомими. 

Стиль життя. Стверджуючи, що «поведінка особи цілеспрямована 
й спрямовується «телеологічною аперцепцією, А. Адлер у своїх ранніх 
працях говорить про прототип як про «первинну форму адаптації 
індивіда до життя». Цей прототип, який А. Адлер назвав пізніше «пла-
ном», формується протягом перших п’яти років життя (навіть точніше, 
від трьох до п’яти). План цей – аж ніяк не приналежність свідомості, 
більшість прототипів – неусвідомлювані. Важливо інше: як тільки 
прототип адаптації (план) виник, він ставав кістяком, який обростає 
смислами, почерпнутими з життєвого досвіду та володіючими спрямо-
вуючою силою. З 1914 року А. Адлер віддає перевагу термінові «лінія 
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Ego»; потім – «лінія життя», і, нарешті, з середини двадцятих – «стиль 
життя». Для А. Адлера особистість – це «Ego». Та оскільки Ego не 
замкнуте на себе, а орієнтоване на весь світ, важливості набуває ще 
одне відоме поняття – «самість» (Self). У А. Адлера «самість» входить 
до поняття «стиль життя» як один із його компонентів, а саме як «кон-
цепція самості», тобто в сучасному формулюванні «Я – концепція». За 
А. Адлером, «Я – концепція» – система уявлень про те, «хто я є». Крім 
того, А. Адлерові належать поняття «Я – ідеальне» (сформульоване 
1912 року) та «образ світу». За А. Адлером, цілі поведінки людини не 
змінюються протягом життя, змінюються лише атитюди (стосунки). 
Одна з цілей психотерапії – їх корекція. 

«Телеологія вигадки» – ще один базисний термін у словнику ад-
леріанської психотерапії. Запозичена А. Адлером у Г. Вейгінгера філо-
софія «як, коли б» (тобто «бажаних обставин») припускає, що люди 
живуть вигадкою та уявленням про належне і що на поведінку впли-
вають набагато більше очікування, пов’язані з майбутнім, аніж події 
минулого. А. Адлер виходив з того, що люди, створюючи за допомо-
гою вигадки свої особисті цілі, тим самим завдяки своїм же цілям 
визначають свою поведінку та стиль життя. 

Соціальний інтерес. Адлеріанська психотерапія виходить із пере-
конання, що задоволення життям багато в чому залежить від «соціаль-
ного інтересу як основи людського існування». За А. Адлером, здорова 
особа – це особа, що здатна до продуктивної соціальної активності, 
яка, в свою чергу, віддає перевагу соціальним особистісним почуттям, 
поведінці та когнітивним допущенням. 

Соціальні особистісні почуття: приналежність домівці, громаді, 
віра в інших, мужність бути недосконалим, людяність, оптимізм. 

Соціально-орієнтована поведінка: допомога, турбота, кооперація, 
емпатія, підбадьорювання, поліпшення (реформація), шанобливість. 

Когнітивні соціально-орієнтовані допущення: «мої права й обов’язки 
рівні правам та обов’язкам інших»; «мої особисті цілі можуть бути 
досягнуті на благо спільноти»; «виживання суспільства залежить від 
бажання та здатності громадян навчатися жити разом, у гармонії»; «я 
гадаю, що до інших слід звертатися так само, як би я хотів, аби інші 
зверталися до мене»; «вирішальна міра мого характеру – те, який 
ступінь, до котрого я просунув благополуччя мого співтовариства». 

Ідея соціального інтересу ґрунтується на припущенні, що людина – 
не самодостатня істота й тому повинна вчитися взаємозалежності. 

А. Адлер вважав, що соціальний інтерес – це найбільш важливий 
фактор у підході до виховання та лікування, нам би хотілося вже на 
перших сторінках прояснити значення цього поняття. Тільки сміливі, 
впевнені в собі люди, які відчувають себе у світі, як вдома, можуть 
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отримувати переваги як з благ життя, так і з її труднощів. Вони зна-
ють, що труднощі існують, але вони також знають, що в змозі їх подо-
лати. Вони готові до будь-яких проблем життя, які незмінно виявля-
ються соціальними проблемами. Щоб бути людиною, необхідно бути 
підготовленим до соціальної поведінки. 
 

2. Принципи індивідуальної психології 
 

Великий філософ Вільям Джеймс якось сказав: «Тільки наука, без-
посередньо пов’язана з життям, є справжньою наукою». По-іншому цю 
думку можна висловити так: в науці, яка безпосередньо пов’язана з 
життям, теорія і практика майже нероздільні. Наука про життя стає 
наукою жити саме тому, що створює себе безпосередньо в русі життя. 
Всі ці міркування особливо справедливі для індивідуальної психології. 

Індивідуальна психологія розглядає життя людини як цілісність, 
ставлячись до кожної одиничної реакції, кожному руху і імпульсу, як 
до виявленої частини індивідуальної життєвої установки. Наша наука 
була викликана практичною необхідністю, так як за допомогою певних 
знань можливо коректувати і змінювати установки людей. 

Прагнення до мети. Індивідуальна психологія як наука розвивалася з 
наполегливого прагнення осягнути таємничу творчу силу життя, силу, 
яка втілюється в бажання розвитку, боротьби, досягнення, переваги і 
навіть компенсації поразки в одній сфері, прагненням до успіху в іншій. 
Ця сила телеологічна: вона проявляється в спрямованості до мети, в якій 
всі тілесні й душевні рухи виробляються у взаємодії. Так, абсурдно вив-
чати тілесні рухи та ментальність стану абстрактно, безвідносно до 
індивідуума як цілому. Абсурдний, приміром, той факт, що в судовій 
психології більше уваги приділяється злочину, ніж злочинцю, адже 
важливий саме він, і абсолютно не має значення, як довго ми спогля-
даємо злочинні дії: неможливо зрозуміти їх злочинний характер до тих 
пір, поки вони не постануть в якості епізоду в житті конкретної особи. 
Зовні однакові дії можуть бути злочинними в одному випадку і не бути 
злочином – в іншому. Дуже важливо зрозуміти індивідуальний контекст – 
мета життя людини, яка визначає напрямок всіх його вчинків і спону-
кань. Розуміння мети життя робить для нас можливим розуміння прихо-
ваного сенсу, що лежить в основі різних розрізнених дій, так як ми по-
чинаємо бачити їх частинами єдиного цілого. І навпаки, ми краще про-
никаємо в зміст цілого, коли досліджуємо частини, за умови, звичайно, 
що ми бачимо їх як частин цього цілого. 

Альфред Адлер в своїй праці «Індивідуальна психологія як шлях до 
пізнання і самопізнання людини» говорить про пізнання ліній і шляхів 
усередині великої області людської душі, про те, щоб навчитися ро-
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зуміти складні мелодії психіки індивіда, які звучать подібно симфонії, 
складеної композитором. У цьому сенсі кожна людина є творцем, бо 
він творить щось з різних вроджених факторів і можливостей. З цієї 
причини картина його духовного життя становить єдність. 

Згідно А. Адлеру, розвиток душі аналогічно розвитку органічного 
життя. У кожної людини є концепція мети або ідеал, необхідний для 
того, щоб домагатися більше того, що можливо для нього в актуальній 
життєвій ситуації, долати недоліки і труднощі цього завдяки утвер-
дженню конкретної мети майбутнього. Маючи цю конкретну мету або 
намір, людина відчуває себе в змозі подолати будь-які проблеми, тому 
що в ньому живе його майбутній успіх. Без відчуття мети діяльність 
індивіда не мала би ніякого сенсу. 

Цілком очевидно, що фіксація цієї мети – надання їй конкретної 
форми – повинна відбуватися на ранньому етапі життя, під час фор-
муючого періоду дитинства. Характер прототипу чи моделі майбутньої 
зрілої особистості починає складатися саме в цей час. Можна уявити, 
як протікає цей процес. Будучи слабкою, дитина відчуває свою непов-
ноцінність і перебуває в ситуації, яку насилу може винести. Однак у 
ньому закладено прагнення розвиватися в напрямку, визначеному 
метою, яку він для себе вибирає. На цьому етапі матеріал, службовець 
розвитку, менш важливий, ніж сама мета, детермінують напрям життя. 
Важко сказати, як фіксується ця мета, однак ясно, що вона існує і 
впливає на кожний душевний рух дитини. 

Згідно А. Адлера «мати мету» – означає прагнення бути як Бог. Але 
бути як Бог, звичайно ж, це гранична мета, або, якщо можна так вис-
ловитися, мета цілей. Вихователям слід бути обережними у своїх 
спробах виховати себе і дітей бути подібними до Бога. Фактично,  
А. Адлер виявив, що дитина у своєму розвитку замінює цю мету на 
більш конкретну і безпосередню. «Він шукає найсильнішу особистість 
у своєму оточенні і робить її своїм зразком, а наслідування їй метою». 
Це може бути батько або мати, що навіть хлопчик може бути під впли-
вом матері, якщо вона здається найсильнішою особистістю. 

При виборі мети дитина опиняється перед вибором конкретних 
символів, і виявляється, що мета, яку він обирає, є дійсні показником 
його соціального інтересу. 

Схема апперцепції. Коли формується прототип – ранній варіант 
особистості, що втілює мету – встановлюється напрямок і орієнто-
ваність життя індивіда. Все це на думку Адлера, передбачає, що трапи-
тися в його житті надалі. 

Дитина буде сприймати різні ситуації не такими, якими вони існу-
ють насправді, але згідно особистої схеми апперцепції, – іншими сло-
вами, він буде сприймати ситуації крізь призму упереджень своїх осо-
бистих інтересів. 
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У зв’язку з цим, А. Адлером був виявлений дуже цікавий факт,  
що діти з органічними дефектами зв’язували весь свій досвід з 
функціонуванням ушкодженого органа. Наприклад, дитина з шлунко-
вими розладами виявляла підвищений інтерес до їжі, тоді як інший, з 
дефектом зору, був більше стурбований речами, на які потрібно диви-
тися. Ця підвищена увага пов’язана з особистою схемою апперцепції, 
яка, як ми вже сказали, характеризує особистість в цілому. Таким чи-
ном, все вище викладене може навести на думку, що для виявлення 
сфери інтересів дитини, нам просто потрібно переконатися, який з 
органів пошкоджений. Проте все не так просто. 

Переживання дитиною факту неповноцінності органу відрізняється 
від сприйняття цього факту зовнішнім спостерігачем, оскільки дитина 
переживає цей факт модифікованим своєю схемою апперцепції. Так, 
зовнішнє спостереження неповноцінності не обов’язково приводить до 
глибокого розуміння схеми апперцепції, хоча факт неповноцінності 
органу дійсно є елементом схеми. 

Дитина занурена у реальність, де вона дорівнює всім іншим: ніхто з 
нас не наділений знанням абсолютної істини. Навіть наука не має 
знання абсолютної істини. Вона ґрунтується на здоровому глузді, який 
говорить, що все змінюється і менші помилки робляться там, де роби-
лися великі. Ми всі робимо помилки, але важливо те, що ми можемо їх 
виправляти. 

Виправлення помилок легше і безболісніше відбувається під час 
формування прототипу. Однак ми можемо зробити це і пізніше, пе-
реглядаючи всю ситуацію раннього періоду. Якщо нашим завданням є 
лікування пацієнта, страждаючого неврозом, нам необхідно знайти не 
звичайні помилки, які він здійснив останнім часом, а фундаментальні, 
зроблені в ранньому віці під час формування прототипу. Якщо ми 
виявимо ці помилки, їх можливо виправити за допомогою відповідної 
терапії. 

Отже, у світлі індивідуальної психології зменшується важливість 
проблеми спадковості, тому що важливо не те, що успадковує людина, 
а те, що він робить зі своєї спадковістю в ранні роки, іншими словами, 
важливий прототип, який формується дитиною в його оточенні. 

Спадковість, звичайно ж, відповідальна за вроджені органічні дефекти, 
але наше завдання в цьому випадку полягає в тому, щоб полегшити при-
ватні труднощі і помістити дитину в більш сприятливу ситуацію. По суті 
справи, подібне положення для нас навіть зручніше, так як виявивши 
певний дефект, ми знаємо, що можемо застосувати відповідну стратегію. 
Часто дитина без вроджених дефектів гірше переносить недоїдання чи 
будь-яке інше випробування з тієї безлічі, яке випадає в період до-
рослішання. Альфред Адлер розглядав також програму, яку індивідуальна 
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психологія пропонує для виховання і навчання невротичних особисто-
стей: дітей-невротиків, злочинців, алкоголіків, людей, які подібним чином 
намагаються піти від справжнього життя. 

Спочатку для того, щоб швидко без праці зрозуміти, що турбує 
пацієнта, ми запитуємо, коли почалися проблеми. Зазвичай причину 
бачать у якійсь новій життєвій ситуації. Насправді, нова ситуація ні при 
чому, тому що ще до того, як вона склалася, наш пацієнт – це ми вияв-
ляємо в ході дослідження – не був до неї готовий. Поки він знаходився в 
сприятливих обставинах, помилки його прототипу не проявлялися: у 
кожній новій ситуації, реагуючи відповідно до своєї схеми апперцепції, 
створеної його прототипом, він змушений експериментувати. Його 
відповіді навколишньому світу вже не є тільки реакціями. У них 
з’являється елемент творчості, але при цьому вони все так само пере-
слідують мету, яка домінує протягом усього його життя. Уже в ранніх 
дослідженнях індивідуальної психології ми зрозуміли, що не можна 
розглядати спадковість, як і будь-який інший фактор, ізольовано від 
цілого. Ясно, що прототип відповідає на життєві ситуації у відповідності 
зі своєю власною схемою апперцепції. Тому, щоб досягти бажаного 
результату терапії, психологу необхідно працювати саме з нею. 

Почуття неповноцінності і почуття спільності. А. Адлер вважав, 
що психологічний контекст набуває надзвичайної важливості у випад-
ках дітей, народжених з пошкодженими органами. Так як ці діти 
опиняються в складнішій ситуації, ніж інші, у них яскраво проявляєть-
ся перебільшене почуття неповноцінності. Вже під час формування 
прототипу вони більше цікавляться собою, ніж оточуючими, і ця тен-
денція може залишитися у них на все подальше життя. Органічна 
неповноцінність – це не єдина причина помилок у прототипі, є ще ряд 
ситуацій, які можуть бути їх причиною. Наприклад, ситуації розпеще-
них і залишених дітей. Далі у нас буде можливість описати їх більш 
детально і надати історії клієнтів, що ілюструють три найбільш 
несприятливі ситуації: дітей з пошкодженими органами, розбещених і 
залишених дітей. Зараз же важливо відзначити, що ці діти ростуть, 
відчуваючи труднощі і страх, тому що розвиваються в оточенні, яке не 
вчить їх незалежності. 

На переконання Адлера, поведінка людини визначається в першу 
чергу не біологічними, а соціальними факторами. Він ввів поняття 
соціального інтересу, визначаючи його як вроджений потенціал, 
націлений на кооперацію з іншими людьми і на досягнення особистих і 
суспільних цілей. 

Подібний інтерес розвивається в дитинстві у міру накопичення до-
свіду. На противагу З. Фройду, А. Адлер мінімізував роль сексуальних 
сил у формуванні особистості і сконцентрувався в більшій мірі не на 
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несвідомому, а на свідомих чинниках поведінки. Якщо З. Фройд вва-
жав, що поведінка визначається переважно минулим, то А.Адлер під-
креслював значення наших цілей на майбутнє. Борючись за досягнення 
цілей або чекаючи деяких подій у майбутньому, ми тим самим впли-
ваємо на свою нинішню поведінку. Наприклад, людина, яка живе в 
постійному очікуванні вічного прокляття після смерті, неминуче буде 
вести себе інакше, ніж той, у якого таких очікувань немає. 

Якщо Фрейд підрозділяв особистість на кілька частин, то А. Адлер, 
навпаки, всіляко підкреслював єдність і узгодженість особистості. В 
основі його концепції – уявлення про єдину рушійну силу, що лежить 
в основі структури особистості і спрямовуючої всі її ресурси на досяг-
нення найголовнішої мети, зраджує сенсу всьому суті особистості. 
Такою метою, на його думку, є прагнення до переваги і самоствер-
дження. Саме ця мета підпорядковує собі весь рух до більш повного 
розвитку і здійсненню реалізації нашого Я. А. Адлер був переконаний, 
що це прагнення до переваги є вродженим чинником, його сліди легко 
можна виявити у всіх аспектах прояву особистості. 

Пізніше Адлер розширив поняття неповноцінності, включивши в 
нього всі види фізичних, душевних чи соціальних недоліків – реальних 
чи уявних. 

Він також вважав, що слабкість і безпорадність дитини, його за-
лежність від навколишнього оточення веде до появи почуття непов-
ноцінності, настільки знайомого кожній людині. Дитина усвідомлює 
свою неповноцінність і необхідність подолати брак, але при цьому їм 
рухає вроджене прагнення до переваги. У підсумку такий процес во-
лею-неволею рухає індивіда у напрямку до дедалі більшої доскона-
лості і реалізації. 

Відчуття неповноцінності може надавати і позитивний вплив як на 
рівні індивіда, так і на рівні соціуму, оскільки саме з ним пов’язане 
постійне прагнення до переваги. Однак якщо в дитячі роки у відповідь 
на почуття неповноцінності дитина наштовхується на занадто м’яке, 
або ж навпаки зайво жорстке ставлення, у нього в результаті може 
постати певна аномальна компенсаторна поведінка. Нездатність в до-
статній мірі компенсувати почуття власної неповноцінності може при-
звести до розвитку комплексу неповноцінності, що приводить людину 
до серйозних життєвих проблем. 

За А. Адлером, боротьба людини за перевагу має загальний харак-
тер, але при цьому можливі різні способи досягнення поставленої ме-
ти. Ми по-різному здійснюємо цю боротьбу, що призводить в резуль-
таті до появи унікальних, характерних тільки для цієї людини методів 
або форм, які А.Адлер назвав стилем життя. Стиль життя включає в 
себе ті характерні поведінкові типи чи прийоми, за допомогою яких ми 
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компенсуємо свою неповноцінність, реальну або уявну. У нашому 
прикладі з дитиною, у якої присутні тілесні недоліки, такий стиль 
включив би в себе заняття спортом, що в результаті повинно призвести 
до розвитку фізичної сили та витривалості. 

Стиль життя зазвичай триває до 4–5 років і надалі з працею під-
дається будь-яким змінам. Він як би задає рамки для сприйняття і упо-
рядкування всього доступного життєвого досвіду. І знову ми бачимо, 
що А. Адлер, як і З. Фройд, підкреслює важливість раннього періоду 
життя. Але, на відміну від З. Фройда, він наполягає на тому, що ми 
здатні свідомо формувати свій стиль життя – наше власне Я. 

Концепція творчої сили Я становить, безумовно, вершину і куль-
мінацію всієї його теорії. А. Адлер висловив припущення, що ми мо-
жемо самі формувати свою особистість відповідно власним унікаль-
ним стилем життя. Це творча сила становить активний принцип люд-
ського існування. Її можна уподібнити традиційному поняттю душі. 
Ми будуємо свою поведінку на основі певних здібностей і того жит-
тєвого досвіду, яким володіємо завдяки нашій спадковості та впливу 
навколишнього середовища. Але саме від нас залежить, як саме 
сприймати і тлумачити цей досвід, що власне, і створює основу нашо-
го стилю життя. А це значить, що ми здатні свідомо впливати на фор-
мування власної особистості і свою долю. А. Адлер вважав, що, 
скоріше, ми самі визначаємо свою долю ніж опиняємося об’єктом 
впливу минулого досвіду. 

Досліджуючи досвід дитячих років своїх пацієнтів, А. Адлер за-
цікавився зв’язком порядку народження та особистості людини. Він 
виявив, що старші, середні і молодші діти з-за відмінностей положення 
в сім’ї володіють різним соціальним досвідом, і, як наслідок мають 
різні структури особистості. 

Старші діти в родині деякий час перебувають у центрі уваги, але 
тільки до тих пір, поки не з’явитися наступна дитина, яка тепер притя-
гне до себе всю увагу батьків. А тому первісток може почати відчувати 
себе невпевнено і вороже, втративши колишнє почуття безпеки. Ре-
зультатом цих змін може також стати авторитарність і консерватив-
ність, жорстке бажання підтримувати порядок будь-якими засобами. 

А. Адлер висловив припущення, що злочинцями, невротиками і 
збоченцями часто стають саме первістки в сім’ї. 

На думку А. Адлера, друга дитина часто буває амбітним, непокір-
ним і ревнивим: адже перед ним стоїть завдання не тільки не відстати, 
а й перевершити старшого брата чи сестру. А. Адлер вважав, що саме 
друга дитина краще пристосована до життя, ніж старша або молодша. 
Адже молодших дітей у сім’ї балують, а тому у них частіше за інших 
виникають проблеми. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Можна сказати, що всі роботи его-психологів, які орієнтувалися 
переважно на дослідження свідомих, раціональних процесів, ніж 
несвідомого, слідують по шляху, прокладеному А. Адлером. 

Уявлення творчої здатності Я задавати певний стиль життя людини 
справила вплив на теорію Абрахама Маслоу. Акцент, який А. Адлер 
робив на соціальних чинниках, можна простежити в роботах 
необіхевіоріста Джуліана Роттера. У висновку відзначимо, що багато 
ідей А. Адлера значно випередили свій час і по-справжньому можуть 
бути оцінені лише на тлі сучасної психології. 

 

3. Психотехніка в аналітичній психотерапії А. Адлера 
 
Техніка психотерапевтичної та консультативної роботи цього 

напрямку містить у собі такі процедури: встановлення вірних психоте-
рапевтичних стосунків; аналіз та пропрацювання особистісиої позиції 
клієнта, заохочення розвитку саморозуміння (інсайти) та допомога у 
переорієнтуванні. Ці ж процедури відповідають і за назвами, і за 
змістом чотирьом етапам психотерапії. 

1 етап. Встановлення вірних стосунків. Головне тут – відповідні 
установки у ставленні клієнта: шанобливість, віра у можливості та 
здатності людини, слухання, виявлення щирого інтересу, підтримка та 
підбадьорювання. Ніяких особливих прийомів, окрім відповідних ко-
мунікативних вмінь, не потрібно. 

2 етап. Аналіз особистісної динаміки. Головне на цьому етапі – до-
могтися розуміння, усвідомлення специфіки стилю життя клієнта. 
Тому важливе місце приділяється опитанню про цілі життя («В чому 
Ви вбачаєте своє призначення?», «Чи подобається Вам, на що витра-
чаєте своє життя?»). 

а) Існують спеціальні техніки: «питальник «Сімейне сузір’я», де 
містяться питання на зразок: «Як Ваш батько ставився до дітей?», 
«Хто був улюбленою дитиною в сім’ї?», «У яких стосунках Ви були з 
батьком і матір’ю?», «Якою Ви були дитиною?». Сенс подібних пи-
тань – отримати картину самого сприйняття та початкового емоційно-
го досвіду клієнта, що вплинули на подальший особистісний розвиток. 

б) Набір питань «ранні спогади», згідно з яким запитується приблизно 
таке: «Я б хотів почути про Ваші найперші дитячі спогади. Будь ласка, 
розкажіть що-небудь із найперших Ваших спогадів». Або: «Хотілося б 
почути Ваш найяскравіший спогад, що стосується перших шести років 
Вашого життя». Як правило, кількість таких прохань обмежується чотир-
ма. У відповідях клієнта важливо зафіксувати: домінуючу тему, повто-
рювані реакції, позицію: учасник чи спостерігач; самотність або залучення 
до групи; почуття, що виявляються у спогадах. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BC
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в) Сновидіння. На відміну від розглянутих раніше напрямків, в ад-
леріанській психотерапії відсутня фіксована символіка. Велике зна-
чення приділяється дитячим снам. Крім того, сновидіння розглядають-
ся як репетиція майбутніх дій. 

г) Пріоритети. В адлеріанській психології вирізняють чотири 
пріоритетні цінності, важливі для осмислення стилю життя: перевага, 
контроль, комфорт та бажання бути приємним. З метою встановити 
притаманні клієнтові пріоритети, його прохають розповісти про свій 
звичайний день: що він робить, як почувається, про що думає, чого 
уникає за будь-якого приводу, які почуття викликає в інших. Причому, 
до завдання консультанта не входить змінення пріоритету, тільки 
зусилля для усвідомлення його. 

д) Підведення підсумків. Щодо кожної з попередніх технік го-
тується резюме. Резюме обговорюється з клієнтом, причому сам клієнт 
читає текст резюме вголос (тут звертається увага на його невербальну 
поведінку). Сенс процедури – виявлення головних помилок у суджен-
нях про світ: 1) Гіперузагальнення (на зразок, «нема в житті щастя»); 
2) Зневіра та нездійсненні цілі (напр., «Я хочу подобатися всім»);  
3) Хибне сприйняття життєвих вимог (напр., «Усі несправедливі до 
мене»); 4) Заперечення власної основоположної цінності (на зразок,  
«Я – пропаща людина»); 5) Уявні цінності (напр., «Найголовніше – 
домогтися свого за будь-яку ціну»). Тут консультант зобов’язаний 
орієнтуватися в системі усвідомлюваних припущень клієнта стосовно 
резюме. 

є) Підбадьорювання. На цьому етапі роботи основна функція 
підбадьорювання – визнання особистої мужності клієнта, духовних 
сил, і, головне, наявності свободи вибору у вчинках на основі надбано-
го самопізнання. 

3 етап. Заохочення інсайту. Найголовніше тут – створення умов 
для інсайту («осяяння») – шляхом поєднання психологічної підтримки 
й конфронтації, а також відповідних інтерпретацій, з тим, щоб 
висвітлити для клієнта його неусвідомлювані цілі, хибні цінності та 
стиль життя. В інтерпретаціях корисні натяки, підказки й припущення, 
за допомогою яких зменшується рівень психологічного захисту 
клієнта. Реальне саморозуміння – от смисл третього етапу. 

4 етап. Допомога у переорієнтації. Ця завершальна стадія психоте-
рапії відома також під назвою «втілення інсайту в життя». Існують 
спеціальні терапевтичні прийоми, що сприяють зміненню попередніх 
цілей та прийняттю нових рішень. 

«Антисугестія» (парадоксальна інтенція). Сенс цієї техніки – у ба-
гаторазовому перебільшенні пропорцій небажаної активності, завдяки 
чому забезпечується допомога клієнтові в усвідомленні неадекватності 
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та недоречності небажаних дій. «Секрет» техніки не лише в тому, що 
вона «йде в ногу» із захисними механізмами, завдяки відлагодженому 
стереотипові дій, а й у тому, що примусова й багаторазово підсилена 
реалізація дії, з якою слід було б боротися, знецінює цю дію для 
клієнта. 

Після цього звичка практично не проявлялася. 
Дія «як, коли б». Ця психотехніка ґрунтується на типовій скарзі: 

«Ой, якби...» Клієнтові пропонується діяти так, неначе бажання «коли 
б» – здійснилося. По суті, ця техніка є рольовою грою, де клієнт вишу-
кує можливості компенсації неадекватних або «неповноцінних» почут-
тів, установок, дій. Причому, не лише в ситуації спілкування з психо-
логом «віч-на-віч», а й протягом певного часового періоду (наприклад, 
у проміжку між двома консультаціями). 

Постановка цілей та прийняття зобов’язань. Правила у викори-
станні цієї техніки прості. Мета має бути досяжною й реалістичною, 
час – обмеженим. «Роби лише те, що приємно» – так сформулював  
А. Адлер смисл цього психотерапевтичного прийому. Якщо все ж таки 
мета не здійснюється, її можна переглянути. У випадку успіху клієнт 
заохочується і підштовхується до прийняття триваліших зобов’язань у 
бажаному напрямку. 

«Упіймай себе». Клієнтові пропонується відстежування його де-
структивної поведінки без удавання до самозвинувачення, скоріше з 
теплим гумором стосовно себе. Цей прийом – передумова того, що 
пізніше одержало назву «self-monitoring». Причому він продуктивний 
тоді, коли клієнт уже усвідомив свої цілі й мотивований до пере-
орієнтації. У використанні прийому важливе тимчасове відсилання до 
минулого: «як раніше». 

«Натискання на кнопку». Прийом, ефективний з клієнтами, що 
відчувають себе жертвами протилежних емоцій. Пропонується розсла-
битися й звернути увагу на те, які образи викликають неприємні по-
чуття, а які – приємні. Після чого клієнта навчають довільно регулюва-
ти свій емоційний стан «натисканням на кнопку», тобто прийняттям 
рішення про те, на яких образах чи думках зосередитися. 

Уникнення «плакунчика». Смисл цієї техніки – не потрапити до 
пастки тієї психологічної позиції, з якою приходить клієнт, зокрема 
звичної поведінкової позиції (на зразок «мене ніхто не любить, нікому 
я не потрібен»). Консультант ні в якому разі не повинен підкріплювати 
цю позицію, навпаки, його невпинне завдання – заохочувати по-
ведінку, відповідну психологічній зрілості, коли вибір самої позиції 
залежить від людини, від п вільного рішення. Коротка характеристика 
концепції. Евристичність, гуманізм, продуктивність для багатьох  
психотерапевтичних напрямків, висока практична та експлікативна 
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цінність – такі суттєві особливості індивідуальної психології А. Адле-
ра, які ввійшли органічною частиною до сучасної психологічної науки. 
А. Адлер набагато випередив свій час. Численні його дослідження та 
ідеї зберігають свою цінність і до сьогодні. Головним в оцінці концеп-
ції є те, що вона у величезній мірі сприяла розвиткові практично всіх 
інших, поза межами психодинамічноі парадигми, психотерапевтичних 
концепцій та проблематики (від проблеми дитячого віку до сімейної та 
соціальної проблематики). Важко в короткому резюме оцінити весь 
потенціал напрямку, який не став історією, а живе й досі. Тому на 
завершення ми наведемо висловлювання самого А. Адлера: «Чесний 
психолог не може заплющити очі на соціальні умови, які не дозволя-
ють дитині стати частиною суспільства й почуватися вдома у світі; 
замість цього змушуючи її зростати так, як наче вона живе у ворожому 
стані. Отже, психолог повинен працювати проти націоналізму. Проти 
загарбницьких війн, реваншизму; проти безробіття, яке кидає людей у 
безнадію; проти решти перешкод, які зазіхають на соціальний інтерес 
у сім’ї, школі й суспільстві в цілому». 

 

Контрольні питання: 
1. Проаналізуйте роль А. Адлера в індивідуальній психології. 
2. Розкрийте зміст основних понять концепції А. Адлера. 
3. Які виокремлюють основні принципи в індивідуальній психології? 
4. Які виокремлюють основні етапи проведення психотехніки в аналітичній 

психології А. Адлера? 
5. Розкрийте детально зміст проведення другого етапу психотехніки. 
6. Які основні прийоми існують при проведенні четвертого етапу психотех-

ніки? 
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