
Лекція

з елементами арт – терапії

«ПОДРУЖНІМ КОНФЛІКТАМ СТОП – ПОРУЧ ДИТИНА»

Мета: зниження рівню проявів конфліктних ситуацій в родині в присутності
дітей,  психологічна  просвіта  батьків  з  приводу  врівноваження
психоемоційного  стану  дитини,  яка  опинилася  в  конфліктній  ситуації
батьками вдома за допомогою елементів арт – терапії.

Цільова аудиторія: батьки та педагоги.

Обладнання: альбомні аркуші для малювання формату А4 та А5; кольорові 
та прості олівці; акварельні фарби; гуаш; фломастери; пастель; пензлі різного
розміру; присипки; кольоровий клей; ножиці тощо.

Хід лекції:

1. Вступна частина:
1) Привітання

2) Метафоричне підведення до тематики заняття
Психолог розповідає батькам метафору «Метелик або Все в твоїх 
руках» та підводить до визначеної тематики.

3) Ознайомлення із ходом заняття

2. Основна частина:

4) Подання лекційного матеріалу
Дуже  часто  батьки  вирішують  свої  взаємини  на  очах  у  дитини,  або,

навіть,  якщо  вони  подумали  про  негативний  вплив  на  дитину  таких
травмуючих  ситуацій  –  вони  просто  намагаються  відвести  дитину  в  іншу
кімнату. Але  навіть  звідти  вона  почує  та  зрозуміє,  що  в  родині  виникли
негаразди. 

Звичайно,  усі  люди,  і  дорослі,  і  малі,  колись сваряться та  вирішують
конфліктні  ситуації.  Цьому  ми  намагаємося  навчитися  іще  в  дитинстві,
відбираючи ляльку або машинку у товариша. Але, дорослі повинні віддавати
собі звіт, в тому, що далеко не всі шляхи вирішення конфліктних ситуацій
можуть  бути  використані  в  сім`ї,  де  є  дитина!  Використання  вербальної
агресії,  нецензурні  слова,  підвищений  тон  спілкування  чи  навіть  крики,
сльози  та  інколи  навіть  бійки  –  далеко не  повний  список  того,  що  може



спостерігати дитина у власній родині. Звичайно ж, жодний з перечислених
проявів не може впливати на психіку дитини позитивно. 

Багато батьків навіть не замислюються, що в ситуації конфлікту батьків,
може відчувати й відчуває дитина. Деякі батьки вважають, що дитину «така
ситуація» зовсім не стосується, і все що було зроблено або сказано не має
жодного до неї відношення. Звичайно, можливо, сварячись, батьки не назвали
імені дитини, не відносили її до можливих причин виникнення конфлікту, але
для отримання психологічної травми – достатньо лише стати свідком такої
сцени. Батькам варто зрозуміти, що дитина бачить не просто конфлікт двох
сторонніх  людей,  вона бачить  сварку між людьми,  які  в  її  уяві  складають
єдине  ціле  «батьки».  Особливо  важливий  цей  факт  для  дітей  раннього та
молодшого  віку. Такі  діти  взагалі  ще  не  можуть  виокремлювати  себе  від
образу матусі і вважать себе єдиним цілим із нею, отож, звичайно, що увесь
негатив дитина сприйматиме на свій рахунок. 

5) Вправа з елементами арт – терапії «Малюнок сім`ї»
Психолог пропонує батькам намалювати родину. Учасники 
можуть використовувати будь – які кольори та техніки 
малювання. Вправа проводиться за інструкцією діагностичної 
проективної методики. За результатами малювання психолог 
пояснює на яких малюнках може спостерігатися явна конфліктна 
обстановка в родині.

6) Продовження подання лекційного матеріалу

Звичайно, ми ніяк не зможемо позбавитися від «звички» сваритися чи
конфліктувати, адже саме так проявляється дія захисного механізму психіки
людини.  Інколи  нам  навіть  потрібно  погарчати,  звільнити  свої  негативні
емоції, виплеснути назовні усе, що нас не влаштовує. Після таких сварок і
жити стає легше, і настрій якось сам по – собі налаштовується (звичайно ж,
на увазі маються сварки без фізичної розправи та вираження явної вербальної
агресії). Але, як же нам бути в таких ситуаціях???

Рекомендації щодо подолання подружніх конфліктів:

Батькам слід завжди тримати себе в руках та віддавати собі звіт де, із ким і в
якій  обстановці  Ви знаходитися.  Якщо поруч дитина –  потрібно негайно
припинити  сварку,  як  би  сильно  не  були  б  затронуті  Ваші  почуття.
Розберетеся потім;

Відводячи  дитину  подалі  від  «родинних  негараздів»  найкраще  намагатися
заспокоїтися.  В  ситуації  конфлікту  людина  починає  нервувати,  кипіти
негативними емоціями, часто тремтять руки чи стає холодно – все це ознаки
переживання  організмом  стресової  ситуації.  Для  її  подолання  достатньо
прибрати  зі  своїх  думок  суб’єкт  конфлікту  (людину,  яка  є  центром  у
створеній ситуації) та розпочати іншу діяльність. Буде гарно, якщо Ви разом
із  дитиною  помалюєте  або  займетеся  будь  –  якою  іншою  творчою



діяльністю.  Так,  через  творчість  вийде  негативне  та  не  стане  причиною
нового конфлікту. Коли Ви заспокоїтеся Ваш організм перестане видавати
усі зазначені вище негативні фізичні реакції.

Батькам  потрібно  зрозуміти,  що  дитина  –  це  такий  самий  як  і  дорослий,
рівноправний,  маючий  власну  думку член  родини.  Коли  сім`я  переживає
конфлікт, дитина також має право знати про це. Поясніть дитині, що сталася
ситуація, яка засмутила батьків і вони не можуть дійти згоди, адже мати й
тато мають власну думку із цього приводу. Звичайно, дитині не потрібні усі
деталі  та  подробиці  створеної  ситуації,  достатньо  пояснити  почуття  які
переживають обидва батьки. Поясніть дитині, що конструктивне вирішення
будь – яких складних ситуацій є єдино вірним рішенням, яке не призведе до
нових  конфліктів  та  скандалів.  Спілкуючись  із  дитиною  батьки  часто
можуть стати більш м’якими до суджень другої половини, а це вже перший
крок до вирішення ситуації позитивно.

Батькам варто пам’ятати про те, що ніколи, навіть в найгіршій конфліктній
ситуації із Вашим партнером, не можна налаштовувати дитину проти іншої
сторони. Згодом батьки дійдуть згоди, або можуть розійтися, а дитина може
втратити  найріднішу  для  себе  людину.  Пам’ятайте,  що  Ваш  партнер
«поганий» лише для Вас, і дитини це не стосується.

Підіймаючи  невирішене  питання  (якщо  дитина  була  свідком  сварки  і  її
припинили через це) потрібно забезпечити для цього певне місце. Краще,
якщо вирішення негативних ситуацій  буде перенесено  в  будь –  яке інше
місце окрім рідного будинку. Оберіть місце в парку або в машині тощо, де
Вас ніхто не турбуватиме, та розпочніть розмову якомога спокійніше. Буде
гарно,  якщо обидві  сторони  заздалегідь  продумають  як  і  про  що  будуть
говорити.  Намагайтеся  уникати  образливих  слів,  холодних  поглядів,  ні  в
якому разі не дозволяйте собі використовувати фізичну силу. Якщо бачите,
що конструктивне  вирішення конфлікту переростає  в  сварку –  припиніть
розмову,  відійдіть,  заспокойтеся  і  поверніться  до  розмови  знову  в
спокійному стані.

Важливо перед самим вирішенням конфліктної ситуації налаштовувати себе
на спокійне та  позитивне,  конструктивне  вирішення ситуації  що сталася.
Пам’ятайте, в житті немає проблем у спілкуванні які неможна вирішити.

Після вирішення конфлікту та примирення сторін не зайвим буде розповісти
про це дитині.  Зробіть акцент на тому, яка складна ситуація сталася,  але
батьки, дійшли згоди мирним шляхом і вирішили її без бійок та сварок, адже
вони кохають одне одного. Продемонструйте дитині свої позитивні почуття,
розповідайте, що Ви відчуваєте зараз, висловіть свою любов і до партнера, і
до  дитини.  Такою  поведінкою  Ви  подасте  дитині  приклад  вирішення
складних життєвих ситуацій та навчите ніколи не впадати у відчай. 

7) Вправа  «Намалюй свій настрій»
Психолог пропонує намалювати учасникам свій емоційний стан, 
який переважає в даний момент. Учасники можуть 
використовувати будь – які кольори, техніки та засоби 



малювання. Після закінчення роботи психолог пояснює 
учасникам як така вправа може допомогти виправити власний 
емоційний стан та настрій дитини.

8) Вправа «Малювання сім’єю» 
Психолог пропонує учасникам розділитися на невеликі групи по 
3 – 4 людини, які створюватимуть «уявні» родини. Учасникам 
пропонують намалювати будь – що без допомоги слів, тобто 
мовчки, але потрібно дійти згоди в тематиці малювання та 
виконанні малюнка. По закінченню вправа обговорюється. 
Учасникам роз’яснюють як виконування даної вправи може 
допомогти у вирішенні конфліктних ситуацій у справжній не 
«уявній» родині.

3. Заключна частина:
9) Висновки

По закінченню заняття психолог підводить висновки.

10) Рефлексія
Учасники по колу висловлюють свою думку щодо отриманих 
знань та практичних вмінь на занятті.

11) Установка на відпочинок

До побачення!


