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“ХУДОЖНИК І ПЕНЗЕЛЬ”: ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ В ПАРІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
"ХУДОЖНИК И КИСТЬ": ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
НЕВЕРБАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПАРЕ МЕТОДАМИ АРТТЕРАПИИ
«ARTIST AND BRUSH»: DIAGNOSIS AND CORRECTION OF NON-VERBAL
INTERACTION IN PAIR WITH ART THERAPY
© Жванія Т.В., м. Харків
taras.zhvaniia@gmail.com

Арт-терапевтичні техніки парної роботи передбачають здійснення
спільної образотворчої роботи в діадах, яка дозволяє розвивати
комунікативні навички, досліджувати і коригувати соціальні ролі та звичні
форми поведінки, що є продуктивним для використання у структурі
тренінгів комунікативної компетентності.
«Художник і пензель» передбачає створення символічного образу під
час невербальної взаємодії в процесі парного малюнку в техніці
почергового малювання.
Метою використання техніки є діагностика та відпрацювання
(розвиток чи корекція) навичок невербальної тактильної взаємодії в парі.
Техніка «Художник і пензель» є арт-терапевтичною за змістом, і,
невербальною за процедурою та має проективний характер, що дозволяє
уникнути або звести до мінімуму контроль свідомості в процесі створення
символічного образу.
Вправа дозволяє вирішити такі задачі:
– вивчити особливості невербального аспекту міжособистої
комунікації в парі;
– дослідити особливості встановлення тактильного контакту та його
сприйняття учасниками пари;
– проаналізувати суб’єктивне сприйняття співвідношення довіри та
волі в процесі невербальної взаємодії в парі.
Робота в техніці «Художник і пензель» здійснюється в три етапи.
І етап, передбачає розділення діади на «художника» (партнера, який
буде скеровувати руку другого учасника під час створення символічного
образу виключно невербальними засобами комунікації) та «пензель»
(партнера, який «віддає свою руку у владу художника» та стає
функціональним продовженням «руки художника») та створення ними
завершеного символічного образу.
На ІІ етапі відбувається ротація учасників у парі – «художник» стає
«пензлем» і навпаки. Після чого парою створюється інший завершений
символічний образ.
ІІІ, завершальний етап проведення вправи полягає у обговоренні «в
колі» учасниками пар питань: «Які кінестетичні відчуття я відчував, коли
був у ролі «художника» та «пензля»?», «Які емоції та почуття я пережив,
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коли був у ролі «художника» та «пензля»?», «Що було приємного та
незручного, коли був у ролі «художника» та «пензля»?», «Наскільки якісно /
точно / повною мірою вдалося реалізувати той символічний образ, який я
хотів створити під час роботи у парі як «художник»?» тощо.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН У ПАРІ «Я +
ТИ + ВІДНОСИНИ»
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В
ПАРЕ «Я + ТЫ + ОТНОШЕНИЯ»
ART THERAPEUTIC TECHNIQUE FOR INVESTIGATING RELATIONSHIPS
IN A PAIR «I + YOU + RELATIONSHIP»
© Жітеньова Т.А., м. Харків
urzeit@gmail.com

Робота психолога із запитом, що стосується відносин у парі,
спрямована на виявлення причин незадоволення відносинами, ролі кожного
учасника, детального прояснення потреб, почуттів та бажань клієнта та
відокремлення їх від партнерських. У центрі техніки «Я + Ти + Відносини»
знаходиться робота із метафорою, за допомогою якої з'являється
можливість отримати більш інформативну картину системи відносин, і яка
може спонукати клієнта використовувати нові можливості у конкретній
життєвій ситуації. Техніка поєднує системний та арт-терапевтичний
підходи. Компоненти арт-терапевтичного процесу (фактор художньої
експресії, фактор психотерапевтичних відносин і фактор вербального
зворотного зв'язку) доповнені прийомами системного сімейного підходу
(принцип «ціле більше ніж сума частин», метафорою та циркулярними
питаннями). Техніка може проводитися у групі, у парі, але перевага
віддається індивідуальній роботі, яка дає більше можливостей для
спостереження і відреагування. Техніка призначена для дорослих.
Мета: дослідження теми партнерських відносин у парі (сімейній,
романтичній, діловій, дружній та ін.), усвідомлення стратегій поведінки у
відносинах, їх зміна при необхідності.
Завдання: дослідження теми балансу «брати-давати» у відносинах,
усвідомлення ролі та цінності себе і партнера у відносинах, пошук ресурсу і
шляхів змінення стратегій поведінки, ставлення до партнера і відносин,
розвиток рефлексії, спроба вербалізації і опрацювання тих думок і почуттів,
які не проговорювалися раніше.
Інвентар: аркуш А4, фарби або кольорові олівці, аркуш для запису,
ручка.
Час роботи: 40-60 хвилин (для індивідуальної роботи).
Техніка складається з чотирьох частин: вступ, основна частина,
корекційна частина і рефлексія.
Вступ. Обговорення теми, мети техніки та процесу її проведення. На
початку роботи проводиться процес з'ясування значення слів «відносини»,
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