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ВСТУП 

Мрія – прелюдія людської творчості. Хоча завжди жити мріями не можна. 

Є ще й  буденне життя. Але воно не має поневолювати нас. Ми маємо 

бомбардувати життя своїми мріями. Разом з усіма геніальними мрійниками… 

Ми обрали цю тему, тому що  вона є для нас цікавою, так як саме за 

допомогою фототерапії можна вирішити психологічні проблеми людини, 

допомогти з розвитком  гармонізацією особистості та дає можливість відновити 

пацієнтів з постковідним синдромом. 

Відомий психотерапевт М.Є. Бурно писав: «Творча фотографія, на 

відміну від звичайної, є відображення в зйомці індивідуальних, душевних 

особливостей.  Коли в майбутньому у людини з`являються деякі труднощі і 

хвилювання, вона повернеться до своїх знімків, щоб знову пережити 

захоплення і зарядитися новою енергією життя, добра і краси… постійно 

фотографуючи, людина вже автоматично не задумуючись, як би «розмовляє з 

природою, тонко резонує з різноманітними відтінками природи і світу, тим 

самим зливаючись з чудом гармонії і постійним оновленням її в круговороті пір 

року… те, що знято «по-своєму» відображає індивідуальність, особовий настрій 

знімаючого». 

Вдумуючись в зміст цих всіх слів, ми вбачаємо користь фототерапії в 

тому, що людина може відтворити минуле, краще пізнати добро і красу, а також 

жити своїм життям та будувати своє світле майбутнє. 

Мета нашого дослідження: 

-  визначити, шляхи передачі особистісного відношення до  

зображувальних подій; 

-  визначити, як фотографія впливає  на рівень успішності студентів; 

- визначити, наскільки фотографія є універсальним інструментом 

збереження та передачі і образного пізнання реальності. 

 

 



Завдання :   

- підібрати  матеріал з урахуванням вікових особливостей студентів; 

- домовитись з кураторами та викладачами-предметниками щодо виступів 

на парах з власною тематикою та надання інформації  успішності  студентів з 

даного предмету; 

- проаналізувати рівень вхідної та вихідної діагностики. 

Фототерапія - це один із видів терапії мистецтвом, пов`язаний із 

застосуванням фотографії для вирішення різного роду психологічних проблем, 

а також для розвитку і гармонізації особистості. 

Деякі розглядають фототерапію як форму творчого самовиразу, інші 

намагаються знайти її застосування з позиції глибинної психології. 

Фототерапія є одним із направлень арт-терапії. 

Цим терміном позначають набір психотехнік, пов`язаних із лікувально- 

корекційним застосуванням фотографії, її використання для вирішення 

психологічних проблем, а також розвитку і гармонізації особистості. 

Фототерапія є відносно новим видом арт терапії, застосування її почалось 

з 1970-х в США і Канаді. 

Фотографія іноді успішно використовується у психоаналізі, прикладом 

цього може служити книга Л. Бермана «Що ховається за посмішкою».  

Автор пише, що «завдяки роботі з фотографіями пацієнт може 

усвідомити ті почуття, поведінку і досвід, котрі пов`язані з його минулим і 

пережитими психічними травмами. Фотографія також цінна тим, що стимулює 

різноманітні спогади. Пацієнт може знову пережити ті чи інші події свого 

минулого, забуті почуття і смутні асоціації, коли він дивиться на фотографії». 

Фотографія задіює «візуальну пам`ять», котра переважає у ранньому 

дитинстві. Якщо у розпорядженні клієнта маються декілька або багато 

фотографій, створюються передумови для того, щоб проспостережити по них 

повтор подій і характерних для людини реакцій на різноманітні ситуації, що 

спроможнює освідомлення  своєї  поведінки і джерело своїх проблем. 

 



  Основним змістом фототерапії є створення і сприйняття фотографічних 

образів. Завдяки фототерапії у людини з`являється комфортна можливість 

продумати те, що відбувається в його житті, і чітко побачити під неочікуваним 

кутом зору нові рішення у всіх сферах свого життя. 

 Фототерапією називають лікувально - корекційне застосування 

фотографій і  її використання для вирішення психологічних проблем, а також 

для розвитку і гармонізації особистості. 

Фототерапія використовується для лікування страхів, депресій, при 

психосоматичних захворюваннях. Ряд фотографій для людини можуть бути 

дуже ресурсними. Це перш за все пам`ять про рідних друзів, свого життя, його 

періодах, важливих моментах, починаючи з народження. Мабуть недаремно під 

час довгої розлуки люди беруть із собою і зберігають у себе фотографії 

найбільш близьких людей. 

Деякі люди не задумуються над тим, чому вони зберігають фотографії. 

Фотографія завжди зберігає в собі історії, незалежно від їх  художньої цінності. 

Арт-терапія (лікування мистецтвом) - один із нових напрямків 

реабілітаційних психологічних методик. Особливості арт-терапевтичного 

підходу міститься в його здібності активізувати ресурси зв`язані з творчими 

можливостями людини. Що в свою чергу, запускає механізм самосцілення.  

На шляху позбавлення від депресії, наприклад можна ліпити глиняні 

горщики, малювати картини, складати вірші, писати п`єси, створювати до них 

костюми і влаштовувати потішні спектаклі. Не важливо, якої якості вийде 

творчий продукт (кривобокі ключики, примітивні картинки і так далі). 

Головне - терапевтичний ефект.  

  Якщо заняття приносить задоволення заспокоює, допомагає 

сконцентруватися - це плюс, реальна допомога та користь. 

А якщо ще і оточуючі отримують естетичне задоволення, то це вже плюс 

до плюса-подвоєння терапевтичного ефекта.  

Суспільне визнання таланта придає впевненості тим, хто володіє творчим 

потенціалом, але не наважиться його розкрити, розвити і реалізувати.  



По причині власної нерішучості, наприклад. В цьому випадку 

рекомендуються групові заняття арт-терапії. 

Арт-методика, також, дуже проста. Треба взяти камеру, подивитися на 

світ очами художника, віднайти в туманній сирості буднів елементи і 

зафіксувати їх. 

Таблиця1.  

Варіанти психотерапевтичного використання фотографії 

Принципи Класифікації 
 

Варіанти застосування 

Частота застосування 

- Лише один раз або епізодично, 

- Більш-менш регулярно протягом терапевтичної 

або розвиваючої програми, 

- На кожному занятті 

Хто бере участь у 

заняттях? 

- Індивідуальні заняття, 

- Парні заняття (подружня терапія або 

консультування), 

- Сімейні заняття (включаючи дітей), 

- Групові заняття 

Хто бере участь у 

виконанні вправ? 

- Індивідуальні вправи, 

- Парні вправи, 

- Мікрогрупові вправи, 

- Загальногрупові вправи 

Ступінь готовності 

фотоматеріалу 

- Готовий, 

- Створюваний в ході занять, 

- Створюваний між заняттями 

Ступінь організованості 

роботи клієнта або 

групи і директивності 

ведучого 

- Необмежена або дуже висока свобода дій 

(клієнти самостійно вибирають теми для 

зйомки  та обговорень), 

- «М’яке» структурування дій (раніше 

встановлюються теми для зйомки та 

обговорень, а також умови і правила виконання 

завдань на вибір), 

- «Жорстке» структурування дій (раніше  

встановлюються теми і техніки, а також умови і 



 

 

Власні дослідження 

1. Мета та завдання дослідження 

 За мету дослідження поставлено дослідити вплив фотографій на 

координацію уваги методом фототерапії. Дослідження проводилися  зі 

студентами I-Б л/с, II-Б л/с, I-А л/с, II-В с/с, тобто з підлітками віком від 15 до 

18 років, у Білгород-Дністровському фаховому медичному коледжі. 

 Для діагностики впливу фотографій на психологічні особливості 

студентів було використано фототерапію на контрольних роботах. 

 

правила виконання завдань; можливості вибору 

мінімальні) 

Тема для зйомки і 

обговорення 

- Безпосередньо пов’язана із запитом і ведучою 

проблематикою клієнта або групи, 

- Не має прямого зв’язку із запитом і провідною 

проблематикою 

Поєднання з іншими 

видами творчої 

діяльності 

- Інші види творчої діяльності не 

використовуються. 

- Додатково використовуються різні матеріали та 

засоби образотворчої діяльності, 

- в поєднанні зі створенням художніх описів 

(оповідань, казок, сценаріїв), 

- в поєднанні з техніками драматерапія, 

- в поєднанні з технікою ігрової психотерапії, 

- послідовне або одночасне поєднання з 

декількома видами творчої діяльності. 

Умови проведення 

зйомки 

- В приміщенні (наприклад, а арт-терапевтичній 

студії), за межами приміщення (на природі, в 

місті, в тих чи інших установах). 



Завдання тесту складається з наступного.  

Необхідно:  

 показати досліджуваній групі набір стимульних фотографій 

формату А4; 

 попросити досліджуваних ретельно ознайомитися з 

запропонованими  фотографіями, уважно розглянути їх; 

 потім група під враженням фотографій виконує контрольну роботу 

за студентською програмою; 

 слід порівняти  можливі результати студентів з оцінками 

заробленими внаслідок експерименту. 

Після проведення роботи зі студентами  ми аналізували їх оцінки за  

порівняльною таблицею “Передчасні оцінки  та оцінки після дослідження” і 

зробили відповідні висновки. Результати дослідження було переведено у 

кількісні показники та представлено у відповідній таблиці: 

Загальні результати  досліджень 

Кількість 

студентів, 

результати яких 

знизилися 

Кількість 

студентів, 

результати яких 

залишилися 

незмінними 

Кількість 

студентів, 

оцінка яких 

підвищилась            

на один бал 

Кількість 

студентів,    

оцінка яких 

підвищилась 

більше ніж 

один бал 

15 60 32 11 

12,7% 50,8% 27,2% 9,3% 

 

 

 



Результати дослідження 

Аналізуючи експеримент в цілому можна стверджувати, що фотографії 

та інші зображення покращують настрій, координацію уваги та 

врівноваженість студента.  

Тому результати всього  дослідження наступні: 

 12,7% учасників експерименту отримали за роботу оцінку нижчу, 

ніж передбачалося. Можливо студенти не сумлінно поставилися до виконання 

завдання, або ж воно їх не зацікавило. 

 50,8%  учасників експерименту отримали оцінку, яка і 

передбачалася. Можна пояснити це тим, що студенти більше орієнтувалися на 

повторення вивченого матеріалу перед контрольною роботу, ніж на виконання 

умов експерименту. 

 27,2% учасників експерименту покращили свої результати на один 

бал.  На перший погляд, незначне покращення, але має високий вплив на 

успішність студента взагалі. 

 9,3% учасників дослідження підвищили свої результати більше ніж 

на один бал, чим були приємно здивовані. Викладачі були не менш вражені та 

задоволені результатами контрольної роботи. 

Висновок 

Провівши дослідження зі студентами ,ми дійшли до висновку що 

студенти піддаються впливу фотографій, але навчальний процес пригнічує 

студентів та не дозволяє звертати увагу на навколишній світ та природні 

явища. 

З метою глибинного вивчення фототерапії ми рекомендували студентам 

перевірити вплив цього методу на хворих в постковідному періоду одужання 

на наступній переддипломної практиці у 2022 році. 


