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Тема 8. Використання методик зображувальної 

терапії, музики, танцю, психогімнастики 

при роботі з дітьми та дорослими 
 

План 
1. Терапія мистецтвом. 
2. Використання музики в лікувальних цілях. 
3. Танцювальна терапія. 
4. Психогімнастика. 
 

1. Терапія мистецтвом 
 

Терапія мистецтвом (зображувальна терапія) виникла в 30-ті роки 
XX сторіччя на теоретичній основі психоаналізу. Відповідно до психо-
аналітичної теорії, художня творчість являє собою один із видів 
сублімації, коли фантазії людини, її внутрішнє «Я» можуть бути вира-
жені у візуальній формі за допомогою спонтанного малювання, 
ліплення та інших видів образотворчої діяльності. Художній твір надає 
нашим почуттям і переживанням символічної форми, у результаті чого 
ми можемо деякою мірою відреагувати їх. 

Корекційні можливості зображувальної терапії. 
1. Образотворча діяльність може бути засобом самовираження по-

чуттів (у тому числі агресивних) соціально прийнятним способом, 
засобом відреагування, звільнення від внутрішнього напруження, 
страхів, переживань. (Вправа «Звільнення через малювання». Можна 
намалювати, наприклад, свою лють або намалювати природну стихію, 
наприклад, сильний вітер – ураган, зливу, шторм, повінь або щось 
нейтральне, наприклад, пульсуюче серце. При видиху викачується 
стара кров, при вдиху вбирається свіжа кров і свіжа енергія. При види-
ху тіло звільняється від негативних емоцій, відчаю, «отрути», а при 
вдиху поповнюється енергією, бадьорістю, легкістю). 

2. Образотворча діяльність також може бути засобом самопізнання. 
Малюючи, людина може залишитися один на один зі своїми думками і 
краще розібратися у своїх переживаннях. Підсвідомі конфлікти і 
внутрішні переживання легше виражаються і краще усвідомлюються 
за допомогою зорових образів, ніж у розмові. До того ж невербальні 
форми комунікації меншою мірою, ніж слово, контролюються 
свідомістю (наприклад, зображення свого психологічного стану або 
внутрішнього конфлікту). 

3. Образотворча діяльність може бути допоміжним засобом для 
діагностичної роботи насамперед з дітьми і підлітками. Малюнки є 
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відбиттям у свідомості дитини навколишньої дійсності. Можна сказа-
ти, що творчість дитини – це своєрідна проекція її особистості. Тому 
аналіз змісту і стилю художньої діяльності дитини дає психологу бага-
то цінної інформації про неї. З діагностичною метою та метою самоан-
алізу можна ефективно використовувати такі теми для малюнків: «Моя 
родина», «Я на вулиці, на подвір’ї», «Мої страхи (чого я боюся)», «Що 
було зі мною найгірше», «Найкращий день у моєму житті», «Мій 
внутрішній світ», «Я-реальне, Я-ідеальне, Я – очима інших», «Мій 
звичайний настрій (емоційний стан)», «Моя мрія», «Моє минуле», 
«Моє майбутнє», «Мій життєвий шлях», «Конфлікт», «Людина, яку я 
не люблю», «Людина, яку я боюся», «Людина, яку я люблю», «Моя 
сім’я тепер», «Ідеальна родина» та ін. 

На думку Т. С. Яценко, проективний малюнок несе більше психо-
логічної інформації, ніж його автор може побачити без допомоги 
фахівця, тому що «малюнок цілісно відображає психіку в її свідомих і 
несвідомих проявах». Тому важливо приділяти належну увагу аналізу 
малюнків. Крім того, такий аналіз є не тільки засобом діагностики, але 
одночасно й засобом корекції, оскільки допомагає людині краще зро-
зуміти свій внутрішній світ, розібратися у своїх переживаннях. 

4. Образотворча діяльність (малювання, ліплення, аплікація тощо) 
допомагає зміцнити взаємини між психологом і дитиною або між 
учасниками групи (якщо це групова корекція). Спільна творча діяль-
ність може прискорити створення позитивного емоційного тла, розви-
ток почуття причетності, співпереживання. Тому зображувальну те-
рапію можна використовувати не тільки як самостійний метод ко-
рекції, але і як доповнення до інших видів корекції, наприклад, як засіб 
встановлення контакту або отримання зворотного зв’язку, підтримки. 

5. Образотворча діяльність сприяє виникненню почуття внутрішньо-
го контролю і порядку. Малювання допомагає послабленню збудже-
ності, розвитку зосередженості, довільності емоційно-розгальмованих 
дітей. З цією метою можна використовувати завдання на змальовуван-
ня, розфарбовування (книжки для розмальовування), малювання за 
допомогою шаблону (краще абстрактної форми). 

6. Образотворча діяльність посилює відчуття власної особистісної 
цінності. Непрямим результатом терапії мистецтвом є задоволення, 
яке виникає в результаті виявлення прихованих умінь та їх розвитку. 
Задоволення від власної творчості підвищує настрій, самооцінку лю-
дини, впевненість у своїх силах, сприяє самоствердженню та саморо-
звитку. К. Юнг вважав, що уява і творчість є рушійними силами люд-
ського існування. Існують вікові особливості у використанні зобра-
жувальної терапії як корекційного методу. Від 3 до 5 років діти лише 
починають освоювати матеріал і способи зображення. Тому перевага в 
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цьому віці, безумовно, надається ігровій терапії. У віці від 6 до  
10 років зображувальна терапія як метод корекції використовується 
поряд з ігровою терапією, а також іншими продуктивними видами 
діяльності. З підліткового віку вона широко застосовується як само-
стійний, так і додатковий метод корекції. 

Зауважимо, що при використанні образотворчої діяльності з ко-
рекційною метою художні здібності або спеціальна підготовка учас-
ників і керівника не потрібні. Для терапії мистецтвом важливий сам 
процес творчої роботи. Тому найважливіший принцип зображувальної 
терапії – схвалення і прийняття всіх продуктів образотворчої діяль-
ності дитини, незалежно від їх змісту, форми і якості. 

Методи зображувальної терапії можуть використовуватися і в гру-
повій роботі. 

Вправа 1. Вільне малювання. Почати заняття в групі найкраще віль-
ним малюванням. Психолог пропонує: «Використайте 1–2 хвилини, 
щоб усвідомити почуття, які виникають наразі. Не намагайтеся бути 
художником. Візьміть олівець і почніть наносити які-небудь штрихи 
на папір. Малюйте кольорові лінії і форми, які говорять про те, як ви 
себе почуваєте. Спробуйте символічно (або метафорично) виразити 
свій стан у цей момент. Для полегшення усвідомлення свого стану, 
закінчіть речення: «Я відчуваю себе, ніби...». Малюйте те, що спадає 
на думку. Коли всі члени групи закінчать завдання, вони можуть 
поділитися враженнями про кожен малюнок, ніяк його не оцінюючи. 

Кожного разу, коли психолог відчуває, що клієнту важко вислов-
лювати свої переживання, він може запропонувати йому відобразити 
свій психологічний стан метафорично (символічні зображення, напри-
клад, стрілка – лють, коло – закритість, штрихування – напруження, 
равлик – небожання нічого бачити, знати тощо). Це допоможе авторові 
малюнка краще усвідомити, об’єктивізувати свої відчуття, переживан-
ня і на деякий час відокремитись від них, подивитись зі сторони, 
оцінити. Як варіант роботи можна використовувати інші матеріали, 
наприклад, фарби, крейду, глину. 

Далі психолог може запропонувати учасникам групи прості зав-
дання для того, щоб вони звільнилися від свідомого контролю і спро-
бували спонтанно виразити внутрішні відчуття. 

Вправа 2. «Спонтанне вираження почуттів». 

 Виліпіть із глини те, що не подобається в собі, а потім – що по-
добається. 

 Намалюйте свої відчуття, настрій, фантазію в кольорі або сим-
волічно. 

 Виконайте малюнок у відповідь на слово-стимул типу «любов», 
«ненависть», «краса», «воля». 
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Після закінчення виконання завдання можна запропонувати учас-
никам описати і проаналізувати свої переживання. 

Ці вправи зображувальної терапії можна ефективно використовува-
ти на будь-яких групових корекційних заняттях. 

Заслуговує на увагу питання організації занять. Керівник групи те-
рапії мистецтвом забезпечує групу необхідним матеріалом і виявляє 
максимум гнучкості для стимулювання художньої творчості. Як ма-
теріал можна використовувати олівці, фарби, глину, а також друзки, 
камені, шматочки тканини, паперу, кору дерев та ін. У приміщенні має 
бути місце для руху й ігор. Психолог, який проводить заняття, не 
обов’язково має бути художником. Значно важливіший його інтерес до 
проблем художньої творчості, знання особливостей дитячого малюнка 
і групової динаміки. 

Нагадаємо, що зображувальна терапія ефективна як профілактич-
ний засіб для відреагування внутрішнього напруження, розвитку само-
контролю й відновлення душевної рівноваги та психологічного ком-
форту. 

 

2. Використання музики в лікувальних цілях 
 

Вплив музики на організм людини-віддавна використовувався для 
боротьби з недугами. Люди інстинктивно відчували в музиці величез-
ну оздоровчу силу, ще не вміючи пояснити її. Тільки на початку XIX 
століття в Парижі було видано книгу лікаря Ж. Роже, у якій він зібрав 
велику кількість історичних фактів про вплив музики. 

Серед вітчизняних психологів першим почав використовувати му-
зику в лікувальних цілях В. М. Бехтерев. Він вважав, що за допомогою 
музичного ритму можна встановити рівновагу в діяльності нервової 
системи: стримати зайве збудження або, навпаки, підвищити актив-
ність, розгальмувати інертних, апатичних осіб. На його думку, музику 
можна використовувати і для зняття перевтоми, зниження психое-
моційного напруження. 

В основі музикотерапії як лікувально-профілактичного напрямку 
лежить використання різних методів впливу музикою або співом, 
вибір яких визначається конкретними завданнями, які стоять перед 
лікарями. 

Лікувальне застосування музики має досить коротку історію. У 
Лондоні в 1975 році був заснований Центр музичної терапії. У Німеч-
чині музикотерапевти, підготовлені за системою Нордофа-Робінсона, 
почали роботу в 1978 році в лікарні Хердеке й у Музичному коледжі в 
Аахені. В 1985 році при медичному факультеті університету Віттен-
Хердеке був організований Інститут музичної терапії. Працюючи ра-
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зом з лікарями й дослідниками, співробітники цього інституту поши-
рили застосування музикотерапії на багато областей: дитячу й дорослу 
психіатрію, педіатрію, спинномозкові травми, невропатологію, психо-
соматичні захворювання, внутрішні хвороби, інтенсивну терапію. 
Надалі навчальні музично-терапевтичні програми були впроваджені в 
ряді інших країн Європи. Музична терапія як незалежна дисципліна 
широко практикується в США; сфера її застосування постійно розши-
рюється в Австралії, Японії, Новій Зеландії, країнах Південної Амери-
ки й інших країнах. 

Дослідження ряду авторів показують, що музика впливає на ЦНС. 
Так, Н. Н. Захарова й В. М. Авдєєв досліджували функціональні зміни 
в ЦНС при сприйнятті музики, здійснюючи запис електроенцефало-
грам у досліджуваних з одночасною реєстрацією шкірно-гальванічних 
реакцій. Виявлені дані свідчили про зміну потоку збудження в корти-
ко-таламічних і кортико-лімбічних колах. Більш глибокі позитивні 
емоції при прослуховуванні певних музичних творів супроводжували-
ся змінами ЕЕГ, що свідчать про велику активність кори головного 
мозку, частішанням серцевих скорочень і подиху. 

Музика впливає не тільки на ЦНС, але й на функції інших життєво 
важливих фізіологічних систем – кардіореспираторної, м’язової, трав-
ної. Виявлено вплив музики на нейроендокринну функцію, зокрема на 
рівень гормонів у крові, що грають надзвичайно важливу роль у всіх 
емоційних реакціях. За сучасними даними, формування цілісних по-
ведінкових реакцій організму на різні зовнішні подразники, у тому 
числі й на музику, здійснюється за допомогою складної функціональ-
ної системи, зокрема на основі специфічних нейрохімічних механізмів 
підкірки, які внаслідок хімічної спорідненості вибірково мобілізують 
відповідні утворення головного мозку для виконання тієї або іншої 
цілеспрямованої діяльності. 

Важливою умовою використання музичного твору з корекційною 
метою є те, щоб музика «контактувала» з людиною, для цього вона 
повинна відповідати її емоційному стану: музичний твір, співзвучний 
настрою слухача, справляє сильне враження; твір, що дисгармоніює з 
настроєм, може не тільки не подобатися, але навіть дратувати. 

Гільо і Жост запропонували в терапевтичних цілях послідовне про-
слуховування комплексу, що складається з трьох музичних творів. 
Спочатку звучить мелодія, яка відповідає душевному стану слухача 
наразі (наприклад, меланхолія, тривога, страх – сумна мелодія, що 
звучить як голос співчуття і жалю). Звучання другої мелодії покликане 
протистояти дії першої, нейтралізувати її. Наприклад, світла, легка 
мелодія, що надає розраду і вселяє надію. Третя мелодія повинна мати 
найбільшу силу емоційного впливу й викликати той настрій, який 
необхідний для оздоровлення психічного стану людини. 
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Музикотерапія – психотерапевтичний метод, що використовує му-
зику як лікувальний засіб. 

Виділяють чотири основні напрями лікувальної дії музикотерапії: 

 емоційне активування в ході вербальної психотерапії; 

 розвиток навиків міжособистісного спілкування (комунікатив-
них функцій і здібностей); 

 регулюючий вплив на психовегетативні процеси; 

 підвищення естетичних потреб. 
Як механізми лікувальної дії музикотерапії вказують: катарсис, емоційну 

розрядку, регулювання емоційного стану, полегшення усвідомлення 
власних переживань, конфронтацію з життєвими проблемами, підви-
щення соціальної активності, придбання нових засобів емоційної 
експресії, полегшення формування нових стосунків і установок. 

Музикотерапія існує в двох основних формах: активною і рецеп-
тивною. 

Активна музикотерапія є терапевтично направленою, активною 
музичною діяльністю: відтворення, фантазування, імпровізацію за 
допомогою людського голосу і вибраних музичних інструментів. 

Рецептивна музикотерапія передбачає процес сприйняття музики з 
терапевтичною метою. 

У свою чергу рецептивна музикотерапія існує в трьох формах: 
– Комунікативна (спільне прослухування музики, направлене на 

підтримку взаємних контактів взаєморозуміння і довіри). 
– Реактивна (направленою па досягнення катарсису). 
– Регулятивна (сприяюча зниженню нервово-психічної напруги). 
Частіше використовується рецептивна музикотерапія. Учасники 

групи прослухують спеціально підібрані музичні твори, а потім обго-
ворюють власні переживання, спогади, думки, асоціації, фантазії, що 
виникають у них в ході прослухування. На одному занятті прослуху-
ють, як правило, три твори або більш менш закінчених уривка (кожен 
по 10–15 хвилин). 

Програми музичних творів будуються на основі поступової зміни 
настрою, динаміки і темпу з врахуванням їх різного емоційного наван-
таження. Перший твір повинен формувати певну атмосферу для всьо-
го заняття, проявляти настрої учасників групи, налагоджувати контак-
ти і вводити в музичне заняття, готувати до подальшого прослухуван-
ня. Це спокійний твір, що відрізняється розслаблюючою дією. Другий 
твір – динамічне, драматичне, напружене, несе основне навантаження, 
його функція полягає в стимулюванні інтенсивних емоцій, спогадів, 
асоціацій проектного характеру з власного життя людини. Третій твір 
повинен зняти напругу, створити атмосферу спокою. Воно може бути 
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спокійним, релаксуючим або, навпаки, енергійним, таким, що дає за-
ряд бадьорості, оптимізму, енергії. 

Можна використовувати активний варіант музикотерапії. Він вима-
гає наявність простих музичних інструментів. Учасникам групи про-
понується виразити свої відчуття або провести діалог з ким-небудь з 
членів групи за допомогою вибраних музичних інструментів. 

Як варіант активної музикотерапії може розглядатися хоровий спів.  
Пакет програм класичної музики для регуляції психоемоційного стану. 

Зменшення відчуття тривоги і невпевненості: 
Шопен «Мазурка», «Прелюдії»; 
Штраус «Вальси»; 
Рубінштейн «Мелодії». 

Зменшення дратівливості, розчарування, підвищення відчуття 

приналежності до прекрасного світу природи: 
Бах «Контата 2»; 
Бетховен «Місячна соната», «Симфонія ля-мінор». 

Для загального заспокоєння, задоволення: 
Бетховен «Симфонія 6», частина 2; 
Брамс «Колисанка»; 
Шуберт «Аве Марія»; 
Шопен «Ноктюрн сіль-мінор»; 
Дебюссі «Місячне сяйво». 

Зняття симптомів гіпертонії і напруженості в стосунках з  

іншими людьми: 
Бах «Концерт ре-мінор» для скрипки, «Кантата 21»; 
Барток «Соната для фортепіано», квартет 5; 
Брукнер «Меса ля-мінор». 

Для зменшення головного болю, пов’язаного з емоційною 

напругою: 
Моцарт «Дон Жуан»; 
Аркуш «Угорська рапсодія» 1; 
Хачатурян «Сюїта Маскарад». 

Для піднімання загального життєвого тонусу, поліпшення  

самопочуття, активності, настрою: 
Чайковський «Шоста симфонія», 3 частина; 
Бетховен «Увертюра Едмонд»; 
Шопен «Прелюдія 1, опус 28»; 
Аркуш «Угорська рапсодія» 2. 
Основними етапами програми є оздоровчі заняття. 

Типи занять: 
– Основне. Містить пізнавальний матеріал у поєднанні з практичними 

завданнями, які визначають мінімальний час, необхідний для навчання. 
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– Практичне. Припускає тренінг поведінки, необхідної для  
розвитку навиків дитини. 

– Оглядове. Не дає нового змісту, але включає матеріал для  
закріплення. 

– Додаткове. Проводиться у формі факультативу, на якому даєть-
ся додаткова інформація, що закріплює навики поведінки, повторюєть-
ся вивчене на попередніх уроках. 

Всі оздоровчі заняття проводяться наступним чином: 
Урок здоров’я, п’ятихвилинка здоров’я, оздоровча пауза. 
Особливості уроків здоров’я. Кожен урок будується за певною схе-

мою і вирішує пізнавальні, оздоровчі і дослідницькі завдання. Він в 
основному починається з психологічного настрою, а закінчується од-
ним з прийомів закріплення нового матеріалу. Окрім цього в процесі 
уроку, незалежно від теми, що вивчається, люди вчаться прийомам 
розслаблення. 

Всі три ефекти (психологічний настрій, закріплення матеріалу, 
зняття стресів) досягається за допомогою лобово-потиличної корекції. 

Зняття стресів за допомогою лобово-потиличної позиції привчить 
людей після кожного неприємного випадку надавати собі першу пси-
хологічну допомогу. 

В оздоровчі заняття входить і медитація. У контексті програми во-
на розуміється як самозанурення, вільне внутрішнє споглядання і са-
монавіяння: 

– текст медитації і музика може мінятися щодня, для нього про-
понується використовувати слова і фрази з відповідей людей, після 
того, як вони розкажуть про свої відчуття під час медитації. Можна 
попросити намалювати побачені ними образи; 

– медитація не повинна тривати більше 5–7 хвилин; 
– бажано використовувати інструментальну музику, неритмічну 

(ближче до класичного напряму) або спеціальну «медитативну», 
«космічну» музику; 

– особливим видом медитації є настрій. Керівник вселяє групі людей 
певні правила, настроюючи їх на певні події, явища, види діяльності. 

Практика показує високу ефективність поєднання малювання (зоб-
ражувальної терапії) з прослуховуванням музичних творів. Так, можна 
запропонувати намалювати свої враження – почуття, думки, фантазії – 
від різних музичних творів. Застосувати можна, наприклад, такі твори: 
М. Мусоргський «Картинки з виставки» (у сучасній обробці), П. Чай-
ковський «Пори року», Р. Вагнер «Політ валькірій» або рок-музику, 
яка корисна для відреагування психоемоційного напруження. 

Вправа 3. «Музичні картинки». Під час музично-образотворчої 
діяльності психолог пропонує учасникам таке: «Дозвольте своїм 
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пензлям (олівцям) танцювати на папері під музику. Хай це буде та-
нець-фантазія. Ви можете в разі потреби змінювати колір, можете ма-
лювати обома руками. Хай музика керує вашими діями, радійте кож-
ному руху». 

Через деякий час психолог повідомляє: «Зараз я зміню музику. По-
ряд з вами лежить чистий аркуш, коли почнеться нова мелодія, продо-
вжуйте малювати на ньому і знайдіть новий танець, який відповідати-
ме новій мелодії». 

Після закінчення вправи картини, які відбивають першу і другу ме-
лодії, прикріпляють на різних стінах. Краще, щоб учасники самі 
визначали, під яку музику була написана та чи інша картина, і 
відповідно до своїх відчуттів розташовували малюнки. Під час обгово-
рення з’ясовують, які почуття, думки, фантазії автори, малюнків 
хотіли передати у своїх творах, і що в них побачили інші. 

В іншому варіанті використання музики під час малювання можна 
не акцентувати увагу на мелодії, даючи їй можливість впливати на 
підсвідомість. У такому варіанті найчастіше використовують музичні 
твори, які б знімали психоемоційне напруження, звільняли від ску-
тості, заспокоювали або стимулювали фантазію. 

У поєднанні з музичним супроводом значно підвищується ефек-
тивність впливу танцювальних, тілесних вправ, ігрових сюжетних 
ситуацій. Так, музика може бути тлом, на якому розвивається дія того 
чи іншого ігрового сюжету. У цьому випадку вона підсилює емоції і 
робить яскравішими образні уявлення дітей. Наприклад, для обігрування 
дітьми емоцій страху в ігровому сюжеті підійдуть такі мелодії: П. Чай-
ковський «Баба Яга», Бургмюллер «Балада» та інші. 

Ритмічні вправи під музику допомагають залучати, активізувати та 
пробуджувати інтерес у соромливих і пасивних дітей. «Конвеєрний» 
принцип окремих вправ являє собою прийом залучення важких, нега-
тивно налаштованих дітей, бо підпорядковує їх дії загальному ритму. 
Вправами під музику підкріплюється також вироблення гальмівних 
механізмів. Роблячи музичний ритм організатором руху, можна розви-
вати у дітей увагу, пам’ять, внутрішню зібраність, самоконтроль. Однак 
необхідно, щоб музичні образи і музична мова відповідали віку дитини. 

 

3. Танцювальна терапія 
 
Танець завжди вважався сильним засобом самореалізації і вира-

ження почуттів. У терапевтичних цілях його почали використовувати в 
50-ті роки XX століття. Саме тоді виникла танцювальна терапія, орієн-
тована на роботу з особами, які мають особистісні проблеми (напри-
клад, сором’язливість, скутість, низьку самооцінку) або проблеми 
взаємодії з оточуючими. 
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Танцювально-рухова терапія (ТРТ) – це метод психотерапії, в 
якому тіло є інструментом, а рух процесом, що допомагає клієнтам 
пережити, розпізнати і висловити свої почуття і конфлікти. Тілесні 
рухи людини розглядаються як відображення його внутрішнього 
психічного життя і взаємин з навколишнім світом. Танцювальна те-
рапія базується на передумові, що тіло і психіка взаємопов’язані. Лю-
дині, яка звертається до танц-терапевта, не обов’язково мати досвід 
руху і танцю. Тут акцент ставиться на те, як людина відчуває своє тіло 
і рух, а не на те, наскільки добре він володіє танцювальною технікою і 
як він виглядає під час танцю. 

Коріння танці-рухової терапії сходять до найдавніших цивілізацій. 
Тисячоліття в різних культурах існували ритуальні танці для лікування 
хворих. 

Танець виступає як поєднання фізичної, психічної та естетичної 
діяльності. Традиційно вважається, що душевна життя людини самим 
безпосереднім чином пов’язана з тілом, з рухами. Терапією, яка 
об’єднує в собі роботу з тілом, рухами та емоціями, є танці-рухова 
терапія. На її розвиток вплинули психоаналітична теорія (В. Райх, 
1942; Г. Салліван, 1953), аналітична психологія К. Юнга (1961). Одним 
з головних достоїнств танці-рухової терапії є її спадкоємність традицій 
найдавніших культур, з точки зору розуміння будови і ролі руху в 
житті людини і цілісного підходу до тілесного і психічному здоров’ю. 

У 50–60-і роки стали використовувати танець як терапевтичного 
заходи для лікування емоційних розладів. Спільними терапевтичними 
цілями були: інтеграція тіла, ведуча до відчуття цілісності, поділ гру-
пового і індивідуального вираження почуттів, вираження емоційного 
матеріалу, що включає в себе конфлікти, спогади і фантазії через сим-
волічні дії. 

Великий вплив на розвиток танці-рухової терапії справила 
аналітична психологія К. Юнга. «Тіло без душі нам ні про що не гово-
рить, так само як – дозволимо собі стати на точку зору душі – душа 
нічого не може означати без тіла...». К. Юнг вважав, що артистичні 
переживання, які він називав «активним уявою», виражені, наприклад, 
у танці, можуть витягти неусвідомлені потяги і потреби з несвідомого і 
зробити їх доступними для звільнення та аналізу. 

Основне завдання танцювально-рухової терапії – набуття відчу-
вання й усвідомлення власного «Я». У сучасній культурі ми ставимося 
до тіла часто як до речі, предмету. У танцювально-руховій терапії 
вчать ставитися до тіла як до еволюціонує процесу. І ще найважливіша 
відмінність танцювально-рухової терапії від різних підходів роботи з 
тілом полягає в тому, що тут клієнт сам досліджує себе, свої рухи і 
розвивається власним шляхом. Ця терапія більше цікавиться тим, як 
рух відчувається, ніж тим, як воно виглядає. 
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Джоан Смолвуд, юнгіанский аналітик і танці-терапевт, учениця 
Мері Уайтхаус і Труді Шуп, виділила три компоненти терапевтично-
го процесу: 

1. Усвідомлення (частин тіла, дихання, почуттів, образів, невер-
бальних подвійних повідомлень, коли спостерігається дисонанс між 
вербальним і невербальним повідомленням людини). 

2. Збільшення виразності рухів (розвиток гнучкості, спонтанності, 
різноманітності елементів руху, включаючи чинники часу, простору і 
сили руху, визначення меж свого руху та їх розширення). 

3. Автентичний рух (спонтанна, танцювально-рухова імпровізація, 
що йде від внутрішнього відчуття, що включає в себе досвід переживань 
і почуттів і веде до інтеграції особистості). Автентичний рух активізує ті 
частини психіки, які К. Юнг описував як частини несвідомого, завдяки 
чому відкриваються невиражені емоції, які були заблоковані в тілі. 

Виділяють три галузі застосування танцтерапії: 
– танцтерапія хворих (клінічна танцтерапія) – у цьому випадку, 

танцтерапія частіше використовується як допоміжна терапія, поряд з 
лікарською, особливо для пацієнтів з порушеннями мови. Проводиться 
в клініках, може тривати кілька років; 

– танцтерапія людей із психологічними проблемами (танцювальна 
психотерапія) – один з видів психотерапії, орієнтований на вирішення 
конкретних проблем клієнтів. Може проходити як у груповій, так і в 
індивідуальній формі. Також вимагає досить тривалого терміну для 
досягнення стійкого, позитивного результату; 

– танцтерапія для особистого розвитку і самовдосконалення – це 
заняття для людей, які не страждають від проблем, але хочуть чогось 
більшого у своєму житті. У цьому випадку танець стає способом 
пізнання себе, своїх особливих індивідуальних якостей, можливістю 
розширити уявлення про самого себе, знайти нові шляхи вираження і 
взаємодії з іншими людьми. 

Танцювально-рухова терапія може служити мостом між світом свідо-
мості та несвідомого. За допомогою танці-рухової терапії пацієнт може 
використовувати рух для більш повного вираження себе і для збереження 
своєї автентичності (вміння бути самим собою) в контакті з іншими. 

Через танець ми можемо: 

 більш відкрито глянути на світ людських взаємин; 

 виразити ті почуття, які ми не вміємо і боїмося виражати; 

 реалізувати ті бажання, які нам поки страшно чи ніяково втілити; 

 знайти взаєморозуміння, якого так не вистачає в повсякденному 
житті. 

Таким чином, танц-терапія працює в трьох галузях: 
– наше тіло, його можливості та обмеження («Що несе у світ моє 

тіло?»); 
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– наші уявлення про себе самих, розширення і розкриття цих уяв-
лень («Хто я?»); 

– наша взаємодія з іншими людьми, сфера міжособистісних 
відносин («Хто ти і що ми можемо разом?»). 

Розглянемо можливості використання танцю з корекційною метою: 
1. Танець є засобом відреагування психоемоційного напруження, 

негативних почуттів та переживань. 
2. Танець сприяє емоційному піднесенню, виникненню почуття ра-

дості та задоволення від власного тіла, його рухів, злиття з музикою. 
3. Танець сприяє розвитку адаптивних можливостей, здатності до 

контакту, пристосуванню до різних людей та обставин. 
4. Танець сприяє навчанню групової взаємодії. 
5. Танець сприяє переживанню незвичайних вражень і, таким чи-

ном, надає учасникам можливість випробувати нові способи поведінки. 
Вправа 4. «Вільний танець». Пропонується прислухатися до себе, 

до свого внутрішнього музичного ритму і почати рухатися вільно й 
спонтанно, слухаючи своє тіло. При цьому можна притупувати, вимо-
вляти склади, слова, словосполучення. Не турбуйтеся про те, щоб 
бути «гарним» танцюристом, не змагайтеся з іншими. Головне – 
«розв’язати» свій внутрішній музичний ритм. Вправу можна виконува-
ти індивідуально або всією групою – тоді група перетворюється на 
танцюючий і співаючий ансамбль, що створює свою танцювальну 
імпровізацію. 

 

4. Психогімнастика 
 

У корекційних цілях також використовується психогімнастика, яка 
навчає виражати свої почуття, переживання, ставлення до себе та ін-
ших через рух, засобами ритміки й пантоміми. Основна мета психо-
гімнастики – розвиток кращого розуміння себе й інших, зняття 
психічного напруження, створення можливостей для самовираження й 
самозміни. 

Наведемо тематику та приклади психогімнастичних вправ, спрямо-
ваних на розв’язання різних корекційних завдань. 

Вправи, спрямовані на розвиток уваги. їх ефективно використо-
вувати з дітьми старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та з 
підлітками. 

Вправа 1. «Гімнастика на запізнювання». Вся група повторює зви-
чайний рух або фізичну вправу, відстаючи від ведучого на один рух. 
Темп вправи поступово наростає. 

Вправа 2. «Передача ритму по колу». Слідом за одним з учасників 
групи всі її члени по черзі по колу повторюють, плещучи в долоні, 
заданий ритм. 
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Вправа 3. Передача руху по колу». Один з учасників починає дію з 
уявлюваним предметом так, щоб дію можна було продовжити, сусід 
продовжує рух і уявлюваний предмет обходить усе коло. 

Вправа 4. «Дзеркало». Учасники групи діляться на пари і по черзі 
повторюють рухи партнера. 

 Вправи, спрямовані на зняття напруження, складаються з най-
простіших рухів: я йду по воді, по гарячому піску, поспішаю до школи, 
повертаюся додому, йду до лікаря, йду до друга на день народження та ін. 

 Вправи, спрямовані на розвиток сензитивності, скорочення 
емоційної дистанції: розійтися з партнером на вузькому містку, сісти 
на стілець, зайнятий іншою людиною, заспокоїти скривджену людину, 
дотиком виразити своє ставлення до іншої людини, «передача почуття 
по колу» і т. ін. 

Вправи, спрямовані на розвиток розуміння почуттів іншого: роз-
мова через скло (домовитися про що-небудь за допомогою жестів), 
зобразити той чи інший стан людини (наприклад, радість, гнів, образу, 
співчуття, ненависть тощо), зобразити психологічні особливості іншої 
людини і себе («Який я є», «Яким я був», «Яким я здаюся іншим», 
«Яким я хочу бути»), зрозуміти, яке почуття хотіла виразити інша 
людина (наприклад, «Почуття без слів», «Зіпсований телефон жестів»). 

 Вправи, спрямовані на об’єктивізацію внутрішніх суперечно-
стей: «Заборонений плід», «Подолання труднощів», «Перехрестя жит-
тєвих доріг» та ін. 

 Вправи, що відбивають відносини в групі: «Виразити ставлення 
до кожного члена групи», «Психологічні портрети учасників групи», 
«Скульптор». 

Після програвання теми бажано, щоб учасники групи обмінювали-
ся враженнями, а їхні дії, почуття і результати взаємодії аналізувалися. 

Заслуговує на увагу тематика психогімнастичних і пантомімічних 
вправ, яку приводить Т. С. Яценко. 

М. Чистяковою розроблена система психогімнастичних етюдів для 
дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. Розглянемо деякі з них. 

1. Етюди на розуміння виразних рухів. 
Вправа 5. «Тихіше!» (для дітей 3–4 років). Два мишеняти мають пе-

рейти дорогу, на якій спить кошеня. Вони то йдуть навшпиньки, то 
зупиняються і знаками показують один одному: «Тихіше!». Етюд су-
проводжується музикою Б. Берліна «Кошеня, що спить». 

Вправа 6. «Гра в камінці» (для дітей 5–6 років). Діти гуляють бере-
гом моря. Вони то зупиняються, нахиляючись за камінцем, який спо-
добався, то заходять у воду і бризкаються, зачерпуючи воду руками. 
Потім сідають на пісок і починають грати з камінцями. Діти то підки-
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дають їх угору і ловлять, то кидають удалину. Етюд супроводжується 
музикою Т. Ломова «На березі». 

2. Етюди на розслаблення м’язів. 
Вправа 7. «Кошеня, що спить» (для дітей 3–4 років). Дитина вико-

нує роль кошеняти, що лягає на килимок ї засинає. У кошеняти роз-
мірено піднімається й опускається животик. Етюд супроводжується 
музикою Р. Паулса «День розстане, ніч настане». 

Вправа 8. «Спати хочеться» (для дітей 5–6 років). Хлопчик попро-
сив батьків, щоб йому дозволили разом із дорослими зустріти Новий 
рік. Йому дозволили, але чим ближче до ночі, тим більше йому хо-
четься спати. Він довго бореться зі сном, але зрештою засинає. Етюд 
супроводжується музикою В. Дублянського «Тиха ніч». 

3. Етюди на вираження різних емоцій (інтересу, радості, суму, 
гніву, страху, співчуття та ін.). 

Вправа 9. «Після дощу» (для дітей 4–5 років). Жарке літо. Щойно 
закінчився дощ. Під музику діти обережно ступають, ходять навколо 
уявних калюж, намагаючись не замочити ніг. Потім, пустуючи, стри-
бають по калюжах так сильно, що бризки летять в усі сторони. їм дуже 
весело. 

Вправа 10. «Острів плакс» (для дітей 5–6 років). Мандрівник по-
трапив на Чарівний острів, де живуть тільки плакси. Він намагається 
утішити то одного, то іншого, але всі діти-плакси відштовхують його і 
продовжують рюмсати. Під час етюду звучить музика Д. Кабалевсько-
го «Плакса». 

4. Етюди й ігри на відтворення різних рис характеру (моделі бажа-
ної й небажаної поведінки). 

Вправа 11. «Капітан» (для дітей 6–7 років). Дитина уявляє себе 
капітаном. Капітан стоїть на містку корабля й дивиться вперед. Навко-
ло темне небо, високі круті хвилі, свистить вітер. Але не боїться 
капітан бурі. Він відчуває себе сильним, сміливим, упевненим. Він 
доведе свій корабель до порту призначення. 

Вправа 12. «Добрий хлопчик» (для дітей 5–6 років). Зима. Маленька 
дівчинка, граючи зі снігом, згубила рукавичку. У неї змерзли пальчи-
ки. Це побачив хлопчик. Він підійшов до дівчинки і надів їй на руку 
свою рукавичку. 

Вправа 13. «Упертий хлопчик» (для дітей 4–5 років). Уже вечір. Час 
вечеряти і лягати спати. Мама взяла хлопчика за руку, щоб відвести його 
додому, а він опирається, вириває руку Та ще й тупає ногою: «Не хочу! Не 
піду!». Етюд супроводжується музикою Г. Ледньова «Упертюх». 

Названі та інші психогімнастичні етюди допоможуть дітям нав-
читися усвідомлювати й контролювати свій емоційний стан, розуміти 
почуття оточуючих та адекватно взаємодіяти з ними. 
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Контрольні питання: 
1. Перелічіть та розкрийте суть корекційних можливостей зображувального 

мистецтва. 
2. Дайте характеристику методів зображувальної терапії в групі. 
3. Проаналізуйте вплив музики на організм людини. 
4. Які виокремлюють напрямки лікувальної дії музикотерапії? 
5. Які виділяють основні форми музикотерапії? 
6. Розкрийте зміст типових етапів проведення музикотерапевтичного заняття. 
7. Назвіть типові вправи при проведенні музикотерапевтичного заняття. 
8. Охарактеризуйте танець як метод терапії. 
9. Які три основні компоненти танцювально-терапевтичного процесу виділи-

ла Джоан Смолвуд? 
10. Назвіть та дайте характеристику трьом галузям застосування танцювальної 

терапії. 
11. В чому полягає терапевтична роль психогімнастики? 
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