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ВСТУП.  

Когнітивно-поведінкова терапія є однією з психологічних засобів втручання, 

чия ефективність доведена цілою низкою клінічних досліджень [2,4,5]. Вона 

чудово зарекомендувала себе  при роботі з пацієнтами з депресивними, 

фобічними, обсесивно-компульсивними розладами тощо. Але в сучасному 

світі, під впливом стресових факторів, соціальної нестабільності, темпу 

життя тощо, зростає кількість осіб, які звертаються до психолога з 

особистісними проблемами та відносно незначними симптомами. Вони 

потребують психологічної допомоги, але класична когнітивно-поведінкова 

терапія є занадто директивною та структурованою для роботи зі здоровими 

клієнтами. Процес гейміфікації протягом останнього десятиріччя охоплює 

різні сфери людської діяльності – навчання, управління, роботу над 

проектами тощо[15, 24, 31]. Поширення комп’ютерних ігор також сприяє 

проникненню ігрових технологій у буденне життя людей. Тому для клієнтів 

застосування ігрових технологій є достатньо звичним і поліпшує контакт в 

ході терапії.  

Метою нашого дослідження стала розробка різних ігор, спрямованих на 

психоедукацію та корекцію ірраціональних переконань та когнітивних схем. 

Об’єкт дослідження – ігрові технології у роботі психолога. 

Предмет – застосування ігрових технологій в когнітивно-поведінковій 

терапії. 

 

Завдання.  

1. Розробити ігрові моделі, які базуються на принципах поведінкової 

терапії. 

2. Впровадити ігрові технології у психотерапія за методами А.Бека та 

Елліса. 

3. Розробити та апробувати настільну гру, яка моделює напрямок 

майндфулнес підходу. 
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РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ГРИ У КЛАСИЧНІЙ ПОВЕДІНКОВІЙ ТЕРАПІЇ. 

 

Незважаючи на велику різноманітність всередині поведінкової психотерапії, 

філософія та основні принципи представників цього напрямку залишаються 

відносно стабільними. Зрозумівши ці принципи і модель поведінки, ми 

отримуємо можливість створити ігрові моделі, які б поліпшили розуміння 

структури проблеми та терапевтичного підходу. Це буде потрібно як для 

молодих спеціалістів в галузі поведінкової терапії, так і для здорових 

клієнтів. 

Головним поняттям поведінкової психотерапії є поняття поведінки[16, 18, 

22,23]. Спостереження за поведінкою використовується як первинне джерело 

інформації про людину. Це передбачає включення в такий опис і згадки про 

конкретні ситуації, в яких певна поведінка проявила себе. Це і буде 

поведінковим підходом. У підсумку ми отримуємо довший, але більш точний 

опис. Поведінковий підхід не передбачає вивчення всієї особистості, а 

обмежується вивченням обмежених відрізків поведінки в певному часовому 

періоді. Для поведінкового психотерапевта людина є те, що вона робить.  

В якості важливих чинників, які впливають на поведінку, автори 

відокремлюють два: пусковий стимул (об'єкт, явище, аntecedens), який 

присутній до того, як здійснюється певний акт поведінки, тобто пусковий 

стимул вже існує в оточенні незалежно від вчиненого поведінки, він передує 

у часі конкретному поведінковому акту. Наслідки (conseguences) є прямим 

результатом здійсненого поведінкового акту і виникають після того, як певна 

поведінка реалізована. І пусковий стимул, і наслідки зазвичай «розташовані» 

поблизу від поведінкового акту. [17] 

Коли клієнт скаржиться на неадекватну або неприємну поведінкову або 

емоційну реакцію, стає необхідним виявити як тригери, які її запускають, так 

і наслідки, які не дають можливості самостійно припинити реакцію. 

Для наочного усвідомлення цього процесу клієнтом, можна застосувати гру: 

«Що навколо». 
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1. Клієнт самостійно пише на чистій картці реакцію, яка його не 

вдовольняє. 

2. Відкрито обирає з метафоричних  карток «OH» або «Лемурія» тригер, 

який запускає реакцію та наслідки цієї реакції (як позитивні так і 

негативні).  

3. В ході подальшої розмови треба звернути увагу на можливість (або 

неможливість) уникання тригерів та роль підкріплюючих наслідків. 

4. За допомогою заміни карток розробляється  бажана  модель 

припинення негативної поведінкової реакції. 

5. Обговорюється те,  яким саме чином можна впровадити запропоновану 

клієнтом схему у його повсякденне життя. 

 

 

Метод підкріплення - метод, який набув широкого та структурованого 

розповсюдження завдяки поведінковій психотерапії. Він полягає у тому, що 

коли на певну дію особи відповіддю є навмисне підкріплення, яке є 

позитивним або негативним наслідком, у мозку формується стійкий 

асоціативний зв'язок. За цим принципом побудовано АВА терапію, жетонний 

метод тощо. Метод підкріплення зовні схожий на метод нагород і покарань, 

але по суті відрізняється принципово. Від нагороди або покарання 

підкріплення відрізняється тим, що діє під час окремої дії, саме в момент 

прийняття рішення або моментально після нього. Покарання і винагорода - 

зазвичай відбуваються після того, що сталося і тому мають ефективність 
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набагато нижчу. Підкріплення буває позитивне і негативне, пряме і непряме, 

усвідомлене і несвідоме, навмисне і стихійне, вторинне і часткове. 

 

    Позитивне і негативне. Позитивне - тобто те, чим закріплюється потрібне і 

правильне поводження. Це може бути і схвальний погляд, і похвала, і 

смаколики. Негативне - то, чим ми запобігаємо проявам негативної 

поведінки. 

Усвідомлене і несвідоме. Позитивне і негативне підкріплення здійснюється 

повсюдно, хоча зазвичай носить несвідомий характер і частіше 

заперечується: "Нічого я не підкріплювала, я просто посміхнулася і 

похвалила". Усвідомленим підкріпленням користується поведінковий 

терапевт у своїй роботі з дітьми та дорослими. 

Стихійне і свідоме. Підкріплення може відбуватися і впливати на поведінку 

стихійно: дитина обпеклася - більше руку до вогню не тягне. Якщо ж 

підкріплення кимось здійснюється навмисно, воно, як метод підкріплення, 

стає елементом поведінкової корекції.  

За типом підкріплення його також можна поділити на регулярне, нерегулярне 

та накопичувальне. [23] 

Аналіз стимулів та реакцій, системи підкріплення в ігровій формі може 

допомогти виявити достатньо глибокі проблеми клієнтів. Наведемо приклад 

групової гри «Винагорода» 

Метафоричні ігри також можуть бути застосовані при аналізі теми грошей. 

Прикладом такої гри – метафори є  

«Чим мені платять». 

Учасники – працівники соціальної сфери на тренінгу, присвяченому 

емоційному вигоранню. 

Обладнання. Велика кількість окремих карток з написами: 

- Любов 

- Повага 

- Безпека 
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- Приналежність 

- Гордість 

- Задоволення 

- Цікавість 

- Влада 

- Гроші 

 (в залежності від конкретної групи перелік може змінюватись). 

Учасники працюють на два кола: всі учасники внутрішнього кола мають у 

своєму розпорядженні картки з написами «заробітню платню».  Учасники, 

що розташовані у зовнішньому колі, по одному реченню одній людині, 

розповідають про свою роботу. Внутрішнє коло «платить» за цю роботу тим, 

що на їх думку хоче учасник. Наприклад: 

- Головне для мене, щоб люди прислухалися до моїх порад, робили все 

вірно… 

- «Влада». 

- Я все ретельно перевіряю, мені важливо якнайдовше протриматись на 

державній службі. 

- «Безпека». 

По закінченні одного кола учасники записують, що вони отримали та кола 

міняються місцями. 

Обговорення спрямовано на те, чим учасники отримують заробіток, крім 

грошей, та чи вдоволені вони саме таким варіантом «оплати».  (Були 

учасники, які отримували що завгодно та не отримували жодної одиниці 

грошей!). Після цього треба звернути увагу на ті підкріплення які отримують 

учасники та їхню ефективність у створенні мотивації. 

Іншим типом гри є така, яка дозволяє простежити на яку саме систему 

підкріплення та само підкріплення реагує особа. Ця гра називається «Докинь 

влучно».  

1. Учасники об’єднуються у пари. Перший бере м’ячик і намагається 

потрапити ним у корзинку для паперу. 
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2. Другий під час його спроб надає різні типи підкріплень. 

3. Учасники спостерігають, який тип підкріплення поліпшує, а який 

погіршує ефективність діяльності. 

4. По закінченні гри проводиться аналіз, на який тип підкріплення хто 

реагує та яким він користується для само підкріплення. 

Більшість сучасних комп’ютерних ігор побудована саме на різних варіантах 

підкріплення, що й створює ризик виникнення комп’ютерної залежності. В 

той же час, добре зроблені комп’ютерні ігри, наприклад «Sim`s» побудовані 

на теорії класичного біхевіоризму та А.Бандури (соціального научання).  

Гравці створюють свої сім’ї, прибирають дім, працевлаштовуються, тощо. 

Якщо їхня поведінка та спілкування соціально придатна, то вони отримують 

регулярне та накопичувальне  підкріплення, і навпаки, якщо соціальна 

адаптивність стає нижчою, то рівень «життя» зменшується, наочно помітні 

негативні наслідки невірного поводження. 

Висновки до розділу.  Поведінкова терапія з аналізом окремих дій, системи 

підкріплення тощо, в свій час зробила великий внесок у розвиток сучасної 

терапії.  Її гейміфікація достатньо легка і неусвідомлено застосовується 

навіть при проектуванні комп’ютерних ігор. Застосування ігрових технологій 

дозволяє швидше та детальніше розібратись у послідовності стимулів та 

реакцій які обумовлюють наявність проблемної поведінки. 

 

РОЗДІЛ 2. ГЕЙМІФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ А.ЕЛЛІСА ТА А.БЕКА. 

 

Засновник РЕТ А. Елліс [36] починав як психоаналітик, навчався під 

керівництвом К. Хорні. У п'ятдесяті роки двадцятого століття А. Елліс [36] 

сформулював ряд положень, які лягли в основу нового напряму в практичній 

психології. Одним з таких положень, часто цитованим А. Еллісом, є 

висловлювання стоїка Епіктета: «Людям заважають не речі, а те, якими вони 

їх бачать». Уже в цьому положенні легко простежується одна з основних ідей 

всього когнитивизма, починаючи з Дж. Келлі та до новітніх досліджень по 
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психосемантиці, а саме: людина відображає і переживає дійсність в 

залежності від структури його індивідуальної свідомості. Звідси - основний 

предмет спрямованості його зусиль в раціонально-емотивної терапії: способи 

міркування і дій. А. Елліс значну увагу в своїй концепції приділяє 

переструктурування Я-висловлювань та аналізу безумовно прийнятих норм і 

правил особистості. Ґрунтуючись на тогочасних наукових підходах до 

структури індивідуальної свідомості, РЕТ прагне звільнити клієнта від уз і 

шор стереотипів і кліше, забезпечити більш вільний і неупереджений погляд 

на світ. Людина народжується з певним потенціалом, має дві сторони: 

раціональну та ірраціональну; конструктивну і деструктивну, яка прагне до 

любові і зростання і прагне до руйнування і самозвинувачення і т.д. Згідно А. 

Еллісу, психологічні проблеми проявляються тоді, коли людина намагається 

слідувати простим перевагам (бажанням любові, схвалення і т.п.) і 

помилково вважає, що ці прості переваги є єдиною ознакою її життєвого 

успіху. Людина - істота, надзвичайно схильна до різних впливів, починаючи з 

біологічного рівня і до соціального. Тому зводити всю мінливу 

багатогранність людської природи до чогось одного - чи йде мова про 

психоаналітичної редукції або сприятливому психологічному кліматі терапії, 

центрованої на клієнті, - А. Елліс не схильний. Основні теоретичні 

положення концепції. Концепція А. Елліса передбачає, що джерело 

психологічних порушень при всьому своєму різноманітті - це система 

індивідуальних ірраціональних уявлень про світ, засвоюється, як правило, в 

дитинстві від значущих дорослих. Невроз, зокрема, трактується А. Еллісом 

як «ірраціональне мислення і поведінка». Головним механізмом  емоційних 

порушень виявляється, як правило, самозвинувачення. Важливим поняттям в 

РЕТ є поняття «пастка» - все ті переконання, які зумовлюють необґрунтовану 

(невротичну) тривогу, дратівливість і т.п. Тому в напрямку розроблений 

своєрідний «кодекс невротика» - помилкові судження, прагнення виконати 

які веде до психологічних проблем. Серед них: «я повинен всім довести, що я 

- успішний, умілий і щаслива людина; коли мене відкидають - це жахливо »; 
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«Я повинен подобатися всім значущим для мене людям»; «Найкраще - нічого 

не робити, нехай життя вирішує саме». А. Елліс запропонував 

полікомпонентну структуру поведінкових актів особистості, названу їм 

першими літерами латинського алфавіту (А-В-С-D - теорія). Дана теорія, 

скоріше навіть концептуальна схема, знайшла широке застосування в 

практичній психології, оскільки дозволяє самому клієнту в формі 

щоденникових записів вести ефективне самоспостереження і самоаналіз. У 

цій концептуальній схемі А - активуюча подія, В (belief) - думка про подію, С 

(consequence) - наслідок (емоційне або поведінковий) події; D (dispating) - 

подальша реакція на подію (в результаті розумової переробки); Е (effect) - 

завершальний ціннісний умовивід (конструктивний або деструктивний). 

Аналіз поведінки клієнта або самоаналіз за схемою: «подія-сприйняття-

реакція-обдумування-висновок» має досить високу продуктивність і 

навчальний ефект. В цілому ж психологічні передумови РЕТ наступні: 

визнання особистої відповідальності за свої проблеми; прийняття ідеї, що є 

можливість рішуче вплинути на ці проблеми; визнання, що емоційні 

проблеми виникають з ірраціональних уявлень; виявлення (усвідомленням) 

цих уявлень; визнання корисності серйозного обговорення цих уявлень; 

згоду докладати зусиль до конфронтації зі своїми алогічними судженнями; 

згоду на використання РЕТ.  

Допомагає розумінню цієї теорії гра «Емоції та ситуації». 

1. Учасники стають у коло та називають і запам’ятовують різні емоції. 

2. Учасник 1 кидає м’яча, той хто його спіймав має назвати свою емоцію 

та перекинути м’яча третьому учаснику. 

3. Завданням третього є назвати яка думка, переконання викликала саме 

таку емоційну реакцію у відповідь на стимул. 

Відбуваються діалоги такого типу: 

- Отримую заробітну платню. 

- Сум. 

- Я заслуговую на більше. 
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- Мене поздоровляють з Новим Роком. 

- Образа. 

- Я іудей, треба було у вересні поздоровляти!  

В підготовленій групі можливо застосування цієї ж гри у складнішому 

варіанті: А - активуюча подія, В (belief) - думка про подію, С (consequence) - 

наслідок (емоційне або поведінковий) події; D (dispating) - подальша реакція 

на подію (в результаті розумової переробки); Е (effect) - завершальний 

ціннісний умовивід (конструктивний або деструктивний). 

Концепція А.Бека 

На початку 60-х років минулого сторіччя Бек опублікував результати власних 

досліджень по депресії. Перевіряючи фрейдівську модель депресії як гніву, 

спрямованого на себе, він зробив висновок, що суть депресії - спотворені 

когнітивні процеси, а саме - внутрішнє відчуття безнадійності. Ця 

безнадійність є результатом неправильного узагальнення свого життєвого 

досвіду.  

Після досліджень депресії А.Бек [1,12] перейшов до вивчення широкого кола 

психологічних проблем, що включають в себе тривожні розлади. Розглянемо 

когнітивну терапію депресії. Бек вважає, що симптоми як депресії, так і 

тривожності є результатом уявлень клієнта про світ. Зокрема, мислення 

людини, що страждає депресією, характеризується когнітивної тріадою: 

- негативним поглядом на себе (низька самооцінка); 

- на своє особисте майбутнє; 

- на свої переживання. 

Люди, що знаходяться в стані депресії, також допускають грубі помилки при 

обробці інформації - вони зазвичай перебільшують негативний і 

применшують позитивний досвід. 

Пацієнти, які страждають депресією також схильні до зайвого узагальнення ( 

«Ніхто мене не любить»). Ще однією помилкою таких пацієнтів є виборча 

абстракція, при якій одна деталь виривається з ситуації, а потім 

узагальнюється. 

На думку Бека, схильність до депресивних станів має бути подолана ще в 

ранньому дитинстві. Він вважає, що діти мислять глобальними, абсолютними 

категоріями - і / або, а у хворих з депресивними розладами ці примітивні 

способи мислення зберігаються і в зрілому віці. Зокрема вони дотримуються  

спрощених схем, засвоєних в ранньому віці. 

Когнітивна терапія є систематичним  підходом, спрямованим на вирішення 
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проблеми. Зазвичай вона обмежена в часі і рідко перевищує 30 сеансів. 

Кожен терапевтичний сеанс має програму, в якій на відміну від вільної 

форми психоаналізу або клієнт-терапії. А.Бек вважає, що терапевт повинен 

бути доброзичливим, емпатічним і щирим. Однак при цьому не вважає, що 

цього достатньо для проведення терапії. Швидше за терапевтичні відносини 

важливі, оскільки є джерелом вивчення. Сам терапевт є моделлю того, чого 

він хоче навчити. Якщо терапевт достатньо ґрунтовний і може надавати 

приклади конструктивного мислення, це  підкріпить раціональну 

розсудливість клієнта. 

Кінцева мета когнітивної терапії - виявити дисфункціональні судження, 

побачити, як вони «спускають курок» і викликають депресивні почуття і 

поведінку, а потім спробувати їх змінити. Важливо відзначити, що Бек 

зацікавлений не стільки в тому, про що клієнт думає, скільки в тому, як він 

думає. Він навіть допускає, що іноді депресивний опис реальності може бути 

правильним (наприклад, хтось може ігнорувати вас, тому що ви йому не 

подобаєтеся).  Бека не цікавить процес навчання «позитивного мислення». 

Він вважає її такою ж руйнівною, як і негативне мислення. Питання не в 

тому, чи любить себе клієнт чи ні, а в тому, мислить він категоріями «Я 

хороший» або «Я поганий» в залежності від того, що відбувається. Основною 

когнітивної технікою, що використовується терапевтом, є опитування. 

Питання ставляться так, щоб допомогти клієнту вивчити і перевірити 

дисфункціональні думки. При цьому важливо відзначити, що Бек вважає за 

краще ставити питання, а не переконувати клієнта в його дисфункціональних 

думках. Техніка опитування Бека мобілізує депресивних клієнтів ставити під 

сумнів власні думки. 

Останнім часом когнітивна терапія отримала подальший розвиток завдяки 

лікуванню особистісних розладів. Бек [13] і його колеги вважають, що 

особистісні розлади, наприклад, залежні і параноїдальна розлади, є набутими 

дисфункціональними міжособистісними стратегіями або схемами, які 

запускаються в різних ситуаціях. 

Ці дисфункціональні схеми виникають в дитинстві, не переглядаються з 

плином життя і постійно впливають на поведінку людини. Наприклад, при 

параноїдальному особистісному розладі індивід зазвичай ставиться до інших 

людей з підозрою і реагує на них негативно і агресивно. Це розлад 

заснований  на схемах, при яких такі люди зображують себе доброчесними і 

відчувають погане ставлення з боку оточуючих. Останні, в свою чергу, 

малюються ними підозрілими і недовірливими, що змушує їх бути постійно 

насторожі і вишукувати ознаки поганого ставлення і неповаги з боку інших. 
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Виявити дисфункціональні схеми нелегко, бо в клієнта спрацьовує явище 

психологічного захисту і він не усвідомлює власну поведінку та плин своїх 

думок. Тому в процесі групової терапії можна створити гру, спрямовану на 

активну соціальну взаємодію учасників у якій надається можливість 

рефлексії як самих дій, так і когнітивних стратегій, що їх зумовлюють. 

Прикладами таких ігор є  «Джунглі» та «Кораблі». 

 Учасники сидять по колу з відкритими очима.  

Тренер задає початок ситуації: «Ви опинилися у джунглях та перетворилися 

на тварин та птахів, що там мешкають… Назвіть на кого перетворився кожен 

з вас?» Після того, як всі ролі обрані та названі учасники гри описують свої 

дії а сигналом тренера. Він мовчки показує, хто з учасників зараз говоритиме. 

Якщо активні дії «завмирають», тренер сам може вводити якісь стимули: 

- Появу мисливців 

- Посуху або повінь 

- Ніч тощо. 

Тривалість перебування в ігровому просторі – близько 20 хвилин. По 

закінченні обов’язково проводиться обговорення: 

- Які ролі були обрані кожним учасником та чому? 

- Що відчули учасники, опинившись в такому оточенні? 

- Хто викликав симпатію, хто – страх, а хто – байдужість? Чому? 

- Які дії кожного з персонажів здивували оточуючих? До яких це 

призвело наслідків? 

- Як часто стиль поведінки, притаманний даному персонажу учасник 

використовує у житті?  

- Чи призводить цей стиль поведінки до бажаних наслідків? 

- Які ідеї, переконання зумовлювали саме такі дії? 

- Учасникам пропонується по закінченні гри заповнити таблички 

неконструктивних когнітивних стратегій, якими вони користувались в 

ході цієї вправи. 

На дорослій групі тренер  не заважає тому, щоб учасники з’їли один одного, 

або спарувалися. Якщо хтось з учасників «здихає» з будь – якої причини, він 
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залишається у колі, але тренер не надає йому права голосу при подальших 

подіях. 

Не бажано проведення цієї гри в умовах студентської групи або колективу 

підприємства. В кращому випадку учасники будуть дотримуватись 

формальної ввічливості та не проявляти притаманних їм варіантів поведінки, 

у гіршому – продемонструють та програють всі приховані міжособистісні 

конфлікти,  з якими доведеться щось робити окремо.  

Гра «Кораблі». 

Учасники -  15 – 30 осіб. 

Обладнання – пов’язки на очі. 

Учасники поділяються на три однакові підгрупи: кораблі, острови, рифи. 

«Острови» та «Рифи»  хаотично розподіляються по приміщенню. «Острови» 

кличуть: «Сюди», «Рифи» гукають: «Від мене». Метою корабля є відвідати та 

доторкнутись до всіх «Островів» та уникнути всіх «Рифів», допливши при 

цьому до берега – протилежної стіни з зав’язаними очима. Гра проводиться у 

три етапи, коли учасники міняються ролями.  

По закінченні аналізується стратегія поведінки учасників: 

- Я чула лише «Рифи», та дуже боялася з ними стикнутися. Коли 

допливла до берега та відкрила очі, то зрозуміла, що взагалі не 

побувала на половині островів.  

- Я чогось зрозумів, що треба якнайшвидше дістатися берега, та й 

прямував туди не звертаючи уваги ані на «Рифи», ані на «Острови»… 

 

Метою когнітивного терапевта при лікуванні особистісних розладів є зміна 

цих дисфункціональних схем. Багато з технік, що використовуються 

когнітивної терапією при лікуванні депресії і тривожності, застосовуються 

при роботі з особистісними розладами. Однак повна зміна цих схем вимагає 

дуже великого часу і терапевтична стратегія часто полягає не в їх повне 

знищення, а в часткову зміну, щоб зробити їх менш дисфункціональними. 

При параноїдальному особистісному розладі терапевт може заохотити 
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клієнта навчитися довіряти деяким людям в певних ситуаціях або перевіряти 

свої дисфункціональні схеми, щоб не керуватися ними занадто жорстко. 

 

Слід зазначити одну нову стратегію при роботі з особистісними розладами. 

Бек і його колеги відзначають, що іноді стійкі дисфункціональні 

міжособистісні моделі не можна модифікувати, не звернувшись до 

переживань дитинства. З дитячими переживаннями тут працюють не так 

активно, як при психоаналізі. Однак когнітивний психотерапевт може 

змусити клієнта «програти» зустріч зі своїм батьком або матір'ю, якщо вони є 

основним джерелом придбання ним дисфункціональних схем. У когнітивної 

терапії клієнт не просто заново повертається до травматичних переживань 

раннього дитинства, а за допомогою рольової гри намагається 

використовувати функціональні дорослі способи реагування на людину, про 

який йде мова. Це дозволяє клієнту переоцінити дитячі переживання з точки 

зору дорослого і відкинути старі дисфункціональні установки, що виникли з 

цих переживань. Цю стратегію можна розглядати як розвиток ідеї «яскравих 

думок». 

Мультимодальна терапія 

А. Лазарус [23, 25] суттєво розсунув теоретичні та практичні кордони 

когнітивно поведінкової терапії. А. Лазарус вважав, що для підвищення 

успішності терапії і досягнення стабільних результатів лікування, часто 

потрібно вийти за межі  когнітивних і поведінкових методів. Лазарус 

розширив сферу КПТ, включивши до неї нові складові: фізичні відчуття (на 

рівні з  емоційним станом), візуальні образи (поруч з мовою на основі 

мислення), міжособистісні відносини і біологічні фактори. 

Нарешті А. Лазарус розробив власний  підхід до терапії, який назвав 

"мультимодальной терапією" (BASIC ID). 

Абревіатура BASIC ID відображає 7  рівнів психічного функціонування 

людини. це: 

• B - behavior (поведінка) - зовнішні дії, поведінку, жести і вчинки людини, 
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які можна спостерігати і реєструвати; 

• A - affect  (афект) - складається з емоцій, почуттів і настроїв; 

•  S – sensation (сприймання) - включає всі модальності відчуттів (слух, зір, 

нюх, дотик, смак, тактильна чутливість тощо), з яких складаються образи; 

• I – imagery (уявлення) - сни, мрії, спогади, включаючи уявлення про самого 

себе, які можуть бути як приємними, так і неприємними; 

• C - cognition (думки та переконання) - ідеї, цінності, думки і установки 

щодо самого себе і інших людей; 

• I - interpersonal relationships(соціальні зв’язки та стосунки) - ставлення 

людини до інших людей, міжособистісні зв'язки з друзями, знайомими, 

родичами, начальством, владою і т.д .; 

• D - drugs and biological factors(фізіологія клієнта) - біологічний статус 

клієнта, включаючи медичні препарати, які він приймає, харчові звички, 

можливі залежності. 

Відповідно до принципів мультимодальной терапії А. Лазарус (Лазарус, 

2001) виокремив чотири основні постулати: 

1. Люди діють і реагують в рамках семи модальностей (BASIC ID); 

2. Ці модальності пов'язані зі складними ланцюжками поведінкових і 

психофізіологічних явищ. 

3. Точну оцінку стану людини дають систематичні дослідження кожної 

модальності і їх взаємодії один з одним; 

4. Комплексна терапія передбачає спеціальну корекцію істотних проблем в 

області BASIC ID. 

У своїх теоретичних положеннях мультимодальна терапія має багато 

спільного з РЕПТ А. Елліса. Даний підхід добре себе зарекомендував при 

лікуванні сексуальних порушень депресивних станів, фобій, 

психосоматичних розладів, порушень поведінки у дітей. 

З метою поліпшення консультативного процесу із застосуванням BASIC ID 

можна застосувати гру «Що ззовні, що в середині».  
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1. Клієнт отримує поле, поділене на дві половини: зовнішню та 

внутрішню і набір карток семи кольорів.  

2. Клієнт пригадує проблемну ситуацію та аналізує її, викладаючи 

різнокольорові картки на ігрове поле у властивій йому послідовності.  

3.  Психолог відстежує картки якого типу залишаються поза увагою 

клієнта і допомагає заповнити прогалини сприймання. Внаслідок цього 

етапу отримуємо подібну картину: 

Ззовні Зсередини 

Керівник нагадує про строки здачі 

курсової роботи 

Думаю, що не встигну. 

Обіцяю здати все вчасно. Уявляю наслідки – перездача, 

відрахування. 

 Приступ паніки. 

 Серцебиття, руки холодні. 

Сідаю працювати. Не розумію про що воно. 

Бачу тему роботи. Думаю, що зовсім дурна. 

 Відчуваю сум та сором. 

 

На подальшому етапі відбувається обговорення, що саме з цих параметрів 

сприяє виникненню проблеми та що можна змінити у внутрішньому стані 

клієнта для корекції або попередження негативного стану або нераціональної 

поведінки. 

Висновки до розділу. Типові алгоритми когнітивно-поведінкової терапії є 

доказово корисними при роботі з пацієнтами з невротичними розладами: 

фобіями, панічними атаками, депресивними проявами тощо. Гейміфікація 

когнітивно-поведінкової терапії прискорює процес психоедукації, посилює 

співпрацю з клієнтом та може зробити процес когнітивно-поведінкової 

терапії більш привабливим для здорових клієнтів з окремими емоційними 

або поведінковими проблемами. В іграх такого типу можна застосовувати 
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картки з текстом, назвами емоцій, метафоричні асоціативні картки тощо. 

Більшість ігор належать до класу простих моделюючих настільних ігор, 

призначених для взаємодії між клієнтом та терапевтом, або у невеликих 

групах. 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОБОТІ З КПТ 

ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ 

 КПТ на сучасному етапі розвитку (починаючи з 90х років минулого 

сторіччя) має яскраво виражену тенденцію: сучасні терапевтичні підходи 

стають все більш інтеграційними, враховують у своїх моделях теоретичні 

положення з інших терапевтичних шкіл, наукових напрямків і філософських 

течій. До найвідоміших сучасних підходів когнітивно-поведінкової терапії 

можна віднести, перш за все, метакогнітівну [33] терапію, схема терапію, 

запропоновану Дж. Янгом [37] та підходи так званого «майндфулнес» 

[7,8,20,28,29], або терапію усвідомленням і прийняттям власної 

відповідальності. 

Метакогнітівна терапія виникла у 1994 році як продовження і розширення 

ідей класичної КПТ. Поява метакогнітівної терапії (Metacognitivetheraрy) - 

МКТ - пов'язано з іменами оксфордських вчених - Девіда Кларка (David 

А.Clark) і Едрієна Уеллса (Аdrian Wells). Е. Уеллс в 1994 році опублікував 

базову метакогнітівну модель, яка була розроблена для роботи з хворими, що 

страждають від генералізованого тривожного розладу. Пізніше ця модель 

була застосована в процесі терапії широкого спектру психічних захворювань. 

На відміну від традиційних когнітивних моделей, МКТ фокусує увагу не на 

сам зміст і сенс автоматичних думок, а на процеси мислення, на метакогніції, 

на «мисленні з приводу мислення». Метакогніціі - це розумові операції, що 

оцінюють раціональність мислення і керують ним. 

Пацієнти, які страждають тривогою або депресією, часто скаржаться на 

неможливість контролювати своє мислення, на нав'язливі, повторювані 

думки - румінаціі, які можуть бути пов'язані з негативним передбаченням 
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подій, з переживаннями власних невдач, надмірної фіксацією на тілесних 

симптомах і інші. Ці румінаціі погіршують емоційний стан пацієнтів, однак 

одночасно з розумінням цього, пацієнти схильні вірити, що саме ці 

безперервні роздуми корисні, допомагають в кінцевому підсумку знайти 

вихід зі скрутного становища (метакогнітівного переконання «знайти вихід з 

проблеми можна лише тоді, коли постійно про неї думаєш») або запобігти 

небезпеці. Важливим завданням терапії стає дисоціація людини від 

нав’язливих думок та переконань, формування навички самостійно 

«вистежувати» шкідливі думки та переривати їх плин. Формуванню 

ефективних метакогніцій сприяють ігри  «Втрачений крок» та «Пастка для 

тарганів» 

 Гра з асоціативними картками та картками порушень мислення «Втрачений 

крок» 

Терапевт пропонує клієнту обрати декілька асоціативних карток, які 

пов’язані з проблемними ситуаціями та неприємними емоційними реакціями 

та покласти їх на відстані одна від одної (можна використовувати картки 

«Coup» або «Еkkо»). Між ними він розташовує картку порушення мислення: 

- Все, або нічого! 

- Ось, так завжди… 

- В мене ніколи, нічого не виходить. 

- Я цього не витримаю! 

- Це повна катастрофа! 

- Люди мають знати, чого саме я хочу. 

Якщо нічого з готових висловлювань не підходить, то застосовується пуста 

картка на якій клієнт самостійно пише те, що призводить до означеної 

емоційної реакції. 
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Відбувається   У голову 

приходить 

думка… 

  Відчуваю 

     

 

 

 

    

     

     

На другому етапі клієнт обирає асоціативну картку бажаної реакції, та 

дивиться, який з варіантів раціонального мислення може допомогти в її 

досягненні. Якщо цю гру програти неодноразово протягом окремої 

консультації, то клієнт починає самостійно помічати «улюблені» порушення 

мислення та навчається спостерігати за ними і під час реальних ситуацій, які 

відбуваються у його житті. 

Комплекс шаблонів мислення, пов'язаних з нав'язливою фіксацією уваги на 

негативних аспектах, неспокої називається Когнітивно-фіксаційний синдром 

(Cognitive-Attentional Syndrome - CAS), він і є головною мішенню МКТ-

терапевти допомагають пацієнтам позбутися CAS за допомогою виявлення та 

зміни метакогнітівного переконань, навчання способам контролю за 

напрямком мислення, використовують техніки тренування уваги, 

відстороненого усвідомлення внутрішнього життя і інші. Одною з таких 

технік є гра «Пастка для таргана», яку можна використовувати для роботи з 

ірраціональними переконаннями здорових клієнтів:  

У центральному шестикутнику даної схеми намальовано таргана. На нього 

клієнт кладе картку з ірраціональним мета когнітивним переконанням та 

запускає дзиґу із стрілочкою.  

1. Коли стрілочка зупиняється в якомусь із секторів клієнт має відповісти 

на розташоване там запитання. 
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3.Зауважте, який з варіантів роботи з метапереконанням спрацьовує у клієнта 

успішніше за інших. 

4. Перевірте, що трапилося з переконанням після того, як клієнт розправився 

з ним по колу, усіма запропонованими способами. 

5. Якщо сподобалося - візьміть більш істотне ірраціональне 

метапереконання. 

Більш складними засобами роботи з мета переконанням є гра «Лабіринти 

свідомості». 

1. Клієнт записує на картці виявлене мета переконання і кладе її на 

край столу. 

2. Бере випадковим чином декілька метафоричних асоціативних 

карток (можна використовувати «OH» або «Coup») та розташовує їх 

на поверхні стола. 

Ірраціональне 
метапереконання

за якої умови 
це невірно?

що в 
реальності не 

співпадає з 
цим?

Наведіть 
приклади 

протилежних 
переконань

Ящо перестати 
вірити в це, то 

що 
відбудеться?

Яке 
переконання 
було б більш 

реалістичним?

Яке 
переконання 

було б  
кориснішим?
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Поєднує між собою мета переконання та асоціативні картки за 

допомогою смужок паперу з запитаннями:  

 

Чи буває у тебе щось схоже? 

Для кого (за яких обставин) це невірно? 

Для чого це може бути корисно? 

Що важливіше для тебе, ніж ця проблема? 

Якщо думати так досить довго те, що станеться потім? 

Чи завжди це так? 

А як ти сам - то до цього ставишся? 

Як ти дізнаєшся, що це вірно? 

 Як ще це можна назвати? 

 На що це схоже? 

 А буває навпаки? 

Якби все це було не важливо, то що б виявилося дійсно важливим? 

 Що було до того, як це почалося? 

 Що станеться потім? 

Що саме відбувається зараз? 

Що ти збираєшся робити в зв'язку з цим? 

Чим інші люди можуть допомогти тобі? 

Що б робив на твоєму місці людина абсолютно не схожий на тебе? 

А як би ти поставився до цього, якби згадував про це через 20 років? 

 Чого ти хочеш досягти в результаті? 

Ким (чим) ти хочеш керувати? 

Що ти з цього приводу відчуваєш? 

У чому причина цього? 

Що це для тебе означає? 

Що залежить від тебе? 

Чого хочеш ти сам? 

 Якби все залежало тільки від тебе, то що б відбувалося? 
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Якби від тебе нічого не залежало, то що б відбувалося? 

 У чому, конкретно це проявляється? 

А якщо узагальнити? 

3. Клієнт спостерігає за лабіринтом, який утворився внаслідок цієї гри, 

відповідає на запитання з опорою на метафоричні картки. Це 

дозволяє «розхитати» ірраціональне мета-переконання та вивести 

клієнта у позицію зацікавленого спостерігача за плином думок. 

 

Схематерапія 

Схематерапія запропонована доктором Джеффрі Янгом [37] і є інтегративним 

психотерапевтичним походом, який поєднує в собі аспекти когнітивної, 

міжособистісної та психодинамічної терапії. Даний підхід спрямовано, 

насамперед, на роботу з пацієнтами з хронічними депресіями, ПТСР, ОКР. 

У своєму підході Дж. Янг продовжив розвиток концепції когнітивних "схем", 

розпочатої ще А. Беком, але значно розширивши і вдосконаливши її. Крім 

когнітивної складової змісту схем Янг велику увагу приділяє роботі з 

травматичними переживаннями пацієнтів, які були отримані ними в 

дитинстві. Вони  впливають на активізацію схем в сьогоденні, створюючи 

патологічні стереотипи реагування. Дж. Янг вважав, що з даними типами 

проблем неможливо працювати тільки когнітивними техніками, і що для 

отримання більш стійкого терапевтичного ефекту потрібні різні засоби 

втручань. 

За Янгом дезадаптивні схеми формуються в дитячому або підлітковому віці, 

в результаті насильницьких дій з боку дорослих, або блокування емоційних 

потреб з боку значущого оточення, особливо батьків. Поступово цей досвід 

трансформується в психічну модель, що складається з ірраціональних думок, 

нав'язливих спогадів, тілесних відчуттів, негативних почуттів і асоціативних 

переживань, які в кінцевому підсумку призводять людини до різного роду 

дезадаптації і розвитку психічних і особистісних порушень. Хоча схеми і 

формуються в дитинстві, вони мають дуже стійкий характер і не 
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модифікуються з віком. Це відбувається головним чином завдяки 

неефективним коупінговим стратегіям, уникнення або гіперкомпенсації, 

якими людина користується щоб впоратися з хворобливими переживаннями, 

пов'язаними зі схемою, але які в підсумку лише зміцнюють її. 

Всього Дж. Янг розробив концепцію 18 ранніх дезадаптивних схем, які він 

розділив на 5 груп або областей за характером емоційних потреб, які не були 

задоволені в дитинстві (розлука і відкидання, порушення автономії і 

функціональності, порушення особистісних меж, розвиток спрямованості на 

інших, підозрілість і придушення емоцій). Варто зазначити, що в хворого 

може бути сформована не одна, а відразу кілька схем які посилюють 

дезадаптивний вплив цих порушень реагування. 

Для роботи зі схемами, в даному напрямку використовується велика 

кількість різних технік і методів. Крім когнітивних і поведінкових технік в 

схематерапіі активно використовуються методи для роботи з емоціями і 

переживаннями, які включають в себе роботу з образами і спогадами, метод 

діалогу з застосуванням методу монодрами (де пацієнт веде діалог з тими, 

хто вплинув на формування його схем в дитинстві і зміцнює ці схеми в його 

нинішньому житті). Окрема увага приділяється терапевтичним відносинам, 

де завданням терапевта є часткове заповнення дефіциту емоційних потреб 

пацієнта (що може викликати посилення реакцій трансферу та контр 

трансферу). 

Ускладнює  цей процес наявність сформованих механізмів психічного 

захисту, які не дозволяють клієнту зануритись у травматичні переживання, а 

іноді і пригадати їх. Застосування ігрових технологій дозволяє виявити 

патологічні схеми «оминаючи» цей тип психологічного захисту. 

Ігровий аналіз походження нераціональної схеми мислення за допомогою 

метафоричних асоціативних карток «Зі скрині минулого» та поля гри 

«Комуналка» (автори К. Мілютіна, Н. Дубашидзе) відбувається у грі «Дім з 

чарівними віконцями» (автор Н. Дубашидзе) 
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1. Клієнт випадковим чином розташовує на ігровому полі 9 карток з 

колоди «Зі скрині минулого». 

2. Клієнт згадує  зміст проблеми, яка його хвилює, і своє ставлення до неї. 

Психолог записує мету гри для клієнта: 

"Я хочу дізнатися, чому я ..." 

3. Він кидає дайс (спеціальний кубик) та за його допомогою обирає 

картку з відповідним номером. Надалі він перегортає картку і створює 

розповідь про епізод з дитинства. 

4. Далі він дає відповідь на ряд питань: 

• Що дитина відчувала тоді? 

• Як до неї ставилися інші люди? 

• Що вона  хотіла? 

• Що хотіли від неї інші? 

• Чим вона могла управляти, що контролювати? 

• Що контролювали інші люди? 

• Яких висновків  прийшла людина в результаті цієї події? 

• Якби висновок починався словами "Я завжди повинен ...", як би він 

звучав? 

• Як ця система поведінки в дитинстві пов'язана з тим, що відбувається 

зараз, в проблемній ситуації? 

5. Швидше за все, клієнт отримає відповідь на своє питання, 

сформульований в кроці 2, але тільки розуміння причини може 

виявитися недостатнім для зміни свого ставлення до ситуації і 

поведінки в ній. Якщо клієнт не досяг результату з першого разу, то він 

може повторити гру тричі. 

6. Клієнт з терапевтом уважно аналізують зв'язок між наявною 

когнітивною схемою та порушеннями поведінки, які непокоять його 

зараз. При раціональному перегляді дитячої ситуації можна виявити 

інші, більш конструктивні висновки, які можна було б зробити з 

розглянутої ситуації. 
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Для багатьох клієнтів суттєвою проблемою стає усвідомлення самого факту 

наявності неконструктивної поведінкової схеми. Групові рольові ігри 

допомагають виявити наявність схем у безпечній атмосфері, але «тут та 

зараз» на занятті терапевтичної групи.  Допомагає в цьому гра «Ойкумена» 

(автори К. Мілютина, Н. Дубашидзе) 

Обладнання та правила: 

Поле: середина - Ойкумена, периметр - Океан. В середині острова нерухомі, 

рифів немає, по периметру острова і рифи рухаються. 

Фігури: 6 чоловічих, 6 жіночих, 6 кораблів, 6 островів, 8 рифів. 

Скарби: по 6 «Скло» червоного, синього, зеленого, прозорого, жовтого, 

помаранчевого і фіолетового кольору. 

Гра для 2-12 учасників. 

1. Учасник вибирає собі фігуру. Жіночі стоять на малих островах, чоловічі - 

на великому (в Елладі). Корабель того ж кольору як чоловіча фігура 
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«пришвартований» до великого острова. 

2. Пересуватися можуть тільки кораблі «уздовж» хвиль, поворот можливий 

на кордоні внутрішнього поля. Чет на кубику - корабель пливе вперед на 

вказану кількість кроків, непарне - назад. Мета - допливти до малого острова. 

3. При зіткненні або швартуванні з малим островом відбувається вербальна 

взаємодія чоловічої та жіночої фігури. За підсумками може виявитися:  

- Герой забрав дівчину (без скарбів) собі в Елладу 

- Одружився і залишився на її острові 

- Забрав скарби і пливе далі (без дівчини) 

- Привіз дівчині скарби з інших островів 

- Взяв скарби і дівчину і попливли в океан разом 

- Вирішив битися з дівчиною - парне - її перемога, непарне – його- 

- У разі загибелі героя дівчина може покинути острів на його човні і вийти в 

Океан. 

4. При виході в Океан правила пересування такі ж, але після кожного ходу 

гравця хід ведучого: острова зміщуються по ходу при парне, рифи - проти 

ходу при непарне. Якщо корабель напоровся на риф - загинув і він, і його 

мешканець. Якщо пристав до острова - може забрати його скарби і (або) 

плисти далі. При зборі 5 скарбів одного типу, герой або героїня ставиться 

богорівним. Той, що вийшов в Океан не зможе повернутися в Ойкумену! 

5. Боги і скарби: 

Зевс (Гера) скарби влади, фіолетовий 

Арес (Артеміда) скарби сили, червоний 

Гермес (Афіна) скарби мудрості, синій 

Аполлон (Афродіта) скарби любові, зелений 

Аїд (Персефона) скарби смерті і відродження, прозорий 

Діоніс (Деметра) скарби веселощів і родючості, помаранчевий 
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Наприкінці гри учасники обговорюють з ведучим- психологом та групою 

свою поведінку та реакції щодо дій та спілкування, що хотіли зробити, що 

досягли, які коупінг – стратегії були ведучими, які стратегії застосовували, 

чи спрацювали вони, задоволені чи незадоволені результатом. 

В процесі активних зіткнень та спілкування між собою учасники 

демонструють роботу схем, які стає легше відстежити та проаналізувати.  
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З метою аналізу та подолання схем, які виникають внаслідок пост стресового 

розладу військовослужбовців було розроблено гру «Повернення» (Автор К. 

Мілютина). 

В якості приклада наведемо процес створення моделюючої гри 

«Повернення». У грі необхідно відтворити процес подолання пост стресових 

розладів у демобілізованих учасників бойових дій. Початком процесу є 

повернення бійця додому з накопиченим та неопрацьованим бойовим 

досвідом, закінченням – адаптація на високому рівні до мирних умов життя, 

відсутність симптомів ПТСР. Елементи процесу можна поділити на декілька 

груп: сам військовий, мікросоціальні чинники - його родина, друзі, 

однополчани; соціальні чинники – можливості працевлаштування, 

економічна ситуація, ставлення соціуму, політична ситуація; поведінкові 

патерни - коупінг стратегії, ресурси, шкідливі звички, імпульсивні дії, 

навички подолання; симптоми ПТСР – флеш-беки, порушення сну, почуття 

провини, «чорно-біле» мислення, автоматичні реакції, переоцінка цінностей. 

Ми не враховуємо стан здоров’я, бо гра буде розрахована як на здорових 

демобілізованих, так і на тих, що отримали поранення або інвалідність.   Між 

елементами зв’язок не дуже сильний, на військового впливають негативно 

симптоми ПТСР, мікро- та макро- соціальні чинники можуть впливати як 

позитивно, так і негативно, успішність поведінкових патернів залежить 

значною мірою від самої особистості. Під час гри треба створити атмосферу 

підтримуючої взаємодії між учасниками. Взаємодія елементів відбувається за 

принципами як «стимул – реакція» так і «мета – перешкода – ресурс – 

досягнення». Можливо це є два рівня гри.  

Наступний етап моделювання потребує достатнього рівню креативності, 

треба уявити відповідну метафору гри, зрозуміти її тип: настільна, рухавка, 

станційна, рольова, сюжетна. 

Учасниками гри можуть бути військові, члени їх родини, соціальні 

працівники та психологи, які працюють з цими категоріями громадян. У 

випадку,  коли учасниками гри не є демобілізовані військові, вона отримує 
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ще допоміжну мету – допомогти учасникам гри у розумінні стану людини з 

ПТСР, надати їм можливість відчути на собі складність цієї життєвої 

ситуації. Оптимальний тип гри – настільна, бо фізичні можливості гравців 

можуть бути обмеженими. 

Здається відповідна метафора гри - лицарське середньовіччя. Така 

метафорична ігрова оболонка необхідна, щоб зменшити ризик 

ретравматизації, що стає ймовірним, якщо гра розгортатиметься у сучасних 

реаліях. Назва гри – «З лицарів у феодали». Ігрове поле складається з  

окремих пазлів: на одному боці нанесено деталі лабіринту (шлях лицарських 

пригод), на другому зображення палаців, ланів, лісів. Гра проводиться в два 

етапи. На першому етапі гравці обирають собі фішку – лицаря на коні, та  

пересуваються ігровим полем - лабіринтом. Лабіринт зроблено за зразком 

дитячої гри фірми Ravensburger «Божевільний лабіринт». На шляху вони 

зустрічають різні предмети та персонажі – метафоричні уособлення проблем 

та ресурсів. Їхні зображення нанесені на пазли, а зміст перешкоди – в окремій 

інструкції  для ведучого гри. Наприклад Мара «Напускає спогади про минулі 

програні двобої», або Феодал «Вимагає плату за проїзд по його землі» тощо. 

Ведучі психологічної гри мають пройти спеціальну підготовку, щоб 

відчувати які саме зі спонтанних реакцій учасників гри можна вважати 

перемогою, а які – поразкою. Перемога над чудовиськом приносить лицарю 

скарби, на які він у наступному турі може придбати собі землю, хазяйство, 

палац тощо. Поразка призводить до втрати частини зароблених скарбів. У 

другому турі можна використовувати аукціон, учасники можуть мінятись 

між собою або торгувати фрагментами поля, допоки не складуть свій 

оптимальний варіант житла та довкілля. 
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Таким чином гра стає достатньо конгруентною моделлю двох етапів 

адаптації військовослужбовців до мирного життя.  

Наступним етапом процесу розробки моделюючої психологічної гри стає її 

перевірка та доопрацювання. Під час перевірки проводиться декілька ігор з 

різною кількістю учасників, варіюються також параметри статі учасників, їх 

соціо-культурного рівню тощо. 

 

Поняття повноти усвідомлення (mindfulness), запозичене з традиційних 

буддійських медитативних практик.  

До даного напрямку відносяться:  

1) медитація повноти усвідомлення 

2) когнітивна терапія, заснована на медитації повноти усвідомлення 

 3) діалектична поведінкова терапія 

4) терапія прийняття і прихильності (зобов'язань) 
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 (Тукаєв Р.Д, Кузнєцов В.Є., 2013 ). 

Медитація повноти усвідомлення була розроблена професором медицини 

Массачусетського університету Д. Кабат-Зінном на початку 80-х років для 

терапії хронічного больового синдрому і отримала назву «Методика 

зниження стресу за допомогою медитації повноти усвідомлення» (MBSR).  

За рахунок широкого використання саме медитативних практик цей 

напрямок когнітивно-поведінкової терапії не придатний до перенесення в 

ігровий формат. 

Більш перспективною є діалектична поведінкова терапія (ДПТ), розроблена 

М. Лінехан в кінці 80-х років. Вона призначена насамперед  для запобігання 

суїцидальної поведінки пацієнтів з межовим розладом особистості. 

Основною метою терапії є зміни патологічних моделей поведінки, 

емоційного реагування і мислення на основі їх вивчення. 

До необхідних для освоєння в процесі терапії навичкам М. Лінехан також 

відносить навички міжособистісного спілкування, регулювання емоційного 

стану, подолання стресу і навички повноти усвідомлення, що сприяють росту 

особистісної інтегрованості [14]. Оволодіння вищенаведеними навичками 

усуває порушення сприйняття власної особистості, що зумовлює 

симптоматику межового розладу особистості. Слід зазначити, що ДПТ 

відрізняє детальне опрацювання процесу терапії. Програма розрахована на 

рік терапії і рік подальшого спостереження. Описано застосування ДПТ для 

лікування депресій, для хворих на розлади харчової поведінки і ін.  

Суттєвою проблемою клієнтів з межовими розлами особистості є фіксація на 

емоційних переживаннях, неможливість розрізнити важливе та другорядне у 

зв’язку з інтенсивністю поляризованих емоційних реакцій. Для полегшення 

усвідомлення реальної важливості подій та мотивацій можна застосувати гру 

«Все навиворіт»:  

1. Візьміть 10 порожніх карток. 

2. Напишіть на них 5 речей, які клієнт вважаєте  важливим і які сприяють 

його дезадаптивним проявам, і 5 – які він вважаєте байдужими, але вони є 
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реально корисними. 

3. Розташуйте їх на поверхні столу - важливе до важливого, байдуже до 

байдужого ... 

4. Запропонуйте клієнту взяти одну картку з категорії "байдуже" і повільно 

перенести в купу "важливе", уявляючи, як змінюється його сприйняття, якщо 

він починає вважати це дійсно Важливим ... 

5. Зробіть подібним чином з тим, що здавалося "важливим": повільно 

перенесіть картку в "байдуже" місце, відчуваючи, як ця річ поступово 

втрачає значущість ... 

6. Перевірте  самопочуття клієнта: якщо воно покращилося - можна 

продовжувати гри з фігурою і фоном; якщо стало гірше - негайно повернути 

картки назад і більше не експериментувати! 

 

Терапія прийняття і зобов'язань (acceptance and commitment therapy) (ТПО), 

заснована на прийнятті пацієнтами свого захворювання і прийнятті на себе 

зобов'язань по совладанію з ним, була розроблена С. Хайеса і К. Вільсоном 

(Hayes, Strosahl and Wilson, 1996; Hayes and Wilson, 1994) [11]. ТПО 

передбачає, що уникнення не є адаптивним механізмом, так як уникати 

стимул здатний поширюватися на значну частину життєдіяльності. 

Психопатологія частково обумовлена спробами клієнта зменшити свої 

проблеми, уникнути або ухилитися від них (Wilson, Hayes, and Gifford, 1997). 

Тому терапевтичними цілями в ТПО є:  

1) прийняття 

 2) когнітивний поділ (тобто поділ думок і їх негативної емоційної складової) 

 3) присутність тут і зараз 

4) винесення «Я» за дужки актуального стану та події 

 5) орієнтація на власні цінності, замість прийняття соціально нав'язаних 

6) зміни поведінки для реалізації власних цінностей [14]. 
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Усвідомити походження негативних думок та переконань та свідомо 

поставитись до їхньої ролі у своєму житті може гра «Моя мама 

говорила…». 

Етапи гри. 

1 етап. Учасники пригадують та мовчки прописують переконання щодо своїх 

проблем, які були в їх родині, з вказівкою кому належало яке висловлювання. 

Наприклад: «Моя мама говорила, що всіх грошей не заробиш». 

2 етап. Учасники об’єднуються по троє – четверо. Активний учасник дає і 

висловлювання «тексти ролей» помічникам. Вони по черзі читають їх вголос, 

а активний учасник звертає увагу на свої почуття. Якщо почуття позитивні 

він каже «Дуже дякую, беру!». Якщо почуття негативні, то активний часник 

бере на себе роль того члена родини, кому належало це висловлювання, а 

помічник запитує: 

- Чому ти вважаєш саме так? 

- Чим це тобі допомагало? 

- Що ти хотів би сказати насправді? 

В результаті або відбувається пере формулювання, або усвідомлення,що це 

переконання було дуже корисним у минулому, але не придатне зараз «Дуже 

дякую, воно Ваше, не моє!». 

3 етап. Ті переконання, що виявилися позитивними відразу та виникли в 

наслідок пере формулювання помічники водночас читають вголос активному 

учаснику. 

Обговорення не обов’язкове, але може бути корисним, якщо гра відбувається 

в процесі довгострокової терапії.  

 

О.І. Романчук [28,29], у продовження сучасних майндфулнес підходів, 

приділяє велику увагу циклам, які підтримують існування депресивних та 

обсесивно-компульсивних розладів. В нас виникла ідея створення настільної 

моделюючої гри, яка б сприяла усвідомленню роботи з циклами як при 
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навчанні когнітивно-поведінкових терапевтів так і при роботі з клієнтами в 

індивідуальному або груповому форматі. 

Психологічні ігри набули значного поширення протягом останнього 

десятиріччя. Вони виконують рекреаційну функцію, як «Мафія», стають 

елементом соціально-психологічного тренінгу («Підводний човен», 

«Катастрофа в пустелі») настільні психологічні ігри самі виконують функцію 

міні-тренінгу («Імперія магів», «Колесо життя»). Психологічні дослідження 

та роботи практичного спрямування описують тренінги у яких гра є лише 

їхнім елементом [1,2]. А. Сосланд [3] та Г.П. Щедровицький [4] приділяють 

достатню увагу створенню гри, але не враховують її сучасні формати. В 

психологічній літературі недостатньо теоретичного осмислення, аналізу та 

експериментальної перевірки впливу ігрової діяльності на розвиток 

особистості дорослих. Для того щоб створити  моделюючу гру для 

конкретного навчального завдання слід відповісти на деякі запитання. 

• Яку функцію (процес)  ми хочемо відтворити у грі? 

• Що є початком та закінченням процесу? 

• Що (хто) приймає участь у даному процесі? 

• У яких стосунках перебувають елементи? 

• За якими правилами вони взаємодіють? 

• Як це відтворити у вигляді гри? 

• Скільки часу вона займе і як її розташувати у розкладі навчального 

процесу? 

В якості приклада наведемо процес створення моделюючої гри. 

Гудбай, ЗАЦИКЛІВКА (автор Н. Дубашидзе) 

Психологічна гра для КПТ-терапевта 

В процесі гри можна прогулятися вулицями міста Зациклівка: проїхатися по 

рівному проспекту ОКР, загорнути на Панічний спуск, заїхати в Депресивний 

тупик, опинитися на площі ПТСР, застрягти в П'яних закутках, поїсти на 

проспекті Генерала Обжиралова, заглянути в Тривожний провулок і на 

Фобічну просіку. Під час такої прогулянки клієнт зосереджується на своїх 
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почуттях і думках, разом з терапевтом визначає фокус уваги і навчається 

технікам самодопомоги. 

Учасники зможуть детально дослідити місто і навчитися не зациклюватися 

на його вулицях. 

 

 

Цільова аудиторія: 

1. Початківці КПТ-терапевти для відпрацювання навичок завдання питань, 

заповнення таблиць спостережень і повторення або закріплення циклів, для 

розвитку і розширення творчого потенціалу, так як в процесі гри виникає 

багато образів і метафор, які можна використовувати в подальшій роботі. 

2. Групова терапевтична робота (не обов'язково КПТ) на завершальній стадії. 
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3. Індивідуальна робота при КПТ-терапії на завершальній стадії або після 

закінчення терапії. 

4. Звичайна (одноразова) група, яка не є терапевтичної, зібрана випадковим 

чином або корпоративна, а також індивідуальний гравець з метою міні-

діагностики та навчання технікам самодопомоги. 

Оптимальна кількість гравців при груповій роботі - до 6 чоловік, при цьому 

оптимальний час - до 3-х годин. 

Протипоказання до гри: 

Гострі клінічні стани, дисоціативний розлад особистості, шизофренія. 

Матеріали: 

Поле, стрілка, фішки (фігурки, машинки), 32 картки з циклами, 2 бланка 

спостережень, питання, метафоричні карти: «Ксенобіологія», «Во саду чи, в 

городі», «Мандри», ресурси (на вибір: артефакти, камінчики , кубики історій, 

цукерки тощо), призи (камені, монетки, цукерки і т.д.), пігулки (вітаміни), 

кубик 4-гранний для вулиць і 6-гранний для зовнішнього кола в кінці гри. 

(Прим. - карти можуть бути замінені на ідентичні, а також на артефакти і 

метафоричні кубики) 

Правила: 

Гравці вибирають фішку і починають рух, обертаючи стрілку в центрі. На 

яку вулицю вкаже стрілка, звідти і починається подорож. За бажанням гравця 

або в залежності від цільової аудиторії, рух також може бути розпочато 

довільно з будь-якою обраною вулиці. 

Можна проходити вулиці по порядку, прокрутивши стрілку тільки на 

початку гри, а далі рухатися пересуватися на сусідні вулиці. А можна 

включити елемент гри і крутити стрілку кожен раз, після того, як гравець 

пройде всю вулицю, але тоді є ймовірність потрапляння на одну і ту ж 

вулицю кілька разів і можна не потрапити на інші. Ці правила психолог 

встановлює на початку гри, в залежності від цільової аудиторії. Залежно від 

групи або в разі потреби при індивідуальній роботі гравець може сам 

вибирати, якою вулицею йтиме. 



 
 

38 
 

Після потрапляння на конкретну вулицю, психолог зачитує відповідні 

переконання (Додаток 1). Гравець вибирає одне з 3-х або кілька, після чого 

психолог видає картки з циклами для цього виду (4 шт.) І гравець обирає собі 

одну з них або декілька, згадує відповідну ситуацію. 

 Якщо запропоновані цикли не підходять, можна скласти свій варіант. 

При виявленні проблеми протягом всієї гри кожен раз гравцеві видається 

пігулка (таблетка-артефакт). 

 Якщо проблем немає, гравець отримує приз і переходить на наступну 

вулицю з головної площі в центрі за встановленими попередньо правилами 

(сусідня вулиця праворуч або ліворуч, обертання стрілки, будь-яка на вибір), 

а при бажанні, може пройтися по вулиці без проблем, зібравши додаткові 

ресурси . 

Гравець записує собі свій цикл, і повертає картку. Потім заповнює табличку 

спостережень (Додаток 2), попередньо озвучивши те, що буде записувати. У 

разі необхідності психолог допомагає сформулювати спостереження, після 

цього заповнюється Додаток 3. Якщо в Додатку 3 мети «що роблю» і «що 

хочу робити» збігаються, нічого з цим не робимо, гравець згадує іншу 

ситуацію. 

Рухаючись по вулиці, гравець кидає 4-гранний кубик і ходить по станціях 

(нумерація зображена як парна і непарна сторона вулиці) 

Позначення і дії при попаданні на станції: 

 Якщо фішка зупиняється на біля будинку, береться наосліп карта з колоди 

«Ксенобіологія». Психолог задає питання, в залежності від ситуації, 

наприклад: Хто живе в цьому будинку? Яку пораду може дати? Чим може 

допомогти? 

Якщо фішка зупиняється біля дерева, береться наосліп карта з колоди «Во 

саду чи в городі». На цих картах зображені рослини, які символізують образ 

людини. Зразкові питання: - Який ти в цій ситуації? Який ти хочеш бути? Що 

потрібно цій рослині, щоб стати таким як хоче? 

При зупинці біля регулювальника клієнт бере наосліп один з дорожніх знаків 
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і пояснює, що цей знак означає для нього в цій ситуації, яку підказку може 

дати. При цьому можуть виникати свої асоціації, відмінні від реального 

значення знака, про що необхідно попередити. Тому знання дорожніх знаків 

необов'язково. 

Коли фішка зупиняється на заправці, клієнт може отримати ресурс-енергію, 

взявши його відкрито серед запропонованих артефактів і пояснити, що для 

нього означає цей ресурс і як буде використовувати. 

Зупинившись на СТО клієнт може скористатися «ремонтом» своєї ситуації, 

витягнувши відповідну картку, з тих, на яких зображені деталі або елементи 

автомобіля і інструменти. 

Якщо фішка зупиняється, біля літака або павука, береться наосліп карта з 

колоди Мандри  і гравець намагається впоратися з ситуацією за допомогою 

зображеної ситуації на зображенні, описуючи її як ресурсний стан. Якщо при 

цьому сам клієнт не має проблем з відповідними фобіями, він описує карту 

при активному слуханні групи, таким чином даючи підказку іншим гравцям, 

які можуть мати відповідну фобію або страх. 

У тому випадку, якщо фішка зупинилася там, де нічого не зображено, нічого 

не відбувається, кубик кидає наступний гравець або робиться наступний 

кидок цим же гравцем в індивідуальній грі. 

У деяких випадках фішка може зупинитися біля переходу на іншу вулицю, в 

цьому випадку перехід відбувається за бажанням гравця або він може 

залишитися на своїй вулиці. 

Якщо гравець не може пояснити ситуацію за допомогою витягнутої картки-

ресурсу або психолог бачить небезпеку ретравматізаціі, працює правило 

«Стоп» і гравець пропускає хід, вирушаючи в безпечне місце, яке зображено 

на ігровому полі у вигляді колеса огляду, лісу, або будь-якого іншого місця 

між вулицями . Сам гравець визначає, де йому в цій ситуації буде краще: 

піднятися на колесі огляду і подивитися на ситуацію дистанційовано,  з боку, 

знайти ресурс в лісі або, можливо, десь в іншому місці. Це правило необхідно 

озвучити перед початком гри. 
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 Пройшовши по вулиці до зовнішнього кола, гравець переходить на сусідню 

вулицю, повертаючись на центральну площу (в центр міста) або, якщо 

залишилися невирішені питання, переходить на іншу вулицю по Окружній 

(зовнішньому колі), відповідаючи на питання (див. Додаток 4) випадковим 

попаданням, називаючи цифру від 1 до 25. 

Таким чином, необхідно пройти все місто і вийти на зовнішнє коло. 

 За бажанням можна переходити на інші вулиці по стрілці. Тоді є ймовірність 

потрапляння на одну і ту ж вулицю кілька разів і можна не потрапити на 

інші. Ці правила психолог встановлює на початку гри, в залежності від мети. 

Після кожного ходу ведеться 2 таблиці спостережень. (Див. Додаток 1 і 2) 

  Проходячи по зовнішньому колу, необхідно відповісти на питання 

психолога, щодо ситуації гравця. При цьому вибираються недопрацьовані 

ситуації на розсуд або психолога, або гравця, якщо таких немає, на розсуд 

гравця будь-яка з прописаних ситуацій. 

 При відповіді на питання, гравець отримує приз, якщо психолог вважає, що 

він його заслужив. Призи можуть видаватися довільно в ході гри, якщо 

психолог вважає за потрібне позитивно підкріпити гравця. 

В кінці гри підраховуємо накопичені пігулки і призи. 

Необхідно пройти по всіх вулицях і по зовнішньому колу вийти з міста на 

стежку, відповівши на питання. Психолог вибирає питання з приблизного 

переліку або задає свої щодо ситуації. Тому для психолога важливо 

відстежувати гру і, якщо необхідно, вести для себе запис-спостереження по 

гравцях. 

Додаток 1 – Бланк запису 

СИТУАЦІЯ ЭМОЦІЇ (почуття) ДУМКИ ФІЗІОЛОГІЯ ПОВЕДІНКА 

 

Додаток 2 – Бланк запису  

ЩО РОБЛЮ ЩО ХОЧУ РОБИТИ 
 

Додаток 3 - Список ірраціональних мета переконань: 
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ДЕПРЕСІЯ 

Я невдаха 

У мене немає сил 

Зі мною завжди так ... 

ОКР 

Думки матеріальні 

Я заражусь, навколо інфекція 

Все повинно бути правильно 

ПАНІЧНИЙ РОЗЛАД 

Я цього не витримаю, моє серце зупиниться, я помру 

Серцебиття, задишка, клубок у горлі, потовиділення, тремор 

Втрата відчуття реальності 

ФОБІЇ І СТРАХИ 

Я боюся ... (змій, павуків, висоти, закритих приміщень, громадських місць і 

т.д.) 

Я уникаю ... (змій, павуків, висоти, закритих приміщень, громадських місць і 

т.д.) 

Це небезпечно 

ГТР 

А раптом трапиться ... 

Потрібно бути впевненим на 100% 

Потрібно переживати 

ПТСР 

Почуття провини 

Боюся згадувати / спливають напливи 

Порушення звичного життя 

ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

Я відчуваю себе товстою 

Я весь час на дієті 

Мені більше не можна їсти 

ЗАЛЕЖНІСТЬ 

Не можу втриматися від ... (сигарети, спиртного, комп'ютера, соц.мереж і 

т.д.) 

Роздратування, злість або тривога при відмові або недоступності (сигарети, 

спиртного, комп'ютера і т.д.) 

Це займає більшу частину часу на шкоду іншим активностей 
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Додаток 4 - Запитання. 

1. Як часто це з Вами відбувається? 

2. Що Ви зробили, коли це сталося? 

3. Що означає для Вас, коли ви про це думаєте? 

4. Коли ця ідея виникла в перший раз? 

5. Які почуття і відчуття викликала думка? 

6. Які дії слідують за цією думкою? 

7. Що б могло статися, якщо цього не зробити? 

8. Чи є досвід, коли це не відбувається? 

9. Якби хтось подивився на цю ситуацію, щоб сказав? 

10. Чи буває, що відбувається по-іншому? 

11. Що хорошого в цьому переконанні? 

12. Що поганого в цьому переконанні? 

13. Яка реакція оточуючих, якщо Ви дотримуєтеся цієї думки? 

14. Що може статися найгірше? 

15. Що можна зробити, якщо станеться найгірше? 

16. Що може допомогти прийняти виклик? 

17. Який образ виникає при цій думці? Як його можна назвати? 

18. Що Ви можете зробити по-іншому? 

19. Що для Вас це означає? 

20. Що суперечить Вашому переконання (думки)? 

21. Чому Ви в це вірите? 

22. Що може допомогти змінити Ваше переконання (думка, точку 

зору)? 

23. Що б Ви порадили одному в такій же ситуації? 

24. Хто може точно знати, чи так це насправді? 

25. Завдяки чому Ви прийшли до такого висновку? 

До гри додаються картки-цикли, на кожну вулицю-проблему по 4 цикла, які 

позначені різними кольорами. 

Приклади циклів наведені нижче: 
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Рис.1. Цикл залежності. 

 

 

 

Рис. 2. Цикл ПТСР 
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Рис. 3. Цикл тривожного розладу. 

 

 

Рис.4. Цикл депресивного розладу. 
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Рис. 5. Цикл фобічного розладу. 

 

Рис. 6 Цикл ОКР 
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Рис. 7. Цикл порушення харчової  поведінки 

 

 

Рис.8 Цикл панічного розладу 
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його проблеми (розладу). Цикли будуються на основі негативних 

автоматичних думок, поведінки, фізіологічних реакцій і неправильному 

фокусуванні уваги. При складанні разом з клієнтом циклів наочно видно, що 

саме підтримує проблему (розлад) і не дає їй згаснути. Саме це є мішенню 

терапевтичного втручання. Якщо зруйнувати і зупинити те, що підтримує 

цикл, то розлад буде  приречений  на згасання і для пояснення клієнту цього 

процесу дуже хороша метафора пожежі. Вогонь горить до тих пір, поки є 

контакт між полум'ям, киснем і палаючим матеріалом. Якщо закидати 

палаюче вогнище дровами, він на деякий час згасне, але потім спалахне 

знову. Те ж відбувається, наприклад, і з тривогою. Для того щоб загасити 

пожежу, треба використовувати більш ефективні методи, а саме, перервати 

ланцюжок, вибравши мішень в ній, по якій будемо цілитися, щоб не дати 

можливості відбутися нового спалаху. З точки зору ефективності роботи 

дуже важлива позиція «тут і зараз». При багатьох розладах ті чинники, які 

призвели до розвитку проблеми, вже не є тими факторами, які підтримують її 

існування, але при цьому завжди досліджується минулий досвід, так як при 

деяких розладах, наприклад ПТСР, робота з ним дуже важлива. Для того щоб 

зупинити пожежу, потрібно діяти швидко і ефективно, а не розбиратися в 

причинах загоряння для його гасіння. І тільки, коли пожежа згашена, можна 

шукати причини, щоб запобігти рецидив. Ще одна метафора ефективного 

лікування - перелом. При лікуванні важливо усунути перешкоди для 

загоєння, а не встановлювати причини того, що сталося. 

Користуючись готовим набором, скорочується час на обговорення 

функціональних проблем, і клієнт має перед собою наочний посібник, 

завдяки чому йому легше відповісти на питання: Яке проблемна поведінка 

заважає нормального життя? Чому небажану поведінку не згасає? Чим 

підкріплюється? Терапевт, в свою чергу, виходячи з того, які картки вибере 

клієнт, може зробити попередній висновок і поставити попередній діагноз. 
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ЗАСТОСУВАННЯ 

Відповідно до гіпотези терапевта попередньо відібрати для клієнта деякі 

картки з циклами і подивитися, які він вибере. Деякі скаже «Точно моє», 

деякі може видозмінити, додавши в ланцюжок своє або змінивши одну ланку 

ланцюга, а деякі відкладе в сторону і скаже «цього немає». Особливо наочно 

це видно при роботі з тривожними станами, тоді можна запропонувати 

клієнтові картки жовтого, фіолетового та синього кольору (окр, ГТР і паніка). 

Якщо клієнт скаржиться на страхи, можна додати блакитні картки (фобії). 

Далі робота з циклами за звичайною схемою в рамках когнітивно-

поведінкової терапії. Для цього, в першу чергу, пояснюємо клієнтові, що для 

того щоб позбутися від проблеми цикл потрібно розірвати і обговорюємо, в 

якому місці ланцюжка це зробити. 

При використанні цієї гри (було проведено 7 ігор для спеціалістів, 8 

консультацій з клієнтами з її застосуванням та 10 консультацій з 

використанням лише карток з циклами) було помічено, що гра значно 

покращує розуміння та запам’ятовування циклів спеціалістами.  При роботі з 

клієнтами вони охоче сприймали ідею розуміння, відсторонення та 

спокійного спостереження за перебігом циклу. З 18 клієнтів 10 ділилися 

враженнями, що вони й в ситуаціях поза кабінетом психотерапевта починали 

спостерігати перебіг циклу, що зменшувало інтенсивність неприємних 

відчуттів. Чотири клієнта (з фобічними та тривожними розладами) 

доповнювали наявні цикли своїм сприйняттям, що поліпшило їхній контакт з 

терапевтом та сприяло свідомому ставленню до проблеми. На чотирьох 

клієнтів (двоє з ОКР та двоє з панічними атаками) гра не справила великого 

враження, вони віддавали перевагу традиційному формату когнітивно-

поведінкової терапії. 
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ВИСНОВКИ 

1. Класичні біхевіоральні підходи свідомо або не усвідомлено лежать в 

основі більшості азартних та комп’ютерних ігор, від «стратегій» до 

«Родини Сімс». Різноманітні системи підкріплення сприяють підтримці 

інтересу до ігрової діяльності в дорослих та підлітків (для яких вона не 

є провідною). У сучасних принципах гейміфікації процесу управління 

та продажу застосовується широко відомий «жетонний метод». 

Запропоновані нами ігри можуть сприяти кращому засвоєнню 

принципів поведінкової терапії та прискорювати процес навчання і 

терапії. 

2. Застосування ігрових моделей когнітивно-поведінкової терапії робить 

її більш придатною для роботи із здоровими особами, які перебувають 

у стресовому або кризовому стані, наочність гри та метафоричних 

асоціативних карток сприяє усвідомленню ірраціональних думок, 

переконань та когнітивних стратегій і їхньої самостійної корекції. 

3. Моделююча дидактична гра «Гудбай, Зациклівка», була створена 

завдяки сучасним ідеям КПТ третьої хвилі. Вона охоплює процесом 

психоедукації учасників, які ознайомлюються з типовими циклами 

психічних розладів та демонструє роботу з різними ресурсами для само 

прийняття. 

4. Напрямком подальших досліджень має стати розробка ігрових КПТ 

технологій для роботи з дітьми, підлітками та батьками. 

 

Перелік використаної літератури. 

1. Beck A. Cognitive therapy of depression. – NY: The Guilford Press, 1979. 

2. Blackburn I. et al. A two-year naturalistic follow-up of depressed patients 

treated with cognitive therapy, pharmacotherapy and a combination of both 

// Journal of Affective Disorders. – 1986. – Vol. 10. – Р. 67-75. 

3. Crane R. Mindfulness-Based Cognitive Therapy. – London: Routledge, 

2009. 



 
 

50 
 

4. Evans M. et al. Differential relapse following cognitive therapy and 

pharmacotherapy for depression // Archives of General Psychiatry. – 1992. –

Vol. 49. – Р. 802-808. 

5. Gloaguen V. et al. A meta-analysis of the effects of cognitive  

therapy in depressed patients // Journal of Affective Disorders.–  

1998. – Vol. 49, No 1. – Р. 59-72. 

6. Hofman S. The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety  

and Depression: A Meta-Analytic Review // Journal of Consulting  

and Clinical Psychology. – 2010. – Vol. 78, No 2. – Р. 169-183.  

7. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: Past,  

present and future // Clinical Psychology Science and Practice. –  

Vol. 10. – 2003. – Р. 144-156. 

8. Kuyken W. et al. Mindfulness-based cognitive therapy to prevent  

relapse inrecurrent depression // Journal of Consulting and Clinical  

Psychology. – 2008. –Vol. 76, No 6. – Р. 966-978.  

9. Segal Z., Williams M., Teasdale J. Mindfulness-Based Cognitive  

Therapy for Depression. – NY: The Guilford Press, 2002. 

10. Siegel D. The Mindful Brain. – NY: Norton, 2007. 

11. Teasdale J. et al. MB-CBT for depression: Replication and  

exploration of differential relapse prevention effects // Journal of Consulting and 

Clinical Psychology. – 2004. – Vol. 72, No 1. – Р. 31-40. 

12. Бек А. Когнитивная терапия депрессий // Московский 

психотерапевтический журнал, 1996, № 3 

13. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии, СПб.: 

Питер, 2003.  

14. Бек Дж. Когнитивная терапия: полное руководство,  М.: «Вильямс», 

2006. 



 
 

51 
 

15.  Большаков В.Ю. Психотренинг / Социодинамика, упражнения, игры. – 

СПб: Социально-психологический центр, 1996. -380 с. 

16. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – Изд. 

3-е, испр. и доп. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 336 

http://psylist.net/psytera/00090.htm 

17. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е., «Психотерапия»», Изд-во 

«Питер», 2007 г. 

18. Гаранян Н.Г. Практические аспекты когнитивной психотерапии // 

Московский психотерапевтический журнал, 1996, № 3 

19. Дауд Е. Когнитивная гипнотерапия. – СПб.: Питер, 2003. 

20. Кабат-Зинн Д. Куда бы ты ни шел - ты уже там: Медитация 

полноты  осознания в повседневной жизни, М.: Независимая фирма 

«Класс», 1999 

21. Калина Н.Ф., «Основы психотерапии», Москва: Изд-во «Рефл-

бук»,1997 г. 

22. Карвасарский Б.Д., «Психотерапия.», Санкт-Петербург: Изд-во Питер, 

2007 г. 

23. Лазарус A. Краткосрочная мультимодальная психотерапия.– СПб.: 

Речь, 2001 

24. Лучинкина А.И., Милютина К.Л. Игровые технологии. Нежин, 2016г. 

25. МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии, СПб., 2001. 

26. Прохазка Дж., Норкросс Дж., «Системы психотерапии», Санкт-

Петербург, «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2007 г.  

27. «Психотерапевтическая энциклопедия», под ред. Карвасарского Б.Д., 

Изд-во «Питер», 2000 г. 

28. Романчук О.І. МАЙНДФУЛНЕС-ОРІЄНТОВАНА КПТ – новий 

ефективний метод попередження рецидиву депресії. Електронне 

джерело http://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Romanchuk-

MBCBT.pdf 

29. Романчук О.І. Когнітивно-поведінкова терапія тривожних розладів: 

модель розуміння, терапії та емпіричні докази ефективності 

http://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Romanchuk-MBCBT.pdf
http://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Romanchuk-MBCBT.pdf


 
 

52 
 

Електронне джерело https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-

646/Kognitivno-povedinkova-terapiya-trivozhnih-rozladiv-model-

rozuminnya-terapiyi-ta-empirichni-dokazi-efektivnosti#gsc.tab=0 

30.  Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. - СПб: Речь, 2000. - 234 с. 

31.  Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического 

метода. – М.: Логос, 1999. – 368 с. 

32.  Тукаев Р.Д, Кузнецов В.Е. Универсальная гипнотерапия и 

психотерапия на основе полноты осознания: сходства, различия, 

терапевтические перспективы. Часть 2. // Ж.Социальная и клиническая 

психиатрия 2013, т.23, №2 

33. Холмогорова А.Б. Философско-методологические аспекты 

когнитивной психотерапии // Московский психотерапевтический 

журнал, 1996, № 3 

34. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Когнитивно-бихевиоральная 

психотерапия. В сб.: "Основные направления современной 

психотерапии". М.: Когито, 2000.  

35. Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, 

методология, технология. – М., 2000 

36. Эллис А., Драйден У., «Практика рационально-эмоциональной 

поведенческой терапии», Санкт-Петербург, Изд-во: «Речь», 2002 г. 

37. Янг Дж. Схема-терапия 

38. Джерело: http://psylist.net/psytera/00090.htm 

 

 

 

 

 


