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НАРАТИВНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТОКУ РЕФЛЕКСІЇ 

ДЕЗАДВПТОВАНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні перед фахівцями стоїть завдання 

визначити, як допомогти підростаючий особистості не розгубитися в сучасних 

складних умовах соціально-економічних змін. На нашу думку, особливе 

значення в цьому процесі набуває здатність вибудувати стратегію власного 

життя, самостійно визначати внутрішній потенціал особистісного зростання. 

Саме через рефлексію відбуваються позитивні особистісні зміни необхідні для 

активного перетворення своєї життєвої ситуації. Відсутність рефлексивності 

знімає з підлітка суб’єктну відповідальність за все, що з ним відбувається. Тому 

однією з важливих умов самовизначення є розвиток рефлексії. 

Виклад основного матеріалу. Дедалі частіше у роботі з проблемними 

дітьми та підлітками використовується наративний підхід, який спочатку 

застосовувався лише в психотерапії. Однак досвід показує, що наративна 

практика ефективна в роботі з людьми, що пережили насильство або 

травму, застосовується з біженцями і при роботі з ув’язненими, в школах і 

лікарнях, з сім’ями, групами та спільнотами. 

У пошуку можливостей розвитку рефлексії у дезадаптованих 

неповнолітніх, ми звернули увагу на наративні практики. Адже наративи є 

форми отримання знання, структурування, сприйняття світу і 

впорядкування особистого досвіду. Кожна людина постійно знаходиться в 

процесі самоопису – розповідаючи про себе родичам, друзям, знайомим і 



самому собі. У певний момент сформована розповідь починає визначати 

сприйняття реальності, моделювати і формувати напрямки в житті. Події, 

які увійдуть в історію життя залежать від двох факторів: від домінуючих 

наративів культури, прийнятої в даному суспільстві, і соціального 

оточення. Суть наративної терапії полягала в тому, щоб змінити життєві 

наративи, які несуть хворобливі смисли або пропонують несприятливий 

вибір, шляхом виявлення інших, які раніше особистістю не були поміщені 

в історію подій [1]. Цей підхід передбачає, що проблеми відділені від 

людини, а сама людина має необхідні здібності та вмінь які можуть 

допомогти їй змінити незадовільні відносини з проблемою. Завдання 

фахівця, який використовує наративний підхід, зробити видимим вплив на 

людей «нормативних суджень», часто змушують людей відчувати себе 

неадекватними, що не відбулися і допомогти людям створювати і 

реалізовувати свої власні унікальні траєкторії розвитку, збираючи навколо 

себе однодумців.  

Технікою наративного підходу є особливим чином сконструйовані 

питання. За своєю суттю вони зводяться до деконструкції, екстреналізаціі і 

розвитку альтернативних історій. Наративний підхід складається з 

декількох етапів: 1) знайомство з клієнтом (створення атмосфери 

співпраці); 2) екстерналізація проблеми (екстерналізація – лінгвістична 

практика, яка допомагає людям відокремити себе від проблем (тобто 

відокремити себе від проблемних історій, яку вони сприймають як власну 

ідентичність); 3) обговорення впливів проблеми на кожну людину; 4) 

виявлення унікальних епізодів або яскравих подій позитивного рішення 

проблеми; 5) перетворення всієї розповіді; 6) підкріплення нового 

оповідання [2]. 

Основна ідея наративної терапії полягає у тому, що життя й стосунки 

людей формуються знаннями та історіями, які були створені сукупністю 



людей і використовуються цими людьми для осмислення і опису їхнього 

досвіду. Кожна особа складається із різноманіття історій: про особистісні 

«Я», про невдачі та поразки, про здібності та недоліки, про бажання та 

наміри, про вчинки та досягнення тощо. Якими саме будуть ці історії, 

залежить від того, на які події людина звернула увагу, як пов’язала між 

собою і який зміст їм надала. Наративна терапія дає можливість 

розповісти та перерозповісти, втілити та перевтілити історії свого життя, 

яким людина надає перевагу, перетворити унікальні, випадкові, 

суперечливі події її життя на важливі значимі епізоди; відкрити 

альтернативні знання та вміння. Таким чином, автори дійшли висновку, 

що наративна терапія дозволяє людям вирішити наступні проблеми: і 

дозволяє відокремити життя і стосунки від тих знань та історій, які, на 

думку клієнта, вже вичерпали себе; і дозволяє звільнітися від домінуючих 

історій; заохочує людину переписати історію свого життя у відповідності 

до альтернативної історії, якій вона відає перевагу [1-5]. Якщо розглядати 

мету психотерапевтичного процесу в тому, що певні фіксовані сенси та 

форми поведінки в ході бесіди отримують простір, розширюються, 

зміщуються та змінюються. Створюється та «історія життя», яку людина 

змогла б прийняти. Це прийняття свого досвіду передбачає й прийняття 

власної особистості. В такому ставленні до себе людина стає більш 

цілісною, дієвою, в неї виявляється менше невротичних розладів і 

відхилень у поведінці, змінюється самосприйняття, вона стає більш 

відкритою для свого досвіду, не відкидаючи травмуючих ситуацій  

минулого. В контексті наративної психології ця зміна проходить шляхом 

осмислення, інтерпретації, конструювання, реконструювання та, нарешті, 

прийняття різних аспектів власного досвіду як невід’ємної частини свого 

життя. Змінюючи в процесі психокорекційної та психотерапевтичної 

роботи свій образ, вона перебудовує своє минуле, тобто, проходить 



реконструювання минулого досвіду. Нове минуле, в свою чергу, впливає 

на самоставлення людини, на прийняття тих сторін власного досвіду та 

власної особистості, які з різних причин до цього не сприймалися або 

заперечувалися. Але майбутнє не менше, ніж минуле, визначає поведінку 

особистості [5].  

Вміння породжувати наративи – важливий момент в саморозвитку 

дитини, адже в процесі їх породження особистість отримує можливість  

глибше зрозуміти себе, усвідомити власні проблеми, риси, якості, потреби, 

переконання, по-іншому оцінити свій досвід і зрозуміти, що кожен епізод, 

подія життя – це його невід'ємна частина.  

Наративні історії відкривають шлях до вільного виразу емоцій, 

потреб, переживань і переконань, а це створює умови для саморозвитку 

дитини, що згодом зможе успішно письмово викласти свої думки та 

почуття, якщо спочатку зможе написати про ті речі, які знає найкраще, які 

для неї більш важливі. Тому роботу, спрямовану на розвиток вміння 

письмово викласти думки, як необхідну умову самопізнання та самовиразу 

доцільно починати із складання невеличких довільних розповідей. Тут 

необхідно дати можливість дитині спробувати висловити певну цікаву 

думку, яка би відрізняла її розповідь від інших.  

Цей напрямок розвивальної роботи дає можливість школярам пізнати 

власне «Я», розкрити свої певні риси та якості. Діти стають більш 

відкритими, щирими, вдумливими, відповідальними, активніше 

спілкуються із дорослими.  

Висновки. Використання наративного підходу в процесі ресоціалізації 

дітей стає актуалізуючим чинником розвитку навичок та умінь рефлексії, 

соціального виявлення особистісної рефлексії, позитивно впливає на 

становлення рефлексивної здатності в цілому. Показано, що оптимізацію 

функціонування механізмів рефлексії зумовлює досвід творення наративу. Для 



розвитку рефлексії важливо постійно відстежувати, усвідомлювати 

озвучувати або фіксувати письмово власні внутрішні зміни. Це сприяє 

формуванню звички жити рефлексивно, діяти свідомо, з  позиції творця 

власного життя. Як показала практика найбільш дієвим в цьому напрямку 

для нашого контингенту виявився саме наративний підхід.  З’ясовано, що 

усвідомлення особистісних і соціальних ідеалів шляхом породження наративу 

уможливлює цілеспрямованість соціального становлення особистості, його 

перетворення із стихійного на визначений; сприяє запуску внутрішнього 

рефлексивного механізму та формуванню рефлексивної позиції. Загалом, 

використання наративних методів роботи розвиває здатності до осмислення 

свого «Я», своїх внутрішніх прагнень, взаємин з іншими людьми (т.б. розвиток 

рефлективності), і є одним із шляхів успішного подолання критичних, 

адаптаційних і перехідних періодів у житті особистості, механізмом її 

ресоціалізації. 
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