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Тема 11. Використання методик психодрами 

та гештальт-терапії з корекцїйною метою 
 

План 
1. Історія виникнення психодрами як психотерапевтичного методу. 
2. Сутність методу психодрами. 
3. Компоненти психодрами. 
4. Техніки психодрами. 
5. Основні поняття та положення гештальт-терапії. 
6. Вправи, які використовуються в гештальт-терапії. 
7. Психотехніка у гештальт-терапії. 

 

1. Історія виникнення психодрами 

як психотерапевтичного методу 
 
Віденський лікар Якоб Леві Морено (1889–1974 рр.) більше шістде-

сяти років тому заснував психодраму, групову психотерапію і соціо-
метрію. Дж. Морено розглядав людину відповідно до психодраматич-
ного поняття його здоров’я як спонтанно діюча, креативна і соціальна 
істота, так що в центрі психодрами стоїть спонтанна гра. Рушійною 
силою дії є акціональний голод. Для Дж. Морено дія є більше цілю-
щим, ніж говір. 

Саме походження Дж. Морено оточено легендами. Точна дата його 
народження невідома: 1889, 1890 або 1892, а місце – також приблизно. 
Дж. Морено народився на кораблі під час подорожі батьків по Чорно-
му морю. Та і сім’я його не була звичайною, в загальноприйнятому 
сенсі, єврейською сім’єю: мати прийняла католицтво, батько мріяв 
стати актором в театрі. Жили вони у Бухаресті, одному з найбільших 
міст Австрійської імперії. Коли хлопчикові виповнилося 5 років, пе-
реїхали у Відень. 

Психодрама і соціометрія створюють єдину філософську, психо-
логічну і соціологічну систему Дж. Морено. Ця система є одночасно і 
наукою, і терапією, і мистецтвом. 

В 20-і роки Дж. Морено створив у Відні Театр спонтанності, де лю-
ди грали самих себе, де кожен сам був драматургом, актором і режисе-
ром сьогоднішньої драми і, кінець-кінцем, своєму життю. Тоді він 
відкрив дивовижні і цілющі властивості спонтанності. Спонтанність є 
у кожної живої істоти ще до його народження, вона безперервно і 
постійно породжується в кожному з нас, знову і знову даючи нам вічно 
нову можливість реагувати на нові і старі обставини. Людина, позбав-
лена спонтанності, помирає. Спонтанність неможливо накопити, вона – 
у вічному русі. 
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Суспільство постійно створює так звані «культурні консерви», в 
яких закріплюються знаки, значимі обставини і ситуації, цінності, 
вірування, які потрібні людям для спілкування між народами і держа-
вами. Але в житті людини культурні консерви можуть стати перешко-
дою в розвитку спонтанності, або закріпитися у вигляді «скостенілого» 
сюжету з консервованими ролями і тоді тільки психодрама допомагає 
знову повернутися, знайти ситуацію і зробити свій вибір, але вже 
спонтанно, тобто змінити сюжет або ролі. Але спонтанність буває і 
руйнівною, якщо вона не перетвориться на креативність – вирішальна 
здатність, що допомагає людині вижити в сучасну епоху. 

У 1925 році Дж. Морено поїхав в США і створив там спеціальний 
санаторій з психодраматичною сценою в передмісті Нью-Йорка, вида-
вав журнали «Психодрама» і «Соціометрія» (цікаво, що перша стаття 
про нейро-лінгвістичне програмування з’явилася в журналі «Соціо-
метрія»). У 1932 році на зборах Американської психіатричної асоціації 
він виступив з повідомленням про поняття групової психотерапії, про 
використання групової психотерапії в роботі із злочинцями. У 1934 
році вже провів велике соціометричне дослідження в колонії для непо-
внолітніх дівчат в Хадсоне, після чого він випустив книгу «Хто вижи-
ве?», що витримала потім багато видань. Пізніше він створив Амери-
канський інститут псих одрами і Американське соціометричне сус-
пільство. Після Другої світової війни Морено об’їздив багато країн 
Європи (у тому числі і Росію), показуючи на практиці як працюють 
методи психодрами і соціометрії. У 60-і роки сталі регулярно прово-
диться міжнародні конгреси з групової психотерапії, у багатьох 
країнах з’явилися терапевтичні театри і національні асоціації пси-
ходрами і соціометрії. 

 

2. Сутність методу психодрами 
 

Психодрама – це «наука, яка розкриває «істину душі» драматични-
ми методами. Вона має справу з міжособистісними відношеннями і 
особистими світами». В процесі психодрамотерапії клієнт з допомо-
гою ведучого групи відтворює в драматичній дії значимі події власно-
го життя, а також внутрішньоособистні проблеми, розігруючи сцени, 
які мають відношення до його проблеми (Дж. Морено). 

Кожен аспект життя, починаючи з дитинства і до старості, може 
бути зіграний знову: народження і смерть, плач дитини, сварка між 
батьками, перше побачення, насилля і жадоба помсти, одинокість, 
безсилля. 

Психодраматичні сцени зображують передбачуваний розвиток 
подій або раптові життєві кризи, як і долі людей, що в них беруть 
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участь. Дія будується таким чином, щоб допомогти проясненню і кон-
кретизації проблеми, досягненню в ході дії катарсису, інсайту, реор-
ганізації старих установок і когнитивних матеріалів і реалізації 
відповідних змін в поведінці. 

Досліджуються нові ролі, альтернативні і поведінкові стилі, 
здійснюється пошук і апробація більш конструктивних моделей 
вирішення проблем. 

У психодраматичній сесії клієнт одночасно і головний герой своєї 
драми, і її творець, і дослідник себе і свого життя. В той же час, до-
сліджуючи свій світ в дії, протагоніст дозволяє іншим членам групи 
заглянути в його глибини і побачити там відображення їх власних 
почуттів і переживань, що допомагає їм проживати, пропрацьовувати, 
завдяки емоційному і дійовому включенню в драму протагоніста і свої 
проблеми. 

Більшість з нас при вирішенні проблем віддають перевагу інтелек-
ту: ми аналізуємо, шукаємо причини, з-за яких виникла проблема, 
стараємось зробити певні висновки. Психодрама переносить проблему 
в дію, завдяки чому з’являється можливість розглянути її комплексно, 
розгорнути в просторі і часі, в ситуації «тут і тепер», побачити її з 
різних сторін і сприйняти всіма психічними функціями: мисленням, 
почуттям, відчуттям, інтуїцією. 

 

3. Компоненти психодрами 
 

Основними компонентами психодрами, за Дж. Морено, є рольова 
гра, спонтанність, «теле», катарсис та інсайт. 

Рольова гра. Психодрама використовує природну здатність людей 
до гри і створює такі умови, за яких учасники групи, виконуючи ролі, 
можуть творчо працювати над своїми особистісними проблемами і 
конфліктами. Якщо актор театру грає те, що написано автором у сце-
нарії, тобто у своїй поведінці та вираженні почуттів він обмежений 
авторським текстом, то психодрама заохочує імпровізацію і спонтанне 
вираження актуальних для учасників почуттів та переживань. 

Спонтанність – це поведінка та почуття, не регульовані впливами 
ззовні. У психодрамі немає заздалегідь написаних сценаріїв і ролей. У 
психодраматичній дії немає минулого і майбутнього, є тільки те-
перішнє, все переживається в реальній дії (принцип «тут і тепер»). Це 
дає можливість її учаснику «об’єктивізувати» своє минуле в те-
перішньому часі та виявити його зовні. 

Поняття «Теле» означає двосторонній процес передачі емоцій між 
клієнтом і психологом або іншою особою. Морено визначав «теле» як 
«занурення людей в почуття одне одного». Поняття «теле» можна 
визначити як «взаємозв’язок усіх емоційних проявів...», взаємний об-
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мін емпатіями. Поняття «теле» охоплює негативні й позитивні почут-
тя, які виникають між людьми в психодраматичній дії. Коли члени 
групи міняються ролями або намагаються подивитися на світ чужими 
очима, вони втягуються у взаємини «теле». 

Поняття катарсис бере початок від античних трагедій. Давнь-
огрецька драматургія вірила, що інсценовані трагедії звільняють гля-
дачів від надмірно сильних емоційних переживань. Крім того, групо-
вий катарсис розглядався ними як спосіб, що допомагає глядачам кра-
ще зрозуміти деякі аспекти своєї особистості. Арістотель визначив 
катарсис як емоційне потрясіння і внутрішнє очищення. Дж. Морено 
доповнив це поняття, поширивши дію катарсису не тільки на глядачів, 
але й на акторів. Вона (психодрама) має лікувальний ефект – не стіль-
ки стосовно глядача (вторинний катарсис), а більшою мірою стосовно 
самого актора, який розігрує драму й одночасно звільняє себе від неї. 

Інсайт – це вид пізнання, який приводить до негайного вирішення 
або нового розуміння актуальної проблеми особистості. 

Завданням психодрами як психокорекційного процесу є створення та-
кого клімату в групі, у якому можливі максимальні прояви інсайту та 
катарсису (усвідомлення та відреагування за принципом «тут і тепер»). 

Основними ролями в психодрамі є ролі режисера, протагоніста і 
«допоміжного Я»; Керівник групи виконує роль режисера, терапевта й 
аналітика. Як режисер він допомагає створити в групі атмосферу без-
умовної довіри. У ролі терапевта спрямовує дію в потрібному психоко-
ректуючому напрямку; у ролі аналітика обговорює дії всіх учасників 
психодрами, інтерпретуючи їхні поведінку, думки і почуття. Виконавець 
головної ролі в психодрамі називається протагоністом. Учасник, 
задіяний у роботі з протагоністом, виконує роль «допоміжного Я». Ви-
конавці «допоміжного Я» повинні виконувати роль так, як вона описана 
протагоністом, або на основі своєї інтуїції, але обов’язково перебуваючи 
в стані «теле». Інші учасники групи складають аудиторію, яка 
відрізняється від звичайної театральної тим, що бере активну участь як у 
самій психодрамі, так і в наступному її обговоренні. 
 

4. Техніки психодрами 
 

Психодрама не є деякою окремою технікою, а є методологією, син-
тетичним методом, за допомогою якого викликається найширший 
спектр переживань у пацієнта. 

Психодрама починається з розминки, переходить до фази дії, під 
час якої організується робота з протагоністом, і закінчується фазою 
обговорення. Більша частина часу в психодраматичних групах відво-
диться на програвання сцен, які пропонуються учасниками. Під час 
проведення психодраматичної дії керівник вибірково застосовує різні 
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техніки і прийоми, для того щоб допомогти учасникам посилити і по-
глибити катарсис та інсайт. Найбільш розповсюдженими психодрама-
тичними техніками є «монолог», «двійник», «обмін ролями», «відоб-
раження» та ін. 

«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. Можливі варіанти цієї техніки – «Розмова з відсутньою люди-
ною» або «Розмова з частиною свого Я (субособистістю)». 

«Двійник», або друге «Я» – учасник, здатний у будь-який момент 
замінити протагоніста. Якщо протагоніст не може розвивати дію далі, 
то двійник допомагає йому, виражаючи ті почуття, які важко виразити 
самому протагоністу або які не усвідомлюються ним. Оскільки двій-
ник виконує функцію «внутрішнього голосу» протагоніста, то дуже 
важливо, щоб він намагався повністю ідентифікуватися з прота-
гоністом (взаємини «теле») і не виявляв свої власні почуття і реакції, 
перебуваючи на сцені. Протагоністи ж заохочуються до вираження 
згоди або незгоди зі своїм двійником. Ефективним психокорекційним 
прийомом може бути можливість кожного члена групи стати «двійни-
ком», як тільки вони відчують, що це їм потрібно або вони можуть 
щось внести у психодраматичну дію. 

Ідея техніки «обміну ролями» полягає в тому, що протагоніст грає 
інші ключові ролі в поставленій ним лсиходраматичній дії, а «до-
поміжне Я» відтворює поведінку та висловлювання самого прота-
гоніста. Граючи роль іншої людини, ми можемо подивитися на себе 
очима цієї людини, краще зрозуміти її почуття і конструктивно 
вирішити міжособистісний конфлікт. 

«Відображення» тісно пов’язане з обміном ролями. За допомогою 
відображення протагоністи можуть усвідомити, як їх сприймають інші 
люди. Суть техніки полягає в тому, що протагоніст відходить на задній 
план і спостерігає за тим, як дублер грає його власну роль. Відобра-
ження допомагає протагоністам одержати невербальний та вербальний 
зворотний зв’язок щодо своєї поведінки від «допоміжних Я», які мо-
жуть підсилювати погані звички, риси характеру або показувати мож-
ливі поведінкові альтернативи. Роль дублера може зіграти будь-який 
член групи або члени групи по черзі. 

Крім уже описаних технік, часто використовуються й інші, наприклад: 
– «проекція майбутнього (протагоніст програє ситуації, які мо-

жуть відбутися в майбутньому); 
– «техніка «свічі»« – будь-який член групи виходить на «авансце-

ну» і на короткий час стає протагоністом або його «допоміжним Я»; 
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– «розмова за спиною» – протагоніст сідає спиною до групи і 

слухає враження членів групи про самого себе, які висловлюються від 

першої особи. 

Обговорення можна організувати й по-іншому. Учасникам психодрами 

пропонується розповісти про свої відчуття, переживання, спогади, думки 

(можливо й інсайт), які виникли у них у зв’язку з психодраматичним дій-

ством. Свої висловлювання краще формулювати так: «Я відчув...», «Мені 

здалось, ніби...», «Я згадав...», «Я зрозумів...» і т. д. 

У процесі обговорення в деяких учасників можуть виникнути цілі 

монологи з приводу пережитого ними. Психолог повинен бути уваж-

ним до емоційного стану особи, яку попереднє дійство гостро зачепи-

ло, спонукало до внутрішньоособистісної роботи і, за потреби, запро-

понувати їй стати протагоністом у власній психодраматичній дії. 

Вправа 1. Для розминки, наприклад, широко використовується 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» тощо. Доброволець може 

спробувати виміняти одну чи декілька подібних «речей» замість власних, 

на його погляд, негативних психологічних якостей. Наприклад, учасник 

просить у продавця «повагу». Режисер, який грає роль власника магазину, 

запитує «покупця», скільки йому потрібно поваги, хто повинен почати 

його поважати і за що, а потім просить що-небудь натомість. Можливо, 

що «покупець» запропонує як плату за повагу свою схильність постійно 

погоджуватися з людьми. Ця вправа допомагає усвідомленню внутрішніх 

суперечностей, цілей і наслідків своїх дій. 

Деякі вправи для розминки є невербальними і допомагають учас-

никам групи непрямим способом перебороти опір відкритій розмові 

про свої почуття і проблеми (пантоміма, зображувальна діяльність, 

тілесні або танцювальні вправи). 

Вправа 2. Популярною є вправа Левітона «дитяча творчість», яка 

допомагає учасникам згадати дитячий досвід. Члени групи одержують 

завдання уявити себе в тому віці, коли вони тільки починали вчитися 

писати, і потім написати про себе невелику розповідь або намалювати 

малюнок. Ця вправа дозволяє перебороти захист дорослої людини 

(метод зображувальної терапії). Після виконання таких вправ усі невер-

бальні прийоми мають бути вербально обговорені та проаналізовані. 

Техніки психодрами використовуються в різних психокорекційних 

групах, наприклад, у групах зустрічей, трансактного аналізу, у групах 

тренінгу вмінь, у гештальт-групах. Вдале поєднання принципу «тут і 

тепер» та можливостей рольової гри робить психодраму корисною і 

цікавою для корекційної роботи. 



І. В. Астремська 

 

166 

5. Основні поняття та положення гештальт-терапії 
 

Гештальт-терапія – один із різновидів екзистенційної психоте-
рапії, течія, що входить до русла гуманістичного напрямку. Хоча 
термін «гештальт» викликає насамперед асоціацію з іменами М. Верт-
геймера, В. Келера, К. Коффки й К. Левіна – це не більш ніж омонім, 
оскільки засновник гештальт-терапії Фредерік Перлз (1892–1970), хоча 
й виніс відомий термін у назву своєї концепції, насправді ж синтезував 
у своєму підході елементи психоаналізу, феноменології, психодрами 
Дж. Морено. Тож вплив власне психології форми (образу) позначився 
більш у назві, ніж у суті концепції. Слід визнати демократичність та 
доступність для населення даного різновиду психотерапії на відміну, 
приміром, від психоаналізу З. Фройда. 

Тут і зараз – основне поняття та принцип гештальт-психотерапії. У 
дев’яти положеннях із «кредо» гештальт-психотерапії перші два наго-
лошують: «Живи зараз. Нехай тебе турбує нинішнє, а не минуле чи 
майбутнє» та «Живи тут». Тобто – май справу з тим, що є, а не з тим, 
чого немає. У понятті та принципі «тут і зараз» легко простежується 
екзистенційне його походження. Гештальт-психотерапія виходить із 
того, що люди витрачають свою енергію на тужіння за минулим та на 
тривоги й побоювання, пов’язані з майбутнім, замість використання її 
для розв’язання насущних завдань. 

«Незавершена справа» – поняття, мабуть, єдине запозичене з 
гештальт-психології (К. Левін), у гештальт-терапії відображає затри-
мання почуттів, що впливають на актуальну поведінку особистості, 
деформуючи її, викликаючи нові конфлікти та ін. Згідно з концепцією 
«незавершеної справи», невідреаговані емоції перешкоджають процесові 
актуального усвідомлення того, що відбувається. За Ф. Перлсом, най-
частіше зустрічається і найгіршим різновидом «незавершеної справи» 
є образа, яка порушує справжність комунікації. Довершити незавер-
шене, вивільнитися від емоційних затримок – один із найсуттєвіших 
моментів у гештальт-терапії. 

«Уникання» – поняття, за допомогою якого відбиваються особли-
вості поведінки, пов’язані із спробами ухилення від зізнання та прий-
няття, яким би не було неприємним переживання «незавершеної спра-
ви». У цьому понятті легко простежити аналогії з поняттями «опору», 
«захисних механізмів» та «цензури» в ортодоксальному психоаналізі. 
Гештальт-терапія заохочує вираження стримуваних почуттів, кон-
фронтацію з ними й переробку їх, досягаючи тим самим особистісної 
інтеграції. 

«Рівні невротичності» – поняття, розроблене Ф. Перлзом. Згідно з 
Ф. Перлсом, який полюбляв метафорично порівнювати структуру осо-
бистості з цибулиною, слід скинути п’ять шарів невротичності, аби 
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досягти психологічної зрілості: 1) шар фальшивої рольової поведінки 
(звичні стереотипи, ігри, ролі); 2) шар фобій, на якому клієнт прагне 
уникати зіткнення зі своїми хворобливими переживаннями; 3) шар 
«безвиході й розпачу» – це моменти, пов’язані з переживанням своєї 
власної безпомічності; 4) шар доступу до свого справжнього «Я» (коли 
людина у сльозах розпачу переживає свою рішимість самому прийняти 
ситуацію та справитися з нею); 5) шар емоційного вибуху, коли клієнт 
скидає з себе фальшиве й наносне та починає жити й діяти від свого 
справжнього «Я». 

«Енергія та блокування енергії» – запозичене із психоаналізу по-
няття «енергія», розподілення її, зокрема блокування, що виявляється 
у напрузі (насамперед тілесній – поза, жести, погляд, тон голосу тощо) 
використовується в гештальт-терапії як пояснювальна термінологія і 
як засіб навчання. При цьому використовується «парадоксальна інтен-
ція» А. Адлера, тобто заохочується поведінка клієнта, за якої він від-
дається переживанню власної енергетичної заблокованості, шляхом 
перебільшення, гіпертрофії певних поз, дій та станів. 

 

6. Вправи, які використовуються в гештальт-терапії 
 

Нагадаємо, що завдання гештальт-терапевта полягає в тому, щоб 
допомогти клієнту усвідомити свою потребу, зробити її більш чіткою 
(сформулювати гештальт) і нейтралізувати, завершити її. 

Гештальт-терапія найчастіше проводиться в індивідуальній формі. 
Якщо ж вона проводиться в групі, психолог, як правило, працює з 
одним (рідше з двома) з учасників. Інші члени групи можуть іденти-
фікуватися з «працюючим» учасником, надавати йому емоційну 
підтримку, а в деяких випадках забезпечувати зворотний зв’язок. 

Гештальт-терапія передбачає такі основні компоненти: 
– розширення усвідомлення; 
– інтеграція протилежностей; 
– посилення уваги до почуттів; 
– робота з мріями (фантазіями); 
– прийняття відповідальності на себе. 
Розширення усвідомлення. Під час проведення гештальт-терапії 

широко використовуються вправи, спрямовані на розширення  
(поглиблення, уточнення, диференціювання) усвідомлення того, що 
належить до внутрішньої і зовнішньої зон усвідомлення. 

Психолог просить учасника заплющити очі і, дотримуючись прин-
ципу «тут і тепер», сконцентруватися на відчуттях свого тіла. Своє 
усвідомлення внутрішньої зони учасник починає словами: «Зараз я 
відчуваю...» – і далі описує свої відчуття, які виникають на поверхні 
шкіри, у м’язах, внутрішніх органах. Потім він розплющує очі і зосе-
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реджує свою увагу на зовнішній зоні. Усвідомлення навколишнього 
світу також супроводжується словами: «Зараз я усвідомлюю...» – і далі 
йде інформація про відчуття, які викликають у нього різні предмети, 
звуки, запахи тощо. Гештальт-терапевти вважають ці вправи дуже 
ефективними, оскільки вони дають можливість набути і засвоїти до-
свід усвідомлення. 

Вправа 1. «Перебування в теперішньому». 
1. Якщо ви часто відчуваєте підвищену тривогу, спросіть у себе: 
– Чи не заперечую я теперішнє, концентруючись на майбутньому? 
– Я тривожуся через те, що перебільшую проблему чи відтягую її 

вирішення? 
– Чи можу я що-небудь зробити зараз, щоб перестати тривожитися 

– завершити звіт, повернути книгу, вибачитись перед людиною тощо. 
2. Далі спробуйте відчути переживання в «теперішньому». Важко 

відчути тривогу, коли ви «тут і тепер»: 
– зосередьте свою увагу на навколишньому. Усвідомте предмети, 

кольори, запахи, звуки, які вас оточують. Почніть опис того, що ви 
відчуваєте фразою: «Тут і тепер я усвідомлюю...»; 

– тепер зосередьтесь на ваших тілесних відчуттях: шкірі, м’язах, 
диханні, стукоті серця і т. д. Почніть опис фразою: «Тут і тепер я 
усвідомлюю ...». Намагайтесь дихати повільно і більш глибоко. 

Кожного разу, коли ви відчуваєте тривогу, виконуйте цю вправу 
перебування в теперішньому. Особливу увагу зверніть на усвідомлен-
ня свого дихання. 

Інтеграція протилежностей. У людині постійно йде боротьба двох 
або кількох протилежних бажань і тенденцій. В одній людині часто 
сполучаються пасивність і активність, конформність і незалежність 
тощо. Сполучення полярних якостей психіки особливо характерне для 
підліткового віку. У підлітків дуже часто цілеспрямованість і наполег-
ливість поєднується з нестійкістю та імпульсивністю, потреба в 
спілкуванні – з бажанням усамітнитися, розв’язність межує із со-
ром’язливістю, романтизм – із сухим раціоналізмом. Боротьба цих 
протилежних особистісних якостей нерідко буває причиною виник-
нення внутрішнього конфлікту. Для гештальт-терапевта важливо, щоб 
клієнт усвідомив свої протилежні якості. 

З цією метою в гештальт-терапії використовується методика «двох 
стільців». Учасник сідає спочатку на один стілець і починає описувати 
свої відчуття з позиції «нападаючого», потім пересаджується на дру-
гий стілець, що стоїть навпроти, і виступає вже з позиції «того, хто 
захищається». Нападаючий, як правило, повчає, диктує своєму опо-
нентові, що той повинен робити, як має поводитися, а той, хто захи-
щається, намагається пояснити поведінку. Виходить діалог, у якому 
клієнт відтворює конфлікт між своїми полярними відчуттями і нама-
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гається усвідомити їх. Наприклад, клієнтка переживає почуття прови-
ни перед матір’ю і водночас прагне до самостійності й незалежності. 
Психолог скеровує її роботу за методикою «двох стільців» таким чи-
ном, щоб допомогти їй ідентифікувати і чітко описати всі ті протилеж-
ності, які зумовлюють її конфлікт. Знаходячись на першому стільці, 
учасниця розповідає матері про свої бажання, плани, ставлення та 
вимоги. На другому стільці учасниця виправдує матір, намагається 
зрозуміти її, стати на її місце. У міру того, як ці крайності включають-
ся в діалог, дві точки зору поступово усвідомлюються, чітко розмежо-
вуються, почуття відокремлюються одне від одного і проясняються. 
Клієнтка навчається відрізняти реальні події від своїх фантазій, про-
екцій і приходить до компромісного рішення. Таким чином, учасник 
повністю переживає обидва компоненти свого «Я», включаючи і той, 
що частіше заперечується або не усвідомлюється через його неприєм-
ний характер. Як тільки обидва боки протилежності усвідомлюються, 
то стає простіше інтегрувати їх у своїй особистості. Робота над 
внутрішньою полярністю дуже важлива для того, щоб людина зро-
зуміла і прийняла себе. При цьому суттєвим є те, щоб роз’єднані ча-
стини знову з’єдналися, тому що тільки тоді можливе формування 
цілісної, урівноваженої особистості. 

Вправа 2. «Протилежні двері». Психолог звертається до гравця: 
«Наліво від тебе – двері, направо – теж двері. За одними дверима 
знаходиться те, що приносить тобі в житті радість, за другими – те, що 
ти не любиш, боїшся або що мучить тебе. Відчини одні двері і розди-
вися все, що за ними є. Пауза. Тепер відчини інші двері і довідайся, що 
знаходиться за ними». Можна запропонувати гравцеві намалювати те, 
що він побачив. Обговорення. 

Варіантів такого завдання декілька, наприклад, така вправа. 
Вправа 3. «Чарівні дзеркала», або «Яким я є, яким би хотів бути і 

яким би не хотів...». За одними дверима знаходиться дзеркало і в 
ньому ти виглядаєш таким, яким би хотів стати. За другими – дзерка-
ло, в якому відбивається все, що ти не любиш у собі. Це особливі дзер-
кала – у них ти можеш побачити не тільки свій зовнішній вигляд, але й 
свої риси характеру та інші психологічні якості. 

Підійди до першого дзеркала, яке відбиває тебе таким, яким би ти 
хотів стати, і ретельно роздивись себе – постать, вираз обличчя, пси-
хологічні якості, які ти маєш. Тепер зроби крок прямо крізь дзеркало. 
Ти потрапив у світ, про який мріяв, де здійснюються всі твої бажання. 
Що і кого ти там побачив? Пауза. Тепер повернись назад і підійди до 
іншого дзеркала (процедура повторюється). Що ти побачив за ним? Як 
у цьому задзеркаллі до тебе ставляться? Намалюй себе в обох світах. 

Як ми вже знаємо, усвідомлення своїх почуттів має бути безпере-
рвним. На жаль, багато людей переривають процес усвідомлення, як 
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тільки він стосується неприємних переживань. Так, підліток, який 
посварився з батьками, охоче і продуктивно усвідомлює ті почуття і 
переживання, що реабілітують його в цій ситуації, а батьків роблять 
винуватими. Але щойно справа доходить до почуттів протилежного 
порядку, процес їх усвідомлення може перерватися. Це уникнення 
усвідомлення приводить до того, що почуття залишаються невідреаго-
ваними, а ситуація не вирішеною. Тому в гештальт-терапії розроблено 
ряд методик, які дозволяють посилити увагу до почуттів. 

– Наприклад, методика «виконання ролей». Клієнт виконує роль, 
яка дозволяє йому повністю виразити свої реальні почуття. Це допома-
гає їх усвідомленню і прийняттю або відреагуванню. 

– Іноді навіть буває корисним гіперболізувати (перебільшити) свої 
почуття чи манеру поведінки, зробити їх гротескними. Наприклад, 
учасник, відчуваючи апатію, подавлений настрій, починає надмірно 
жаліти себе і скаржитися на життя. Або учасник, у поведінці якого 
проявляється тенденція постійно підлещуватися, починає кожне ре-
чення словами «вибачте, будь ласка». 

– Якщо ж клієнт усвідомлює поведінку і вважає її небажаною, він 
може спробувати повністю змінити їі на протилежну. Наприклад, 
підходящою зміною поведінки для боязкого учасника буде хвалькува-
та розмова гучним авторитарним тоном із кожним членом групи. Свої 
почуття клієнт може виразити в пантомімі, через малюнок, пісню, 
танець, тілесні вправи тощо. Це допоможе йому чітко і повністю 
усвідомити свої відчуття і переживання. 

Наведемо приклад корекційної роботи з використанням методик 
«виконання ролей», «перебільшення почуттів» та «двох стільців», 
спрямованої на подолання роздратованості і гніву. 

Вправа 4. «Розмова з відсутньою особою». 
1. Уявіть собі людину, яка викликає у вас почуття роздратування і 

гніву. Голосно скажіть, як ви на неї розгнівані і чому. 
2. Почніть усвідомлювати реакцію вашого тіла на ваш гнів. Чи 

стримуєте ви якусь частину свого тіла? Стискуєте зуби? Кулаки? 
Напружуєте м’язи обличчя? Посильте ваші тілесні обмеження. Що ви 
відчуваєте? 

3. Обміняйтеся ролями з тією людиною, яка викликала у вас почут-
тя гніву і будьте цією людиною. Спробуйте зрозуміти, чому ця людина 
так поводить себе щодо вас? Сформулюйте у відповіді те, що вона 
відчуває і те, чого вона добивається. Відповідайте так, ніби ця людина 
насправді знаходиться поряд. Продовжуйте діалог, переключаючись з 
однієї ролі на іншу. 

4. Якщо ви відчуєте, що якась фраза (наприклад: «Припиніть втруча-
тися в моє життя!», «Припиніть шкодити мені!», «Перестаньте ставити 
мене в незручне становище» або «Чому ви не попередили мене зазда-
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легідь?») найкраще виражає ваш гнів, то повторіть цю фразу кілька разів, 
кожен раз усе голосніше й голосніше, поки не перейдете на крик. 

5. Потім станьте на стілець. Уявіть, що людина, яка викликала у вас 
гнів, знаходиться нижче вас. Погляньте на цю людину зверху і скажіть, 
що вас вивело з себе і чому. Скажіть усе, що вам насправді хотілося б 
сказати, але ви ніколи собі цього не дозволяли. 

6. Якщо вам потрібна фізична розрядка для того, щоб дати вихід 
накопиченому гніву, – зробить це (вправи для фізичної розрядки див. у 
розділі «Використання методів тілесної терапії з корекційною метою»). 

У гештальт-терапії існує ряд вправ, що активізують уяву для по-
легшення процесу проекції і допомагають учасникам ідентифікувати 
деякі аспекти своєї особистості, які ніколи повністю ними не усвідом-
лювалися. Так, на практиці широко використовується вправа «Старий 
покинутий магазин», яку запропонував Дж. Стівенсон. У цій вправі 
клієнтові пропонується уявити себе якимось предметом і розповісти 
про його існування від першої особи. 

Існує багато варіантів такого завдання. Наприклад, учасники мо-
жуть уявити, що вони – квіти, й описати свій колір, форму, ґрунт, на 
якому виростають, те, як вони відчувають сонце, дощ, вітер. Іденти-
фікуючись з предметами, ми переносимо на них якісь свої особистісні 
аспекти, а це допомагає краще зрозуміти себе або отримати зворотний 
зв’язок від інших. 

Наведемо приклад корекційної роботи з використанням фантазії, 
спрямованої на усвідомлення свого внутрішнього світу, саморозумін-
ня, відреагування негативних емоцій. 

Вправа 5. «Керовані фантазії». 
– Можна запропонувати дитині уявити себе човном під час штор-

му або птахом, який літає над бурхливим морем. Спитайте, що вона 
відчуває? Попросить намалювати уявлене. 

– Уяви, собі, що ти видихаєш вогонь, полум’я стає все більшим і 
більшим. Ти спалюєш усіх кого, не любиш. Що ти відчуваєш? А що 
буде потім? 

– Уяви собі, ти заблукав вночі у лісі, ти один, темно, ти чуєш 
шурхіт та ін. У далечіні ти бачиш світло віконця. Про що ти думаєш? 
Що робиш? 

– Ти хочеш піднятися на гору. Шлях важкий – з прірвами і вели-
ким камінням. Стало темно. Налетів вітер. Ти маєш боротися, щоб 
просуватися далі. Що ти відчуваєш? Несподівано туман розвіявся, 
вітер стих. Що ти бачиш? Що відчуваєш? 

– Темна ніч, ти біжиш, рятуєшся від чогось. 
– Уяви собі, що твої батьки поїхали. Ти тихенько піднімаєшся на 

горище.Там ти знаходиш стару скопню і обережно відкриваєш її. Що 
ти побачив усередині? 
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Наприкінці всіх цих вправ можна запропонувати намалювати все, 
що учасники уявили собі і розповісти про побачене. 

Прийняття відповідальності на себе. Люди часто схильні перекла-
дати відповідальність за свої негативні вчинки і почуття на інших. 
Багато хто з них щиро вважає, що в їх пороках і невдачах винуваті не 
вони самі, а інші люди або обставини. Особливо це характерно для 
підлітків. 

Тенденцію уникати відповідальності за самих себе і робити 
відповідальними за свої вчинки інших людей Ф. Перлз називав 
«дірами в особистості». Згідно з Перлзом, людина проектує неприємні 
для неї почуття зовні тільки тоді, коли не в змозі усвідомити їх у самій 
собі. У подібних випадках психолог не поспішає надавати підтримку 
клієнту в його скаргах і створює ситуацію, у якій би він приймав 
відповідальність за розв’язання проблеми на себе. Для освоєння цієї 
техніки можна запропонувати вправу. 

Вправа 6. «Прийняття відповідальності на себе». Сядьте віч-на-віч 
із партнером і, дивлячись йому в очі, скажіть три фрази, що почина-
ються словами: «Я повинен» (можете зробити це перед дзеркалом). 
Партнер, дивлячись вам в очі, на кожну вашу фразу «Я повинен» має 
вимовити свою фразу: «А що станеться, якщо ти цього не зробиш?» 

З’явиться перелік подій. Нехай партнер визначить, чи належать за-
пропоновані вами події до вашого власного життя або ж вони нале-
жать до життя оточуючих вас близьких і далеких людей. 

Звичайно, ви можете вказати на такі події, що потребують додатко-
вих запитань від вашого партнера. Якщо партнер не може вирішити, 
чи належить ця подія до переліку подій вашого життя або до життя 
близьких, то нехай він визначить, чи маєте ви реальну владу над ситу-
ацією, чи не маєте. Якщо реальна влада у вас у руках, значить, ви мо-
жете прийняти відповідальність і забрати слова «я повинен», замінив-
ши їх словами «я хочу», «я надаю перевагу». Смисл цієї вправи поля-
гає в тому, що ви змінюєте модальний безособовий вислів «я повинен» 
(а в ньому звучить не ваша відповідальність, а відповідальність когось, 
кому ви «повинні») на особисте відповідальне «я хочу». Поділіться з 
партнером переживанням, пов’язаним з начебто простою заміною. 
Усвідомлення того, що з вами відбувається, і того, до чого ви прагнете, 
допоможе вам відчути, наскільки все у ваших силах і зрозуміти, що в 
будь-якій ситуації, при будь-якому рішенні й виборі – слово за вами. 

 

7. Психотехніка у гештальт-терапії 
 

Психотехнікам, які в цьому напрямку йменуються також «ігри» та 
«експерименти», надається у гештальт-терапії велике значення. Більш 
того, гештальт-терапія стала відомою багато в чому завдяки саме цим 
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«іграм», «трюкам» тощо, описанням психотехнік у масовій пресі. 
Розглянемо найвідоміші з них. 

«Експериментальний діалог», «диссоційований діалог». Ця пси-
хотехніка, відома також під назвою «порожній стілець», призначена 
для озовнішнення та проробки, як правило, внутрішніх конфліктів 
клієнта. Побудована техніка на використанні психодрами, яка відбу-
вається між двома позиціями клієнта, наприклад, з позицією жертви та 
агресора. Діалог здійснюється самим клієнтом, який почергово відтво-
рює репліки від імені однієї, потім другої психологічної позиції. Ши-
роко розповсюдженим прийомом є при цьому використання двох ігро-
вих позицій: «великий пес» та «цуценя». Техніка має виражений енер-
гетичний потенціал, посилює мотивацію клієнта до більш адекватної 
поведінки. 

«Йти по колу» – також дуже відома психотехніка, згідно з якою 
клієнт на прохання ведучого (техніка застосовується при груповій 
роботі) обходить усіх учасників по черзі й говорить щось або творить 
якісь дії з ними. Члени групи можуть при цьому відповідати. 

Техніка використовується для активізації членів групи, для заохо-
чення їх до ризику нової поведінки та свободи самовираження. Часто 
учасникові пропонується початок висловлювання з проханням завер-
шити його, напр.: «Будь ласка, підійдіть до кожного в групі й закінчіть 
таке висловлювання: Я почуваюся незручно тому, що...». 

Техніка «навпаки» – суть її в тому, щоб клієнт зіграв поведінку, 
протилежну тій, яка йому не подобається. Скажімо, сором’язливий – 
почав би поводитися з викликом; надввічливий – брутально; той, хто 
завжди погоджувався, – зайняв би позицію безперервного відмовляння 
тощо. Техніка спрямована на прийняття клієнтом себе у новій для 
нього поведінці й на інтегрування в «Я» нових структур досвіду. 

«Експериментальне перебільшення» – техніка спрямована на  
розвиток процесів самоусвідомлення шляхом гіперболізації тілесних, 
вокальних та інших рухів, це звичайно інтенсифікує почуття, 
прив’язані до тієї чи іншої поведінки (гучніше й гучніше повторити 
фразу, виразніше зробити жест та ін.), особливу цінність являє, коли 
клієнт прагне затлумити якісь переживання. Приводить до розвитку 
внутрішньої комунікації. 

«Я несу за це відповідальність» – прийом, використовуючи який, 
психолог може звернутися до клієнта з проханням виразити почуття 
або висловити судження з обов’язковим доданням: «І я несу за це 
відповідальність». 

«Психодрама» – широко використовується у гештальт-терапії, в 
тому числі для прояснення міжособистісних стосунків та для про-
працювання сновидінь, які, на відміну від психодинамічного підходу, 
не інтерпретуються, а драматизуються. 
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Контрольні питання: 
1. Розкрийте зміст методу психодрами. 
2. В чому полягає основна мета та завдання психодрами? 
3. Які основні компонентами псих одрами виокремлює Дж. Морено? 
4. Охарактеризуйте типові психодраматичні техніки. 
5. Розкрийте зміст основних понять та зміст гештальт-терапії. 
6. Охарактеризуйте основні завдання гештальт-терапії. 
7. Які виокремлюють основні компоненти гештальт-терапії? 
8. Проаналізуйте основні психотехніки в гештальт психології. 
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