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В даній роботі акцентується увага на глибинно-психологічної корекції,
розкривається

діагностична

спроможність

комплексу

тематичних

психомалюнків у дослідженні особистісної проблематики суб'єкта.
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На

сучасному

етапі

розвитку

практичної

психології

глибинно-

психологічна корекція набуває особливої ваги, оскільки забезпечує глибиннопсихологічне

самопізнання,

допомагає

розкрити

причини

особистісної

проблематики та показати її вплив на професійну, особистісну сфери
життєдіяльності суб’єкта. Глибинно-психологічна корекція передбачає цілісний
підхід до пізнання деструкцій психіки суб’єкта, витоки яких пов’язані з
несвідомою сферою, яку досліджували А.Адлер, К.Абрахам, Г.О.Балл,
Ф.В.Бассін, В.Вундт, О.Ранк, А.Фрейд, З.Фрейд, К.Г.Юнг, Т.С.Яценко та ін.
Глибинно-психологічне пізнання особистісної проблематики суб’єкта
забезпечує психоаналіз комплексу тематичних малюнків, який розкриває
системні характеристики несвідомої сфери психіки автора малюнків. Даний
метод розроблений академіком НАПН України, професором, доктором
психологічний наук Яценко Т.С., зорієнтований на глибинно-психологічну
корекцію деструктивних проявів несвідомого у поведінці та психіці суб’єкта.
Психоаналіз комплексу тематичних малюнків - когнітивна методика, яка
виконується з дотриманням вимог позитивної дезінтеграції та вторинної
інтеграції на вищому рівні, завдяки акценту, що ставиться на інтелектуальне
пізнання та розуміння суб’єктом власної психіки, а не на емоційні переживання
як в психотерапії, з метою досягнення катарсису, що може спричинити

ситуативний ефект полегшення. Позитивна дезінтеграція - означає позитивний
процес розвитку, перехідний на шляху до становлення більш високого рівня
психічних можливостей людини – вторинної інтеграції [2]. Процесу аналізу
притаманна індивідуальна неповторність, яка породжується неповторністю
особистісної проблематики суб’єкта. Психоаналітична інтерпретація малюнків
ґрунтується на процесуальній діагностиці, здійснюється психологом на основі
знань архетипів, функціональних тенденцій несвідомого та у діалозі з автором
комплексу малюнків. Процесуальна діагностика - це злиття в практиці
психодiагностичного та психокорекцiйного процесів, їхні багаторiвневiсть i
динамiчнiсть [1].
Психоаналіз комплексу малюнків відбувається у діалогічній взаємодії з
автором малюнку та передбачає врахування, бачення, розуміння ним змісту
малюнку. Психокорекційний діалог спрямований на надання допомоги суб’єкту
в усвідомленні витоків власної проблеми, внутрішньої суперечності психіки,
деструкцій

поведінки,

розширені

соціально-перцептивного

інтелекту.

Психоаналіз комплексу тематичних малюнків є ефективним діагностикокорекційним методом надання допомоги суб’єкту, що дозволяє об’єктивувати
несвідомі чинники особистісної проблематики, та сприяє гармонізації зв’язку
свідомої та несвідомої сфер психіки [3]. Цілісний психоаналіз комплексу
тематичних

малюнків

виявляє

уструктурованість

психічного

в

його

індивідуальній неповторності, через виявлення суперечності між логікою
свідомого і логікою несвідомого.
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