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Анотація. Проаналізовано науково-теоретичні поглѐди щодо значеннѐ корекційного впливу мандала-терапії на
рівень проѐву тривожності в янацькому віці. Обґрунтовано можливості мандала-терапії ѐк одного з методів арт-терапії
длѐ укріпленнѐ, збереженнѐ, психокорекції соціального здоров’ѐ кліюнтів. Мандала-терапіѐ виконую корекційні функції;
маю медитаційний ефект; дозволѐю заглибитисѐ у несвідомі шари психіки особистості; створяю відчуттѐ цілісності та
переживаннѐ гармонії із внутрішнім та зовнішнім світом.
Ключові слова: арт-терапіѐ; мандало-терапіѐ; тривожність; янацькій вік.
Аннотация. Проанализированы научно-теоретические взглѐды относительно значениѐ коррекционного
воздействиѐ мандала-терапии на уровень проѐвлениѐ тревожности в яношеском возрасте. Обоснованно возможности
мандала-терапии как одного из методов арт-терапии длѐ укреплениѐ, сохранениѐ, психокоррекции социального
здоровьѐ клиентов. Мандала-терапиѐ выполнѐет коррекционные функции; имеет медитативный эффект; позволѐет
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углубитьсѐ в бессознательные слои психики личности; создает ощущение целостности и переживаниѐ гармонии с
внутренним и внешним миром.
Ключевые слова: арт-терапиѐ; мандала-терапиѐ; тревожность; яношеский возраст.
Abstract. The scientific and theoretical views on the significance of the corrective influence of mandala-therapy on the
levels of manifestation of anxiety in adolescence are analyzed. The possibilities of mandala-therapy as one of methods of art
therapy for strengthening, preservation, psycho-correction of social health of clients are explained. Mandala-therapy performs
correctional functions. It has a meditative effect. It makes it possible to get deeper into the psyche of the personality. It creates a
sense of integrity and the transfer of harmony with the inner and outer world.
Key words: art therapy; mandala-therapy; anxiety; adolescence.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство переживаю велику кількість соціальних,
економічних, культурних та психологічних змін, що інтенсивно впливаять на становленнѐ
особистості в янацькому віці та відображаятьсѐ на психологічному стані. Перед молодоя
особистістя постаю відповідальність за прийнѐттѐ вибору та відповідальності за свою життѐ. В
умовах нестабільних економіко-політичних відносин в суспільстві прийнѐттѐ будь ѐкого рішеннѐ
стаю непосильноя ношея та викликаю низку негативних переживань та страхів перед невизначеним
майбутнім. Частина осіб янацького віку почуваять себе самотніми, відчуваять душевний
дискомфорт внаслідок відсутності довірливих взаюмин з однолітками та дорослими,
несформованості ціннісних оріюнтацій та планів на майбутню. Порѐд із труднощами, ѐкі зустрічаять
янака у зовнішньому світі, тривожні стани можуть виникати у наслідок проходженнѐ особистістя
вікової кризи янацького віку, ѐка може посилявати негативні емоційні переживаннѐ та
відображатисѐ на психологічному стані [7].
Постійне почуттѐ тривоги призводить до емоційного виснаженнѐ та фізіологічного
дискомфорту, що заважаять особистості повноцінно функціонувати у різних сферах життѐ.
Підвищена особистісна тривожність провокую невпевненість у своїх можливостѐх, проблеми у
комунікації з іншими лядьми, значно знижую здатність до саморозвитку та самореалізації, формую
непродуктивні поведінкові стереотипи, тощо. Саме тому проблема корекції тривожних станів у осіб
янацького віку, наразі, ю актуальноя. Цікавоя через призму ціюї проблеми ю мандала-терапіѐ, ѐк
ефективний інструмент психологічної корекції.
Аналіз дослідженнь. Питаннѐ зціленнѐ мистецтвом, шлѐхи активізації внутрішніх ресурсів та
потенціалу особистості за допомогоя арт-терапії розглѐдали у своїх дослідженнѐх О. Ващенко, Н.
Вернікова, О. Вознесенська, Н. Ещенко, О. Лябарец, Н. Полѐкова, І. Садова, В. Саранцева, О.
Тараріна, А. Чуприков, Т. Яценко та ін. Питаннѐ застосуваннѐ арт-терапії в діѐльності психолога,
соціального працівника, корекційного педагога стали предметом дослідженнѐ цілої когорти
науковців (С. Андрейчин, М. Докторович, Л. Злочевська, М. Киселева, З. Ленів та ін.). Проте
проблема психокорекції тривожних станів особистості в янацькому віці матодикоя мандала-терапії
ю ще не достатньо дослідженоя, що даю підґрунтѐ длѐ поглибленого вивченнѐ даного питаннѐ [7].
Мета статті - узагальненнѐ науково-теоретичних поглѐдів щодо корекційного впливу
мандала-терапії на рівень проѐву тривожності в янацькому віці.
Виклад основного матеріалу. Мандала-терапіѐ ю одним з методів арт-терапії, серед ѐких
можна згадати: ізотерапія, казкотерапія, музикотерапія, танцявальну терапія, ігрову терапія,
пісочну терапія тощо. Арт-терапіѐ (лат. ars – мистецтво, грец. therapeia – лікуваннѐ) тлумачитьсѐ ѐк
лікуваннѐ або зціленнѐ мистецтвом і вважаютьсѐ одним із найбільш м’ѐких, але ефективних методів,
що використовуятьсѐ в роботі психологами, соціальними працівниками, корекційними педагогами
і психотерапевтами. Цей термін з’ѐвивсѐ ще в 40-ві рр. ХХ ст. Першим, хто почав його
використовувати, був британський лікар, художник Адріан Хілл, ѐкий працявав у спеціальних
госпіталѐх ѐк арт-педагог і звернув увагу на той факт, що занѐттѐ творчістя допомагаять хворим
легше і швидше одужувати, відволікаячи при цьому від своїх проблем і переживань *2+.
Використаннѐ арт-терапевтичної діѐльності пов’ѐзане з вирішеннѐм проблеми
психофізичного здоров’ѐ широкого кола соціальних груп та вікових груп, а саме: осіб, що
постраждали внаслідок жорстокого поводженнѐ або насиллѐ, лядей похилого віку, безробітних,
біженців, правопорушників, робота з проблемними сім’ѐми, з дітьми, що проѐвлѐять
дезадаптативні форми поведінки, тощо.
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Мандала-терапіѐ ю одніюя з технік ізотерапії, що полѐгаю у створенні циркулѐрних
композицій – мандал. Понѐттѐ «мандала» маю санскритське походженнѐ і означаю «магічне коло»
[9, с.32-36+. Створяячи мандалу, кліюнт підсвідомо створяю символ власної особистості, ѐкий
допомагаю йому зрозуміти себе, чого він вартий, допомагаю звільнитисѐ від почуттѐ напруженості,
досѐгти своюї цілісності.
Американська психолог Дж. Келлог казала: «Мандала може сприйматисѐ ѐк краплѐ взѐтої
на аналіз крові, за ѐкоя можна визначити, ѐкі зміни відбуваятьсѐ в організмі і ѐкий ефект
лікуваннѐ». Мандала - малянок в колі, ѐкий маю східне коріннѐ і за східноя філософіюя та
релігійними уѐвленнѐми володію магічними властивостѐми [3, c. 176-178]. В психологія феномен та
понѐттѐ мандали ввів швейцарський психолог та психіатр Карл Густав Юнг, широке застосуваннѐ в
діагностиці і терапії метод мандали отримав завдѐки вище згаданій Дж. Келлог. К. Г. Юнг звернув
увагу на цілящі особливості малянків кола та їх графічного наповненнѐ. Цей символ психічної
цілісності він розумів ѐк проекція свідомої і несвідомої активності лядини. Зображеннѐ в колі
відображаю загальні характеристики психіки окремої особистості, ѐка його маляю — її
організованість або хаотичність, цілісність або фрагментарність, відкритість чи закритість.
Індивідуальна мандала ю унікальним інструментом, що дозволѐю одночасно аналізувати і піддавати
корекції психічний стан лядини, що в своя чергу даю можливість спеціалісту проникнути у
внутрішній світ лядини, розшифрувати його символи, змінити психологічний стан на краще.
Терапевтичний ефект мандала-терапії може бути використаний ѐк засіб самодопомоги при стресі,
соматичному захворяванні, емоційному розладі ѐк дорослого, так і дитини [12, c. 79-85].
На думку К. Юнга, робота свідомості аналогічна процесу фокусуваннѐ ока. Зона
периферійного зору відображаю область несвідомого, ѐке потрібно перенести в свідомість. Символ
виступаю тим інструментом, ѐкий дозволѐю сфокусувати периферійний зір і сприѐю переносу
інформації із рівнѐ несвідомого на рівень свідомості. Символ звільнѐю несвідому психічну енергія і
забезпечую можливість її вільного переносу на природний рівень, де і відбуваютьсѐ її трансформаціѐ
[11, c. 237-239].
Таким чином, за допомогоя символу лядина впорѐдковую та організовую своя психічну
енергія, що дозволѐю їй справлѐтисѐ з проблемоя або наѐвним негативним психоемоційним
станом. У такому стані психіки, вже не проблема володію даноя лядиноя, а сама лядина
контроляю проблему. Звичайно, проблема все ще може продовжувати існувати на протѐзі певного
проміжку часу, але буде усвідомляватисѐ особистістя вже по-новому, що істотно мінѐю справу. К.
Юнг вважав, що «психіка - це саморегуляяча система», згідно його теорії компенсації, несвідоме,
або доповняячи, або компенсуячи свідомість, завжди, таким чином, прагне до збалансованості.
Символ з області несвідомого завжди дію ѐк компенсуячий або компліментарний елемент по
відношення до свідомої області психіки в конкретний момент життѐ. Інакше кажучи, символ
володію цілящим впливом, забезпечуячи збалансованість і цілісність особистості [11, c. 137-142].
Роботу над питаннѐм мандала-терапії та її значеннѐм у психології та психотерапії післѐ К.
Юнга продовжили Й. Якобі і С. Бах. Сам К. Юнг, визнаячи цінність малянків, що містѐть символи з
області несвідомого, однак не запропонував ніѐких засобів длѐ аналізу несвідомого змісту, що
вкладений у ці малянки. Вивченнѐм цього питаннѐ зайнѐласѐ Й. Якобі і вперше зробила спробу
навчити інших інтерпретації малянків. С. Бах просунуласѐ ще далі, показавши, що несвідоме може
наочно проектувати на зовнішні процеси, що відбуваятьсѐ безпосередньо у фізичному тілі [10, c.
34-39].
Передача інформації про психічний стан особистості ю другоя важливоя функціюя малянка.
У монографії Т. Чередниковой показано, що маляваннѐ або виділеннѐ в процесі розфарбовуваннѐ в
тестових малянках різних просторово-структурних відносин між елементами зображеннѐ дозволѐю
використовувати їх в ѐкості найбільш базових і універсальних діагностичних критеріїв. «В процесі
розумової діѐльності під час маляваннѐ або розфарбовуваннѐ тестового малянка, об'юктами
співвіднесеннѐ виступаять структурні елементи зображеннѐ, виділеннѐ фігури і фону. Колір
виступаю ѐк символ, ѐкий фіксую і кодую виділене ставленнѐ. Наприклад, ѐкщо однаково
розфарбовані симетричні частини малянка, то виділѐятьсѐ і кодуятьсѐ кольором відносини
просторової подібності між ними. Колір, по суті, перекладаю просторові відносини з мови цілісних
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образів (гештальтів), в ѐких ці відносини містѐтьсѐ в нерозчленованому, а тому прихованому
виглѐді, на символічну мову, розкриваю і позначаю ці відносини» *8, с. 38-42].
Вперше у своїй психологічній та психіатричній практиці К. Юнг звернув увагу на малянки в
колі тоді, коли помітив стихійне маляваннѐ мандал у своїх паціюнтів. "Мандали... зазвичай
з'ѐвлѐятьсѐ в ситуаціѐх замішаннѐ або безпорадності. Отже, архетип ѐвлѐю собоя матриця
порѐдку, ѐка позначена колом, поділеним на чотири частини (кватерність). Цѐ матрицѐ накладена
на психічний хаос таким чином, що будь-ѐкий зміст знаходить свою місце, а безладна сум'ѐттѐ
утримуютьсѐ охоронѐю колом» [12, с.10-13]. Мандала допомагаю краще сприймати свої почуттѐ, так
ѐк вона ю загальна схема (система координат).
Коли лядина маляю мандалу, вона маляю свій внутрішній світ зараз, стан, самість, себе
справжнього, поза соціумом, своя духовну сутність. Вона відповідаю на екзистенційні питаннѐ: Хто
ѐ? Де ѐ? Звідки ѐ? Куди ѐ? Коли отримано відповідь на перші два питаннѐ, відбуваютьсѐ переоцінка
ситуації. Це і даю найсильніший психотерапевтичний ефект.
К. Юнг аналізував терапевтичні властивості мандали, зіставлѐячи їх з ритуальними, коли її
використаннѐ в медитаціѐх призводить до містичного захопленнѐ. В обох випадках мета — більш
високий рівень інтеграції. Мандала ѐк терапевтичний засіб призводить до того самого результату,
тобто це техніка, що веде до цілісності, створеннѐ життювої сили всередині лядини.
Дж. Келлог створила «Архетипічні стадії Великого кола мандали» *6, c. 154-159+. Коло
складаютьсѐ з 13-и архетипових стадій, характерних длѐ психічного розвитку лядини. Керуячись
цими стадіѐми, можна визначити стан психіки лядини на даний момент, а також причину психічних
труднощів і позбутисѐ від них.
Таким чином, при використанні мандал в діагностиці та психотерапії можна працявати
відразу на 3-х рівнѐх психіки: біографічному, культуральном, архетипическом. Це даю можливість за
символами визначити глибинний стан кліюнта (так звану екзистенційну ситуація). Допомога полѐгаю
у швидкій інтеграції особистості (тому мандала використовуютьсѐ в будь-ѐких кризових станах),
минаячи усвідомленнѐ. Коло (тобто сама мандала) - це захист, цілісність, порѐдок, межі [12, c. 134141].
Серед вітчизнѐних прихильників мандала-терапії, ѐк ефективного діагностичного,
психокорекційного та психотерапевтичного інструменту, можна виділити А.Копитіна. Психолог у
своїй практиці здебільшого використовую мандалу у психодіагностичних цілѐх, наголошуячи на
тому, що саме у мандалі найѐскравіше проектуятьсѐ неусвідомлявані переживаннѐ, а іноді навіть
спогади лядини. Лядина вміщую у коло свої найактуальніші переживаннѐ, тому мандали можна
малявати часто, і її зміст кожного разу буде різним і неповторним. Трактуваннѐ мандал ю
непростим процесом, ѐкий не може здійсняватисѐ без взаюмодії з самим кліюнтом. В цьому процесі
задіяютьсѐ також метод асоціацій, також запропонований вперше К. Юнгом, ѐкий допомагаю
розкрити причини проблем, з ѐкими зіткнувсѐ кліюнт та знайти можливі способи їх подоланнѐ [4, c.
123-125].
Проте, починаячи користуватисѐ мандала-терапіюя, ѐк інструментом психодіагностики,
зазначаю А. Копитін, з часом психолог може почати помічати, що процес маляваннѐ мандали
настільки захопляю кліюнта і дозволѐю зануритисѐ на підсвідомі рівні психіки, що у процесі занѐттѐ
зміняютьсѐ настрій і навіть поведінка лядини. Мандала-терапіѐ здійсняю потужний
психокорекційний та психотерапевтичний вплив на особистість, змушуячи лядину переживати
стани, під час маляваннѐ мандали, ѐкі схожі на стани, ѐкі переживаять ляди під час медитації.
Зважаячи на те, що мандала маю буддистські, а отже частково релігійні основи, такий вплив та
ефект на психічний стан лядини видаютьсѐ закономірним [5, c. 234-236].
Висновки. Таким чином, проаналізувавши наукові обґрунтуваннѐ, ми дійшли до висновку,
що мандала-терапіѐ ю одним із потужних інструментів психологічної корекції. Мандала-терапіѐ
виконую корекційні функції, ѐк один із методів ізотерапії; маю медитаційний ефект; дозволѐю
заглибитисѐ у несвідомі шари психіки особистості; створяю відчуттѐ цілісності та переживаннѐ
гармонії із внутрішнім та зовнішнім світом. Маляваннѐ мандал – доступний засіб психокорекції,
ѐкий може застосовуватисѐ до будь-ѐкої вікової групи, починаячи із молодшого шкільного віку.
Маляваннѐ або розмальовуваннѐ мандал може мати ѐк індивідуальну, так і групову форму, а також
11 | P a g e

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1, 2019

може поюднуватисѐ із іншими формами арт-терапії. Саме тому нами було припущено, що мандалатерапіѐ стане ефективним методом психологічної корекції тривожних станів у янацькому віці.
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