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Дифференціація «Я» 

 

Обумовлює рівень функціонування, ступінь 
успішності і соціальної адаптації особистості і 

сім’ї 

Чим більше злиті емоції та інтелект,  
тим нижче рівень диференціації і  

рівень функціонування 
 



Види «Я» 

• легко змінюється  

• схильне до впливу 

ззовні  

• визначається або 

прагненням 

відповідати 

очикуванням інших, 

або протестом 

 

• мало схильне до 

зовнішього впливу 

• визначається 

цінностями і 

внутрішньою етикою 

 

«Псевдо Я» або 

помилкове Я 

Справжнє Я 

 



Триангуляція 

емоційний процес між двома людьми або групами, 

який в ситуації завищеної тривоги має тенденцію 

залучати до відносин третю особу 

 

ціль – зниження тривоги у соціальній системі  

(сім’ї або організації) 



Емоційні процеси  

ядерної сім’ї 

описують патерни емоційної взаємодії у сім’ї на 

рівні одного покоління 
 

 
емоційна 
дистанція 

 
 

 

 

подружній 

конфлікт 

 

 

 

передача 

проблеми 

дитині 

 

 

дисфункція у 

супруга 

 

 



Проективні процеси у сім’ї 

 

задіяні механізми «триангулювання» 

батьківська недиференційованість наносить 

шкоду і призводить до погіршення стану 

одного або більше дітей 



Успадкування внутрішньосімейних 

патернів відносин 

 

описує проективні процеси у сім’ї 

різні рівни недиференційованості передаються не 

тілько від батьків до дітей,  

але повторюються у родині із покоління в 

покоління 



заперечення інтенсивності емоційного зв’язку  
з батьками 

 

дії спрямовані на те, щоб здаватися більш 
незалежним, ніж є насправді 

 

наявність емоційної дистанції, що досягається за 
допомогою внутрішніх механізмів або фізичного 

дистанціювання 
 

Емоційний розрив 



Позиція  

сіблінгов 

 

описує кореляцію між базисними 

характеристиками особистості і 

сіблінговою позицією, тобто порядком 

народження дітей у сім’ї 

 



Соціальна регресія 

емоційні проблеми у суспільстві подібні до 
емоційних проблем у сім’ї 

 

 
можуть виникати періоди 

завищеної тривоги 
 

існують механізми  зниження 

тривоги  

за допомогою злиття, 

об’єднання, конформізма і 

тоталітаризма 



Особистість  
і  

емоційна система 



Типи особистості, сформовані 

емоційною системою сім’ї 

• незалежна 

 

• дифференційована від 

сім’ї 

 

• залежна 

 

• зплавлена з сім’єю 

 

відособлена підпорядкована 

 



 Що я думаю, що в моєму внутрішньому досвіді є 
результатом аналізу за допомогою розуму; 

 

 Що я відчуваю, яка частина мого внутрішнього 
досвіду автоматично складається у процесі 
сприйняття; 

 

 Чого я хочу, які мої справжні мотиви.  

1 

2 Поділ між мисленням, почуттями і потребами 

 

Особистість орієнтована на цілі 

 

Риси гарно диференційованої 

особистості 

 



Особистість орієнтована на відносини,  
а не на цілі, тобто емоційно менш зріла 

 
 

Відсутній поділ між мисленням, почуттями і 
потребами, що пояснює ригідність (відсутня 

гнучкість) у спілкуванні 

Риси недиференційованої 

особистості 

 

1 

2 



1. Орієнтація особистості на цілі,                      
а не на відносини; 

2. Підвищення здатності до 
рефлексивного аналізу; 

3. Спілкування у сім’ї без створення 
сімейних трикутників; 

4. Усвідомлення відносности і 
прагматичного, функціонального 
характеру сімейних правил.  

 

Цілі психологічного 

консультування сім’ї  



«Сімейна скульптура» 
 

«Сімейна хореографія» 
 

«Генограмма» 
 

Рольова карткова гра 
 

«Екокарта» 
 

«Солом’яна башта» 
 

«Сімейний простір» 
 

«Сімейная соціограма» 
 

Техніки роботы з сім’єю 


