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Метод мандалотерапії

Мандала – в перекладі з санскриту 
означає «коло, диск, колесо, 

кільце,модель Всесвіту, а ще його 
називають «магічним колом»». 

Первинний символ єдності і 
нескінченності. 

• Мандалотерапія є одним з різновидів арт-
терапії, поєднуючи в собі елементи 
психотерапії, що допомагає краще 

зрозуміти того, хто її малює 

• Вік застосовування: з 14 років 
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Цінність методу

Для себе я відкрила те, що у 
профілактиці суїцидальних проявів, 
мандалу  найкраще використовувати, 
коли людині потрібно дати ресурс, 
допомогти студенту «зібратися до 
купи»;

під час  адаптаційного періоду, 
душевної кризи або коли фізичних 
сил та психологічних ресурсів людині 
не вистачає, щоб почуватися добре, 
навчатися, жити – ми мимоволі 
шукаємо точку опори всередині себе. 
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створення клієнтом свого власного 

місця захисту. Клієнт почуває себе у 

безпеці, виражає свої почуття та 

емоції без страху осуду та те, що 

його не зрозуміють та не приймуть;

точно передає актуальний стан 

людини (проекція), 

матеріал для діагностики та 

самодіагностики, що дуже важливо 

для психологів
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т

знімає психічне напруження і,навіть, 

лікує 

(але ми працюємо саме у межах 

консультування, 

використовуючі елементи 

мандалотерапії!)

цілющий ефект виникає 

незалежно від того, 

буде клієнт аналізувати  свій 

малюнок чи ні, головне те, що 

емоції виражені за допомогою 

штрихів, мазків, кольору, образів, 

візерунків ;
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сприяє зняттю напруги, тривоги, 

фокусується на процесі творчості (за 

таких умов можлива і діагностика,і 

корекційно-розвиткова робота 

водночас);

клієнт краще починає розуміти 

себе,той стан,що лякав, заважав та 

здавався неконтрольованим тепер 

проживається, вивільняється і стає 

контрольованим 
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З чим можна працювати за допомогою 
елементів мандалотерапії у напрямку 

превенції суїцидальної поведінки?

• Робота з емоційною сферою 

(зниження рівня тривожності, страхи, аутоагресія, 
імпульсивність, депресивні прояви тощо);

• Відновлення доступу до внутрішніх ресурсів

(створення ресурсного,безпечного простору, в 
якому людина буде набиратися сили та 
самостійно відшукувати шляхи до ресурсного 
стану);

• Відносини з оточуючими 

(відчуженні діти, жертви насильства, конфліктні  
стосунки у закладі освіти/гуртожитку/з батьками);

• Негативна Я-концепція



02.03.2021 8

Мандала як засіб вираження почуттів та бажань

об'єднання колективу 

(колективна робота випускної групи )

«Моє Новорічне побажання тобі»



02.03.2021 9

Інтерпретація малюнку мандали 
здійснюється як і в інших 
проективних методиках 

На що ми звертаємо увагу:

• Загальне враження від малюнку 

• Розташування, розмір малюнку відносно 
аркуша А4

• Кольорова гамма (які кольори переважають, 
темні чи світлі, яскраві чи приглушені, 
поточнюючи значення кольору для дитини)

• Нажим ліній (сильний, середній чи слабкий)

• Характер штрихування (штриховка з сильним 
натиском, темна, перервна чи щільна, подвійні 
лінії тощо)

• Додаткові елементи (включення геометричних 
фігур, пейзаж, лінії,деталі поза малюнком)
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Діагностика та корекція 

Завдяки роботі проекції
ми можемо поспостерігати за 
актуальним станом дитини
(завдяки розміру мандали 
відносно аркуша, змінам у 

зображенні, елементів мандали,  
це видно у динаміці обраних 

кольорів, натиску ліній, 
штрихуванні)



02.03.2021 11

На малюнках студента Б
ми бачимо мандали:

«Мій актуальний стан» та «Мій бажаний стан»



02.03.2021 12

Обговорення продуктів 
творчості

студенту були поставлені такі питання:

- Що зображено на малюнку «Мій

актуальний стан»?

- -Який настрій, емоції, почуття передає 

мадала?

- -Про що важливе вона (мандала)  

«розповідає» глядачам?

(ті ж самі питання були поставлені і до малюнку №2)
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Потім було запропоновано 
порівняти малюнки №1 та №2

поставлені такі питання:

- Чи є в них щось спільне?

- Якщо «так», то, що саме?

- Що маже об'єднувати ці мандали?
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Перенаправлення

У процесі роботи зі студентом Б було 

з'ясовано, що сум, який присутній на 1 та 2 малюнку  

може бути ресурсним для нього

(студент самостійно знайшов шляхи до ресурсного 

стану , які були обговорені під час консультацій).  

Трохи згодом студент Б повідомив, про втому 

від того, що не може відпочивати, висипатися через 

ГОЛОСИ які він чує після тривожних подій, нервової 

напруги (сварки, конфліктні ситуації)

Після цього моїм наступним кроком стало 
ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ студента Б, рекомендувала 
звернутися до спеціалістів медичного профілю 
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Родина виконувала рекомендації, звернувшись до 

обраного ними медичного 

закладу, де студент Б вчасно отримав кваліфіковану 

допомогу! 

Голоси припинилися , стан студента значно поліпшився 

після пройденого курсу стаціонарного лікування.

А ми продовжуємо наше спілкування з ініціативи 

студента
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Тепер мандала актуального стану 

виглядає так!

«Радість, позитив»
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Малюнок студента А.
«Мій стан тут і зараз» та «Мій бажаний стан» 

Актуальний стан зі слів студента:
- «Відчуваю тривогу,апатію, бракує 
енергії жити, сум… важко вимовити, 
що я відчуваю»
Обрані кольори: Зелений-спокій; 
червоний(блідий) енергія,пристрасть;
Синій- сум
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Бажаний стан:
- «Хочу відчувати більше енергії, при 

цьому почуватися спокійно. Сум мені 
допомагає у творчості та у відпочинку»

Кольори мають те саме значення. Після 3 
консультацій з застосуванням елементів 

мандалотерапії стан  дитини наблизився до 
бажаного, з'явилася потреба у творчості
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Мандала у консультуванні та 
її зручність

Мандала дуже зручна у використанні тим , що 

її можна не тільки малювати, а й викладати 

камінцями, бісером, клаптиками тканини, 

шматочками паперу, стрічками та природними 

матеріалами

Головне - це процес творчості, створення 

метафори, яка буде допомагати психологу під 

час діагностики стану студента та водночас 

здійснювати свою корекційну роботу 

під час консультації
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Мандала і валяння 
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Питання щодо навчання

Слід пам'ятати те, що 

мандалотерапія – це різновид 

арттерапії, глибинний інструмент, який 

працює з підсвідомим, тому повноцінно 

нам (психологам)  застосовувати його, 

без додаткової освіти, 

додаткового навчання не можна!

Ми повинні залишатися межах 

консультування, використовуючи цей 

метод, як елемент діагностичної, 

розвиткової та корекційної роботи.
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Курси підвищення кваліфікації
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Дякую за увагу!


