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Тема 13. Особливості використання методик 

поведінкової терапії в роботі з 

соціально-психологічною проблематикою 
 

План 
1. Метод систематичної десенсибілізації. 
2. Метод оперантного зумовлення. 
3. Техніка «репетиції поведінки». 

 

1. Метод систематичної десенсибілізації 
 

Метод систематичної десенсибілізації заслужено зараховують до най-
частіше використовуваних методів поведінкової психотерапії. За 
підрахунками Венгле, більше третини публікацій на теми поведінкової 
психотерапії так чи інакше пов’язано з цим методом (Wengle, 1974). По-
чинаючи з 1952 року, коли ще в Південній Африці з’явилися перші 
публікації Джозефа Вольпе, присвячені цьому методу, систематична де-
сенсибілізація найчастіше використовується в терапії порушень по-
ведінки, так або інакше пов’язаних з класичними фобіями (боязнь павуків, 
змій, мишей, замкнутого простору і так далі) або соціальними страхами. 
Сама методика відносно проста: у людини, що знаходиться в стані глибо-
кої релаксації, викликається уявлення про ситуації, що приводять до ви-
никнення страху. Потім за допомогою поглиблення релаксації клієнт 
знімає виникаючу тривогу. В уяві представляються різні ситуації: від 
найлегших – до важких, що викликає найбільший страх. Процедура закін-
чується, коли найсильніший стимул перестає викликати у пацієнта страх. 

Показання для застосування методу систематичної десенсибілізації: 
1. У клієнта монофобії, які не можуть бути десенсибілізовані в реа-

льному житті через складність або неможливість знайти реальний 
стимул, наприклад страх польоту в літаку, поїздки в потягу, боязнь 
змій та ін. У випадках множинних фобій десенсибілізація здійснюється 
по черзі, стосовно кожної фобії. Методика десенсибілізації з великим 
успіхом застосовується при лікуванні таких станів, як фобія тварин, 
страх води, шкільна фобія, страх їжі. 

2. Підвищена тривожність, що виникає в ситуаціях, коли відсутня 
об’єктивна небезпека або загроза фізичної і особової безпеки клієнта, 
характеризується достатньою тривалістю або інтенсивністю настільки, 
що доставляє клієнту важкі афективні переживання і суб’єктивні 
страждання. 

3. Реакції підвищеній тривожності набувають специфічності, ви-
кликаючи психофізіологічні і психосоматичні розлади: мігрень, голов-
ний біль, безсоння, шлунково-кишкові розлади і т. д. 
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4. Висока інтенсивність тривожності і страху призводять до дезор-
ганізації і розпаду складних форм поведінки. Прикладом може служи-
ти нездатність учня, що добре знає предмет, справитися з контрольною 
роботою. 

Ситуативні зриви в поведінці дитини в більш важких випадках мо-
жуть перейти в хронічні і набути форму «вивченої безпорадності». 
Тому ще до початку використовування методу систематичної десенси-
білізації необхідно зняти або зменшити дію стресора і дати дитині 
відпочинок, захистивши його від повторення проблемних ситуацій. 

5. Сильне бажання уникнути важких афективних переживань, 
зв’язаних з підвищеною тривожністю і страхами, приводить до реакцій 
уникнення ситуацій, що травмують, як форми захисту. Наприклад, 
учень прогулює уроки, намагаючись уникнути опитування і контроль-
них робіт при об’єктивно-високому ступені засвоєння учбового мате-
ріалу. Або, наприклад, в тих ситуаціях, коли дитина постійно говорить 
неправду, навіть відповідаючи на питання про його цілком бездоганні 
вчинки, тому що випробовує страх і тривожність втратити розташу-
вання батьків. Тут дитина вже починає випробовувати страх перед 
ситуацією можливого виникнення страху. Тривале збереження такого 
стану може привести до депресії. 

6. Реакція уникнення замінюється дезадаптивними формами поведі-
нки. Так, при виникненні страху и тривожності дитина стає агресивною, 
виникає спалахи злості, невиправданого гніву. В молодшому шкільному 
і підлітковому віці можуть спостерігатися звернення підлітків до алко-
голю, наркотиків, токсикоманії, до втечі з дому. В більш м’якому соціа-
льно сприйнятному варіанті дезадаптивні реакції набувають форму  
чудернацько-ексцентричної поведінки, що направлена на те, щоби стати 
центром уваги и отримати необхідну соціальну підтримку. 

Етапи процедури систематичної десенсибілізації: 
1-й етап – оволодіння клієнтом методикою м’язової релаксації і 

тренування уміння клієнта переходити в стан глибокої релаксації. 
2-й етап – конструювання ієрархії стимулів, що викликають тривож-

ність і страх. 
3-й етап. Етап власне десенсибілізації – поєднання уявлень про  

ситуації, що викликають страх, з релаксацією. 
1-й етап. Цей етап є підготовчим. Основним його завданням є  

навчання клієнта способам регуляції станів напруженості і релаксації. 
Для цього можуть бути використані різні методи: аутогенне тренуван-
ня, непряме, пряме навіювання, а у виняткових випадках – гіпнотична 
дія. При роботі з дітьми найчастіше використовуються методи непря-
мого і прямого вербального навіювання. 
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2-й етап. Завдання – конструювання ієрархії стимулів, ранжованих 
відповідно до зростання ступеня тривожності, яку вони викликають. У 
зв’язку з тим що у клієнта можуть бути різні страхи, всі ситуації, що 
викликають страх, діляться по тематичних групах. Для кожної групи 
клієнт повинен скласти список: від найлегших ситуацій до найважчих, 
таких, що викликають виражений страх. Ранжирування ситуацій по 
ступеню випробовуваного страху бажано проводити разом з психоло-
гом. Обов’язковою умовою складання цього списку є реальне пережи-
вання пацієнтом страху такої ситуації (тобто вона не повинна бути 
уявною). 

Розрізняють два типи ієрархії. Залежно від того, які представлені 
елементи – стимули, що викликають тривожність, розрізняють: прос-
торово-часові і тематичні ієрархії. 

У просторово-часовій ієрархії представлений один і той же стимул, 
предмет або людина (наприклад, доктор, баба Яга, собака, міліціонер і 
т. д.), або ситуація (відповідь біля дошки, розставання з матір’ю і т. д.) 
в різних тимчасових (віддаленість подій в часі і поступове наближення 
часу настання події) і просторових (зменшення відстані в просторі) 
вимірюваннях. Тобто при конструюванні ієрархії просторово-тимчасового 
типу створюється модель поступового наближення клієнта до зухвалої 
страх події або предмету. 

У тематичній ієрархії стимул, що викликає тривожність, варіюється 
по фізичних властивостях і наочному значенні для того, щоб сконст-
руювати послідовність різних предметів або подій, що прогресивно 
збільшують тривожність, зв’язаних однією проблемною ситуацією. 
Таким чином, створюється модель достатньо широкого круга ситуацій, 
об’єднаних спільністю переживань клієнтом тривожності і страху при 
зіткненні з ними. Ієрархії другого типу сприяють узагальненню уміння 
клієнта пригнічувати зайву тривожність при зустрічі з достатньо ши-
роким колом ситуацій. У практичній роботі зазвичай використовують-
ся ієрархії обох типів: і просторово-часового, і тематичного. За раху-
нок конструювання стимульної ієрархії забезпечується строга індиві-
дуалізація коректувальної програми відповідно до специфічних про-
блем клієнтів. 

Наприклад, у клієнта виявляється страх висоти – гібсофобія. Пси-
холог складає ієрархічну шкалу-перелік ситуацій і сцен, які виклика-
ють у клієнта страх, починаючи від слабкого і до сильно вираженого. 
На перше місце може бути поставлене слово «висота», потім – вид 
відкритих дверей на балкон висотного поверху, потім сам балкон, вид 
асфальту і автомашин під балконом. Для кожної з цих сцен можуть 
бути розроблені дрібніші актуальні для клієнта деталі. 
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Як приклад можна привести 15 сцен з ієрархії, складеної для клієн-
та із страхом польотів в літаку: 

1. Ви читаєте газету і помічаєте оголошення авіакомпанії. 
2. Ви дивитеся телепередачу і бачите групу людей, що сідають в літак. 
3. Ваш шеф говорить, що вам потрібно зробити ділову поїздку на 

літаку. 
4. Залишається два тижні до вашої поїздки, і ви просите секретаря 

забронювати квиток на літак. 
5. Ви в своїй спальні укладаєте валізу для поїздки. 
6. Ви приймаєте душ вранці перед поїздкою. 
7. Ви у таксі по дорозі в аеропорт. 
8. Ви проходите реєстрацію в аеропорту. 
9. Ви в залі очікування і чуєте про посадку на ваш рейс. 
10. Ви стоїте в черзі перед трапом літака. 
11. Ви сидите в своєму літаку і чуєте, як починає працювати двигун 

літака. 
12. Літак приходить в рух, і ви чуєте голос стюардеси: «Застебніть 

ремені, будь ласка!». 
13. Ви дивитеся у вікно, коли літак починає розбігатися по доріжці. 
14. Ви дивитеся у вікно в той час, коли літак збирається злетіти. 
15. Ви дивитеся у вікно, коли літак відривається від землі. 
3-й етап – це власне десенсибілізація. Перед початком десенсибілі-

заційної роботи обговорюється методика зворотного зв’язку: інформу-
вання клієнтом психолога про наявність або відсутність у нього страху 
у момент представлення ситуації. Наприклад, про відсутність тривоги 
він повідомляє підняттям вказівного пальця правої руки, про наявність 
її – підняттям пальця лівої руки. Потім організовується послідовне 
пред’явлення клієнтові (що знаходиться в стані релаксації) стимулів 
сконструйованої раніше ієрархії, починаючи з нижчого елементу (що 
практично не викликає тривожності) і поступово переходячи до вищо-
го. Пред’явлення стимулів може здійснюватися вербально, in vivo (In 
vivo – у перекладі з латині – у живому (чи на живому) – означає, що 
подія відбувається всередині організму. У науці in vivo означає експе-
рименти, що проводяться на живих тканинах і цілих організмах чи 
всередині них. Прикладами експериментів in vivo можуть бути експе-
рименти на лабораторних тваринах чи клінічні випробовування). 

При роботі з дорослими клієнтами стимули пред’являються верба-
льно як опис ситуацій і подій. Від клієнта ж потрібно представити цю 
ситуацію в уяві. Представлення ситуації здійснюється згідно зі складе-
ним списком. Клієнт уявляє ситуацію 5–7. Потім усуває тривогу шля-
хом посилення релаксації. Цей період триває до 20 с. Уявлення ситуа-
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ції повторюється кілька разів. І якщо у пацієнта тривога не виникає, то 
переходять до наступної, важчої ситуації. 

При виникненні навіть незначної тривожності пред’явлення стиму-
лів припиняється, клієнт знову занурюється, в стан релаксації, і йому 
пред’являється ослаблена версія того ж стимулу. Відзначимо, що ідеа-
льно сконструйована ієрархія не повинна викликати тривожності при 
своєму пред’явленні. Пред’явлення послідовності елементів ієрархії 
продовжується до тих пір, поки стан спокою і відсутність щонаймен-
шої тривожності у клієнта не зберігатиметься навіть при пред’явленні 
вищого елементу ієрархії. Так, переходячи від ситуації до ситуації за 
ієрархічною шкалою, клієнт досягає саме тієї, що хвилює і вчиться 
купірувати її релаксацією. За допомогою тренувань можна досягти 
такого результату, коли уявлення про висоту у хворого з гібсофобією 
вже не викликає страху. Після цього тренування переносять з лабора-
торії в реальну дійсність. 

Протягом одного заняття відпрацьовується 3–4 ситуації із списку. 
У разі появи вираженої тривоги, що не згасає при повторних 
пред’явленнях ситуацій, повертаються до попередньої ситуації. При 
простих фобіях всього проводиться 4–5 сеансів, в складних випадках – 
до 12 і більш. 

Варіантом вербальної десенсибілізації в роботі з дітьми є методика 
емотивної уяви. При цьому методі використовується уява дитини, що 
дозволяє їй ототожнювати себе з улюбленими героями і розігрувати 
ситуації, в яких вони беруть участь. Психолог направляє гру дитини 
так, щоб вона в ролі цього героя поступово стикалась з ситуаціями, що 
викликали раніше страх. 

Методика емотивної уяви включає чотири стадії: 
1. Складання ієрархії зухвалих страх об’єктів або ситуацій. 
2. Вияв улюбленого героя, з яким дитина легко б себе ідентифіку-

вала. З’ясування фабули можливої дії, яку вона в образі цього – героя 
хотіла би зробити. 

3. Початок рольової гри. Дитину (із закритими очима) просять уя-
вити ситуацію, близьку до повсякденного життя і поступово вводять в 
неї її улюбленого героя. 

4. Власне десенсибілізація. Після того, як дитина достатньо емо-
ційно залучена в гру, в дію вводиться перша ситуація із списку. Якщо 
при цьому у дитини не виникає страху, переходять до наступної ситу-
ації і т. д. 

При іншому варіанті систематична десенсибілізація здійснюється 
не в уявленні, а «In vivo», шляхом реального занурення у фобічну си-
туацію. Метод систематичної десенсибілізації «in vivo» полягає в тому, 
що стимули, що викликають тривожність, пред’являються клієнтові у 
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формі реальних фізичних об’єктів і ситуацій. Цей варіант є великими 
технічними труднощами, але, на думку ряду авторів, він ефективні-
ший, може застосовуватися для клієнтів з поганою здатністю виклика-
ти уявлення. У літературі приводиться випадок, коли людина, страж-
даюча клаустрофобією, навчилася переносити зростаюче обмеження 
до такого ступеня, що відчував себе комфортно в застебнутому на 
блискавку спальному мішку. У всіх випадках стресова ситуації асоці-
юється у пацієнта з м’язовим розслабленням, а не напругою. Зіткнув-
шись з тривожними обставинами в реальному житті, людина повинна 
тепер реагувати на неї не страхом, а розслабленням. Залежно від хара-
ктеру труднощів, що зазнають клієнтом, в цьому підході, можуть час-
тіше випробовуватися реальні, ніж уявні ситуації. 

Варіантом цієї методики є контактна десенсибілізація, яка частіше 
використовується в роботі з дітьми. Також складається список ситуа-
цій, ранжованих по ступеню випробовуваного страху. Проте на друго-
му етапі окрім спонуки психологом клієнта до тілесного контакту з 
об’єктом, що викликає страх, приєднується ще і моделювання – вико-
нання іншим клієнтом, що не випробовує даного страху, дій згідно 
складеному списку. 

Протилежній по механізму дії методиці десенсибілізації є методика 
сенсибілізації. Вона складається з двох етапів. 

На 1-му етапі встановлюються взаємини між клієнтом і психологом 
і обговорюються деталі взаємодії. 

На 2-му етапі створюється найбільш стресогенна ситуація. Зазви-
чай така ситуація створюється в уяві, коли клієнта просять уявити, що 
він знаходиться в стані паніки, що охопила його в найбільш страшних 
для нього обставинах, а потім йому дають можливість пережити таку 
ж ситуацію в реальному житті. 

У якомусь сенсі цей прийом аналогічний навчанню дитини плава-
ти, кидають у воду в найглибшому місці. Завдяки прямому зіткненню з 
лякаючим об’єктом клієнт виявляє, що насправді об’єкт не є таким вже 
і страшним. Сенсибілізація задумана як метод, який полягає в ство-
ренні у людини дуже високих рівнів тривожності в інтенсивній стресо-
генній ситуації, і той час, як десенсибілізація будується на уникненні 
будь-яких чинників, що викликають більшу, ніж мінімально допусти-
му, тривогу. 

 

2. Метод оперантного зумовлення 
 

Важливим внеском Б. Ф. Скіннера в поведінкознавство є його кон-
цепція оперантного зумовлення. Цим одним він уже заслуговує, на 
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думку американських істориків психології, посісти визначне місце в 
колі знаменитих психологів світу. 

У класичному павловському зумовленні безумовна відповідь тва-
рини (слиновиділення) на їжу перетворюється на умовну відповідь у 
відношенні до попереднього нейтрального стимулу (звуки метронома 
або дзвоника): вирішальним елементом у поведінковій зміні є новий 
стимул. 

У торндайковому «інструментальному» зумовленні вирішальним 
елементом у поведінковій зміні є відповідь, а не стимул. Нейтральна 
відповідь – випадковий крок (натискування) на педаль під час випад-
кових зусиль отримати їжу – є підкріплювальним навчальним кроком 
поведінки, що зумовлює кінець її, якому раніше тварина не була 
навчена. 

Скіннерівське оперантне зумовлення є важливим розвитком ін-
струментального зумовлення. Випадковий рух, що його здійснює тва-
рина, в будь-якому разі може бути зрозумілим як оперантний для ото-
чення і тому є, за Б. Ф. Скіннером, саме оперантним. Підкріплюваль-
ний рух приводить до оперантного зумовлення. При підкріпленні серії 
невеликих випадкових рухів експериментатор може «створювати» 
поведінку тварини, поки вона діє такими способами, що не були час-
тиною її оригінального природного репертуару. 

Новий підхід дав можливість Б. Ф. Скіннеру «створити» поведінку 
голуба – дзьобати великий кольоровий пластиковий диск, прикріпле-
ний на стінці «скіннерівської» клітки. Він про це пише так: «Ми спер-
шу дали птахові їжу. коли він поволі повернувся в напрямі диску. Це й 
зумовило частотність такої поведінки. Ми підтримували підкріплення, 
поки незначний рух не був спрямований до плями (диску). Це знову 
змінювало загальний розподіл поведінки без продукування нової єдно-
сті. Ми продовжували за допомогою підкріплюючої позиції успішний 
підхід до плями, дачі підкріплення було тільки у випадку, коли голова 
рухалась поволі вперед, і, нарешті, тільки тоді, коли дзьоб дійсно зро-
бив контакт із плямою. 

Так, ми можемо побудувати оперантну поведінку, яка ніколи не 
з’явилася би в репертуарі організму іншим чином. При підкріпленні 
серії успішних наближень ми отримуємо відповідь за короткий час. 
Виникає функціонально зв’язана єдність поведінки; вона конструюєть-
ся триваючим процесом диференціального підкріплення в бік від не-
диференціальної поведінки». 

Б. Ф. Скіннер уподібнив оперантне тренування голуба дитячому 
навчанню розмовляти, співати, танцювати, грати, а з часом і всьому 
репертуару поведінки, створеному із дрібних ланок простих поведін-
кових актів. Це можна було б назвати «an Erector-set» (поглядом від 
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людського буття), бездумним роботом, зібраним оперантним зумов-
ленням із багатьох безмислених шматків. 

Б. Ф. Скіннера так чи інакше тривалий час не визнавали провідні 
психологічні установи, але поступово з’являлись прихильники, що 
згодом виразилося у виданні чотирьох журналів скіннерівських біхеві-
ористичних праць, а також у створенні спеціальної секції скіннерівсь-
ких досліджень. 

Скіннерівська техніка оперантного зумовлення широко використо-
вувалася в експериментальній психології. В останні роки скіннерівські 
праці цитувались у сотнях наукових публікацій щороку (щось близько 
сьомої частини від частоти згадувань З. Фройда). Крім того, Б. Ф. Скіннер 
мав великий вплив поза головними спрямуваннями психології. 

У 1956 р. під час візиту в школу до своєї доньки Б. Ф. Скіннерові 
спало на думку, що оперантна техніка, що застосовувалася для на-
вчання голуба грати на піаніно, може бути достатньою і більш ефекти-
вною для навчання, ніж традиційні методи. Складні предмети можна 
розчленувати на прості кроки в логічній послідовності; студентам 
можуть бути поставлені питання, і викладачеві слід відразу відповісти, 
чи їхні відповіді є правильними. Тут наявні два принципи: 1) знання, 
про які розповідають правильно, мають стати підкріпленою поведін-
кою; 2) безпосереднє підкріплення працює краще, ніж руйнівне підк-
ріплення. Результат відомий як «програмована інструкція». 

Оскільки вчитель не може одночасно застосовувати підкріплення у 
класі, де багато учнів, нові підручники мають бути написані так, щоб 
запитання й відповіді йшли одне за одним. Крім того, Б. Ф. Скіннер 
запропонував навчальні машини для оперантної самоінструкції при 
порівняльних засобах. Механічна модель із часом була відкинута, але 
сьогодні застосування самоінструкції, заснованої на комп’ютері з без-
посереднім підкріпленням, швидко зростає. Протягом кількох років 
рух за програмоване навчання мав велике поширення. Курси і курсові 
матеріали згідно з оперантним зумовленням були пристосовані для 
навчання в школах та коледжах Америки й інших країн. Та вихователі 
збагнули, що «атомістичні» методи програмованої інструкції є тільки 
частиною того, в чому має потребу людське буття: необхідні цілісні, 
ієрархізовані мислительні структури. Пізніші дослідження показали, 
що затримані підкріплення часто дають кращий результат, ніж підкрі-
плення безпосередні. Міркування про характер відповіді може привес-
ти до більшого ефекту в навчанні, ніж швидке отримання відповіді. 
Разом із тим скіннерівське вчення про безпосереднє підкріплення було 
кваліфіковане як корисне і міститься в багатьох навчальних планах та 
шкільних підручниках. 
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Б. Ф. Скіннер також мав певний успіх у розкритті причин розумо-
вих та емоційних розладів. Система крихітних підкріплень для крихіт-
них змін у бік здоров’я дає можливість змінити поведінку пацієнта. 
Наприкінці 40-х років Б. Ф. Скіннер і два його студенти здійснили 
перше експериментальне випробування того, що стало відоме як пове-
дінкова модифікація. Вони влаштували стаціонар у психіатричному 
шпиталі поблизу Бостона, в якому за відповідною методикою психо-
тичні пацієнти отримували цукерки або сигарети, щоб оперувати ма-
шиною відповідним чином. Терапевти давали знаки пацієнтам для 
відповідної поведінки такі, як засоби довільної уваги, підтримка у 
господарських завданнях, привілеї обрання компанії для обіду, розмо-
ва з лікарем або можливість дивитися телевізор. 

Підкріплення бажаної поведінки у глибоко розладнаних людей 
спрацьовувало часто. Одна депресивна ланка не хотіла їсти і боялася 
померти від голодування. Але вона приймала гостей, дивилася телепе-
редачі, слухала радіо, читала книжки й журнали, мала квіти в своїй 
кімнаті. Терапевти перевели її в кімнату, позбавлену цього комфорту, і 
спрямували світло прямо на неї. Якщо вона щось їла, певні предмети 
комфорту тимчасово повертали у кімнату. Поступово жінка відновила 
свою вагу. Через 18 місяців вона вже вела нормальне життя. Рух «біхе-
віоральної модифікації» поширився на багато психіатричних лікарень і 
навіть шкіл. Таку модифікацію було застосовано для вирішення важ-
ливих проблем, таких як паління, ожиріння, несміливість, тики, мовні 
утруднення. Це була спеціалізована техніка біхевіоральної терапії, але 
заснована більше на павловському зумовлених, ніж на скіннерівській 
модифікації. 

Відомий скіннерівський твір – «Walden Two» – не відновив амери-
канське суспільство або хоч частину його, але він, без сумніву, впли-
нув на соціальні уявлення мільйонів його читачів. Лише деякі зусилля 
було зроблено, щоб реалізувати утопію за моделлю «Walden Two», – 
Twin Oaks Community в Луїзіані, штат Вірджинія, та комуна, заснована 
вісімкою людей у 1966 р. Після кількох років виживання ця комуна 
зросла до 81 члена. Вони робили спроби на основі відповідних знань 
зумовлювати ідеальну поведінку і створювати моделі різних її форм за 
методами скіннерівського підкріплення. 

М. Гапт, викладаючи ідеї Б. Ф. Скіннера, не йде далі констатації 
окремих фактів та опису характерологічних рис самого вченого. Але й 
цей виклад не може не пробуджувати думку: чи можливо провести 
паралель між намірами Б. Ф. Скіннера уявити ідеальну комуністичну 
спільноту, спираючись на ідею оперантної поведінки, і намірами марк-
систів змінити світ, спираючись на «науковий комунізм» як техноло-
гію трансформації суспільств? 
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3. Техніка «репетиції поведінки» 
 

Репетиція поведінки – основна методика у групі тренінгу впевне-
ності в собі, що складається з рольового програвання складних ситу-
ацій, які свого часу створили або можуть створити певні труднощі для 
члена групи. У взаємодії з учасниками члени групи і керівник інструк-
тують його або програють ролі значущих інших. У структурованій 
групі керівник може починати з банальної ситуації, яка, за його при-
пущенням, не буде важка для всіх невпевнених у собі учасників. У 
звичайних вправах програються ситуації, в яких учасники висловлю-
ють прохання або відмову. Прикладами є впевнені дії з продавцями, 
офіціантами, автомеханіком, різні вміння вести розмову, включаючи 
увагу до інформації, яка надається іншими, виголошення і вислухо-
вування компліментів, саморозкриття, зміна теми розмови, вступ в 
розмову і припинення його. 

На ранніх стадіях розвитку груп програються прості ситуації, що 
створюють незначну загрозу для учасників. Наприклад, один із спо-
собів почати заняття в групі – це запропонувати учасникам дивитися 
один одному в очі, представитися, а потім висловитися про те, як їм 
сподобалося подання. З розвитком групи програються більш складні 
ситуації, вводяться репетиції поведінки, що викликає найбільші труд-
нощі. Згодом більшість груп тренінгу впевненості в собі, стають менш 
структурованими, так що учасники можуть в якості матеріалів для 
рольової гри в групі поставляти свої власні унікальні проблеми з  
реального світу. Звичайно, рольова гра-схожа на утримання психо-
драматичного заняття і, таким чином, несе на собі відбиток методу  
Дж. Морено. Однак на відміну від психодрами, яка дає вихід пригніче-
ним почуттям для досягнення катарсису або емоційної розрядки, мето-
дики програвання учасниками різних ситуацій мають справу виключно 
з проблемою впевненості в собі, і її використання сприяє виробленню 
бажаного та адаптивного поведінки. 

У процедурі репетиції поведінки використовуються прийоми пове-
дінкові моделі навчання. Керівник групи або її учасник може моделю-
вати кращий спосіб управління ситуацією. Моделювання – прийом 
поведінкової терапії, який, як було показано, ефективним для створен-
ня нових або посилення мінімально впевнених відповідей учасників. 
Спостерігаючи змодельовані впевнені відповіді і відчуваючи їх вплив, 
учасники побічно навчаються цього уміння. У деяких групах викорис-
товуються аудіо- і відеозаписи моделей впевненої поведінки. Моделю-
вання особливо корисне, коли учасник групи має обмежене уявлення 
про те, яким може бути позитивне впевнене поводження в певній ситу-
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ації. Групи, учасники яких склали уявлення про проблему впевненості 
в собі, можуть відразу переходити до фази репетиції. 

Зазвичай за одне заняття випробується тільки невеликий фрагмент 
складного поведінки. Після двох-трьох обмінів репліками репетиція 
переривається керівником для звернення до групи за зворотним 
зв’язком. Учасника і групу запитують про враження (що було впевне-
ним, а що – невпевненим у їх словах і діях), пропозиції для подальшо-
го експериментування або поліпшення. Керівник може допомагати, 
інструктуючи учасників. Інструктаж – це втручання, при якому керів-
ник підказує, натякає і допомагає учасникам, коли вони стикаються з 
труднощами, надає їм зворотний зв’язок і підтримує їх протягом всьо-
го процесу взаємодії. 

Іншим компонентом репетиції поведінки є підкріплення. Підкріплен-
ня – фундаментальне поняття поведінкової терапії, що є наріжним каме-
нем більшості методів зміни поведінки. Технічно існує кілька способів 
підкріплення. Згідно оперантному обумовленню Б. Ф. Скіннера, підкріп-
лення – це подія або стимул, що збільшують імовірність попередньої їм 
відповіді. У нашому випадку підкріпленням є нагороди або, що більш 
специфічно, позитивні реакції та заохочення, пропоновані керівником і 
членами групи. Важливою умовою у процедурі репетиції поведінки є 
заохочення учасника за будь-яке поліпшення, а не тільки за завершення 
складного епізоду, що демонструє впевненість у собі. Процес надання 
підкріплення «маленькими кроками» називається «формуванням». У 
поведінкових групах підкріплення зазвичай застосовується для форму-
вання поведінки окремих учасників у напрямку досягнення їхніх цілей. 
В одних випадках взаємодія і виконання завдання групою в цілому мо-
жуть бути модифіковані шляхом використання групових можливостей 
для підкріплення поведінки всіх учасників у напрямку досягнення їхніх 
цілей. В інших випадках студенти в аудиторії, укладені у в’язниці або 
пацієнтів психіатричних клінік можуть брати участь у поведінкової 
програмі, яка передбачає застосування «системи жетонів» або отриман-
ня привілеїв за досягнення встановлених цілей. 

Моделювання, інструктаж і підкріплення – ключові компоненти 
методики репетиції поведінки, хоча існують розбіжності щодо того, 
яке поєднання цих компонентів є оптимальним. Процедура репетиції 
поведінки може бути зведена керівником групи до виконання наступ-
них семи завдань: 

– визначення поведінки, яке потребує тренінгу; 
– інструктаж і навчання учасника виконання сцени; 
– повторення сцени; 
– моделювання бажаної поведінки; 
– використання поступового, ієрархічного підходу у випадках, 

коли проблема занадто складна або викликає тривогу; 
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– відпрацювання поведінки групою протягом усього заняття; 
– отримання зворотного зв’язку про поведінку учасника в домаш-

ніх умовах (К. Е. Рудестама «Групова психотерапія»). 
Так, репетиція поведінки є однією з основних методик у групі тре-

нінгу впевненості в собі. Вона являє собою рольове програвання жит-
тєвих ситуацій. Зазвичай рольове програвання починається з несклад-
них ситуацій, актуальних для більшості учасників групи. Наприклад, 
розмова з грубим продавцем, з механіком станції автосервісу, випиває 
з компанією і т. д. Поступово група переходить до програванням більш 
складних ситуацій. Рольові ігри трохи нагадують психодраму, але 
відрізняються від неї кінцевою метою. Кінцевою метою психодрами, 
на думку Морено, є інсайт і катарсис. Мета рольової гри в групі трені-
нгу умінь – вироблення оптимальної, заснованої на впевненості в собі 
поведінки в тій або іншій складній ситуації. 

Ключовими компонентами методики репетиції поведінки є моде-
лювання, інструктаж і підкріплення. 

Методика репетиції поведінки може бути умовно розділена на на-
ступні етапи: 

– постановка задачі, тобто визначення поведінки, яке потребує 
корекції і тренажі; 

– інструктаж і навчання учасників виконання сцени запланованої 
ситуації; 

– розігрування ситуації; 
– моделювання бажаної поведінки; 
– відпрацювання оптимального поводження протягом всього  

заняття; 
– отримання зворотного зв’язку: обговорення поведінки активних 

учасників після занять. 
 

Контрольні питання: 
1. Проаналізуйте показання щодо застосування методу систематичної десен-

сибілізації. 
2. Назвіть та розкрийте зміст етапів процедури систематичної десен-

сибілізації. 

3. Які стадії включає методика емотивної уяви? 
4. Охарактеризуйте зміст та стадії проведення методики сенсибілізації. 
5. В чому полягає суть концепції оперантного замовлення? Назвіть основних 

представників. 
6. Назвіть основні принципи концепції оперантного замовлення. 
7. Дайте характеристику техніці «репетиції поведінки». 
8. Проаналізуйте основні завдання процедури репетиції поведінки. 
9. Назвіть та дайте характеристику ключовим компонентам методики репе-

тиції поведінки. 
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