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Постановка проблеми. Головним завданням професійної освіти є підготовка 

кваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці. Значущою проблемою, з 

якою стикаються вищі освітні заклади, часто виступає низька мотивація студентів до 

навчання професії, професійного розвитку та самовдосконалення. Однією з причин таких 

проявів може бути їх слабке професійне самовизначення. 

Економічні та соціальні зміни, що відбуваються у суспільстві, впливають i на 

формування у старшокласників інтересу до вибору професії. Ця проблема стала предметом 

сучасних досліджень (О. Ваценкова, В. Каташева, П. Костенкова, М. Левківського, 

Є. Павлютенкова, О. Тополі та ін.). Незважаючи на інтерес дослідників, проблема 

професійного самовизначення особистості є актуальною. Тому, метою даної статті 

виступило визначення особливостей застосування малюнкових арт-терпевтичних методик 

для розвитку особистісного та професійного самовизначення студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійне самовизначення полягає у 

пізнанні себе особистістю себе як суб‘єкта певної професійної діяльності, об‘єктивну оцінку 

власних індивідуальних особливостей, співставлення своїх професійно важливих якостей і 

можливостей з вимогами, потрібними для оволодіння певної професії, пізнання своєї ролі в 

системі соціальних відносин своєї відповідальності за успішне виконання своєї діяльності і 

реалізації своїх можливостей, саморегулювання поведінки, направленої на досягнення 

поставленої мети [7].  

У вітчизняній та російській психології професійне становлення особистості 

розглядається як складова частина її загального розвитку (Л. І. Божович, Є. О. Клімов, 

Г. С. Костюк та ін.), а професійне самовизначення – як форма життєвого, особистісного 

самовизначення (М. М. Захаров, Б. О. Федоришин та ін.). Сам процес формування 

професійного самовизначення особистості є багатогранним, тривалим, суперечливим, тому 

дослідженням цієї проблеми займалися багато вчених, зокрема, М. М. Захаров, Є. О. Клімов, 

І. С. Кон, Н. М. Варнавських, С. Н. Чистякова, П. О. Шавір. 

Професійне самовизначення залежить і від того, як відбувається особистісне 

самовизначення, яке являє собою вибір життєвої позиції, визначення перспектив у 

діяльності, а також перехід від однозначної ролі (учня) до соціально диференційованих 

ролей.  

Арт-терапія є відносно сучасним та невичерпним методом практичної психології, який 

може допомогти у розвитку здібностей до професійного самовизначення студентів через 

вплив на розвиток особистості (самовизначення, саморозуміння, саморефлексію та ін. 

процеси особистісного розвитку). 

Цікавість до арт-терапевтичних методів відображає, на думку О. І. Копитіна, потребу 

сучасної людини до більш природних, комплексних способів терапії та гармонізування, в 

яких рівну роль відіграють розум та почуття, тіло і дух, чоловічі та жіночі якості, здатність 

до інтроспекції та активної дії. Арт-терапія має певні переваги: не має обмежень у 
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використанні, для занять арт-терапією не потрібні художні здібності; виступає засобом 

переважно невербального спілкування; образотворча діяльність є засобом зближення людей 

та дозволяє обходити «цензуру» свідомості; викликає у людей позитивні емоції, допомагає 

подолати апатію та безініціативність, сформувати більш активну життєву позицію та ін. [5]. 

Арт-терапія як метод творчого самовираження є ефективним напрямком роботи для 

вирішення проблем особистості. О. Вознесенська, М. Сидоркіна вважають, що саме через 

творчість можливе відновлення власних ресурсів, упевненості, налагодження контактів з 

іншими, подолання психічних травм [1; 2]. Т.Кашник відзначила, що мистецтво – мова 

правої півкулі мозку, яка охоплює сутність проблеми повністю та миттєво, вловлює 

прихований зміст, тоді як ліва півкуля сприймає мову логічно та буквально. Вчена пропонує 

почути мову несвідомого в спонтанному черканні, малюванні лівою рукою, озвучуванні 

образів, віддзеркалюванні тілом виліпленої фігури, в аутентичних звуках та рухах. Творче 

самовираження, за дослідженням Т.Калашник, не тільки мобілізує особистість, дає відчуття 

перспективи, але і навчає елементам самокорекції та допомоги собі [3]. Тому, метою нашої 

статті виступило вивчення особливостей застосування арт-терапевтичних технік для 

професійного самоусвідомлення студентів. 

Виклад основного матеріалу. Використання засобів мистецтва для зцілення людини в 

психології почалось з середини ХХ століття, хоча його вплив на психічний стан людини 

завжди використовувався в усіх культурах і цивілізаціях. В професійному полі психологів 

цей метод отримав назву «арт-терапія». 

Арт-терапія використовується як підтримувальне середовище для особистості, спосіб 

вирішення конфліктів, інструмент соціальної інтеграції, можливість подолання емоційної 

депривації, для допомоги в ситуації кризи ідентичності та складних життєвих ситуацій, в 

багатьох інших випадках. Вона звертається до глибинних шарів несвідомого, задіює процеси 

пошуку шляхів до вирішення внутрішніх конфліктів особистості, формує активну життєву 

позицію, віру у свої сили, автономність і особисті межі. 

Арт-терапія як метод має свої переваги над іншими методами: 

‒ не має обмежень у використанні, не вимагає будь-яких здібностей до образотворчої 

діяльності чи художніх навичок, естетична цінність творчого продукту не має 

значення(важливим є відповідність творчого продукту стану людини); 

‒ арт-терапія використовує мову візуальної, пластичної, аудіальної експресії, виступає 
засобом невербальної комунікації, є особливо цінною для тих людей, яким важко 

спілкуватись. Творча діяльність створює умови для зближення, зв‘язку між людиною та 

суспільством; 

‒  є засобом вільного самовираження й самопізнання, має інсайт-орієнтований 

характер, що передбачає атмосферу довіри, високої толерантності, уваги до внутрішнього 

світу людини, розвиває активну позицію і життєтворчість; 

‒ відповідає потребі людини в само актуалізації, у розкритті нових можливостей і 
ствердження свого індивідуально-неповторного способу буття в світі; 

‒ заняття художньою творчістю активізують та збагачують комунікативні та креативні 
можливості людини, сприяють виробленню широкого спектру нових моделей спілкування, 

сприяють орієнтації на міжособистісну взаємодію. Креативність дозволяє знаходити 

ефективні рішення та сприяє особистій професійній самореалізації та зростанню [2]. 

Під час виконання арт-терапевтичних технік запускається механізм проекції, адже 

кожен творчий продукт, що створюється, є метофорою внутрішнього світу клієнта, виражає 

його приховані переживання. Можливість через творчість обійти «цензуру свідомості» надає 

унікальну можливість роздивитися та дослідити власні несвідомі процеси, приховані ідеї і 

стани, бажані соціальні ролі та форми поведінки, що знаходяться в «витісненому вигляді», як 

зазначала О. Вознесенська [1] 

Творчість розглядається як засіб максимального самовираження, що дозволяє 

особистості проявляти себе яскравіше, ніж в листі або вимові, та забезпечує прямий доступ 

до несвідомого. Одним із способів зняття напруги є малювання. Це відбувається за рахунок 

повернення до примітивних форм функціонування і задоволення несвідомих бажань. 
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Здійснюється це шляхом свідомої творчої діяльності і відбувається в процесі її сублімації 

через вираження в символічному вигляді внутрішніх конфліктів і неусвідомлених прагнень. 

Використання малюнкових методик дає можливість відкрити величезні ресурси для 

роботи зі студентами з метою отримання запланованих ефектів. Як правило, першою 

реакцією учасників на пропозицію малювати є відмова та небажання, які пояснюються 

слабким вмінням до малювання («Я не вмію», «Сто років не малював» та ін.). Для отримання 

запланованих результатів у роботі із студентами необхідно подолати зазначений стереотип, 

тоді можна отримати необмежені можливості у застосуванні даних технік. Малюнок, на 

думку Г. Ферса, дозволяє прослідкувати «мандрівку душі» та визначити її стан в момент 

створення малюнка. Основний зміст малювання, підкреслив автор, полягає у чіткому 

формулюванню питань стосовно того, що повідомляє малюнок [4]. 

Головне правило використання малюнкових методик – інтерпретувати малюнок може 

тільки автор (автори, якщо це групова робота). Всі інші учасники, в тому числі і тренер 

(ведучий, арт-терапевт) можуть задавати йому (їй) питання, ділитися своїми 

спостереженнями, думками, станами, переживаннями, які виникають в них у зв‘язку з 

презентованою роботою, використовуючи «Я-висловлювання» («Коли я дивлюсь на цей 

малюнок, то відчуваю…», «Цей малюнок викликає у мене почуття…» тощо). Тобто, тільки 

автори можуть розповісти, що вони хотіли донести своїм малюнком. 

Можливі теми для малюнків з метою розвитку здібності до професійного 

самовизначення: 

‒ малюнок по-колу на будь-яку або задану тему (дозволяє визначити групову 

динаміку, систему взаємостосунків та стилів поведінки в навчальній групі); 

‒ загальний малюнок на задану чи вільну тему, який виконується одночасно всіма 
учасниками групи; 

‒  діалог, робота з конфліктними ситуаціями, рівнями взаємодії в групі, соціальними 

стереотипами, ролями; 

‒ «Триптих»: «Я – який є», «Я очима інших», «Я, яким хочу бути» (або «Я як студент-

психолог», «Я як психолог очима інших», «Я як психолог, яким я хочу бути» та ін.); 

‒ малюнки на теми: «Я в групі», «Я в команді (організації)», «Моя група», «Моя 

організація»; 

‒ «Я-психолог (або будь-яка інша професія)», «Моя професія», «Я в професії»; 

‒ портрет (загальний або кожного учасника); 
‒ «Почта», діалог з малюнками («Я хочу тобі сказати», «Я боюсь», «Я мірю»; 
‒ малюнкова методика «Ментальні карти» (зображення на аркуші паперу певної теми 

(проблеми, цілі, задачі тощо) в поєднанні з активним пошуком та напрацюванням варіантів і 

ресурсів для її рішення; 

‒ асоціативне малювання та ін. 
В арт-терапії використовується велика кількість матеріалів, що особливо актуально для 

малювання. Кожен матеріал має «свій характер» та свій «опір», в тому числі є матеріали, які 

є непридатними для виконання арт-терапевтичних технік – це фломастери та воскові мілки. 

Намальоване ними практично неможливо виправити, тому, для несвідомого, на думку 

Т. Ю. Колошиною, А. А. Трусь, може виникнути метафора – «нічого виправити не можна», 

яка не сприяє досягненню результатів [4].  

Для малювання бажано використовувати: акварель (можна звичайну, шкільну, не 

художню, яка звична для учасників та дешевша), пастель (бажано масляну, а не суху 

художню, яка забруднює руки учасників та може створити непотрібні динамічні ефекти), 

гуаш (для роботи можна використовувати прості набори, які продаються в звичайних 

магазинах канцтоварів). Так як більшість учасників малювати не вміють, то для них не є 

важливим якість кісточки та паперу. Але папір бажано мати різних форматів: як А4 так і А3 

для великих малюнків. Його розмір залежить від особливостей завдання. 

Зміст кожного художнього матеріалу арт-терапевти [4] описують наступним чином:  
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‒ акварель погано тримає форму, все розпливчасте, неясне, легко змінюється. Тому, 
цей вид матеріалів можуть обирати учасники, які не зовсім чітко уявляють, про що хочуть 

розповісти. Малюнок в акварельному виконанні легко змінити, переробити; 

‒ гуаш – чітко, ясно, зрозуміло, все має свої кордони. Автор, який обирає цей матеріал 

добре розуміє що він хоче сказати, в нього чіткі та зрозумілі принципи. Свою позиціє чи 

поведінку він може змінити, але для цього потрібно почекати, потрібен час; 

‒ пастель – самий практичний та зручний матеріал для роботи (не потрібні кісточки, 

стакани з водою). Він символізує собою те, що в світі так багато полу тонів, фарб, відтінків. 

Малюнок виконаний пастеллю несе наступний зміст: «В мене так багато інформації, такого 

важливого та цінного ресурсу, що переді мною відкриваються великі можливості. Змінити 

намальоване важко, але, в принципі, можливо». 

Технологія реалізації арт-терапевтичної процедури включає три етапи: 

‒ підготовчий етап, 
‒ етап реалізації, 
‒ етап обговорення та отримання «сухих залишків» [2; 4; 5]. 
Підготовчий етап включає в себе знайомство учасників та їх підготовку до роботи, 

створення атмосфери довіри та безпеки. Арт-терапевт повинен пояснити основні правила 

поведінки в ході сесії, інколи ці правила можна обговорити з групою: проявляти взаємну 

повагу, утримуватись від розмов та зауважень, які можуть заважати іншим. Він вказує на 

відповідальність учасників за те, що буде відбуватись під час сесії: за почуття і вчинки, вибір 

тем та їх розкриття в зображувальній роботі, прибирання приміщення після завершення 

тощо. Арт-терапевт пояснює основний характер зображувальної роботи, її цілі та завдання; 

може підкреслити, що арт-терапія не пов‘язана зі створенням «витворів мистецтва» та 

використаннях будь-яких зображувальних еталонів, що найбільше значення має щирість у 

вираженні переживань, індивідуальний стиль самовираження, що учасники можуть вести 

себе природно та робити будь-які малюнки з обраної теми. 

Важливим компонентом підготовчого етапу є пояснення учасникам для чого, навіщо, з 

якою ціллю вини будуть малювати малюнок. Перед арт-терапевтом стоїть важливе завдання 

чітко донести до учасників який вклад запропонована техніка та отримані в результаті 

ефекти принесуть зміни; яку ресурсну прибавку отримають учасники та яку користь принесе 

дана процедура. Для демонстрації цих ефектів арт-терапевту необхідно використовувати 

дієслова: побачимо, зрозуміємо, структуруємо досвід, усвідомимо, виробимо, відчуємо. 

Після правильного проведення даного етапу, в учасників повинна сформуватись чітка 

картинка цільової складової процедури, що веде до підвищення конструктивності, зниження 

тривоги та опору. 

«Розігрів», який слідує далі, являє собою різні форми фізичної активності та способи 

«налаштування» на зображувальну роботу. Для цього можуть використовуватися різні 

вправи-руханки, вправи на релаксацію (особливо, якщо зображувальна діяльність буде мати 

інтроспективний характер та пов‘язана з активізацією фантазії чи дослідженням власних 

почуттів та спогадів). 

Етап зображувальної роботи заключається в розкритті теми та її розробці за допомогою 

зображувальних засобів. Ефективність роботи залежить від ступеня замученості в неї та 

щирості учасників. Формальне зображення на задану тему мало що здатне дати учасникам 

групи і не здійснює впливу на групову динаміку. 

Розкриття теми повинно проходити мовчки, передчасні оцінки робіт один одного 

небажані, оскільки можуть знітити автора, вивести його з стану занурення в творчий процес 

та завадити щирому вираженню почуттів. В той же час деякі теми можуть мати на увазі ту чи 

іншу ступінь вербальної комунікації та фізичної взаємодії між учасниками. 

Також необхідно враховувати різну швидкість роботи учасників. Ті, хто вже завершив 

свою працю, можуть, не заважаючи іншим, уважно розглянути свою роботу, попити чаю чи 

відпочити. 

Обговорення малюнків являє собою розповідь учасників про свою роботу чи коментарі 

до неї. Учасники не просто описують намальоване, але стараються розкрити свої почуття, 
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асоціації, думки, пов‘язані з зображуваним продуктом та його змістом. Інколи автор може 

лише показати свою роботу чи обмежитись всього декількома словами. В інших випадках 

учасники можуть супроводжувати свій малюнок описом у формі розповіді чи вірша. При 

розповіді учасника про свою роботу інші повинні утримуватися від коментарів та оцінок, але 

можуть задавати автору питання. 

Існує декілька варіантів обговорення. В одних випадках кожному дається можливість 

висловитися, в інших – увага фокусується на одній чи декількох роботах. Інколи на 

обговорення виноситься і хід групової роботи: кожен ділиться своїми відчуттями та думками 

відносно того, що відбувалось під час виконання техніки, які враження від загальної 

атмосфери в групі, характеру вербальної та невербальної комунікації, ролі ведучого (арт-

терапевта) та різних учасників, їх відношення до теми тощо. 

Цей етап може бути доповнений коментарями та оцінками арт-терапевта, які 

стосуються хода роботи, її результатів, поведінки окремих учасників. Він повинен уникати 

робити будь-які аналітичні висновки, може задавати питання, спрямовані на уточнення 

змісту роботи та переживань і думок учасників. 

Обговорення проведеної арт-терапевтичної процедури (аналіз напрацьованого 

матеріалу – результатів, отриманих учасниками) структурно складається з двох частин – 

шерінга та рефлексії. Шерінг – аналіз презентованих учасниками результатів роботи в 

категоріях «тут і тепер». Зворотній звʼязок дається не учаснику сесії, а результату роботи – 

малюнку. Рефлексія – аналіз проведеної взаємодії із позиції учасника сесії «тут і тепер». 

Основним завданням рефлексії – завершаючого етапу проведеної арт-терапевтичної 

процедури – є формування «сухих залишків», з якими учасники повинні вийти з сесії, 

забрати з собою. Грамотна реалізація арт-терапевтичної техніки дозволяє отримати 

заплановані результати в категоріях змін на особистісному, груповому та організаційному 

рівнях. 

Висновки. Арт-терапія є ефективним інструментом для формування активної життєвої 

позиції особистості. Через творче самовираження особистість може роздивитися та 

дослідити власні несвідомі процеси, приховані ідеї і стани, бажані соціальні ролі та форми 

поведінки. 

Для розвитку професійного самовизначення арт-терпія має ряд ефективних методик, 

використання яких дає можливість відкрити величезні ресурси для роботи зі студентами з 

метою отримання запланованих ефектів. 
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Молчанова Оксана. Применение рисуночных арт-терапевтических методик для 

профессионального самоопределения студентов. 
В статье анализируются отдельные аспекты применения рисуночных методик для 

развития профессионального самоопределения студентов как основы их профессиональной 

мотивации. Обращается внимае на последовательность исполнения техники и ключевые 

моменты. 

Ключевые слова: арт-терапия, рисуночные методики, профессиональное 

самоопределение, творческое самовыражение. 

 

Molchanova Oksana. Use of descriptive art-therapy techniques for professional self-

determination of students. 

In this article examines some aspects of application descriptive art therapy techniques for 

professional development self-determination of students as the basis of their professional 

motivation. Noted the importance of the problem of professional self-determination of students, 

which can adversely affect professional development. Professional self-determination acts as a 

form of personal, life self-determination of man. One effective way to support and personal 

development, conflict resolution and overcoming difficult life situations serves art therapy. Art 

therapy as a method of practical psychology has significant advantages and allows through 

creativity explore its own unconscious processes, hidden conditions, desired social role. For 

successful use of techniques of art therapy to achieve the objectives should follow a clear procedure 

that is analyzed in the article. Addressed attention on sequence of implementation techniques of 

drawingand key points. 

Keywords: art-therapy, descriptive techniques, professional self-determination, creative 

expression. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНАЖЕРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ НА СУЧАСНОМУ  

АВІАЦІЙНОМУ ТРЕНАЖЕРІ 

 

В даній статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти оптимізації процесу 

тренажерної підготовки льотного складу. Окреслюються її напрямки, зміст і етапи з 

урахуванням якісних змін сучасного авіаційного тренажера. Наголошується, що методика 

тренажної підготовки льотного складу сьогодні повинна базуватися на сучасних психолого-

педагогічних теоріях. 

Ключові слова: тренажерна підготовка, льотний склад, організація, методика 

навчання. 

 

Постановка проблеми. Протягом останніх років в провідних країнах світу погляди на 

роль і місце тренажної підготовки в загальній системі навчання особового складу суттєво 

змінилося. Тренажна підготовка зараз, як ніколи, в силу об‘єктивних причин стає 

обов‘язковим атрибутом в професійній підготовці всіх категорій авіаційних спеціалістів. 

Свої технічні засоби тренажної підготовки повинні мати не тільки льотний склад, але й 


