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діаконтенту миротворчого змісту.  
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ВСТУП 
 

Зрозуміло, що за будь-яких особистих обставин в останні п’ять роки війни 
всі українці переживають травматичні події. Ми всі перебуваємо у стані хроніч-
ної шокової травми – колективної травми – подіях і переживаннях, які сприйма-
ються не як унікальні, а як масові, в яких задіяна велика кількістю людей. Суспі-
льство, яке зазнало такої травми, відчуває зміни в сприйнятті навколишнього сві-
ту, емоційному стані та поведінці. Люди втрачають звичну впевненість у власній 
безпеці, довіру до політичних лідерів, державних інституцій, їхня внутрішня 
конфліктність зростає. В умовах таких випробувань суспільства відбувається 
трансформація цінностей мирного часу і зміна уявлень про себе та інших, про 
своє місце в світі, систему суспільних відносин – зростає внутрішня конфлікт-
ність. Десятки та сотні тисяч вимушених переселенців досі шукають своє місце 
в соціальному житті місцевих громад. Міжгрупові конфлікти є звичними в сус-
пільстві в умовах колективної травматизації, де спостерігається зростання екст-
ремальних ситуацій, загроз терористичних актів, збройних конфліктів, злочинів.  

У цьому процесі важливими є встановлення позитивних зв’язків між осе-
редками, мотивація до участі в соціальному і культурному житті спільнот, під-
тримка задовільного психічного стану, адекватність спілкування у міжкультур-
них відносинах. У цій ситуації гібридної війни, довготривалої соціально-політич-
ної кризи, колективної травматизації в Україні особливої уваги потребують про-
грами, що долають наслідки хронічної колективної травматизації, сприяють ви-
рішенню конфліктів, миротворенню.  

У широкому значенні ми розглядаємо арт-терапію як систему психологіч-
ної допомоги особистості і групам, засновану на мистецтві та творчості. Арт-
терапія поєднує низку специфічних методів, що сприяють зціленню людини за-
собами мистецтва (літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю, теат-
ру). Під «зціленням» розуміється досягнення клієнтом цілісності – у першу чер-
гу, психічної: лікування й попередження психічних розладів, реабілітаційні за-
ходи, корекція поведінкових та комунікативних проявів, досягнення клієнтами 
більш високого рівня якості життя та розвитку їх потенціалу. Тобто арт-терапія – 
це більше, ніж лікування. Зцілення неодмінно пов’язане з духовною цілісністю, 
гармонією духа та тіла. Ефекти методу – вплив мистецтва на психічний стан лю-
дини – завжди використовувалися в усіх культурах і цивілізаціях. Мистецтво є 
психотерапевтичним за своєю природою та сутністю, тому що воно є відобра-
женням сенсу існування «Я», внутрішнього буття людини, взаємодії «Я» людини 
з навколишньою реальністю.  

І саме тому у цій брошурі ми пропонуємо знайомство із засобами арт-
терапії, що призначені для вирішення конфліктів будь-якого рівня. Ми доводимо 
доцільність використання методів арт-терапії в миротворенні та подоланні нас-
лідків психотравматизації в умовах воєнних конфліктів.  
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КОНФЛІКТ  
 
Конфлікти були завжди в історії цивілізації як явище, яке супроводжує ро-

звиток суспільства взагалі, але їхнє систематичне дослідження почалося прибли-
зно сто років, адже саме в ХХ столітті значно зросла масштабність конфліктів і 
кількість жертв: стала розроблятися і застосовуватися зброя масового ураження, 
почали помітно зменшуватися природні ресурси, що призвело до запеклої боро-
тьби за них. Газ, нафта, гроші стають мірилом людського життя. Тоталітарне 
правління знецінило життя людини: «Жінки ще народять». Відбувається усклад-
нення життя та стосунків, глобалізація суспільства, зростає динамічність і швид-
кість змін, напруженість і підвищення рівня стресу. Зростають соціальні проти-
стояння в економічній сфері, політиці, ідеології, культурних цінностей і норм. 
Ця множинність протиріч породжує різноманіття соціальних конфліктів різного 
масштабу, способів розгортання, гостроти, довготривалості.  

Конфлікт з наукової точки зору 

Спочатку в загальному вигляді розглянемо поняття «конфлікт». Завжди 
багатогранне явище – гостре зіткнення опозиційних інтересів, цілей, поглядів, 
що призводить до протидій і супроводжується негативними почуттями. Ключові 
аспекти конфлікту – протидія та негативні почуття. Власне суперечності, різні 
погляди, думки, які є нормою в суспільстві, об’єктивною реальністю існування 
людини, – ще не є конфліктом. Конфлікт – це таке загострення суперечностей, 
при якому різні сторони конфлікту вже не хочуть нічого іншого, окрім знищення 
супротивника і реалізації власних інтересів.  

Конфлікти вивчалися С. Ліпсетом, М. Гектером, Т.Нейрном, Л. Козером, 
Дж. Блонделом, Г. Моска, А.Бентлі, В. Парето. Ліпсет і Д. Істор, дослідники полі-
тичних конфліктів, запропонували моделі досягнення і збереження політичної 
стабільності. На думку, М.Гектера, етнічні розбіжності впливають на нерівномір-
ність розвитку соціальних груп у суспільстві. Д. Сандерс розробляв теорію «внут-
рішньої конфліктної поведінки», яка пояснює протиріччя у різних державах різ-
ними соціальним цінностями. Соціологічні дослідження: теорія функціонального 
конфлікту (Г. Зиммель, Л. Козер), структурнофункціональний підхід (Т. Парсонс), 
теорії конфликту у суспільстві (К. Боулдінг, Р. Дарендорф). 

Причини конфлікту – явища, події, факти, ситуації, які передують конфлі-
кту і, за певних умов діяльності суб'єктів соціальної взаємодії, викликають його. 
Серед великої кількості причин конфліктів можна виділити загальні, які спо-
стерігають майже у всіх конфліктах: соціально-політичні і економічні, соціаль-
но-демографічні (обумовлені розбіжностями в настановах і мотивах людей різної 
статі, віку, національної приналежності), соціально-психологічні (визначають гру-
пові феномени – взаємостосунки, лідерство, колективні думки, настрої тощо), ін-
дивідуально-психологічні (здатності, темперамент, характер тощо). Стресові ста-
ни окремої людини, групи чи суспільства можуть бути як наслідком конфліктної 
ситуації, так і причиною чи приводом для початку конфлікту.  
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Конфлікт – це добре чи погано? 

Зазвичай оцінка конфлікту відбувається через негативну оцінку його нас-
лідків. Адже конфлікт порушує звичне життя, відбирає енергію. Деякі дослідни-
ки зауважують, що конфлікт є індикатором того, що баланс є порушеним, і пот-
рібно його відновити. Тобто конфлікт демонструє нестабільність, і він не може 
бути нормою у суспільстві.  

Ми розглядаємо суспільство як певну систему, сукупність різних елемен-
тів, які пов’язані певним чином. З точки зору системного підходу, у ньому всі 
елементи взаємозалежні і воно має ряд системних параметрів. По-перше, систе-
ма як ціле завжди більша суми її частин. По-друге, якщо що-небудь зачіпає всю 
систему (наприклад, соціально-економічні трансформації), то це відображати-
меться і на всіх її елементах. По-третє, зміни, що відбуваються з одним із елеме-
нтів системи, відображатимуться на інших і на всій системі у цілому. 

Конфлікт у цьому розумінні може розглядатися як симптом дисфункціо-
нальності системи, бути свідченням того, що система вже не може працювати, 
як раніше. І тоді конфлікт стає сигналом кризи і виходу на нову стадію свого ро-
звитку, дозволяє системі пристосуватися до нових умов існування. Але в будь-
якій системі знайдуться елементи, які будуть чинити протидію розвитку, намага-
тися зберегти звичні стандарти взаємодії між своїми елементами або з іншими 
системами, для яких стабільність важливіша за зростання. Суспільство – саморе-
гулювальна система, а симптом – механізм її регуляції, і у випадку його ліквіда-
ції вся система виявляється тимчасово непідконтрольною та змушена або перей-
ти на інший рівень функціонування або повернути симптом. 

Отже, ми вважаємо, що в конфлікті є і позитивні аспекти: можливість 
отримання нового досвіду, переходу до нового етапу розвитку, побудови інших, 
більш продуктивних відносин. Така точка зору висловлюється і Т. Парсонсом у 
теорії систем і функціонального конфлікту. Інші теоретики конфлікту навіть вва-
жають його необхідним і природнім для розвитку суспільства та удосконалення 
стосунків. Серед них – Аристотель, Гоббс, Гегель, Вебер, Маркс, Козер, Дарен-
дорф, які виправдовують конфлікт.  

За Дарендорфом, суспільство є системою взаємостосунків між соціальни-
ми групами, які конфліктують, і постійно змінюється. За таких умов соціальні 
конфлікти неминучі і необхідні, а їхня відсутність є ненормальною для суспільс-
тва. Німецький соціолог Георг Зіммель, засновник теорії функціонального конф-
лікту, вважав, що конфлікт є універсальним стимулятором змін і розвитку суспі-
льства, він розглядав конфлікт перш за все на макрорівні. І група може навмисно 
шукати «ворога» ззовні задля розвитку і прогресу. Інша форма існування групи – 
закритість, сталість форм соціальної взаємодії, традиційність, що сповільнюють 
розвиток у суспільстві. На його погляд, завдяки різноманіттю соціальної взаємо-
дії суспільство набуває різних можливостей і умов для трансформації.  

Соціотропний напрямок (У. МакДугалл, С. Сігеле) у психології конфліктів 
визначав соціальні інстинкти (страх, самоствердження, інстинкт натовпу то-
що), які притаманні будь-якому суспільству, причиною конфліктів. 

Американський соціолог функціоналіст Льюїс Козер визначав причини 
конфліктів в дефіциті ресурсів: влади, престижу, цінностей, і все залежить від 
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того, куди люди спрямовують свою енергію задля захоплення більших ресурсів. 
На його думку, конфлікт є необхідним і природним для будь-якого суспільства, 
тому що має адаптивну й інтегративну функції, сприяє стійкості і життєздатності 
соціальної системи та її окремих членів. Американський соціолог Кеннет Боул-
дінг переконаний, що конфлікт є характерною рисою будь-якого процесу і угру-
пування в суспільстві, це – загальна і універсальна категорія, яка визначається 
природою людини. Людині властиві насильницькі методи досягнення цілей, бо-
ротьби за необхідні ресурси. 

Не можна не згадати австрійського біолога і етолога Конрада Лоренца, 
який став лауреатом Нобелевської премії за досягнення в галузі медицини і фізі-
ології та вивчав природу інстинктів і агресії. Його теорія агресії пояснює конф-
ліктність людини, у тому числі, через боротьбу за виживання, яка впливає на ге-
нетичні зміни (виживають лише найсильніші і найагресивніші) і через агресив-
ність, спрямовану на збереження і виживання нащадків. Агресія є природною 
для людини як біологічної істоти, її неможливо позбутися.  

Позитивні наслідки конфліктів 

Позитивні наслідки конфліктів виявляються як на особистісному рівні – 
рівні учасників конфлікту, так і на соціальному рівні – рівні оточення, групи, 
громади, соціуму, суспільства.  

На особистісному рівні конфлікт стимулює розвиток особистості, індиві-
дуальності, дає знання, корисні у майбутньому, запобігає синдрому «покірнос-
ті», підвищує активність людини, виконує інформаційну функцію – люди розк-
риваються, краще пізнають один одного, покращуються міжособистісні стосун-
ки, якість взаємодії, поведінки, зіткнення поглядів і думок приводить до розши-
рення стратегій поведінки, меж світогляду учасників конфлікту. Багато людей, 
які вимушені були переселитися з окупованих українських територій, казали, що 
вдячні конфліктній ситуації за те, що познайомилися з різними хорошими людь-
ми, побачили різноманітні місця, стали іншими, ніж були. Багато тих, хто брав 
участь у воєнних діях, казали про те, що випробували себе, подолали страхи, на-
вчилися багато чого, ідентифікували себе як українці, повірили в себе і в країну. 
Навіть така страшна ситуація, як війна, зумовила позитивні зміни у світогляді, 
цінностях, взаємостосунках із собою, іншими і світом навколо.  

На соціальному рівні конфлікт змушує змінити вже сформовані стосунки, 
групи, системи у напрямку самовдосконалення, сприяє розвиткові взаємодії, ви-
являє як індикатор найбільш слабкі зв’язки і сильні сторони стосунків; вирішен-
ня конфлікту знімає психічну й емоційну напругу учасників і всього суспільства 
в цілому, відіграючи роль розрядки для психіки всіх суб’єктів. Під час конфлікту 
вивчаються думки, виявляються настрої і настанови, конфлікт сприяє актуаліза-
ції демократичних і гуманістичних цінностей, ствердженню моральності, ціннос-
ті миру і злагоди, створенню більш гармонійних стосунків між учасниками і оп-
тимізації зовнішніх умов, згуртовує і допомагає встановити більш сприятливі 
умови, підвищує продуктивність людської діяльності. За останні п’ять років лю-
ди у нашому суспільстві почали більш свідомо ставитися до політичного вибору, 
відстоювати свої інтереси і захищати права у правовій площині, боротися проти 
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корупції, злочинців у владі, сплеск волонтерства не стухає, доброчинність «у мо-
ді», можливість відвідувати Європу безвізово привела до поширення європейсь-
ких цінностей і віри у демократію, створення єдиної помісної церкви сприяє роз-
витку миротворчих настроїв у суспільстві.  

У контексті системного підходу до конфлікту важливо наголосити, що 
конфлікт проявляється одночасно на всіх рівнях психічної реальності – внутріш-
ньоособистісному, міжособистісному, внутрішньогруповому, міжгруповому. Лю-
дина, яка перебуває у стані внутрішнього конфлікту, впливатиме на емоційний 
клімат у колективі, провокуватиме конфліктну поведінку в інших. Війна у будь-
якій країні впливає на всіх у суспільстві – навіть на тих, хто вважає, що її немає. 
Конфліктність загалом підвищується, люди більш агресивно ставляться до по-
рушення власних особистісних меж, із більшою ретельністю їх захищають, 
більш емоційно і не завжди адекватно реагують на поведінку інших. Отже, вели-
ка війна може початися через внутрішній конфлікт однієї людини, тієї, яка керує 
мільйонами. Якщо не має миру в душі, не можна побудувати мир ззовні.  

Внутрішньоособистні конфлікти З. Фройд, К. Юнг, К. Хорні у глибин-
ній психології розглядали як суперечності між свідомими і несвідомим, у взає-
модії зі світом навколо – у межах біхевіоризму – як результат помилкового вихо-
вання (Д. Скіннер), фрустрацію, реакцію на перепону (Н. Міллер, Дж. Доллард); 
у межах екзистенціальних і гуманістичних теорій конфлікт пояснювали ієрархі-
єю потреб і неможливістю самоактуалізації (А. Маслоу, К. Роджерс), втратою 
сенсу існування (В. Франкл). 

Соціальний конфлікт – це конфлікт великих соціальних груп, що виник 
на підставі соціальних суперечностей. 

Конфлікт: види, складові, стадії розгортання 

Будь-який конфлікт має як об’єктивні компоненти, так і психологічні – 
мотиви, цілі, потреби, що є рушійною силою учасників конфлікту; способи і так-
тика поведінки людини у конфліктній взаємодії; й інформаційна складова моде-
лей цієї поведінки. Саме потреби мотивують дії протиборчих сторін, адже нама-
гання задовольнити свої потреби є природнім.  

Існують різні типології конфліктів. Одна із них опирається на розумінні 
потреб, що намагаються задовольнити учасники конфлікту: 1) ресурсні конфлік-
ти (боротьба за матеріальні ресурси); 2) статуснорольові конфлікти (соціальні 
потреби); 3) ідейні конфлікти (духовні потреби і відстоювання ідей, норм, прин-
ципів). Часто у великих міжнаціональних чи міждержавних конфліктах мотива-
ми є всі види потреб, як в російсько-українській війні, де є і війна за ресурси, і 
небажання Росії визнавати незалежність України, й ідеологічні розбіжності – 
прагнення України європейського майбутнього.  

Основними елементами конфлікту є його об’єкт (цінність, через яку ви-
ник конфлікт), предмет (саме протиріччя), його учасники (люди, соціальні групи, 
організації, держави), соціально-психологічні умови і соціальне середовище, в 
якому розгортається конфлікт (ці умови можуть сприяти як вирішенню конфлік-
ту, так і його посиленню, як, наприклад, це відбувається у російсько-українсь-
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кому конфлікті завдяки шкідливому контенту російських ЗМІ, які розпалюють 
ворожнечу).  

Дуже важливим для розгортання конфлікту є його суб’єктивне сприйняття 
учасниками образ конфлікту, що виникає. Існує три рівня суб’єктивного став-
лення в конфлікті – уявлення про себе, сприйняття інших і розуміння зовнішньо-
го середовища.  

Конфлікт розгортається за певною логікою, яка не залежить від учасни-
ків, і має певні стадії: 

 передконфліктна чи латентна стадія (світ і відображення світу й дійснос-
ті, виникнення мотиву, який визначає конфлікт); 

 стадія відкритого конфлікту (дія чи вчинок однієї зі сторін, відповідь ін-
шої сторони, чи серія таких дій і відповідей); 

 стадія завершення конфлікту (усвідомлення істинних причин конфлікту і 
пошук шляхів задоволення потреб); 

 постконфліктна стадія (нормалізація стосунків, що в умовах міжетнічних 
та інших конфліктів між країнами може тягнутися десятиліттями і, навіть, сто-
літтями).  

Часто в конфлікті окремі люди чи соціальні групи беруть участь у незвич-
них для себе ролях, мають іншу позицію чи статус.  

Ескалація конфлікту 

Важливим нам виявляється також дослідження такого поняття як ескала-
ція конфлікту (від лат. scala – сходинки), що є найінтенсивнішим за емоційним 
фоном і швидкістю розвитку етапів конфліктної взаємодії. Ознаками ескалації у 
конфлікті є: 

 зменшення раціональної складової поведінки, переважання емоцій, що 
викликає відкидання засад для спільного вирішення конфліктної ситуації; 

 «чорно-біле» сприйняття ситуації, негативна оцінка різних сторін конфлі-
кту один одного («образ ворога»), акцентування на негативних рисах іншого та 
їхня абсолютизація, зростання цінності й значущості власних інтересів; 

 зменшення можливостей управління ситуацією взаємодії, яка збільшує 
емоційне напруження, регрес; 

 домінування суб’єктивного над об’єктивним (наприклад, через критику 
особистості замість пошуку аргументів на користь своєї позиції).  

Тобто на етапі ескалації потреби та інтереси менш важливі за особистісні 
суперечності. Будь-які інші інтереси, що поглиблюють конфлікт поляризуються, 
інтереси іншої сторони – відкидаються, майже до втрати сутності предмета су-
перечності. Під час ескалації відбувається збільшення часових і просторових ха-
рактеристик конфлікту – російсько-українська війна продовжується вже шостий 
рік, і до неї задіються все більше людей. Кожна смерть породжує горе і скорботу 
багатьох його друзів і рідних, і збільшує ненависть до ворога. І ескалація зале-
жить як від способів і стратегій поведінки протиборчих сторін, так і від внутрі-
шнього стану, цінностей, культури його учасників, від умов ситуації – підтримки 
інших у миротворчих стратегіях (мирні переговори) чи войовничих діях (забез-
печення зброєю).  
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Вирішення конфлікту  

Вважати конфлікт завершеним можна за різних обставин: конфлікт вичер-
пано; вихід із конфлікту однієї зі сторін (наприклад, у воєнний час); втручання в 
конфлікт третьої сторони (медіатори, судді); припинення дії всіх протиборчих 
сторін. На завершення короткого екскурсу про конфліктологію, назвемо основні 
стилі поведінки учасників конфлікту, визначені Р. Блейком, К.Томасом и 
Дж. Мутоном: ухиляння; пристосування; протидія; компроміс; співпраця. 

Співробітництво, співпраця – найбільш ефективна стратегія, позиції сторін 
рівні позиціям партнерів, завдяки чому можливе конструктивне вирішення кон-
флікту. Це можливо за умови високої значущості проблеми для обох сторін кон-
флікту, їхній взаємозалежності та високого рівня культури. Компроміс можли-
вий тоді, коли суб’єкти конфлікту мають рівні статуси і ресурси, і перемога 
будь-кого призведе до втрати цього його учасниками. Пристосування є вимуше-
ною стратегією дії, коли втрачені ресурси і немає альтернативного виходу. В 
умовах вибору протиборства завжди виникають збитки у кожної зі сторін.  

Чим можна запобігти конфлікту? Що можна зробити задля профілактики і 
подолання наслідків конфліктів, якщо всі соціальні взаємодії переважно конфлі-
ктні за визначенням і є умовою розвитку суспільства? 

Якщо розглянути психологічні складові війн, можна знайти корені війн у 
травматизації людини – війни створюють спадщину зі страху, роз’єднання, за-
бобонів, ворожості, і не лише на рівні психіки окремої людини, а на рівні цілих 
народів. Травма має жахливі потенційні можливості програватися багато разів у 
наступних поколіннях, викликаючи нові війни (Левін, 2007). Страх і занепокоєн-
ня є фоном нашого життя, ми втрачаємо згоду із самими собою, не відчуваємо 
себе в безпеці і спокої. Отже, за будь-яким конфліктом завжди «стоїть» травма, 
яка має бути пропрацьованою. Як й індивідуальна травма, наслідки війни на со-
ціальному рівні можуть бути подолані через об’єднання з іншими – готовність 
ділитися, а не битися, трансформувати травму, а не поширювати її. Це може 
зблизити людей і згармоніювати стосунки, допомогти в зціленні психічних ран.  

Багато дослідників вважають, що лише людський розум і моральність є від-
повіддю на ескалацію конфлікту. Соціальні норми і правила, що панують у сус-
пільстві, здатні контролювати рівень агресії. Наприклад, деякі північні народи 
застосовують ритуальну поведінку, агресія серед ескімосів – нечувана річ, вони 
можуть вирішити конфлікт через «бодання» головами, поєдинки співаків, де пе-
реможець визначається глядачами. Розвиток правових інститутів, посилення ролі 
релігійних стосунків, укріплення і збереження звичаїв у суспільстві, поширення 
демократичних цінностей, поваги до інакшості людини і толерантності до різних 
проявів іншої людини можуть забезпечити взаєморозуміння і порядок у суспіль-
стві. Культура, традиції, ритуали сприяють зниженню агресії, а переорієнтація 
інтересів людини має регулюючу функцію.  

За словами відомого французького антрополога Клода Леві-Строса, увесь 
сенс культури полягає у «залученні до творчості і знання минулого». Він розши-
рює поняття мира до вирішення екологічних і загальнолюдських проблем, збе-
реження не лише культури як вершини цивілізації людства, я і тваринного і рос-
линного світів (Ионесов, Куруленко, 2013). На його погляд, без бережного став-
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лення до природи – повітря, води, флори і фауни замість агресивного викорис-
тання впритул до винищення, яке панувало останні століття, неможливо збере-
ження миру на планеті. Св. Франциск Ассізський повернувся з Хрестового похо-
ду з глибинною душевною травмою і знайшов спокій лише, коли виховав в собі 
глибоку повагу до кожної живої істоти.  

Лауреат Нобелевської премії з економіки Мілтон Фрідман вважав щодо 
сенсу культури: в основі культури є людські цінності, які поділяють групи лю-
дей. Саме ці цінності поєднують різні групи людей в єдину цивілізацію, єдину 
групу, яку ми називаємо людством. Так, ми всі різні, і будь-який конфлікт зав-
жди породжений різноманіттям, неприйняттям іншого, неприйняттям інакшості. 
Мир може рятувати лише «толерантність в різноманітті» (Ионесов, Куруленко, 
2013). І культура миру – це визнання унікальності кожного, важливості миру, в 
якому кожна людина вільна у вираженні своїх власних цінностей, поки вона не 
заважає іншим робити те ж саме. 

Ідея Миколи Реріха – «Мир через Культуру» виражає повною мірою нашу 
думку, що без культури немає миру і лише культура принесе мир. Саме Реріх 
переніс розуміння миротворчості з площини політики у площину культури. Реріх 
вважав війни проявленням дикунства людини, її невігластва, від якого страждає 
все людство (Дьяченко). За Реріхом, мир є заснованим на стародавніх традиціях, 
засадах духовних учень і релігій, спадщині думок людства. «Культура є любов’ю 
до людини… Культура є серцем» (Рерих, 1991, с. 63). Миротворчість в Реріха –
найважливіший прояв культури людини, її морального початку.  

Миротворчість спрямована на недопущення навіть думок про війну, на між-
культурний діалог, на відкритість сторін. Саме така світоглядна позиція є показ-
ником культурної компетентності людини. Така людина не лише захищає мир, 
вона – творить мир, тому що порушення миру є порушенням життєвої суті людст-
ва. Творення миру пов’язане із творенням культурних цінностей, турботою про 
культуру. Збереження культури формує той стан свідомості, який забезпечує мир.  
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РЕСУРСИ АРТ-ТЕРАПІЇ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ  

У нашому розумінні, конфлікт є необхідним для розвитку суспільства, 
стосунків, частиною реальності. Конфлікт – не наявність різних точок зору, а не-
можливість домовитися, неможливість дійти спільного бачення, відчуття тими, 
хто конфліктує, загрози з боку іншого щодо проявів власних почуттів, потреб, 
бажань і дій. Під час конфлікту відбувається звуження каналів сприйняття, він 
характеризується чорно-білим баченням реальності і супроводжується почуття-
ми гніву, страху, вини, огиди. Конфлікт, коли вирішується, вивільняє великі по-
зитивні сили, сприяє розвитку, зростанню, є джерелом ресурсів. Ігнорування та 
уникнення конфлікту призводить до внутрішньої напруги і руйнування – себе, 
іншого, стосунків. Центральними темами конфлікту є почуття, саме конфлікт 
призводить до втрати різноманітності почуттів та зниження емпатії.  

Ми вважаємо, що арт-терапія є найбільш адекватним методом для вирі-
шення як внутрішньоособистісних, міжособистісних конфліктів, так і конфліктів 
на рівні великих соціальних груп, міжетнічних, воєнних. Під вирішення конфлі-
кту мається на увазі вихід із конфлікту на новий етап розвитку – особистості, 
стосунків, суспільства.  

Творчість як основа арт-терапії  

Творчість є чудовим засобом життєтворення, налагодження соціальних 
зв’язків, сприяє вирішенню конфліктів та гармонізації стосунків. Творчість допо-
магає відволіктися від повсякденних турбот, вивільнити витісненні емоції, отри-
мати задоволення, сприяє процесам усвідомлення й адекватної оцінки своїх по-
чуттів, спогадів, переживань, що важливо під час конфліктів. Потреба бути твор-
цем, активним будівельником свого життя та суспільства зумовлює спонтанне 
використання творчої діяльності задля покращення власного психічного стану. 
Високий рівень толерантності до іншого, повага будь-якої думки чи образу, 
атмосфера терпимості та довіри в арт-терапії, завдяки творчості, багато в чому 
сприяє прийняттю інших такими, якими вони є, а, отже, вирішенню конфліктів 
та миротворенню. Усвідомлення своєї окремості від інших відбувається під час 
занять улюбленою справою, творчою діяльністю, яка дає можливість зрозуміти 
свою цілісність, відмінність від іншого, що відбувається в будь-якому арт-тера-
певтичному процесі. Художня творчість сприяє задоволенню комунікативних 
потреб особистості та ефективному пропрацюванню внутрішнього конфлікту. 

Під час творчої діяльності відбувається активізація певних психологічних 
процесів: змінюється внутрішній досвід людини, ситуація набуває нових смис-
лів, сублімація почуттів приводить до внутрішньої врівноваженості, створення 
творчого продукту сприяє інтеграції і синтезу. Художня експресія не веде до ви-
рішення конфлікту, а створює психологічний простір для реалізації нових уста-
новок. Творчий процес надає можливості для проживання внутрішніх конфлік-
тів, збагачує суб’єктивний досвід, завдяки чому людина вже може обирати інші 
варіанти. Активізація компенсаторних процесів у психіці людини приводить до 
вирішення внутрішньопсихічних конфліктів і сприяє розвитку особистості (Ко-
питін, 1999). У процесі творчості внутрішні конфлікти переживається наново і 
вирішуються. 
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Р.М. Грановська у дослідженні взаємозв’язків творчості й конфлікту стве-
рджує, що суттєва складова будь-якої психотерапії – формування сприятливої 
картини власного життя. Новий погляд на власну історію допомагає людині змі-
нити своє життя і ставлення до світу (Грановська, 2006). 

Арт-терапія не лише сприяє формуванню нового погляду на себе, а і роз-
виває креативність, що є найвищим рівнем психологічного здоров’я: креативні 
люди мають активне творче ставлення до себе і навколишнього світу, розвинену 
поведінкову та емоційну гнучкість, займають творчу позицію, не лякаються тру-
днощів, у них відсутня соціальна фрустрованість і високий показник «Я-транс-
цендентного» (Хухлаєва, 2001). 

Арт-терапія як метод 

Арт-терапія об’єднує два способи використання мистецтва: 1 – рецеп-
тивна форма (пасивна) – сприйняття творів мистецтва, образів, створених ін-
шими (кінофільми, музика, живопис, поезія тощо – видатні твори мистецтва ма-
ють великий зцілювальний потенціал); 2 – творча форма (активна) – творче 
самовираження, власна творчість клієнтів у взаємодії з арт-терапевтом. І в пер-
шому, і в другому способі застосування мистецтва розрізняють різни види арт-
терапії, що засновані на різних видах мистецтва: арт-терапія у вузькому значен-
ні; танцювально-рухова терапія; драматерапія; бібліотерапія; музична терапія. 
Коли йдеться про використання творчого самовираження як терапевтичного фа-
ктору, види арт-терапії розглядаються як творчі модальності самовираження – 
танець, звук, образ, слово. 

Переваги арт-терапії: 
● не має обмежень у використанні: кожна людина (незалежно від свого ві-

ку, культурного досвіду, соціального становища, рівня розвитку інтелекту, стану 
здоров’я) може брати участь в арт-терапевтичній роботі. Арт-терапія не вимагає 
будь-яких здібностей до образотворчої діяльності чи художніх навичок. Естети-
чна цінність творчого продукту клієнта не має значення – важливим є відповід-
ність творчого продукту стану клієнта; 

● є засобом невербального спілкування, що важливо для клієнтів, яким 
важко описати словами свої переживання (психотравмовані, ті, що конфліктують 
один з одним, мають мовні розлади, вікові особливості, особливі потреби тощо). 
Творча діяльність створює умови для зближення людей; 

● є засобом вільного самовираження та самопізнання, має інсайт-орієнто-
ваний характер, передбачає атмосферу довіри, високої толерантності, уваги до 
внутрішнього світу людини. Це сприяє розвитку активної позиції і життєтворчо-
сті людини. 

Отже, арт-терапія здатна допомогти людям, які пережили травматичні по-
дії, перебувають в конфлікті, потребують побудови нових моделей життя. Арт-
терапія є методом відновлення ресурсів особистості, подолання наслідків трав-
матичних подій, побудови нових, більш конструктивних моделей поведінки в 
нових умовах життя, активізації внутрішніх сил людини задля вибору, режисури 
власного життя.  
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Арт-терапія у подоланні наслідків психотравматизації 

У роботі з конфліктами важливо спиратися на ресурсно-орієнтований під-
хід, який апелює до позитивного досвіду людини, завдяки якому мобілізуються 
внутрішні ресурси особистості, сили самозцілення; на творчість у психологічному 
розумінні (як здатність людини створити щось суб’єктивно нове); орієнтуватися 
на спільне і комунікацію як можливість спиратися на інших людей та їхній дос-
від (спільна творчість, розвиток соціальних навичок); на процес, а не на резуль-
тат, і на тілесний досвід людини.  

Одночасно не можна забувати, що конфлікт, а саме його активна стадія, є 
наслідком психотравматизації людини, яку вона відтворює в конфлікті. Ми ви-
ходимо з розуміння психічної травми як шкоди, нанесеної психічному здоров’ю 
людини через інтенсивний вплив несприятливих факторів середовища або гост-
ро емоційних впливів на психіку (Вознесенська, Сидоркіна, 2016). Серед наслід-
ків психотравматизації, що ведуть до конфліктності, є порушення уявлень:  

 про світ (розуміння причин та наслідків, контроль, справедливість), по-
рушення яких проявляються у поведінкових моделях уникнення, намаганні все 
контролювати, болісному відчутті справедливості; 

 про себе (саморегуляція, мораль), порушення яких проявляються в афек-
тивних та реактивних станах, психосоматичних розладах, дисоціаціях, порушен-
нях сприйняття та самоідентифікації, руйнуванні базових переконань та вміння 
радіти життю; 

 про стосунки (доброзичливість, базова довіра, принципи комунікації), 
порушення яких проявляється в недовірі в стосунках, небезпеці опинитися в ста-
ні жертви (Вознесенська, 2018).  

Арт-терапевтичні методи сприяють відновленню довіри у стосунках, зміц-
ненню власної ідентичності, формуванню здорового образу Я, розвитку вміння 
жити «тут і зараз» і радіти кожній хвилині, відчувати кожну мить життя, зустрі-
чати кожну ситуацію впевнено і спокійно, бути толерантним до інакшості. Арт-
терапія також надає можливість зміцнити особистісну стійкість, яка пов’язана зі 
здатністю долати труднощі та можливістю самостійно опанувати травматичні 
переживання, ґрунтується на здоровій самовпевненості, цілеспрямованості, від-
чутті власної реалізованості та потенціалу самореалізації, врівноваженості, доб-
розичливості, особистісній гнучкості та креативності.  
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РОБОТА З ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИМИ КОНФЛІКТАМИ 

Шлях від теперішнього до майбутнього 

Методика передбачає роботу з образами теперішнього та бажаного май-
бутнього і моделювання переходу – містка – до бажаного майбутнього.  

Методика побудована на засадах системних структурних розстановок, 
що орієнтовані на рішення, який ми застосовуємо в арт-терапевтичному фор-
маті. Цей метод розроблений Інзою Шпаррер як метод моделювання системи за 
допомогою замісників задля розгляду структур системи та її вивчення (Шпаррер, 
2011). Будь-яка «модель» робить систему більш наочною. Загальний принцип 
орієнтації на рішення допомагає спиратися на ресурси та формує настанову, з 
якої стає зрозумілим, чого саме хоче людина. Ми пропонуємо роботу, засновану 
на використанні малюнка як об’єкта, що заміщує певні елементи системи (Воз-
несенська, 2015). Створюється модель світу людини, її метафора проблеми. Лю-
дина починає контактувати з власними відчуттями, асоціаціями, переживаннями 
щодо запропонованих позицій, малюнок стає втіленням цих відчуттів. Після роз-
ташування малюнків у просторі, людина займає позицію кожного елемента сис-
теми по черзі, прислухаючись до своїх почуттів, бажань, зв’язків, що відчува-
ються з іншими елементами системи. Аналіз та обговорення зумовлюють краще 
розуміння ситуації. Отже, людина має можливість отримати зовнішню картину 
своєї системи та огляд ситуації у цілому з «мета-позиції».  

Мета – усвідомлення особистісних запитів та ресурсів учасників і вияв-
лення внутрішньоособистісних конфліктів.  

Матеріали: пензлики, гуаш, вода, 2 аркуші паперу А4.  
Завдання: намалювати на першому аркуші свій стан і відчуття себе зараз у 

вигляді будь-яких образів чи абстракцій; на другому аркуші – той стан і відчут-
тя, які є бажаними в найближчому майбутньому.  

Після малювання пропонувалося розмістити малюнки на підлозі простору 
арт-терапевтичного кабінету чи тренінгового залу, якщо робота в групі, знайти 
для них найбільш відповідне місце.  

Наступним кроком – завдання стати на місце першого малюнка (стати на 
нього чи взяти його в руки і стати на це місце), відчути себе, своє тіло, дихання, 
і, за готовністю, рушити в бік другого малюнка, прислухатися до своїх відчуттів 
на місці, де лежить другий малюнок.  

Групове обговорення і зворотній зв’язок щодо вправи передбачають пи-
тання, які стосуються відчуттів щодо кожного малюнка, перешкод, які мали міс-
це під час руху, емоцій і асоціацій, які народжувалися під час малювання, розта-
шування малюнків у просторі, чи руху від малюнка до малюнка. 

Додаткове завдання. За потребою можна намалювати третій малюнок на 
тему шляху від малюнка до малюнка чи «Що між двома малюнками є». 

Соціальний живопис 

Соціальний живопис заснований на методології антропософської худож-
ньої терапії. Було запропоновано техніку акварелі по-мокрому. Ця техніка має 
певні переваги у роботі з вимушеними переселенцями: образи, створені за допо-
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могою акварелі по-мокрому є плинними як життя (Вознесенська, 2015). Від сти-
хійності та непередбачуваності води, що з’єднується з фарбами, а не тільки від 
навичок, вмінь управляти живописним простором та емоційного фону людини 
залежить отриманий результат. Для людини, схильної все контролювати, робота 
по-мокрому, що сприяє створенню розмитих образів без меж, є адекватною з ме-
тою гармонізації та розвитку особистісної гнучкості. Використання акварелі є 
свідченням найбільшої внутрішньої свободи особистості, вона через поєднання 
рідкої фарби з вологим аркушем, що створює розпливчасті контури, «провокує» 
спонтанність в образотворчій діяльності, допомагає відкрито проявити емоції, 
дослідити власні переживання, викликає сильний емоційний відгук, стимулює 
уяву і свободу творчості (Енциклопедичний словник з арт-терапії, 2017). Саме 
тому ця техніка сприяє розвитку креативності, уяви та особистісної гнучкості.  

Сутність техніки акварелі по-мокрому в тому, що аркуш паперу змочується 
водою за допомогою губки з обох боків і «наклеюється» на стіл чи планшет. Ак-
варель, розчинена у воді, наноситься пензликом на мокрий папір. 

Мета: усвідомлення власного Я, відмінностей та спільності з іншими. 
Матеріали: пензлики, вода, губки, один аркуш акварельного паперу А3 на 

кожного, розчинена акварель. Використовуються два з основних кольорів – си-
ній та червоний чи жовтий.  

Завдання: наносити фарбу на вологий папір, створюючи образ, спостеріга-
ти за плинністю образів, зважати на власні відчуття, емоції і почуття.  

Учасники кожної малої групи (5-6 людей) малюють одним і тим самим ко-
льором, і можуть бачити, як відрізняються малюнки один одного. Можна запро-
понувати обговорення в малих групах серед тих, хто малював одним кольором. 

На наступному кроці учасникам було запропоновано малювання пастел-
лю на малюнку аквареллю, який вже став більш-менш сухим. Кожен має можли-
вість обрати один чи два кольори пастелі.  

Суха пастель одночасно припускає м’якість і точність рухів, за її допомогою 
можна створювати лінії, штрихи, які є основою контурів, силуетів. Завдяки цьо-
му учасники отримують можливість відчути опору, передбачуваність навколиш-
нього світу. Пастель надає можливості контролю, створює умови для когнітивної 
переробки травматичного досвіду. Монохромні малюнки, отримані за допомо-
гою акварелі, завдяки пастелі стають насиченими, яскравими, різнокольоровими.  

Така побудова заняття дозволяє викрити внутрішньоособистісні конфлік-
ти, пропрацювати травматичний досвід, вийти за межі звуженого сприймання 
реальності, побачити різнобарв’я людей, світу навколо, визначити кожному своє 
місце в просторі. Робота з «незнайомим» матеріалом заохочує до креативного 
образу дій, експериментування, випробування незвичних рішень, пробуджує ра-
дість творчості, бажання ризикувати і виходити за межі знайомої території. А 
техніка малювання пастеллю по акварельному малюнку часто стає несподіваним 
відкриттям навіть для професійних художників, які ще жодного разу в житті не 
пробували так малювати, і, таким чином, виправдовує себе і як новий досвід. 

Цікаво, що саме соціальний живопис успішно використовується під час 
конфліктів на рівні суспільства – на виставках, масових культурних заходах, яр-
марках, концертах.  
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РОБОТА З МІЖОСОБИСТІСНИМИ КОНФЛІКТАМИ 

Спільна творчість у парах 

Методика передбачає міжособистісну взаємодію на основі різних форм 
спільної творчості і вивчення власних моделей взаємодії у стосунках. Викорис-
товується модифікована для роботи з групою авторська методика «Тристадійна 
робота з подружжям», описана раніше (Вознесенська, 2012). Методика заснована 
на оригінальній концепції групової активності Л.І. Уманського. Автор запропо-
нував типологію спільних діяльностей за критерієм співвіднесення між індивіду-
альними вкладами учасників, згідно якої є такі види спільної діяльності: 

1. спільно-індивідуальна діяльність: кожен учасник робить свою роботу ві-
дносно незалежно від іншого (напр., кожен має своє завдання); 

2. спільно-послідовна діяльність: завдання виконується послідовно кожним 
з учасників (наприклад, конвеєрний тип виробництва);  

3. «спільно-взаємодіюча» діяльність: завдання виконується при безпосере-
дньої взаємодії між усіма членами групи (наприклад, спортивні команди, наукові 
колективи) (Уманський, 1975). 

Мета: усвідомлення власних здатностей до співпраці і спільної діяльності, 
власних моделей поведінки у взаємодії. 

Матеріали: пензлики, вода, губки, 2 аркуші акварельного паперу А4, і один 
А3 на кожного, розчинена акварель (три основні кольори).  

В методиці використовується техніка акварелі по-мокрому, описана вище. 
Учасникам пропонуються основні кольори – жовтий, синій та червоний, з яких 
можна через змішування створити всі інші. Робота відбувається в три стадії.  

Перша стадія. Учасникам пропонується спільно-індивідуальну діяльність. 
Велику групу можна поділити на малі групи по 3-6 осіб. Після підготовки і не-
глибокого розслаблення, кожен учасник отримує один колір і починає ним ма-
лювати. Робота проводиться мовчки з метою занурення у свої власні почуття. 
Коли певна кількість паперу вже заповнена кольором, учасникам пропонується 
помінятися фарбами по колу. І потім ще один раз. Отже, кожен учасник малює 
трьома основними кольорами.  

Зазвичай, як з’ясовується під час обговорення, деякі хотіли саме той колір, 
який вони отримали, але після певного часу малювання, вони стомилися від очі-
куваного кольору, і стали бажати вже іншого, дивлячись на чужі роботи. Інші, 
навпаки, отримали інший колір, ніж бажали, що їх на початку обурило. Це свід-
чіть про відкритість/ закритість людини до того, що пропонує життя, про особи-
стісну гнучкість та нетолерантність до невизначеності, яка є індикатором стійко-
сті до стресу, здатність пристосуватися чи – навпаки – підвищену потребу конт-
ролювати зовнішній світ, що може свідчити про травматичні переживання чи 
конфлікт. Якщо людина знаходить в собі сили прожити ці почуття – відраза до 
отриманого кольору зникає, він починає подобатися, і малювання ним приносить 
задоволення. Іноді певні негативні почуття викликає необхідність перейти до 
іншого кольору. Травмовані люди сприймають вторгнення другого кольору як 
порушення особистісних меж, так проявляється недовіра до світу, викликана 
травмівними подіями. Коли до розпочатого одним кольором малюнка додається 
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новий колір, у фантазії клієнта часто виникає новий смисловий зв’язок, який він 
потім розвиває в наступному малюнку, що може сприяти пропрацюванню трав-
матичних переживань – пошуку і знаходженню нових смислів минулих подій. 

Друга стадія. В малюванні застосовується спільно-послідовна діяльність 
учасників. Після неглибокого розслаблення та концентрування уваги на відчут-
тях свого тіла, учасники на новому підготовленому аркуші паперу починають 
малювати тим кольором, який використовували останній на попередньому ма-
люнку. Коли творча активність зменшується, їм пропонується помінятися місця-
ми по колу, забираючи з собою для малювання свою фарбу. Отже, кожен стає 
продовжувачем малюнка першого автора, а його малюнок завершує вже інший. 
Результат творчості вже є спільним. Зміна місць застосовується ще задля того, 
щоб кожен малюнок був зроблений у трьох кольорах, які змішуючись дозволяли 
отримати ще як мінімум три – помаранчевий, зелений та фіолетовий. Після твор-
чості кожен повертається до того малюнку, який він починав. 

У нашому досвіді, деякі учасники більше уваги приділяють не тому малю-
нку, який вони домальовували, а тому, який вони починали, а інші –закінчували. 
Це є індикатором потреби в контролі діяльності інших як наслідку психічної тра-
вми чи конфлікту. Спостерігаються випадки, коли завершення малюнка іншого 
повністю змінює його смисл, що може свідчити про схильність до конфліктів, 
нездатність людини побачити точку зору та потреби іншого – ані в малюнку, ані 
в реальності. У деяких випадках – навпаки – через занадто обережне ставлення 
до малюнка іншого людина відмовляється від власного самовираження, погоджу-
ється на те, що їй не підходить. Такий стиль поведінки у стосунках призводить 
до серйозних проблем у спілкуванні, накопичення невдоволення і – іноді – до 
вибуху емоцій чи розвитку психосоматичних розладів. 

Третя стадія. Пропонується спільно-взаємодіюча діяльність. Згідно за-
конам розвитку групи третя стадія відповідає спільній діяльності, що передбачає 
постійну взаємодію членів групи. Учасники діляться на двійки і їм пропонується 
для спільної творчості один аркуш паперу на двох. Вони спільно, але не розмов-
ляючи між собою, готують папір до малювання, кожен отримує свій колір і по-
чинає взаємодіяти на спільному аркуші за допомогою ліній, плям, форм.  

Коли учасники вдовольняються взаємодією, можна переходити до обгово-
рення отриманого досвіду, поділитися враженнями і, дивлячись на малюнок, на-
звати той тип взаємодії, який вони застосовували. У груповій роботі це особливо 
цікаво тому, що уся група надає зворотній зв’язок, підбирає найкращу назву вза-
ємодії, що проявилася в зображенні, і можна побачити різні види взаємодії.  

Отже, застосування цієї методики за допомогою техніки акварелі по-
мокрому дозволяє кожному усвідомити власні моделі взаємодії з партнером, до-
слідити різні форми взаємодії – діалог, злиття, протистояння тощо.  

Робота з протилежностями 

Робота з образами протилежностей сприяє виходу за межі сприймання сві-
ту як «чорно-білого», що є притаманним людині під час конфлікту. Методику 
«Драматична арена» запропонував О.І. Копитін (Копытин, 2002). Вона базу-
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ється на механізмі проекції: будь-яка людина, навіть не підготовлена, проектує 
на творчій продукт свої внутрішні конфлікти.  

Мета: усвідомлення власних способів поведінки в конфліктних ситуаціях, 
пошук оптимальних способів реагування та їхнє пропрацювання.  

Матеріали: аркуш ватману А1, широкий вибір матеріалів для творчого 
втілення у реальність візуального образу (матеріали для малювання, для ство-
рення колажу, пластичні матеріал). 

Група поділяється на дві підгрупи в будь-який спосіб. 
Завдання: кожна підгрупа створює один із образів, запропонований веду-

чим теми, що містить протилежності, протиставлення двох точок зору або поча-
тків (наприклад, «Сонце та гроза», «День і ніч», «Добро та зло», «Чоловіче та 
жіноче», «Малюма і такете», «Світ і темрява», «Хаос та порядок»). Яка група 
працює з яким образом визначає ведучий або за допомогою жереба. Після робо-
ти з образом кожна підгрупа має затвердити у взаємодії з іншою підгрупою вер-
ховенство або перевагу пов’язаних з її роллю якостей. 

Кожна підгрупа працює окремо від іншої, вони формулюють свою роль, її 
якості, переваги, обговорюють, як збираються реалізовувати цю роль, загальну 
концепцію, хто який образ малює. 

Потім учасники підгруп обирають матеріали і створюють окремі образи, 
які в них асоціюються з обраними рисами, після чого підгрупи збираються разом 
і переносять створені ними образи на спільний аркуш паперу (на підлозі, чи при-
кріплений до стіні) доти, поки всі не будуть відчувати завершеність і цілісність 
композиції. Межі індивідуальних робіт чи роботи кожної підгрупи в спільному 
просторі (на великому аркуші паперу) заздалегідь не позначені.  

Обговорення: важливо обговорити не лише кінцевий творчий продукт, а й 
увесь хід роботи: чи вдалося створити цілісну композицію, які були емоції під 
час роботи, чи вдалося діяти разом тощо. 

Під час використання цієї методики часто виникають конфлікти (міжосо-
бистісні, міжгрупові, внутрішньогрупові між групою і окремою особистістю) і 
кінцевий результат залежить від здатності учасників до конструктивної взаємо-
дії. Методика мало структурована, передбачає високий ступень незалежності від 
ведучого. Крім того, під час створення спільного образу з індивідуальних, може 
бути вихід за особистісні межі, вторгнення в простір інших, що може викликати 
конфлікт.  

Наш досвід також стосується використання модифікованого варіанта ме-
тодики «Драматична арена» О.І. Копитіна, коли підгрупи створюють у просторі 
арт-терапевтичного кабінету інсталяції з будь-яких об’єктів. Інсталяція (від 
англ. to install – встановлювати) – форма (жанр) сучасного авангардного мистец-
тва, що використовується як техніка в арт-терапії. Інсталяція – це просторова 
композиція, що створюється з різних елементів (предметів, матеріалів, готових 
виробів), які організовані в просторі і поєднані загальною ідеєю, або простір, що 
автор організує за власним бажанням, який має певне художньо-смислове зна-
чення. Процес її створення – це монтаж, побудова композиції з набору окремих 
готових деталей. Елемент інсталяції може бути наділений іншим символічним 
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навантаженням, ніж ця річ має в буденній реальності (Енциклопедичний словник 
з арт-терапії, 2017).  

Потужний вплив інсталяції на почуття та емоції людини пояснюється як її 
тривимірністю, що додає їй більший набір засобів впливу, так і тим, що кожна 
деталь, кожен елемент мають певне символічне наповнення, кожен глядач ба-
чить свої сенси в інсталяції. Саме через різноманітність елементів інсталяції, їх 
колір, форму, фактуру, матеріал можна пізнати самого себе.  

При використанні інсталяції клієнту пропонується створити композицію з 
будь-яких готових предметів, елементів на певну тему. Інсталяція знімає страх 
перед творчістю, тому що її може створити кожний, для цього не потрібно вміти 
малювати. У роботі з комунікативними проблемами інсталяція допомагає налаго-
дити контакт між клієнтом та групою завдяки безпосередній залученості глядача.  

Отже, дві інсталяції, створені різними підгрупами, розташовуються у прос-
торі арт-терапевтичного кабінету чи тренінгової зали, вони можуть перетинатися 
чи бути окремими одна від однієї. Обговорення складається з питань щодо проце-
су створення образу і щодо результату роботи як своєї, так й іншої підгрупи.  

Лінії конфлікту 

Лінія є одним із основних елементів символічного вираження в мистецтві, 
разом з формою, кольором, за допомогою її можна відобразити переживання і 
внутрішній світ. Але під час створення ліній, люди діють майже несвідомо. А 
лінія може символізувати й життєвий шлях в цілому і його певний етап.  

Методика створена Людмилою Лєбєдєвою і застосовується як в групі до 
15 людей, так й індивідуально (Лебедева). У методиці пропонується промалюва-
ти одну і ту ж ситуації двічі, але з використанням різних рук. Вважається, що не-
робоча рука відповідає за несвідоме, отже, малюнок, створений цією рукою 
менш контролюється свідомістю, більш імпульсивний, емоційний. Змінюючи 
руку, можна порівняти те, що усвідомлено в конфлікті, і те, що є реальним, але 
неусвідомленим. Кожна лінія стає «шляхом», «слідом» ролі кожного учасника 
конфлікту в цій події. Адже, малюючи за себе і за опонента, автор все одно відо-
бражає власне бачення конфлікту. Відсторонюючись від малюнка, вивчаючи лі-
нії, можна відкрити для себе правду. 

Матеріали: білий папір А4, фломастери (можливо використати кольорові 
олівці, воскову пастель), скотч, пластилін, біла глина, фольга.  

Мета: викрити приховані аспекти конфлікту і усвідомити власну роль у 
цьому конфлікті, відреагувати притиснуті під час конфлікту почуття. 

Завдання: на аркуші паперу, прикріпленому до столу, намалювати конфлік-
тну ситуацію як «розмову двох ліній». Кожен має два фломастери (олівці) різного 
кольору: у провідній руці – фломастер, що позначає лінію поведінки у конфлікті 
автора, у протилежній – не робочій руці – той, що символізує поведінку опонента 
(супротивника) в конфлікті. За допомогою фломастерів потрібно зобразити дина-
міку конфліктної ситуації за допомогою ліній, не відриваючи фломастери від па-
перу. Після завершення малюнка, аркуш перегортається і відкладається.  

На іншому малюнку пропонується зобразити ту ж саму конфліктну ситуа-
цію, помінявши фломастери в правій та лівій руках місцями (колір, обраний при 
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створенні першого малюнка, зберігається). На наступному етапі малюнки порів-
нюються, можна скласти розповідь від «імені» кожної лінії, відповісти на питан-
ня щодо побачених в малюнку символів, усвідомити те, що залишалося прихо-
ваним під час конфлікту. Важливо звернути увагу на характер ліній та їхнє роз-
ташування стосовно одна одної, місця перетинання, зіткнення, розбіжності, що 
свідчить про взаємодію, активність, пасивність учасників конфлікту. 

Останній етап – створення з різних пластичних матеріалів виходу з ситуа-
ції – метафоричних образів себе і опонента в результаті конфліктного протисто-
яння. Після цього можна побудувати діалоги між лініями і скульптурними обра-
зами, що може прояснити певні нюанси конфлікту.  

Іноді в учасників з’являється бажання зруйнувати створені образи, що мо-
жна розглядати як вивільнення затиснених під час конфлікту емоцій. Фольга – 
специфічний матеріал для ліплення, який добре тримає форму, але легко руйну-
ється (див. Енциклопедичний словник, 2017).  

Обговорення не передбачає розповіді про сутність і причини конфлікту. 
Ідеться про процес створення малюнків і скульптур, емоцій, поведінці в конфлі-
ктній ситуації, пропонується відповісти на питання щодо вирішення конфлікту, 
розуміння його причин і наслідків, власної ролі і ролі опонента в конфлікті. Мета 
обговорення полягає в усвідомленні й трансформації травмівних переживань у 
ресурсні, взятті на себе своєї частини відповідальності за свою поведінку в кон-
фліктній ситуації, розумінні природи власних переживань під час конфлікту, їх-
ньої ролі в житті і стосунках з іншими, побудові конструктивних стратегій спіл-
кування в майбутньому.  

Після обговорення за потребою можна внести зміни в створені образи, 
трансформувати їх, вчинити зі своїми малюнками так, як хочеться. Бажання 
знищити малюнок може свідчити про все ще сильні почуття, пов’язані з конфлі-
ктом, чи усвідомлення власної ролі в ініціюванні конфлікту. 

Робота з актуальним міжособистісним конфліктом 

Коли людина розуміє власні моделі взаємодії, група перейшла на стадію 
розвинутої, є достатній рівень внутрішньогрупової довіри є можливим робота з 
гострим конфліктом і пропрацювання моделей вирішення конфліктів. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Викладену методику можна використовувати лише за 
наявності професійної освіти психолога і досвіду психотерапії задля запобігання 
ретравматизації учасників і ескалації конфлікту.  

Задля роботи з конфліктами учасникам конфлікту можна запропоновано 
модифіковану методику Хелеен Шульд та Егберта Хулсхофа, викладачів кафед-
ри арт-терапії Університету професійної освіти Арнхема і Ніймегена в (Шульд, 
Хулсхоф, 2007).  

Мета: робота з актуальним конфліктом (відреагування почуттів, пов’яза-
них із конфліктами, вивільнення накопиченого гніву, напруги в стосунках).  

Матеріали: пензлики, вода, 2 аркуші щільного паперу А3 на кожного, гу-
аш, акварель, пастель та інші матеріали для малювання. 

Робота має кілька етапів.  
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Першій етап. Учасники за допомогою будь-яких матеріалів (пастель, фар-
би) створюють малюнок, отримуючи задоволення від процесу творчості. На 
цьому етапі важливо дати кожному потрібний час на творчість.  

Другий етап. Завдання: Після того, як всі закінчили малювання, учасникам 
пропонується обрати собі партнера та віддати йому малюнок. Коли реальних кон-
фліктів у групі немає, можна віддати малюнок тому, кому хочеться. У реальних 
конфліктних групах можна запропонувати обмінятися малюнками з опонентами. 
Після цього робота відбувається в парах, але в групі важливим є одночасна пое-
тапна робота, тому група чекає всіх задля продовження роботи. Кожен детально 
розглядає малюнок партнера. Завдання: знайти місце на малюнку (приблизно 5х5 
см), яке найбільш подобається. Метафора цього етапу – почути думку іншого, 
знайти в його позиції щось прийнятне, те, із чим можна погодитися. Під час реа-
льних конфліктів завдання може бути переформульованим – знайти місце, яке 
найменш не подобається, чи не викликає відрази.  

Третій етап. Завдання: знищити увесь малюнок, крім обраного фрагменту. 
Цей етап завжди викликає в учасників багато почуттів – гнів, вину, сором, обра-
зу, у першу чергу, спрямованих на ведучих заняття. Саме такі почуття виника-
ють і під час конфлікту. Малюнок іншого часто сприймається як частина його 
особистості, творчість – продовження людини. Знищення малюнка партнера су-
проводжується спротивом у групі, особливо, коли реальних конфліктів у групі не 
має, в учасників не має потреби в знищенні партнера, вивільненні власного гні-
ву. Тоді способи знищення використовуються м’які – наприклад, замалювати. 
Ведучий має наполягати на повному знищенні роботи опонента – розірвати, роз-
різати, спалити. Це є важливою складовою вивільнення гніву – дозволити собі 
бути злим, дозволити собі відчувати гнів. Для рухів руками, задіяними у процесі 
розривання паперу, необхідно активізувати м’язи, «відповідальні» за гнів, тобто 
з’являється можливість виходу гніву, злості, агресії через тілесні рухи. Констру-
ктивне вирішення конфлікту, обговорення позицій можливо лише після відреа-
гування прихованих злості, гніву.  

Четвертий етап. Творча діяльність учасників спрямована на створення 
нового малюнка на основі фрагменту знищеного. Учасникам пропонується ар-
куш паперу А3 і завдання – знайти на цьому аркуші найкраще місце для фраг-
менту знищеного малюнка і створити новий на основі цього фрагменту. Цей етап 
демонструє моделі виходу з конфлікту. Його символізм полягає в тому, що ство-
рюється щось принципово нове, і водночас враховано ідеї кожного, бо кожен 
малюнок – це спільна творчість (фрагмент знищеного + створений новий). У су-
перечці народжується новий шлях до порозуміння.  

Обов’язковим є обговорення кожного етапу роботи та надання емоційного 
зворотного зв’язку, висловлення почуттів та відчуттів, які супроводжували ко-
жен етап творчої діяльності.. Обговорення може відбуватися у парах або у вели-
кій групі. Під час обговорення важливо почути думку кожного з пари про обидва 
малюнки – який фрагмент був обраний, чому, чи подобається він автору, чи по-
добається новий малюнок обом – і автору, і автору фрагмента.  
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СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЗАДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ 

Спільна творчість – неповторний за характером здійснення та отримани-
ми результатами, творчий процес, в якому беруть участь та певною мірою взає-
модіють кілька учасників. Специфічною ознакою цього процесу є те, що він мо-
же здійснюватись лише в разі налаштованості його учасників на взаємодію й мі-
німальній здатності до «творчої комунікації» як прояву «суб’єкт-суб’єктної» вза-
ємодії. Необхідною умовою останньої є усвідомлення іншого як самоцінного, 
унікального та визнання його права на самостійну активність. У процесі спільної 
творчості доводиться рахуватися з іншими учасниками взаємодії, оскільки їх на-
міри і бажання можуть відрізнятися від власних.  

Дуже важливим на етапі виходу з конфлікту є об’єднання учасників групи 
задля досягнення спільної мети. Робота в групах, спільна художня діяльність не 
лише допомагає знайти вихід важким почуттям, сприяють самовираженню, а ще 
й сприяє налагодженню комунікації, що особливо важливо під час конфліктів, 
дозволяє отримати підтримку інших, розширити свої поведінкові моделі, і, вод-
ночас, стати творцем, створити щось нове і прекрасне. Це дає ресурс довіри до 
інших одночасно з усвідомленням і реалізацією власних бажань та потреб, ре-
сурс для інтеріоризації отриманих навичок в життя кожним.  

Аплікація 

Наступну методику можна пропонувати учасникам, лише коли відредаго-
вані складні почуття гніву, страху, вини, що виникали під час конфлікту, дослі-
джені власні моделі поведінки під час конфлікту і стилі виходу з нього.  

Аплікація (від лат. applicatio – прикладання) – техніка образотворчого ми-
стецтва, заснована на накладенні і закріпленні різних форм, фрагментів на іншо-
му матеріалі, який є фоном. Аплікація може бути складена з паперу, тканини, 
або різних природних матеріалів. Аплікація – це різновид колажу. Але якщо в 
колажу можуть використовуватися різні деталі і фрагменти, то в аплікації здебі-
льшого використовують однорідні.  

Мета: з’ясування якості виходу з конфлікту, подолання наслідків конфлі-
ктної ситуації, навчання спільній взаємодії після конфлікту. 

Матеріали: ватман А1, клей і шматочки кольорового крепированого (на-
півпрозорого гофру) паперу (можна використовувати кольорову кальку) розмі-
ром приблизно 1,5х1,5 см. 

Завдання: визначити за 1 хвилину тему спільної аплікації та потім її ство-
рити, не розмовляючи між собою. Велику групу можна поділити на малі групи 
по 5-6 осіб за бажанням.  

За допомогою аплікації можна досягти вирішення кількох завдань. Велика 
кількість маленьких шматків символізує зруйновану картину світу, що розколов-
ся на безліч фрагментів під час конфлікту. По шматочках збирається цілісний об-
раз, який має яскраві кольорові відтінки. Спільна творчість сприяє отриманню дос-
віду взаємопідтримки, опори, відновлюється цілісне сприйняття реальності, де є 
місце кожному погляду, кожній думці, де можна разом існувати, взаємодіяти та 
творити. Окрім цього, важливим є налагодження взаємодії в командах; усвідом-
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лення внеску кожного в спільну роботу. Результат є великим ресурсом для учасни-
ків спільної творчості. 

Для людей, які травмовані, брали участь в конфлікті (особливо, задіяних у 
макросоціальний конфлікт – політичний, міждержавний, міжнаціональний), по-
зитивний ефект матиме різні види ручної праці, прикладного мистецтва, руко-
ділля. Такі форми роботи заспокоюють, відповідають культурному контексту, 
допомагають встановити контакт один з одним; повторення рухів, необхідне для 
таких робіт, сприяє взаємодії правої та лівої півкуль головного мозку. Груба та 
дрібна моторика допомагає структурам мозку створювати нові зв’язки, замість 
порушених під час травмівної події чи конфлікту. Концентрація, необхідна для 
створення аплікації з дрібних шматочків паперу, важлива для переорієнтації та 
протидії дисоціативним станам. Результати приносять задоволення, сприяють 
відчуттю своєї ефективності і виходу з ролі жертви, що знижує рівень стресу і 
розширює межі зони комфорту. Переживання спільної праці як приємного досві-
ду може сприяти перетворенню похмурих картин минулого. 

«Світи» 

Методика «Світи» має такі завдання:  
 спільне творення нового;  
 сприймання власних потреб; 
 сприймання потреб інших та групи в цілому, розвиток уваги до інших, ві-

дчуття «Я» та «Ми»; 
 тілесний досвід малювання на великих аркушах.  
Матеріали: великі аркуші паперу (рулон паперу шириною 1 м, довжиною 

– біля 10 м), масляна та суха пастель. Папір має бути зафіксований скотчем.  
Завдання: на першому етапі учасники, рухаючись уздовж аркуша паперу, 

тримаючи у руках один чи два олівця пастелі, малюють лінії – каракулі. На цьо-
му етапі важливим є рух учасників та участь кожного. Коли «каракулі» готові, 
пропонується детально їх вивчити та знайти образи. Використовується метафора 
«спільного світу» – світу, який ми всі творимо разом. Наступне завдання – роз-
фарбувати цей світ, використовуючи знайдені образи, за допомогою пастелі. 
Тренери брали участь у малюванні разом із учасниками тому, що це – спільний 
світ, нас всіх разом. Учасники мали можливість змінювати місце, переміщатися в 
просторі і малювати на інших ділянках малюнка. Отже, один починав – інший 
закінчував образ, додавав деталей, яскравості. У цій роботі актуальною є тема 
особистісних меж учасників, що є важливою в роботі з конфліктом. 
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МЕДІА-АРТ-ТЕРАПІЯ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ 

Розвиток медіа-арт-терапії є природним на сучасному етапі розвитку арт-
терапії – постмодерністському. Постмодерністська арт-терапія – методологі-
чний підхід в арт-терапії, заснований на постмодерністській філософії, науці, ку-
льтурі. С. Альтер-Мурі визначає такі особливості постмодерністської арт-терапії 
як: діалогічність спільної реальності психотерапевта та клієнта з використанням 
візуальних образів, що наділяються певними смислами; відмова від єдиних зна-
чень символів; увага до культурної ідентичності клієнта та «інтеграція особистої 
терапії та суспільних проблем, соціальних дій клієнта» (Alter-Muri, 1998). Отже, 
медіа-арт-терапія є відображенням обов’язків людини перед суспільством.  

Медіа-арт-терапія: визначення, сутнісні ознаки, особливості  
та механізми застосування 

Назва методу «медіа-арт-терапія» складається з трьох слів, які разом ство-
рюють одне нове:  

 медіа – це канали, інструменти та пристрої технологічного характеру для 
збереження та передачі інформації. В інформаційному світі саме обмін інформа-
цією є необхідною складовою життя, отже, медіа-технології є посередником 
людської діяльності, засобом комунікації, умовою людської активності; 

 арт – форма усвідомлення та відбиття дійсності (внутрішньої чи зовніш-
ньої по відношенню до автора) в свідомості людини в формі конкретних почут-
тєвих художніх образів відповідно до певних естетичних ідеалів. Мистецтво – це 
засіб пізнання світу і виховання – політичного, морального, художнього; 

 терапія (від грец. therapéia, θεραπεία – зцілення, лікування) – процес 
зняття чи усунення проявів будь-якого захворювання, нормалізація порушених 
процесів життєдіяльності, одужання, відновлення здоров’я.  

Отже, медіа-арт-терапія передбачає в якості засобів та простору для зці-
лення особистості за допомогою мистецтва сучасні системи комунікації. Розви-
ток медіа-арт-терапії є можливим завдяки розвитку інформаційного типу куль-
тури, з характерними для неї відкритістю, множинністю, мультикультуралізмом, 
віртуальністю, невизначеністю, глобалізацією світу. Медіа-арт-терапія – це не 
лише медіа-арт в терапії, а це й будь-які медіа в арт-терапії, що застосовуються 
для творчого процесу (Вознесенська, 2017). І це – два способи використання ми-
стецтва в терапії: 1 – рецептивний (пасивний) – сприйняття творів медіа-арту, 
кіномистецтва, фото тощо – видатні твори мають великий зцілювальний потен-
ціал; 2 – творчий (активний) – творче самовираження, власна творчість клієнтів з 
використанням медіа, створення медіа продуктів у взаємодії з арт-терапевтом.  

Відомими видами допомоги особистості є фототерапія та кінотерапія. В 
обох випадках застосовуються певні інформаційні технології, але здебільшого в 
світовій практиці вони використовуються в рецептивній формі – як зцілення че-
рез сприйняття медіа-контенту. Ми пропонуємо застосовувати активні форми 
зцілення – створення власного медіа-контенту, медіатворчість з метою самови-
раження. Мультимодальність віртуального простору дозволяє оживити свою іс-
торію, свою казку, створюючи анімацію (хоча б Gif), чи просто його озвучити за 
допомогою електронної музики, що відповідає властивостям арт-терапії. 
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Під час впровадження медіа-засобів у терапевтичний процес полегшується 
встановлення контакту через звичність, навіть буденність медіа-технологій. 
Майже щодня люди роблять фото, створюють story telling, self-promotion, які є 
формами мережевого мистецтва, висловлюють свої переконання за допомогою 
демотиваторів в соціальних мережах художня експресія реалізується завдяки 
величезному творчому потенціалу сучасних медіа-засобів. Невербальна мова об-
разів допомагає арт-терапевту чи іншим зрозуміти людину. Завдяки звичності 
медіатворчості знімаються бар’єри та страхи перед творчістю («я не вмію малю-
вати», «я не митець», «в мене не вийде» і т. і.). Арт-терапія у такій формі не від-
лякує, її можливо застосовувати в домашніх умовах – з власних світлин зробити 
фотоколаж, запросити друзів для створення власного анімаційного фільму, щоб 
відзначити важливу подію чи відсвяткувати день народження.  

Впровадження медіа-арт-терапії створює можливості для роботи з тими, 
хто не може за певних обставин брати участь в арт-терапевтичній групі, ділитися 
переживаннями та висловлювати власні думки. Навіть з тими, хто перебуває на 
території, непідконтрольній Україні. Це сприяє адаптації та реадаптації людини 
у спільноті, включає тих, хто відрізаний від рідної країни до життя українського 
суспільства, створює умови для соціальної активності, що є ознакою медіа-арту 
взагалі, і, таким чином, формує активну життєву позицію людини.  

Зворотній зв’язок також є важливим в медіа-арт-терапії: завдяки новим 
формам творчості миттєво відбувається формування нових смислів, легше усві-
домлюються проекції на продукти власної творчості. Поширення продуктів ме-
діа-творчості в мережі Інтернет дозволяє отримати емоційну підтримку, прий-
няття, визнання цінності та значущості кожного. Завдяки інтернет-технологіям 
медіа-арт-терапія сприяє розширенню комунікативних стратегій та дій людини, 
відбувається міжособистісне научіння. 

Механізмами терапевтичного впливу в медіа-арт-терапії є: катарсис, 
творче самовираження (з новими можливостями медіа), емоційна підтримка (від 
друзів і навіть незнайомих людей через «вподобання», яка може значно зростати 
за умови поширення продуктів власної творчості в мережі Інтернет), усвідом-
лення власної унікальності, групова ідентифікація (відчуття приналежності до 
спільноти), усвідомлення цінності спілкування та спільної творчості, проекція, 
рефлексія, усвідомлення та побудова нових смислів. Розвиток медіакомпетент-
ності в процесі медіатворчості приводить до підвищення самооцінки, налаго-
дження спілкування. Це є дуже важливим у роботі з психотравматизацією. 

Крім того, використання арт-терапевтичної методології створює можливо-
сті для фасилітації «виходу» медіаспоживачів з ролі «пасивних споживачів» ме-
діапродукції, що особливо важливо під час інформаційної війни. Розвиток медіа-
компетентності у процесі медіатворчості зумовлює підвищення самооцінки, 
налагодження спілкування. Використання медіа-арт-терапії дозволяє отримати 
навички розпізнавання засобів медіавпливу, медіаманіпуляції, підвищити свою 
медіакультуру, завдяки чому протидіяти в подальшому житті медіатравматизації, 
здійснювати профілактику психоемоційних порушень, сприяє розвитку рефлек-
сивної позиції під час взаємодії з медіа. Це є важливим кроком на шляху форму-
вання здорової, активної та свідомої особистої позиції стосовно медіа.  
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Завданнями вправ з медіа-арт-терапії є, у першу чергу, розуміння можли-
востей новітніх технологій в інформаційному суспільстві та навчання засобам і 
методиці створення медіа-контенту, в тому числі, спрямованого на вирішення 
конфліктів та миротворення. Спільна творчість сприяє отриманню досвіду взає-
мопідтримки, опори, відновлюється цілісне сприймання реальності, де є місце 
кожному погляду, кожній думці, де можна разом існувати, взаємодіяти та твори-
ти. Крім цього, важливим є налагодження взаємодії в командах; усвідомлення 
вкладу кожного в спільну роботу. Результат є великим ресурсом для учасників 
спільної творчості. Цей етап виявляється найбільш емоційно позитивним в пере-
живаннях учасників групи. 

Інша реальність анімації – вихід за межі можливого 

Анімація – знайомий всім з дитинства вид телеекранного мистецтва. Ані-
мація з’явилася на два десятиріччя раніше класичного кінематографу і до сього-
дні обумовлює сучасну екранну реальність. В анімації використовується прин-
ципово інша організація виробничого процесу: зйомка окремими кадрами. Це 
розширює межі експериментів та можливості втілення вигаданих образів.  

Спочатку ідея створення анімації викликає зазвичай суперечливі почуття, 
адже «мультики» – це дитяча забава. Але потім більшість учасників зачарову-
ються процесом і навіть проводять вільний вечірній час в пошуках звукоряду для 
озвучування, різними варіантами монтажу тощо. Перший показ фільму іншим 
викликає тремтіння від захоплення і захват. І часто людям важко повірити, що 
вони це зробили самі.  

Образотворча діяльність у багатьох випадках є дуже важливим інструмен-
том комунікації, надаючи людині можливість вибудовувати більш гармонійні 
стосунки із зовнішнім світом. Але в створенні анімації це не лише образотворча 
діяльність, це й драматерапія, і часто – робота з тілом, і з музикою.  

Учасники можуть спробувати себе в ролях сценаристів, режисерів, аніма-
торів, операторів, монтажерів, режисерів по звуку тощо. Кожна з ролей має свої 
особливості, розкриває певні якості учасників. Режисер має бачити увесь фільм, 
він знаходиться в метапозиції, визначає окремі сцени. Його роль можна визначи-
ти як роль керівника проекту. Для оператора анімаційного фільму важлива увага, 
ретельність, акуратність. А той, хто робить монтаж – має дуже творчі завдання: 
визначити довжину кожної сцени, її емоційну насиченість тощо, так само як й 
звукорежисер, який накладає звук на готовий відеоряд. А крім цього, зазвичай 
все це – новий досвід для всіх.  

Під час завдань із медіа-арт-терапії важливими є не лише спільна творчість 
і взаємодія, а ще і можливість отримати результат – створити щось прекрасне і 
поділитися цим з іншими. Це дає ресурс взаємопідтримки та довіри одночасно з 
усвідомленням і реалізацією власних бажань та потреб, ресурс для інтеріоризації 
отриманих навичок в життя кожним.  

Анімація може бути малюнковою, паперовою (як аплікація), пластиліно-
вою тощо. Останнім часом у роботі з конфліктами та миротворенням найчастіше 
ми працюємо з пластиліном. Пластилін був обраний як матеріал, який найкра-
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щим чином сприяє відреагуванню сильних почуттів, пов’язаних із конфліктами 
та травмами війни, – страху, злості, відрази тощо.  

Пластилін часто використовується для роботи з агресією, фобіями, страха-
ми та фрустраціями, що так важливо, наприклад, для психотравмованих людей, 
позбавлених можливості виражати свої почуття або ж наповнених страхами. За-
вдяки такій роботі відбувається відреагування негативних емоційних станів за до-
помогою маніпулювання з цими матеріалами, знижується вірогідність аутоагресії, 
насильства з боку клієнта стосовно інших. Результатом буде зменшення тілесної 
напруги, зміна емоційної, можливість «зустрічі» із неприємними переживаннями. 
Усвідомлення тілесних змін у процесі роботи з пластиліном допомагає клієнту 
інтегрувати отриманий в психотерапії досвід. Пластилін не вимагає значних фізи-
чних зусиль; сприяє створенню конкретних образів; яскраві кольори сприяють 
активізації фантазії та прояву спонтанності; дає можливість відтворювати у твор-
чому продукті будь-які теми. Саме це посилює усвідомлення та відреагування 
емоцій і почуттів. Створені з пластиліну образи можуть досить легко і в будь-який 
час бути модифікованими, що надає можливості для змін і трансформацій, дає 
можливість відчути контроль над ситуацією та на практиці здобути знання щодо 
права на помилку. Ці властивості пластиліну визначили його задля вирішення за-
вдання тренінгу – подолання наслідків психічних травм учасників, оволодіння но-
вими навичками, створення анімації, спрямованої на миротворення.  

Ідея, герой, сюжет – з чого складається анімаційний фільм  

Робота зі створення анімаційного фільму складається з чотирьох етапів 
(Голубєва, 2012).  

Першій етап – підготовчий – має на меті розробку ідеї, сценарію, режису-
ри. На цьому є етапі визначаються герої майбутнього фільму. Наприкінці цього 
етапу кожен учасник групи має більш-менш чіткий внутрішній образ майбутньо-
го фільму. Ідею погоджено усіма учасниками групи. Таким чином, кожен має 
свій вклад в розробку сценарію. На цьому етапі арт-терапевт структурує процес 
«народження» ідеї і сценарію таким чином.  

Як приклад наведемо заняття зі створення анімаційного фільму на тренін-
гу «Арт-терапевтичні техніки у вирішенні конфліктів і миротворенні» у проекті 
«Голос жінки має силу», що реалізується громадською організацією «Фундація 
прав людини» та фінансується Інститутом міжнародних культурних зв’язків 
(Institut für Auslandsbeziehungen) коштами Міністерства закордонних справ Ні-
меччини (Auswärtiges Amt), що відбувся в червні 2018 року. Тема анімаційного 
фільму визначалася темою тренінгу – конфлікт та миротворчість.  

Всі учасники групи мали написати по 3-5 асоціацій на слово «конфлікт». 
Коли списки асоціацій були готові, вони об’єднувалися у двійки. З двох списків 
у парі учасники мали обрати одну асоціацію, яка була б спільна для обох. Двійки 
об’єднувалися в четвірки. З двох отриманих під час взаємодії в двійках асоціа-
цій, учасники четвірок мали теж вибрати одну асоціацію, спільну для всіх чоти-
рьох. Четвірки об’єднувалися у вісімки і теж знаходили спільну асоціацію. Отже, 
в результаті було отримано три образи (три малі групи працювали в подальшому 
як окремі) – бомба, пушка, яблуко розбрату. Поява саме таких асоціацій не є ви-
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падковою, тому що багато хто з учасників виїхав із зони бойових дій на Сході 
України. У них, як і в багатьох громадян України, слово «конфлікт» має значен-
ня «військовий конфлікт», що і знайшло відображення в асоціаціях.  

Наступним завданням було втілити свою спільну асоціацію в художній об-
раз за допомогою пластиліну. Кожна мала група наділити свого героя певними 
рисами, вигадувала його характер та передісторію. Як виявилося із розповідей, 
жоден з героїв не мав наміру спочатку конфліктувати, воювати. Пушка була вже 
застара, і давно не брала участі у воєнних діях. Вона стояла як пам’ятник і сто-
милися від війни, що є проекцією власних переживань учасників тренінгу. Міс-
тер Бомб був скоріше комічним персонажем, який сам не знав власних можливо-
стей. Найбільш пропрацьованим виявився образ яблука розбрату, який крім са-
мого яблука, містив образ черв’яка Маріо, який розумів життя, допомагав іншим 
подолати конфлікти, міг подивитися на ситуацію зі сторони. Герої та їхні історії 
були презентовані на велику групу. 

У загальній дискусії учасники намагалися знайти відповіді на питання, що 
сталося, коли всі три герої зустрілися в одному місці. Так з’явився прообраз сце-
нарію: «Своя правда. У будь-якому конфлікті у кожної зі сторін – своя правда. 
Якось в садку зустрілися містер Бомб і Пушка. Їм сподобалося одне і те ж саме 
яблуко, але вони почали сперечатися з приводу того, якого воно кольору. Супере-
чка закінчилася великою війною. Коли все затихло, і вітер розвіяв «попіл», ми-
ротворець черв’як Маріо показав містеру Бомбу та Пушці, що яблуко є двоко-
льоровим – червоним з одного боку і зеленим – з іншого».  

Було виділено сім ключових сцен – смислових одиниць анімаційного фі-
льму: поява яблука, поява містера Бомба та Пушки, суперечка через колір яблука 
(її було представлено в фільмі метафорично через зростання кулі визначеного 
кольору – червоної в Пушки та зеленої в Містера Бомба), кульмінація конфлікту 
‒ наближення куль одна до одної та зіткнення, вибух; поява черв’яка і демон-
страція ним двокольоровості яблука; примирення містера Бомба та Пушки. 

Зйомка  

Другий етап створення анімаційного фільму – зйомка ‒ є безпосереднім 
оживленням персонажів. Для зйомки можна використати звичайний фотоапарат і, 
обов’язково, штатив, який є необхідним для забезпечення нерухомості камери. 
Знімальним майданчиком може бути стіл, на якому закріплюється ватман білого, 
сірого чи бежевого кольорів. Освітлення природнє чи спеціально організоване 
штучне. Вимога до освітлення – його незмінність і відсутність тіней.  

Всі учасники мають брати участь у трансформаціях та рухах героїв укож-
ній сцені фільму. Тоді у кожного є можливість знайти своє місце в груповому 
процесі, груповій міфотворчій реальності, отримати задоволення, відпочити, на-
солодитися процесом групової взаємодії. 

У наведеному прикладі сім сцен було відзняті за допомогою близько 300 
кадрів. Зйомка проводилося біля півтори години. З урахуванням того, що 1 секу-
нда фільму має складатися з 24 кадрів, деякі з відзнятих фотографій було проду-
бльовано (деякі – кілька разів). Отже, остаточна кількість кадрів для монтажу 
складала приблизно 500. 
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Під час зйомки учасники удосконалюють первинний сценарій ‒ перероб-
ляють сцени, вносять доповнення до сценарію. Ці зміни відбуваються зазвичай 
за двома загальними напрямками, що були виділені О.Є. Голубєвою: гіперболі-
зація (більша акцентованість та емоційне навантаження окремих сцен); спро-
щення (неможливість передати складні сюжетні ходи призводить до трансфор-
мації первинного образу) (Голубєва, 2010). Обмеженість часу тренінгу часто не 
дозволила ускладнити анімаційний фільм різними ракурсами та використати та-
кий виразний прийом як план зображення. Якщо група може працювати кілька 
днів, можна застосувати і ці художні прийоми вираження своєї ідеї.  

Серед основних правил зйомки, яких мають дотримуватися учасники: 
 одна секунда кінцевого продукту містить 24 окремі фотографії-кадри; 
 у кадрі не має бути одночасних рухів кількох персонажів (одночасний рух 

на екрані є суб’єктивним сприйняттям глядача); 
 кожна зміна у кадрі, рух персонажу, мають бути дуже маленьким (якщо 

міряти рух персонажів в одиницях виміру дистанції – це кілька міліметрів); 
 жоден персонаж не з’являється вмить, він поступово «входить в кадр»; 
 камера жорстко закріплена на штативі для відчуття безперервності зйомки.  

Монтаж  

Задля монтажу анімаційного фільму ‒ третього етапу роботи ‒ можна ви-
користати комп’ютер та дуже просте програмне забезпечення, наприклад, про-
граму для створення слайд-шоу Movavi (version 5.2.2). Сьогодні для створення 
відео з окремих зображень є багато програм навіть для смартфонів.  

Для озвучування можна використати відомі пісні та мелодії, які відобра-
жають настрій кожної сцени, і підсилюють враження від відеоряду, або ж зроби-
ти диктофонний запис. Пошукові системи в інтернеті знаходять у вільному дос-
тупі багато баз даних, що містять різні звуки, необхідні для озвучування.  

Інтеграція знімального матеріалу (окремих фотографій) в цілісний образ, 
озвучування та музичне оформлення може, з точки зору психологічної допомоги 
в подоланні наслідків психотравматизації, розглядатися як відновлення цілісного 
сприймання світу після фрагментації під час травматичної події. Велика кіль-
кість окремих фрагментів символізує зруйновану картину світу, що «розколов-
ся» під час травмівної події. По шматочках збирається цілісний образ, який має 
яскраві кольорові відтінки. Під час монтажу відбувається переосмислення трав-
мівних подій і наділення травматичного досвіду новими смислами. Без пере-
осмислення не є можливим посттравматичне зростання. Окремі кадри, сцени у 
з’єднанні між собою, музикою та шумами, набули остаточного смислу. 

Перегляд створеного анімаційного фільму 

Останній ‒ глядацький ‒ етап пов’язаний із презентацією власного проду-
кта аудиторії. У застосуванні анімації як арт-терапевтичного методу можна за-
значити, що процес завершується у повноцінному контакті із глядачем; співстав-
ленні власних почуттів, передачі задуму тощо. Екранний образ починає існувати 
не лише в уяві авторів, і набуває смислів, що надають йому глядачі. Відбувається 
діалог медіа-творця і глядача. Переживання власної екранної творчості як соціа-
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льної відкриває для учасників групи сутнісну цінність і значення екрану в сучас-
ному житті. Це – можливість не лише поділитися власними здобутками з інши-
ми, а й зробити свій власний внесок у подолання колективної травматизації, роз-
виток суспільства, вихід на новий рівень розуміння соціальної медіареальності. 
Це відбувається тому, що сприймання медійного (екранного) продукту залежить 
від певних групових характеристик – емоційного єднання, загального культурно-
го рівня групи, підсилення та послаблення емоційних реакцій, групових ціннос-
тей. Медіатвори є потужними стимуляторами активності складних психічних 
процесів і породжують співтворчість. Ідеться не лише про створення, а й про 
творче сприймання створеного спільно продукту. 

Перша презентація створеного на тренінгу «Арт-терапевтичні техніки у 
вирішенні конфліктів і миротворенні» у проекті «Голос жінки має силу» аніма-
ційного фільму відбувалася на завершенні тренінгу, учасниками перегляду були 
інші тренери, які не брали участі в процесі створення анімаційного фільму. Після 
тренінгу фільм був розміщений в мережі Інтернет на ю-тюб каналі Всеукраїнсь-
кої громадської організації «Арт-терапевтична асоціація» (Своя правда, 2018). 
Інтеріоризація отриманого під час заняття з медіа-арт-терапії досвіду відбуваєть-
ся під час перегляду створеної анімації через співставлення відчуттів, трансфор-
мацію чуттєвого досвіду 
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ПІСЛЯМОВА 

Отже, у роботі з вирішення конфліктів та миротворненя арт-терапія у ши-
рокому значенні як метод зцілення за допомогою мистецтва є адекватним мето-
дом, тому що надає можливості вивільнити витісненні емоції, отримати задово-
лення від самого процесу творчості, ресурс, задовольнити потреби людини бути 
творцем свого життя та будувати нові життєві стратегії й моделі поведінки в 
умовах конфлікту, створює умови для розвитку взаємопідтримки, толерантності 
один до одного та особистісної гнучкості, що сприяють процесам усвідомлення й 
адекватної оцінюванню своїх почуттів, спогадів, переживань.  

За допомогою арт-терапії можливо вирішити наступні завдання:  
 усвідомити власні ресурси і спільність з іншими в умовах суспільних про-

тистоянь;  
 дослідити на власному практичному досвіді різні форми взаємодії; налаго-

дити взаємодію у групах і усвідомити кожним внеску кожного у спільну роботу;  
 відреагувати гнів, образу та інші почуття, що виникають під час конфлікту;  
 набути навички екологічного вираження почуттів;  
 сформувати якості чутливості та рефлексії щодо взаємодії з партнером, 

уміння виражати себе.  
У той же самий час не можна забувати, що ми живемо в інформаційному 

світі, в епоху інформаційного вибуху та інформаційної війни. Поліекранна куль-
тура сучасного інформаційного світу має багато й наявних, і прихованих психо-
логічних наслідків, у тому числі, шкідливих для психіки. Використання технік 
анімації дає можливість не тільки поринути у світ кіномистецтва, але й отримати 
навики розпізнання засобів медіавпливу, медіаманіпуляції, підвищити свою ме-
діакультуру, завдяки чому протидіяти в подальшому житті медіатравматизації.  

Досвід впровадження медіа-арт-терапії сприяє як підвищенню медіакуль-
тури учасників, так і дозволяє кожному висловити свої почуття, пов’язані з во-
єнними діями, адже зараз в Україні всі страждають від наслідків війни на Сході 
України. І кожен має бути почутим, кожен має усвідомити свій травматичний 
досвід, чому сприяє переведення його в символічну форму в створеному аніма-
ційному фільмі. Можливість розміщення фільмів у мережі Інтернет дозволяє 
отримати більше підтримки від інших, а також доводить, що наслідки психотра-
матизації можуть бути подолані. Розповсюдження створеного власноруч медіа-
контенту надає можливості донести свою думку до великої аудиторії. Це сприяє 
соціальної адаптації внутрішніх мігрантів, подоланню наслідків психічної трав-
матизації, інтеграції їх у спільноту. 

Використання медіа-арт-терапії створює умови для висловлення почуттів, 
які накопичуються, у тому числі, і в результаті взаємодії з медіа, що є важливою 
умовою профілактики медіатравматизації, і підвищення медіакультури особисто-
сті. Наш досвід довів, що медіа-арт-терапія є адекватним методом вирішення 
конфліктів як в реальних групах, так і для реалізації миротворчих ініціатив у ве-
ликих спільнотах.  

 


