
Заснована на досвіді  
модель роботи  

з сім’єю 



Представники напрямку 

 

 К. Вітакер; 

 

 В. Бамберрі; 

 

 А. Напір.  



Основне теоретичне положення 

В процесі терапії:  

 люди отримують новий досвід взаємодії, що 

дозволяє їм змінюватися самим та 

змінювати відносини всередині родини; 

 створюється такий сімейний простір, в 

якому сім’я може взяти ініціативу до своїх 

рук і в подальшому запускається процес 

самозцілювання сім’ї.  



Характеристика здорової сім’ї 

Високий ступінь внутрішньої єдності 
 

Високий ступінь індивідуалізації 
 

Мобільність членів сім’ї  

(кожен може виступати в різних ролях) 
 

Можливість для кожного бути пов’язаним з 

підгрупами поза сім’єю 
 



Характеристика  
дисфункціональної сім’ї 

Заперечення тих імпульсів та емоцій, що 

спонтанно виникають у членів сім’ї 
 

Уникнення конфліктів 

 

Спілкування ригідне, а не спонтанне 

 

 

Відсутність процесу розвитку 

 



►  Допомогти пережити «тут і зараз» 

новий досвід, який дозволить членам 

сім’ї стати більш гармонійними, 

інтегрованими, творчими 

особистостями, що повинно змінити їх 

відносини в родині. 

Ціль роботи 



► Психолог провокує сім’ю на 

конфлікт, так як сім’я має величезні 

потенційні ресурси для 

самозбереження.  

Стратегія  
роботи 

 



Принципи роботи з сім’єю 

1. Роботи с «розширеною» сім’єю (15-20 осіб і більше); 

 

2. Сімейна терапія повинна  виводити систему з рівноваги для 
того, щоб сім’я пережила новий досвід і знайшла ресурс 
для зцілення; 

 

3. Для розкриття потенціалу розвитку сім’я повинна пережити 
конфлікт і взяти ініціативу та відповідальність до своїх рук; 

 

4. Психолог внутрішньо солідаризується то з одним членом 
сім’ї, то з іншим:  

• з’ясовує, які претензії мог би висувати цей член родини по 
відношенню до інших; 

• вимовляє вголос претензії; 

• обговорює «затоплені» конфлікти. 

 



Фази роботи з сім’єю 

 

Початок лікування 

 

 

Середня фаза 

 

Фаза завершення роботи  

і розставання 
 

1 
 

2 
 

3 
 



 

Початок 
лікування 

 

 

Перший контакт  
(звертання сім’ї по допомогу) 

 

Битва за структуру  
(формування «ми – позиції», 
стимулювання взаємодії між 

членами сім’ї) 
 

 

Битва за ініціативу  
(прийняття відповідальності за 

рішення) 
 



 

Середня 
фаза 

 

 

Об’єднання психотерапевта  
з сімейною системою 

 

 

Залучення членів сім’ї до 
процесу сумісного проживання 

нового досвіду 
 

Воз’єднання «розширенної» 
сім’ї (атмосфера єдності сім’ї і 

цінності кожного) 
 
 



 

Завершення 
роботи і 

розставання 
 

 

Психотерапевт поступово 
відходить в сторону і передає 

ініціативу сім’ї 
 

 

Формується міцне сімейне 
співтовариство 

 

 

Підгрупи мобілізуються, 
сімейні трикутники стають 

більш гнучкими 
 
 



Техніки роботи з сім’єю 

 саморозкриття терапевта; 

 

 техніка «позитивної конотації» - перевизначення 
симптома сім’ї таким чином, щоб само його 
усвідомлення призводило до терапевтичного 
эффекту; 

 

 техніка «моделювання фантастичної альтернативи» 
(використовується для досягнення реального 
відчуття стресу і залучення до цієї фантазії всієї 
сім’ї); 

 

 техніка «особистісної конфронтації», «підтримання 
сімейної революції», «афективного перевороту» та ін. 


