Психологічний журнал

УДК 159.98:159.964.21 -053.6
ORCID: 0000-0003-3324-8988

4’2020

Вікторія Іванівна Станішевська
викладачка кафедри психології,
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини.
м. Умань, Україна
МОЖЛИВОСТІ АРТ-ТЕРАПІЇ В ПОДОЛАННІ
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ПІДЛІТКІВ
У статті проаналізовано внутрішньоособистісний конфлікт. Розглянуто різні
сторони внутрішньоособистісного конфлікту. Окреслено стратегію допомоги в його
подоланні засобами арт-терапії. Визначено місце арт-терапії як методу допомоги
особистості яка перебуває в стані внутрішнього конфлікту. Особливості арттерапії як методу допомоги особистості дають змогу використовувати її для
подолання внутрішньоособистісного конфлікту. Арт-терапія спонукає підлітка до
особистісного зростання, вивчення особистісних меж та обмеженнь, сприяє
розвитку креативності. Наведено приклади арт-терапевтичних методик і
технологій, найбільш ефективних у подоланні внутрішньоособистісного конфлікту у
підлітків.
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are considered. The strategy of assistance in overcoming it by means of art therapy is
outlined. The place of art therapy as a method of helping a person who is in a state of
internal conflict is determined. Features of art therapy as a method of helping the individual
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В статье проанализирован
внутриличностный конфликт. Рассмотрены
различные стороны внутриличностного конфликта. Определены стратегию помощи
в его преодолении средствами арт-терапии. Определено место арт-терапии как
метода помощи личности находящейся в состоянии внутреннего конфликта.
Особенности арт-терапии как метода помощи личности позволяют использовать ее
для преодоления внутриличностного конфликта. Арт-терапия побуждает подростка
к личностному росту, изучение личностных границ и ограничений, способствует
развитию креативности. Приведены примеры арт-терапевтических методик и
технологий, наиболее эффективных в преодолении внутриличностного конфликта у
подростков.
Ключевые слова: внутриличностный конфликт, подросток, арт-терапия,
творчество.
Постановка проблеми. Процес становлення особистості, формування її
індивідуальних проявів супроводжується переживаннями і подоланнями ряду
суперечностей як зовнішнього так і внутрішнього характеру при взаємодії індивіда із
соціумом, так і внутрішньоособистісних «конфліктів». Ці психічні феномени мають
позитивне призначення – поштовх, стимуляцію до особистісного зростання, у випадку
їх конструктивного подолання людина отримує вагомий досвід, вдосконалює
механізми самореалізації. Розуміння цього можна знайти ще у філософських
розміркуваннях та висловах древніх мудреців, які справедливо зауважували, що
головним носієм конфлікту є людина, якій сам сенс існування покладає завдання –
розв‟язувати суперечності.
В основі переживання людиною внутрішньоособистісного конфлікту лежать
суперечності, що виражають неузгодженість певних настанов, смислових позицій
людини і спричинюють психологічний дискомфорт.
Хоча цей психологічний феномен має внутрішню локалізацію, однак його
виникнення здебільшого визначається специфікою взаємодії особистості з соціальним
оточенням. По мірі дорослішання індивіда й формування його особистісних якостей
внутрішньоособистісний конфлікт може виникати через проблеми самовизначення у
підлітків та суперечності самореалізації дорослих.
Aнaлiз останніх дocлiджeнь i публiкaцiй. Аналіз науково-психологічної
літератури свідчить про те, що конфлікти як соціально-психологічну проблему,
досліджувало багато українських, радянських і зарубіжних науковців, зокрема
В. Є. Василюк, І. В. Ващенко, Є. А. Донченко, Г. М. Дубчак, О. С. Калмикова,
О. М. Леонтьєв,
А. Р. Лурія,
В. М. М‟ясищев,
Ю. О. Олександровський,
І. Б. Омелаєнко, В. М. Радчук, М. В. Савчин, В. В. Столін, С. А. Чистяков, В. Франкл,
Е. Фромм та ін. У них розкрито теоретичні та практичні аспекти проявів конфліктів у
різних сферах діяльності особистості та умови їхнього вирішення. Ці дослідження
дозволили значно розширити сучасні уявлення про деякі аспекти вивчення
внутрішньоособистісних конфліктів та особливостей їхнього прояву. Разом із тим
вони не дозволяють вирішити існуючі проблеми щодо інтерпретації сутності цього
явища. Одним із шляхів, який дозволяє тією чи іншою мірою подолати ці труднощі, є
застосування не окремих, часткових методик, а системного аналізу.
Відзначимо, що загальні аспекти до розробки психологічних і педагогічних
аспектів арт-терапії представлену роботах Б. Карвасарського, О. Копитіна,
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А. Грішиної, Л. Лебедєвої та інших. Суттєво поглиблюють розуміння досліджуваного
феномена ідеї зарубіжних арт-терапевтів – Е. Крамер, М. Лібман, М. Наумбург та
інших. Теоретико-методичні аспекти арт-терапії аналізували українські вчені –
О. Вознесенська, Л. Калініна, О. Смілянець, О. Сорока та інші.
Мета статті є визначення можливостей арт-терапії в роботі з
внутрішньоособистісними конфліктами підлітків.
Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу та результатів дослідження. Розпочати, на наш
погляд, варто саме із загального розуміння, що ж таке, власне,
внутрішньоособистісний конфлікт,як він утворюється і які наслідки тягне за собою. На
нашу думку, психолог, що надає психологічну допомогу, майже завжди має справу з
внутрішньоособистісним конфліктом – мотиваційним конфліктом, рольовим
конфліктом, адаптаційним конфліктом чи конфліктом нереалізованого бажання. Ми
звузимо межі поняття внутрішньоособистісного конфлікту до розуміння його як
шкоди, завданої психічному здоров‟ю людини через інтенсивний вплив
несприятливих факторів середовища або гостроемоційних впливів на психіку, тобто
будемо розглядати внутрішньоособистісний конфлікт як наслідок подій, що викликали
почуття високої інтенсивності (надграничні переживання), в умовах неможливості
перебороти обставини, які унеможливлювали задоволення потреб особистості в
часовому просторі «Тут і зараз» загрожують здоров‟ю людини чи людей, що її
оточують. Наші колеги наголошують, що внутрішньоособистісний конфлікт
супроводжується відчуттями безпорадності, незахищеності, страхами та призводить до
погіршення якості життя людини й довготривалого потрясіння в розумінні себе та
світу [1].
Як зaзнaчaють Л. В. Дoлинcькa тa Л. П. Мaтяш-Зaяц, внутрiшньoocoбиcтicний
кoнфлiкт виникaє мiж рiзними cтoрoнaми «Я»: мiж бaжaннями, мiж минущими
пoтрeбaми i тiєю cиcтeмoю нoрм i цiннocтeй, якa зaклaдeнa iз дитинcтвa [1].
Внутрiшньoocoбиcтicнi кoнфлiкти виникaють при зiткнeннi прoтилeжниx мoтивiв,
пoтрeб, iнтeрeciв у oднiєї i тiєї caмoї людини. Вoни пoрoджують нeгaтивний
пcиxoлoгiчний cтaн ocoбиcтocтi, внутрiшнi пeрeживaння, рoзчaрувaння i т. п.
Aнaлiз cучacниx публiкaцiй, бeзпoceрeдньo чи дoтичнo приcвячeниx
внутрiшньocoбиcтicнoму кoнфлiкту, дoзвoляє виoкрeмити тaкi ocнoвнi йoгo рiзнoвиди:
кoнфлiкт пoтрeб; кoнфлiкт мiж coцiaльнoю нoрмoю тa пoтрeбoю; кoнфлiкт coцiaльниx
нoрм; кoнфлiкт мiж цiннicтю i пoтрeбoю; рoльoвий кoнфлiкт [1–7]. Звeртaє нa ceбe
увaгу клacифiкaцiя O.М. Бaбocoвa:
 мoтивaцiйний кoнфлiкт – зiткнeння мoтивiв aбo кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї
cтруктури ocoбиcтocтi;
 кoнфлiкт нeрeaлiзoвaнoгo бaжaння – зiткнeння cильнoгo бaжaння, якe виникaє в
ocoбиcтocтi, iз дiйcнicтю, якa нe дaє змoги рeaлiзувaти цe бaжaння. Тaкий кoнфлiкт
мoжe виникнути, кoли ocoбиcтicть нездaтнa зaдoвoльнити бaжaння. Причинoю мoжe
бути нeзaдoвoлeння влacнoю зoвнiшнicтю чи фiзичними дaними;
 aдaптaцiйний кoнфлiкт, який виникaє чeрeз пoрушeння рiвнoвaги мiж
ocoбиcтicтю тa її coцiaльним oтoчeнням. Зaзвичaй вiн втiлюєтьcя у coцiaльнiй
дeзaдaптaцiї, вiдcутнocтi здaтнocтi приcтocoвувaтиcя дo мiнливиx умoв життя;
 рoльoвий кoнфлiкт, який виявляєтьcя у фoрмi пeрeживaнь, щo виникaють iз
привoду нeмoжливocтi aбo утруднeння рeaлiзaцiї oднoчacнo кiлькox рiзниx рoлeй.
Тaкoж вiн мoжe бути пoв'язaний iз рiзним рoзумiнням вимoг, якi виcувaютьcя дo oднiєї
i тiєї caмoї рoлi caмoю ocoбиcтicтю тa її oтoчeнням (внутрiшньoрoльoвий кoнфлiкт);
49

Психологічний журнал

4’2020

 кoнфлiкт нeaдeквaтнoї caмooцiнки, який виникaє чeрeз рoзбiжнocтi мiж рiвнями
дoмaгaнь ocoбиcтocтi тa oцiнки її влacниx мoжливocтeй. Тaкий кoнфлiкт мoжe
виявлятиcя у кiлькox вaрiaнтax: цe мoжe бути кoнфлiкт мiж зaвищeним рiвнeм
дoмaгaнь тa рeaльними мoжливocтями ocoбиcтocтi; мiж зaнижeним рiвнeм дoмaгaнь тa
oб'єктивним уcвiдoмлeнням влacниx здiбнocтeй;мiж прaгнeнням пiдвищити
дoмaгaння, щoб дocягти уcпixу тa знизитидoмaгaння, щoб уникнути нeвдaчi.
 мoрaльний кoнфлiкт – цe зiткнeння мiж минущими бaжaннями тa мoрaльнoю
нoрмoю, мiж пoчуттям любoвi тa пoчуттям oбoв'язку, мiж рiзними мoрaльними
цiннocтями;
 нeврoтичний кoнфлiкт – цe пcиxoгeнний рoзлaд, в ocнoвi якoгo нeпрoдуктивнa
тa нeрaцioнaльнa cупeрeчнicть мiж ocoбиcтicтю тa знaчущими для нeї cтoрoнaми
дiйcнocтi, якa cупрoвoджуєтьcя виникнeнням xвoрoбливиx, oбтяжливиx пeрeживaнь
нeвдaч, нeзaдoвoлeниx пoтрeб, нeдocяжнocтi життєвиx цiлeй. Нeврoтичний кoнфлiкт
виявляєтьcя у рiзниx фoбiяx, cтрaxax, пiдвищeнiй тривoжнocтi, вiдчуттi
нeпoвнoцiннocтi.
Знaчний внecoк у дocлiджeння кoнфлiкту як пcиxoлoгiчнoї прoблeми здiйcнив
пcиxoaнaлiз [8]. Щoдo внутрiшньoocoбиcтicнoгo кoнфлiкту пcиxoaнaлiтичнa
пaрaдигмa змiщує йoгo нa рiвeнь нeуcвiдoмлювaнoгo. Oдин з «улюблeниx»
пcиxoaнaлiтикaми внутрiшньoocoбиcтicниx кoнфлiктiв є ядрoм кoмплeкcу Eдіпa.
Бeзумoвнo цiкaвим є пiдxiд дo тлумaчeння внутрiшньoocoбиcтicнoгo кoнфлiкту у
кoнтeкcтi кoгнiтивicтcькoї пaрaдигми. Тaк, К. Лeвiн бaчив у внутрiшньoocoбиcтicнoму
кoнфлiктi бoрoтьбу oднoчacнo aктуaлiзoвaниx cупeрeчливиx пoтрeб. Вiн
виoкрeмлювaв тaкi типи внутрiшньoocoбиcтicниx кoнфлiктiв: кoнфлiкт типу
«нaближeння – нaближeння», тoбтo нeoбxiднicть вибoру мiж oднaкoвo привaбливими,
aлe взaємoвиключними aльтeрнaтивaми; кoнфлiкт типу уникнeння – уникнeння» тoбтo
вибiр мiж двoмa oднaкoвo не привaбливими мoжливocтями; кoнфлiкт типу
«нaближeння – уникнeння», тoбтo мeтa вoднoчac i привaбливa, i нeпривaбливa. Нa
йoгo думку, внутрiшньoocoбиcтicнi кoнфлiкти ocтaнньoгo типу мoжуть бути гocтрими
i дoвгoтривaлими, нaприклaд, cклaдний вибiр мiж нeмoжливicтю прoдoвжувaти
cтocунки тa cтрaxoм caмoтнocтi [9].
Отже, стратегія психотерапевтичної допомоги в роботі з травмою передбачає:
● усвідомлення неможливості подальшого ігнорування внутрішньоособистісного
конфлікту;
● пошук та створення ресурсів – тілесних і пов‟язаних з досвідом, стосунками,
правом на прохання про допомогу. Важливо виявити, усвідомити та зробити своїм
надбанням нові ресурси, можливості та здібності. Без залучення ресурсів робота з
внутрішньоособистісним конфліктом стає неможливою;
● звернення до внутрішньоособистісних конфліктів задля відновлення
безперервності подій із фокусуванням уваги на ресурсі та «конусі» зцілення, на
тілесних, образних, емоційних складових сприймання травматичного досвіду;
● вивільнення від сильних почуттів, що супроводжували отримання
внутрішньоособистісного конфлікту, – гніву, сорому, жаху тощо, а відтак їх
усвідомлення та диференціація; вивільнення тілесної енергії, повернення «до тіла»;
● переосмислення внутрішньоособистісного конфлікту та прийняття себе
«нового» – себе, що пережив внутрішньоособистісний конфлікт; побудова нових
когнітивних та поведінкових патернів, виявлення, усвідомлення та опанування нових
ресурсів, можливостей та здібностей.
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Розгляньмо відтак, чому саме застосування арт-терапії дає змогу найбільш
адекватно справитися з внутрішньоособистісним конфліктом досягти успіху в роботі
внутрішньоособистіснлго конфлікту. Лише попередньо зауважимо, що сьогодні, на
жаль, в Україні арт-терапія іноді перетворюється з потужного психотерапевтичного
методу на шоу, розваги, дозвілля. На нашу думку, це можна пояснити, по-перше,
близькістю методів арт-терапії ментальності українців, для яких характерна орієнтація
на
емоційно-образне
переживання,
а
не
на
раціональне
вирішення
внутрішньопсихічних конфліктів, що й зумовлює спонтанне використання творчої
діяльності для покращення власного психічного стану, як це відбувається у дітей. Подруге, не можна не відмітити нерозважливу діяльність деяких представників
українського психологічного співтовариства, які через брак розуміння або з
комерційними цілями застосовують термін «арт-терапія» до того, що не є арттерапією, призводячи тим самим до дискредитації методу.
Коли ми визначаємо суть арт-терапії, то використовуємо власне поняття
«зцілення»: арт-терапія – це спосіб зцілення за допомогою творчого самовираження. І
зцілення в нашому розумінні – це досягнення підлітком цілісності, передусім
психічної. Цілющу силу творчості обґрунтовано в численних наукових працях. Цілком
згодні з Ш. МакНіффом, який вважав, що ключ до розуміння зцілювальних
можливостей мистецтва полягає в реалізації творчого потенціалу людини. Творчість –
потужний засіб відновлення власних ресурсів, упевненості, налагодження контактів з
іншими, подолання психічних травм [13].
Узагалі, на думку президента Російської арт-терапевтичної асоціації О.І. Копитіна,
арт-терапія як метод, заснований на мобілізації творчого потенціалу людини,
внутрішніх механізмів саморегуляції та зцілення, відповідає потребі людини в
самоактуалізації, у розкритті нових можливостей та утвердженні свого індивідуальнонеповторного способу буття-у-світі [11].
Особливості арт-терапії як методу допомоги особистості дають змогу
використовувати її для подолання внутрішньоособистісного конфлікту. Перша
властивість арт-терапії – її ресурсність. Той спосіб терапевтичної взаємодії, що є
основою арт-терапії, – власна творчість, – розширює особистісний досвід, простір
самовираження. Ми розглядаємо творчість у первинному сенсі – як створення будьчого суб‟єктивно нового для самої людини. Це спонукає підлітка до особистісного
зростання, вивчення власних меж та обмежень, спрямовує на майбутнє і тим самим
сприяє розвитку креативності особистості, пошуку нових творчих підходів до будьякої діяльності, до вирішення проблем та подолання перешкод. Через самовираження
підліток контактує зі своїм «творчим Я», черпає ресурс із дитинства, коли весь світ
здавався таким казковим. Арттерапія звертається до глибинних пластів несвідомого,
задіює процеси пошуку шляхів для подолання внутрішніх конфліктів особистості. Усі,
хто застосовує арт-терапію, відмічають, що вона дає потужний позитивний емоційний
заряд і таким чином формує активну життєву позицію, віру у свої сили, автономність і
відновлює особисті межі, що є вкрай необхідним у ситуації долання
внутрішньоособистісного конфлікта.
Символічність мови художнього образу впливає на почуття захищеності;
присутність та співучасть арт-терапевта допомагають створити психологічно
безпечний простір, в якому стає можливим відреагування різних почуттів у
спонтанних художніх образах, подолання травматичних переживань. Арт-терапія є
засобом набуття підлітком внутрішньої сили, усвідомлення ним своїх інтересів і свого
Я. Це допомагає відновити почуття власної гідності та розширити репертуар
адаптаційних і захисних реакцій. Можливість через творчість обійти «цензуру
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свідомості» – це унікальна нагода дослідити власні несвідомі процеси, приховані ідеї і
стани, бажані соціальні ролі та форми поведінки, що перебувають звичайно у
«витісненому вигляді» або мало виявлені в повсякденному житті [11]. Символічна
мова як одна з основ образотворчого мистецтва дає людині можливість виразити свої
почуття, по-новому поглянути на ситуацію та проблеми і знайти завдяки цьому шлях
до їх вирішення.
Спектр зображувальних матеріалів, що застосовуються під час роботи з підлітком,
які переживають внутрішньоособистісний конфлікт, досить широкий. Вагомі
результати можна отримати завдяки роботі з глиною, восковою крейдою, олівцями,
фарбами, гримом, піском тобто усім, що допомагає підліткові виразити свої почуття.
Залучення підлітка до арт-терапевтичної роботи, перенесення його почуттів на
образотворчі матеріали та образи сприяють створенню безпечного (у тому числі
фізичного) простору та уможливлюють відреагування травматичного матеріалу,
рефлексію і когнітивне опрацювання травматичного досвіду за допомогою метафор та
засобів символічного дискурсу. Художня творчість підлітка сприяє розвитку його
самосвідомості й мобілізації творчого потенціалу.
Робота з пластичними матеріалами пропонується, коли потрібно активізувати
тілесні, сенсорні елементи досвіду. У процесі роботи з пластичними тривимірними
матеріалами знижуються захисні бар‟єри, які зазвичай супроводжують вербальний
контакт. Арт-терапевти відмічають велику цінність фізичного контакту з різними
матеріалами для підлітків, які зазнали внутрішньоособистісого конфлікту . Це дає
змогу не тільки актуалізувати і відредагувати травматичний досвід, а й оживити сферу
фізичних відчуттів, що були заблоковані внаслідок внутрішньоособистісного
конфлікту.
Використання саме тривимірних матеріалів сприяє формуванню фізичних меж, що
дає змогу утримувати пов‟язані з травматичними переживаннями образи і
трансформувати їх у символічну форму. Пластилін, глина, спеціальне тісто –
матеріали, які широко використовуються в роботі з подолання агресії, різних фобій,
фрустрацій. Глина, зокрема, може бути корисна під час роботи із прихованими
почуттями гніву, вини, сорому, відрази, страху. Відреагування негативних емоційних
станів за допомогою певних маніпуляцій із пластичними матеріалами знижує
імовірність аутоагресії та насильницьких дій з боку підлітка щодо інших. Велике
значення мають захисні властивості матеріалів для ліплення, що сприяють
«утриманню» складних переживань, їхньому контейнеруванню та подальшій
трансформації в позитивні емоції. Окрім цього, свої пригнічені почуття, пов‟язані з
травмою, підліток часто інтелектуалізує і тому вони не можуть бути відреаговані за
допомогою інших методів. Загалом використання тривимірних матеріалів сприяє
звільненню підлітка від гнітючих почуттів, які йому часом доводиться приховувати
протягом тривалого часу. Обговорення результатів творчої діяльності є неодмінною
умовою такої роботи.
Іншим методом вивільнення сильних емоцій та почуттів є малювання руками без
допомоги пензлика та інших інструментів, що можуть опосередковувати взаємодію
підлітка з фарбами. Завдяки цьому досягається більш тісний контакт підлітка зі своїми
почуттями і набувається новий досвід. Результатом такої роботи стає розпізнавання та
відреадагування емоцій і почуттів, у тому числі прихованих, гармонізація емоційного
стану як потенціалу для подолання деструктивних патернів поведінки та подальшого
зростання внутрішньоособистісних конфліктів. Під час такої роботи можна
застосовувати і прийом депривації за кольором. Це досить потужна психотерапевтична
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інтервенція, яка потребує довіри підлітка до психотерапевта, налагодження стосунків,
коли підліток відчуває безпеку, захищеність, стабільність.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Арт-терапія є адекватним
методом допомоги людині, що переживає внутрішньоособистісний конфлікт. До
переваг використання арт-терапії в роботі з такими підлітками можна зарахувати її
ресурсність, використання мови символів, задіяння тіла людини у творчій роботі,
можливість створення атмосфери емоційної близькості та розуміння і прийняття в
арттерапевтичному просторі через створені образи. Арт-терапія дає змогу відновити
ресурси особистості та створити нові; працювати одночасно з тілесними, образними,
емоційними складовими сприйняття травматичного досвіду; вивільнити та усвідомити
сильні почуття, пов‟язані з травматичними подіями; переосмислити ці події та
вибудувати нові, продуктивні життєві стратегії.
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