
Використання арт-
терапевтичних вправ для 
зменшення рівня тривожності у 
роботі з підлітками 

Олена Жорова, 

практичний психолог 

ДНЗ «Херсонське вище 

професійне комерційне училище» 



Моє хвилювання і тривога 

Що може 
статися 

Те, що 
сталося 



Потрібно знати і використовувати 
копінг стратегії, які дозволяють 
впоратися із тривогою: 
 • Віра (переконання, приклади героїчних 

вчинків, молитва) 
• Почуття (бесіда про почуття, способи 

вираження своїх емоцій за допомогою 
малювання, екологічні способи 
вивільнення негативних емоцій) 

• Комунікації (розмови з друзями, 
допомога іншим, спільні справи) 

• Фізичні дії (гімнастика, масаж, 
релаксація, вправи на гнучкість)  

• Логіка (складання планів, пошук 
інформації, з’ясування відомого і 
невідомого) 

• Творчість (мрії, книги, музика, хоббі)  



Вправа «Чарівні штрихи» (модифікація 
В.Назаревич) 



Техніка гармонізації негативного стану 
(презентована К.Райхерт) 

1. 

2. 



Техніка гармонізації негативного стану 
(презентована К.Райхерт) 



Вправа «Карта особистості. Ресурси» (модифікація 
О.Тараріної) 

Матеріали: 1 лист картону (А4), 
10 і більше кольорових аркушів 
паперу (розміром 1/8 листа А4, 
дуже зручно купувати на групу: 
по 2 листа 10-ти кольорів паперу 
в будь-якому великому магазині 
канцтоварів попросити розрізати 
на гільйотині 4 рази навпіл - і 20 
наборів готові), клей ПВА, 
одноразові стаканчики, 
пензлики для клею, вологі 
серветки. 

Результат роботи - унікальна карта особистості. Чи буде вона представляти 
собою єдину композицію або хаотичні кольорові спалахи і сплески, все одно 
вийде красиво. Працювати така карта буде як колаж, оскільки вся цінна 
інформація, готова принести користь в самий підходящий момент, вже 
вирушила в несвідоме. Ця робота активізує творчість, особистісні ресурси і 
відкриває великі можливості на шляху самовдосконалення. 



Вправа «Двостороння мандала» (Автор: Ванесса 
Левін, модифікація і переклад: Анна Мініна) 

Працюємо з темою: Стреси, страхи, тривоги і ресурси  
Рекомендовано як для індивідуальної, так і для групової роботи  
Вік: від 14 років 
Матеріали:: Коло з білого картону, кольоровий папір, шматочки кольорової 
тканини, ножиці, клей, бісер, дрібні намистини, блискітки. 
Інструкція: роздайте кожному члену групи мандалу і поясніть, що одна 
сторона буде представляти стресори, які є в їх житті, а інша - спокій і те, як 
вони справляються з цим  стресором. Починають роботу з боку стресу, 
напишіть всередині мандали ваші актуальні стресові ситуації. Далі, 
попросіть групу вибрати кольори, які представляють для них стрес і 
прикрасьте цю сторону в кольорах стресу. 
Закінчивши, переверніть мандалу іншою стороною і повторіть процес, але 
тепер використовуючи символи того, що відображає спокій у вашому житті. 
На початку, запишіть дії, які можна виконати для боротьби зі стресором. 
Вибирайте ті кольори, які представляють для вас спокій. 
Проаналізуйте роботу, зробіть висновок. 
Наприклад, з кожної непростої, стресової ситуації є вихід. На кожну 
ситуацію можна подивитися з різних сторін, де одна сторона буде нам 
бачитися в негативному ключі, інша - в позитивному. 



1 Вибрати зображення, яке 
відповідає карті моєї тривоги 
 



Вибрати зображення, яке відповідає на питання 
«Що є в мені таке, що я ще не використовував, щоб 
звільнитися від тривоги?» 

 



«Які ресурси (здібності, якості характеру) мені 
потрібно підключити, щоб звільнитися від 

тривоги?» 
 



Який план моїх дій? 



Чим я хочу зайнятися? 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Навчаємо учнів вірити у себе і в те, 
що життя прекрасне, а окремі 
страхи й тривоги – це неприємність, 
яку вони точно зможуть подолати.  


