
 

 

 

 

 

 

 

 

Есе  

на тему: Оптимальний напрямок розвитку психології: критерії 

визначення відповідної оптимальності 
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Сьогодні активно розвиваються різні напрями психології. Їх розвиток 

зумовлений новими запитами цільових аудиторій, з якими працюють фахівці 

психологічних служб, численними деструктивними процесами, які 

накладають значний відбиток на психіку людини та зумовлюють 

необхідність проєкції нових векторів психологічного супроводу особистості 

в соціумі ХХІ століття. В умовах деструктивних викликів сьогодення 

активного розвитку набудуть когнітивний підхід у психології, поведінкова 

психологія, гештальт-підхід.  

Варто відмітити, що сьогодні багато людей страждає від невротичних 

розладів, зумовленими складною ситуацією в Україні, спровокованою 

російською агресією. Щодня люди втрачають рідних і близьких, отримують 

психічні травми, переживають стан скорботи, у них виникають неврози, 

депресивні розлади тощо. У таких умовах актуалізується необхідність 

упровадження підходу гештальт-підходу, який є комбінацією традицій і 

відкритості новому, створення нових прийомів і технік. Це якраз той підхід, 

за яким я планую працювати у найближчій перспективі. Він є перспективний 

у психологічній роботі з невротичними, фобічними розладами, може 

використовуватися для роботи з психотравмою і переживанням стану 

скорботи, втрати, депресії. 

Гештальт є підходом психології образу. Гештальт – це  форма, 

структура, образ. За цим методом можна працювати психологові чи 

психотерапевту з тими образами, які є у свідомості клієнта. Гештальти не 

накладаються розумом на досвід, а відкриваються в досвіді. Основна 

формула гештальт-теорії така: існують певні цілісності, поведінка яких не 

визначається поведінкою окремих елементів, але в яких окремі процеси 

визначаються власною природою цілого – гештальти [3, с.215-222]. 

Гештальттерапія – метод, створений Ф. Перлзом, в якому 

підкреслюється необхідність «усвідомлення людиною теперішнього та 

важливість безпосереднього емоційного переживання людини з метою її 

стабілізації та самоорганізації» [7, с. 215].  

https://www.britannica.com/science/Gestalt-psychology
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Гештальт-підхід ефективний тим, що виконує терапевтичну функцію, 

дає змогу клієнтові накопичувати враження, збагачувати внутрішній світ, 

сприяє втіленню ідентичності людини, інтеграції людини та суспільства, 

гармонізації раціональної та емоційної сфер особистості [2, с.64]. 

Позитивним моментом гештальт-підходу є його спрямованість «на 

подолання опору, розширення свідомості, інтеграцію протилежностей, 

посилення уваги до почуттів, усвідомлення відповідальності за свої вчинки» 

(Теслюк П.В.) [6, с.182]; урахування суб’єктивного досвіду особистості, який 

вона безпосередньо переживає [4], відновлення цілісності, гармонії 

особистості, її інтегрованості через внутрішній діалог [1, с.25].  

Відмітною рисою гештальт-підходу є урахування у ньому чотирьох 

невротичних механізмів на межі «Я», що перешкоджають досягненню 

індивідом психологічного здоров'я і зрілості: злиття, ретрофлексія, інтроекція 

і проекція. Злиття відбувається, коли індивід не може диференціювати себе й 

інших, не може визначити, де кінчається його «Я» і де починається «Я» іншої 

людини. Злиття легко виявити за переважним використанням при описі 

власної поведінки займенника «ми» замість «я». У таких людей настільки 

відсутня межа «Я», що вони насилу можуть відрізнити свої думки, відчуття 

або бажання від чужих. Ретрофлексія, інтроекція і проекція – це дефектні 

взаємодії з середовищем, викликані бажаннями зі сфери «Я». Буквально 

«ретрофлексія» означає «різкий поворот на себе». Граматичним індексом 

ретрофлексії є використання поворотного займенника. Ретрофлексійний 

індивід говорить: «Я повинен управляти самим собою. Я повинен змусити 

себе зробити цю роботу. Мені соромно за себе», що свідчить про чітке 

розділення «Я» як суб'єкта і «Я» як об'єкта дії. Інтроекція – це тенденція 

привласнювати переконання, установки інших людей без критики, спроб їх 

змінити і зробити своїми власними. Інтроекти – це окремі переконання, 

установки, думки або відчуття, які були прийняті без аналізу й 

переструктурування і тому не стали частиною особистості. Проекція – це 

тенденція перекласти причини і відповідальність за те, що відбувається 
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усередині «Я», на навколишній світ. Прикладом дії невротичного механізму 

проекції є виникнення у людини відчуття того, що навколишній світ є 

холодним і байдужим до неї [5,  с.145; 8]. 

Основне завдання гештальт-методу полягає у формуванні у клієнта 

навичок почуватися цілісною особистістю, приймати всі свої бажання й 

потреби, давати собі дозвіл на різні почуття та емоції. Основний акцент у 

гештальт-підході робиться на почуттях. Тому він підійде для роботи з 

клієнтами, які не усвідомлюють власних бажань, не можуть зрозуміти власні 

потреби, постійно застрягають в минулому або фантазує про уявне майбутнє.  

Особливо мені імпонує у гештальт-підході техніка «гарячого» стільця. 

Вона має доведену ефективність особливо у груповій роботі з клієнтами. За 

цією технікою передбачається взаємодія клієнта й психолога чи 

психотерапевта. Ця взаємодія може бути виражена у діалозі, змодельованій 

ситуацій тощо. Під час цієї взаємодії група не втручається, а вже по 

завершенню члени групи можуть висловити лише свої почуття щодо ситуації 

чи діалогу, свідками якого вони стали. Заслуговує на увагу також техніка 

«Порожній стілець», що допомагає завдяки символічному та фізичному 

поділу двох альтернатив, зламати коло та урівноважити за і проти, набути 

досвід себе як рішучої особистості [8]. Не менш цікавою для мене є ще така 

техніка гештальт-підходу як концентрація. Вона передбачає вербалізацію 

клієнтом усього, що відбувається з ним у даний момент часу. До уваги 

береться зовнішній світ (зір, слух), внутрішній світ (відчуття) і думки.  

Отож, у перспективі я маю намір працювати за гештальт-підходом, бо 

завдяки йому збагачується внутрішній світ особистості, формується здатність 

особистості до вибору альтернатив, що позитивно позначається на корекції 

невротичних, депресивних розладів, на психотерапії психотравми, скорботи. 
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