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навчання і, відповідних до них, тематичний зміст вправ, а саме: соціалізація, ціннісна орієнта
ція,рефлексивно-когнітивний компонент, особистісно-самооціний компонент, контрольно- 
поведінковий компонент, світ професій, спілкування і міжособистісні стосунки, «карта життя» j  
образ світу. Очікуваним результатом виступало розкриття у старшокласників можливостей 
самопізнання, підвищення пізнавальної активності особистості й осмислення свого соціально- 
психологічного буття, його позитивної перспективи та потенційних можливостей.

Висновки. Резюмуючи проведене дослідження можна припустити, що психологічне те
перішнє не завжди визначає життєву перспективу, як цілісну картину майбутнього в силу її де
термінації від очікуваних та планованих подій та від аналізу власного психологічного минулого. 
Ставлення старшокласників до свого минулого і перспективного майбутнього детермінується 
розвитком особистості, усвідомленим значенням й відкритими сенсами щодо теперішнього 
часу та повинно характеризуватися реалістичністю і узгодженістю реальних здібностей і ресу
рсних можливостей особистості, доступ до яких старшокласники відкривають в умовах спеціа
льно організованої психологічної допомоги.
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ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ ЯК МИСТЕЦТВО ВИРІШ ЕННЯ .
ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

Сучасне суспільство вимагає від психотерапії таких методів, які б дозволили людині бути 
щасливою. Ситуація дефіциту часу, стрімкого темпу життя, інформаційного перевантаження, па
нування інноваційних технологій, роблять таке завдання нелегким. Особистість все більше стає 
самотньою, втрачає здатність відчувати задоволення від життя, в умовах стресу вона взагалі стає 
нечутливою до власної сутності. Одним з напрямів психотерапії, який дозволяє людині відновити 
гармонію, перш за все, у собі самій, а також у контактах з оточенням, є гештальт-терапія.

Метою даної статті є проаналізувати основні методологічні положення гештальт-терапії; 
напрямки її застосування у практиці та значення у вирішенні основних психологічних проблем.

Основними представниками гештальттерапії є Ф. Перлз, П. Гудман, С. Джінджер,
Г. Маскольє, Ж.-М. Робін,

Засновником гештальт-терапії вважається Ф. Перлз, який починав з психоаналізу, але пі
зніше, як і багато інших послідовників 3. Фройда, «відлучився» від цього напряму. У 1940 р. 
Ф. Перлз завершує працю «Его, голод і агресія», підзаголовком першого видання якої був:
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«Ревізія теорії Фрейда та його методу». В подальшому, гештальт-терапія дійсно стала напря
мом, що протиставлявся як психоаналізу, такі і поведінковому напряму психології.

Термін «гештальт» походить від нім. терміна Gestalt, що означає «форма». Німецьке діє
слово gestalten означає «надавати форму, задавати певну структуру». Таким чином, гештальт 
є структурованою формою, яка несе у собі певний зміст [3, с. 11].

Гештальт-терапія належить до гуманістичного напряму психології і об'єднує у собі елемен
ти психоаналізу, феноменології, психодрами Дж. Морено. А. Бондаренко підкреслює демократи
чність і доступність цього виду терапії, на відміну, наприклад, від психоаналізу 3. Фройда [1],

Проаналізувавши праці відомих представників гештальт-підходу, можна виділити такі йо
го основні положення,які лежать в основі психотерапії:

1) Феноменологічне твердження про те, що кожна особистість є унікальною, неповтор
ною. Це положення виявляється у терапії у тому, що терапевт не стверджує, що він знає усі 
джерела проблем клієнта, а також найкращі шляхи їх вирішення, В умовах сучасності таке 
положення стає дуже важливим, адже дозволяє особистості знайти власний шлях, прислуха
тися до своїх потреб.

2) Іншим важливим принципом є те, що клієнт бере на себе відповідальність за вирішен
ня власних проблем. Терапевт в гештальт-підході є «помічником», який «іде поруч», відповіда
льність розділяється між терапевтом та клієнтом. Гештальт, на відміну від психоаналізу, зосе
реджується не на коренях проблем, причинах, а на тому, як можна «тут і тепер» їх вирішувати. 
Тут актуальними є слова Ж.-П. Сартра: «Важливо не те, що зробили з мене, а що я сам зро
бив із того, що зробили з мене». Такий підхід дозволяє особистості, яка звернулася за допомо
гою до гештальт-терапевта одержати одночасно і відповідальність, і свободу. Свобода -  це, 
перш за все, можливість бути самим собою, здатність жити власним життям. У сучасному со
ціумі, який нав’язує нам через засоби масової інформації, як ми повинні думати, поводитися, 
одягатися, виглядати, людина часто вибирає бути не собою, а певним шаблоном.

3) У гештальті людина розглядається як цілісна істота, і це враховується у  процесі тера
пії. Тобто, увага приділяється не лише інтелектуальній сфері, чи емоційній, а всім проявам 
психічного: тілу, міміці, жестам, емоціям, думкам, поведінці в цілому. Гештальт-терапевт може, 
наприклад, звернути увагу клієнта на те, що в певний момент розмови у нього понизився тон 
голосу, чи він відвернув голову вбік. Для гештальт-терапевта кожен такий прояв є цінною інфо
рмацією. Інколи гештальт-терапію критикують через те, що вона зосереджена в основному на 
роботі з емоціями клієнта. Проте, така точка зору не відповідає дійсності -  мислення також є 
сферою впливу. Терапевт визначає, як працює сфера усвідомлення клієнта, на скільки остан
ній може усвідомлювати власні потреби, будувати план дій для їх задоволення, в якій мірі клі
єнт розуміє власні особистісні особливості, т.д.

Відомий гештальт-терапевт С. Гінгер виділяє п'ять основних вимірів діяльності людини, 
на яких зосереджує свою увагу гештальт:

1. фізичний вимір: тіло, сенсорика, моторика, фізична сексуальність.
2. афективний вимір: «серце», почуття, кохання, значимий інший.
3. раціональний вимір: «голова», ідеї та творчі фантазії.
4. соціальний вимір: інші люди, оточення людей, культурне середовище.
5. духовний вимір: місце і сенс людини у космічному оточенні і глобальній екосистемі [3, с. 19].
Щодо соціального виміру, то в гештальт-терапії особливе значення приділяється контакту

особистості з оточенням. Стверджується, що середовище та людина утворюють єдине ціло. 
Проте, контакт між людиною та середовищем може порушуватися, внаслідок чого людина не 
може повноцінно задовольняти власних потреб та взаємодіяти зі своїм оточенням. Бар'єри, які 
стоять на шляху повноцінного контакту особистості та середовища, називаються механізмами 
захисту. До таких механізмів належать: конфлюенція, інтроекція, проекція, ретрофлексія, де-
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флексія. Ці механізми клієнт проявляє не лише у реальному житті, але й у терапії. Наприклад, 
ретрофлексія може проявлятися у тому, що клієнт ніби стримує те , що хоче сказати; або роз
повідає про те, що б він хотів вчинити, проте все завершується тривалими роздумами, ваган
нями, але не втілюється в життя.

4) Одним з найважливіших елементів процесу гештальт-терапії є експериментування, 
тобто проживання реального досвіду в межах терапії «тут і тепер». Гештальт-терапевт пропо
нує клієнту перейти до активних дій, до проживання певної ситуаці, до спроби відреагувати по
повому. Якщо, наприклад, клієнт не вміє виражати агресію, йому пропонується спробувати в 
реальних стосунках з терапевтом, чи з учасником групи (якщо відбувається робота у групі) 
спробувати виявити свої агресію.

5) Гештальт-терапія зосереджена на процесі. Основними методами є не певні вправи чи 
процедури, а стосунки психотерапевта та клієнта. При цьому, терапевт обирає власний стиль 
іізаємодії, опирається на власні емоції, не залишаючись відстороненим, Тому, гештальт-терапію 
можна назвати «мистецтвом», засвоїти цей метод неможливо лише через вивчення теорії.

Таким чином, гештальт-терапія є тим напрямом, який є цінним у роботі з різноманітними 
психологічними проблемами, які є актуальними на теперішній час: втратою ідентичності, само
тністю, депресією, втратою задоволення від життя. Гештальт-терапія опирається на принципи 
свободи та індивідуальності, відповідальності особистості за власне життя; дає змогу особис
тості звільнитися від проекцій, закладених суспільством і бути самою собою; покращити конта
кти зі своїм оточенням: сім'єю, друзями, колегами. Опираючись на п'ять вимірів людської дія
льності, гештальт можна застосовувати для гармонізації не лише окремої особистості, але й 
подружньої пари, колективу, організації.
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MUSIC, PHYSIOLOGY, PSYCHO LOG Y...
«Without music life would be a mistake.»

Friedrich Nietzsche
The influence of music on human has been seen from ancient times. «Music, her first sound 

emerged simultaneously with the appearance of the universe» -  as ancient sages said. There’s no 
doubt that music is a phenomenal thing. It’s interaction with a man is exceptional and even 
mysterious. Melodious sounds are able to touch every corner of the human soul, awakening all the 
best and most beautiful in it. Music is the way of nurturing such feelings as love to your neighbor, 
love of nature and just... love to the whole world. Music expresses, at different moments, serenity or 
exuberance, regret or triumph, fury or delight. It expresses each of these moods, and many others, 
In a numberless variety of subtle shadings and differences. It may even express a state of meaning 
lor which there exists no adequate word in any language.

Many revealing scientific experiments, studies, and research projects have been performed to 
try and discover the extent of the power of music. Firstly, it affects our perception of reality. A person


