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ВСТУП
Трагічні події, які відбулися протягом останнього року на 

Сході України, значною мірою вплинули на емоційний стан 
мешканців цього регіону. Внаслідок воєнного конфлікту умо-
ви надзвичайної ситуації перетворилися на умови повсякден-
ного життя для пересічних громадян: як дорослих, так і дітей. 
Тривалий час люди знаходилися і продовжують знаходитися 
в стані фізичної та емоційної напруги.

Руйнування, насильство, втрата помешкання, вимушене 
переселення викликають певний спектр можливих реакцій. 
Страх, депресія, тривога, заціпеніння, апатія – це не повний 
перелік того, що відчувають люди, які мають власний досвід 
переживання воєнного конфлікту. Деякі з них проявляють 
слабкі реакції, інші – навпаки, агресію. Найпоширенішою 
формою вияву такого стану є стрес.

У нашому посібнику пропонуємо поняття «стрес» вико-
ристовувати для позначення причин виникнення певного 
емоційного стану, механізмів його розвитку, особливостей 
прояву та наслідків у результаті впливу екстремальних умов 
зовнішнього середовища. Стрес є реакцією не стільки на фі-
зичні подразники, скільки на психологічні, що виявляються в 
особливостях взаємодії між особистістю та оточуючим світом. 
Це продукт когнітивних процесів, образу мислення та оцін-
ки ситуації, усвідомлення власних можливостей чи ресурсів 
управління і стратегії поведінки.

Із психологічної точки зору, однак, доцільно розрізняти 
стреси, викликані фізичними або іншими короткочасними 
впливами, і відносно тривалі переживання людини, пов’язані 
зі значущими для неї психологічними проблемами. Стресори, 
якими виявилися несприятливі впливи навколишнього серед-
овища, екстремальні ситуації, фізичні й психічні травми, при-
звели до виникнення в людей не лише короткочасних стресо-
вих станів, але й до розвитку важких, тривалих переживань.

Із точки зору дослідників, психічна напруга внаслідок впли-
ву стресорів може набути корисного значення для людини, ви-
ступати в якості адаптаційної функції, мобілізуючи зусилля 
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на подолання труднощів. Адаптація передбачає збереження 
гомеостазу на всіх рівнях взаємодії індивіда з його оточен-
ням: від молекулярного до рівня психологічної регуляції ді-
яльності. Ефективна соціально-психічна адаптація залежить 
від здатності суб’єкта змінювати свої психічні образи, присто-
совуючи їх до нової дійсності. Однак якщо стрес виявляється 
занадто потужним через інтенсивність впливу або його неспо-
діваність, ресурси людини можуть виявитися недостатніми 
його для подолання. Він починає заважати життєдіяльності 
людини, дезорганізовуючи її психіку аж до появи фізіологіч-
них порушень.

Це сприяє зростанню посттравматичних стресових розла-
дів. Для того, щоб впоратися з такими недугами, необхідно 
більше знати про психологічну травму, стрес, стресові розла-
ди, посттравматичний синдром, методи та прийоми його по-
долання, щоб знайти шляхи надання допомоги. Значна роль 
в подоланні стресу належить психологічній профілактиці, що 
сприяє формуванню позитивного ставлення до нестандартних 
та стресових ситуацій, розвитку стресостійкості та позитивно-
го мислення.

Незважаючи на широкий діапазон індивідуальних відмін-
ностей щодо лабільності психічних образів, постійна зміна 
дійсності виступає як стресор тривалої дії, який зменшує за-
пас адаптаційної енергії. А це веде до дезорганізації психіки та 
поведінки, проблематичності біологічного виживання певних 
індивідів і груп та надійного прогнозування проявів індиві-
дуальної і групової поведінки з метою уникнення соціальних 
конфліктів і зняття напруженості. Для подолання зростаючої 
кількості зовнішніх і внутрішніх конфліктів люди змушені 
більш інтенсивно використовувати механізми психологічного 
захисту і відповідні форми захисної поведінки, у тому числі й 
неадекватні. Це – різні види патологічної залежності, «невмо-
тивована» злочинність, насильницькі дії, сексуальні первер-
зії, суїциди, об’єднання в антисоціальні угрупування та інші 
девіації, що є наслідком психічної і соціальної дезадаптації 
зростаючого кола осіб.

Як показує досвід, люди, які вважають, що їм надали хо-
рошу соціальну підтримку, після кризи краще справляються 
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із труднощами. Тому важливо навчитися самому і допомогти 
іншим опанувати управління своїми емоційними реакціями, 
щоб здобути контроль над стресором, а також над своєю реак-
цією на нього.

Узагальнений досвід, практичні рекомендації, наукові об-
ґрунтування викладачів, методистів кафедри педагогіки та 
психології, обласного центру практичної психології і соціаль-
ної роботи Луганського ОІППО, а також практичних психоло-
гів Луганської області щодо надання психологічної допомоги 
учасникам навчально-виховного процесу в умовах стресових 
станів (тобто те, що міститься в цьому посібнику), сподіваємо-
ся, принесе користь усім, хто цікавиться зазначеною темою.

У посібнику подається виклад теоретико-методологічного 
аналізу до вивчення проблеми стресу та стратегії подолання 
стресових станів учасниками НВП. Розглядається методоло-
гічний аспект проблеми життєстійкості особистості та подо-
лання стресу як важливої складової успішної особистості.

Значна увага приділена розгляду необхідності психологіч-
ної профілактики стресових станів в освітньому середовищі: 
формуванню навичок з управління психічним станом, зі знят-
тя емоційної напруги, релаксації, регуляції дихання, управ-
ління тонусом.

До того ж, цей науково-методичний посібник може слугува-
ти наочною демонстрацією мобілізації ресурсів людини задля 
виходу з кризи, адже його автори завдяки плідній інтелекту-
альній праці опанували стрес (якщо такий мав місце).

Посібник призначений для учасників навчально-виховного 
процесу та широкого кола фахівців, залучених до надання пси-
хологічної допомоги населенню в подоланні стресових станів 
у сучасних надзвичайних умовах соціальної невизначеності.
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РОЗДІЛ 1. 
СТРЕС: РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ ТА ПСИХІКИ

1.1. Нейробіологічний підхід до виникнення 
  та розвитку стресу
Стрес (у пер. з англ. – «напруга», «тиск») – це неспецифіч-

на реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подраз-
ник) ззовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція 
нервової системи. Термін був запропонований канадським па-
тофізіологом Г. Сельє в 1936 році.

Дослідники виділяють два основні види стресу:
• фізіологічний (викликаний травмою, холодом, опіком 

тощо);
• психоемоційний (тривога, переживання щодо загрози 

життю, надлишок чи дефіцит інформації тощо).

Сьогодні доведено, що стан стресу – не хвороба. Якщо б не 
було стресу, життя перетворилося б на абсолютну рівновагу і 
завмерло. Саме стрес підтримує активність систем організму 
на рівні норми. Стрес може бути спричинений як серйозною 
небезпекою, так і творчим досягненням. Без деякого рівня 
стресу ніяка активна діяльність неможлива, і повна свобода 
від стресу, за твердженням Сельє, рівнозначна смерті. 

Таким чином, стрес може бути не лише шкідливий, а й ко-
рисний організму. Ось чому через 40 років після відкриття 
стресу засновник його теорії Ганс Сельє пише книгу «Стрес без 
дистресу» якраз про те, як підтримувати правильний рівень 
стресу. Слово «дистрес» (у пер. з англ. – «страждання») Сельє 
застосував для того, щоб розділити між собою несприятливий 
розвиток стресової реакції і звичайний, нормальний, необхід-
ний рівень напруги і рівноваги систем людського організму.

Сьогодні вчені розрізняють:
• еустрес, або позитивний стрес, який поєднується із ба-

жаним ефектом і мобілізує організм. При еустресі від-
бувається активізація пізнавальних процесів і процесів 
самосвідомості, осмислення дійсності, пам’яті;
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• дистрес, або негативний стрес із небажаним, шкідливим, 
ефектом.

Отже, що відбувається в організмі людини під час стресу? 
Для того, щоб розібратися в цьому, необхідно ознайомитися із 
деякими термінами.

Таламус – головний від-
діл проміжного мозку. Цей 
орган перерозподіляє ін-
формацію від усіх органів 
чуття, окрім нюху, до кори 
головного мозку. Коли ін-
формація потрапляє до та-
ламуса, там відбувається її 
первинна обробка. Також 
таламус залучений у та-
кий психічний процес, як 
пам’ять (див. рис. 1). 

Отже, у таламусі відбувається збір, первинний аналіз 
сенсорної інформації і передача до кори головного мозку, 
зв’язування регуляції внутрішніх органів (через гіпоталамус), 
сомато-сенсорну систему (відчуття тіла), лімбічну систему, що 
відповідає за емоції, із корою головного мозку. Через таламус 
здійснюється програма довільних рухів людини. 

Лімбічна система – су-
купність функціонально 
пов’язаних між собою утво-
рень древньої кори, старої 
кори і підкоркових струк-
тур. Лімбічна система бере 
участь в управлінні вегета-
тивних функцій організму, 
емоційною та інстинктив-
ною поведінкою. Ця сис-
тема бере активну участь у 
формуванні мотивації, пе-
реносі інформації з корот-
кострокової до довготрива-
лої пам’яті (див. рис. 2).

Рис. 1. Таламус людини

Рис. 2. Лімбічна система людини
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Гіпоталамус – від-
діл проміжного мозку, що 
складається з великої кіль-
кості клітин, має зв’язки 
практично з усіма ділян-
ками мозку. У гіпоталаму-
сі є звичайні нейрони, що 
сприймають інформацію, і 
нейросекреторні клітини, 
тобто клітини, що можуть 
виділяти спеціальні речови-
ни, які контролюють роботу 
гіпофіза. Завдяки цьому гіпоталамус сприймає інформацію 
про стан організму (температуру, склад, вміст гормонів тощо) 
через кров, лімфу і спинномозкову рідину. У гіпоталамусі 
знаходяться центри голоду, спраги, статевого потягу, сну і 
безсоння, а також центри, що регулюють поведінку й емоції 
людини. У гіпофізі виробляються ендорфіни та енкефаліни 
(«гормони щастя»). Таким чином, гіпоталамус регулює всі 
функції організму, окрім серцевого ритму, кров’яного тиску і 
дихальних рухів (див. рис. 3).

Гіпоталамус:
• не є ендокринною залозою, проте в нервових клітинах 

його ядер утворюються гормони вазопресин і окситоцин, 
які надходять у задню частину гіпофіза (нейрогіпофіз);

• виробляє особливі релінг-гормони РГ – це ліберини і 
статини, які діють на передню частину гіпофіза (адено-
гіпофіз). Ліберини стимулюють секрецію, статини при-
гнічують секрецію гіпофіза (утворення тропних гіпофіза 
(пролактину і СТГ) гормонів АКТГ, ТТГ, ГТГ).

Ендокринна функція статевих, щитоподібної і наднирко-
вих залоз залежить від гіпофіза; ці залози називають гіпофі-
зозалежними.

Діяльність гіпоталамуса регулює гіпофіз. Разом вони утворю-
ють так звану гіпоталамо-гіпофізарну систему (див. рис. 4).

Гіпофіз – залоза внутрішньої секреції. Складається із трьох 
частин – передньої, середньої та задньої долі. У передній долі 
виробляється 7 власних гормонів, що регулюють роботу ін-

 Рис. 3. Гіпоталамус людини
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ших ендокринних залоз (надниркової та щитовидної). Серед-
ня доля виробляє меланоформний гормон (для вироблення 
мелатоніну потрібен сон). Задня доля синтезує окситоцин і 
вазопресин.

Надниркові залози – парний орган, що знаходиться над 
нирками. Складається з коркової і мозкової речовини. У кор-
ковій речовині виробляються три види гормонів:

І.  Мінералокортикоїди регулюють рівень натрію і калію в 
організмі. Мінералокортикоїди кори надниркової зало-
зи (дезоксикортикостерон і альдостерон):
• регулюють водно-сольовий обмін;
• зменшують виділення з організму натрію і хлору і 

збільшують їх в крові й тканинах;
• при нестачі мінералокортикоїдів організм втрачає ве-

лику кількість натрію, що призводить до різких пору-
шень гомеостазу, значного погіршення здоров’я і на-
віть смерті.

Рис. 4. Гіпоталамо-гіпофізарна регуляція ендокринних залоз організму



12

ІІ. Статеві гомони (андрогени) грають дещо іншу роль, ніж 
гормони, що виробляються статевими залозами, зокре-
ма, відповідають за вторинні статеві ознаки. Із статевих 
гормонів у корі надниркових залоз утворюються жіночі 
(естрогени) і чоловічі (андрогени). Коркові стероїдні гор-
мони стимулюють фізичну працездатність, зменшують 
утому скелетних м’язів.

ІІІ. Головні гормони, які мають значення для нашої 
теми – глюкокортикоїди, що мають вплив практично на 
всі процеси, які відбуваються в організмі. Вони відпо-
відають за утворення глюкози з білків і жирів (енергію 
організму), запальні, алергічні й імунні процеси в орга-
нізмі, підвищують чутливість органів чуття і збудження 
нервової системи.

Глюкокортикоїди – секрети кори НЗ (кортизон та похідні 
від нього – кортизол, гідрокортизон):

• регулюють вуглеводний обмін (особливо його проміж-
ні етапи), забезпечують синтез глюкози з амінокислот 
(глюконеогенез);

• регулюють утворення глікогену в печінці;
• регулюють розщеплення вуглеводів і перетворення їх на жир;
• підвищують рівень глюкози в крові;
• лікарський препарат гідрокортизон має протизапаль-

ну дію, застосовується для лікування алергічних за-
хворювань.

Глюкокортикоїди є адаптивними гормонами, при їх неста-
чі організм стає надмірно чутливим до впливу будь-якого по-
дразника зовнішнього середовища.

Мозкова речовина виробляє адреналін і норадреналін, які 
також відіграють важливу роль у реакції організму на стрес.

Адреналін підвищує збудливість симпатичної НС, а саме:
• посилює розпад глікогену в печінці і м’язах;
• збільшує рівень глюкози в крові (підвищує енергію орга-

нізму при стресі).
Норадреналін:
• майже не впливає на рівень глюкози в крові;
• підвищує артеріальний тиск.
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Вегетативна нервова система – частина нервової системи, 
що іннервує внутрішні органи, шкіру, гладку мускулатуру, за-
лози внутрішньої секреції і серце. Розрізняють її симпатичну і 
парасимпатичну частини, причому вони на органи діють проти-
лежним чином. Наприклад, при активізації парасимпатичної 
системи уповільнюється серцевий ритм, при активізації симпа-
тичної нервової системи серце б’ється швидше.

Щитовидна залоза – орган, що знаходиться на передній 
поверхні гортані. У цій залозі виробляються тироксин, каль-
цитонін. Ці гормони відповідають за нормальний ріст і дозрі-
вання організму. Вони підвищують споживання кисню тка-
нинами організму, підвищують частоту серцевих скорочень 
тощо. При їх недостатності ЦНС нормально не розвивається, 
що призводить до недоумства (кретинізму у випадку вродже-
ної недостатності), не засвоюється холестерин, знижується 
температура тіла тощо.

Головними системами, що включені в так звані стрес-
реакції і адаптації, є:

• гіпоталамо-гіпофізарно-адреналінова;
• гіпоталамо-гіпофізарно-щитовидна;
• гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова.

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь і симпатоадрена-
лова система є периферійними гілками, через які головний 
мозок впливає на кожну клітинку організму в період дії за-
грозливих ситуацій. Релізинг-гормони (ліберини або статини) 
через кров впливають на діяльність гіпофізозалежних залоз 
внутрішньої секреції і, навпаки, гормони цих залоз внутріш-
ньої секреції зворотно, також через кров, впливають на діяль-
ність гіпоталамуса і гіпофіза, регулюючи секрецію гіпотала-
мічних гормонів і тропних гормонів.

Як відбувається відповідь на стрес?

Роль симпатоадреналової системи
в регуляції неспецифічної адаптації до стресової ситуації
Мобілізація резервних можливостей організму при 

емоційно-стресових реакціях значною мірою визначається 
активністю симпатичної нервової системи.
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Активізуючи перебіг процесів відновлення, парасимпа-
тична НС сприяє збереженню і накопиченню резервів енергії. 
Збудження передньої групи ядер гіпоталамуса безпосередньо 
викликає характерні для емоцій парасимпатичні реакції, по-
дразнення задньої і бокової груп ядер зумовлюють симпатичні 
ефекти. При цьому одночасно підвищується секреція гормо-
нів мозковим шаром надниркової залози. Тонус симпатичної 
НС підвищується і гуморальним шляхом через посилену се-
крецію адаптогенних гормонів мозковим шаром надниркової 
залози. Збудження симпатичної НС переважно проявляється 
при таких емоціях, як гнів, стан лихоманки спортсмена пе-
ред стартом; збудження парасимпатичних нервів переважає 
при приємних емоціях. Збільшення сили і витривалості ске-
летних м’язів при емоціях викликається як за рахунок тро-
фічного впливу симпатичної НС на м’язи, так і шляхом зміни 
активності вегетативних систем енергозабезпечення (кардіо-
респіраторної системи, системи крові тощо).

Основні біохімічні та фізіологічні зміни в організмі при 
стресових ситуаціях обумовлюються переважно дією адре-
наліну і кортикостероїдів. Адреналін активує гіпофізарно-
кортикоадреналову систему, стимулюючи секрецію АКТГ, 
посилює діяльність серця, розширює коронарні судини та 
судини скелетних м’язів і внутрішніх органів, розширює 
бронхи, гальмує секреторну і моторну діяльність кишечнику, 
розчіплює глікоген і жири, забезпечуючи працюючі клітини 
необхідною енергією. У печінці глікоген розчіплюється до 
глюкози, у м’язах – до лактату.

Усі вищевказані зміни спрямовані в основному на поси-
лення м’язової діяльності. Стрес викликає стан пригнічення 
імунітету через підвищений вміст глюкокортикоїдів. Із іншої 
сторони, гострий стрес може підвищити імунітет у деяких 
тканинах організму.

Роль гіпофізарно-надниркової системи 
в регуляції неспецифічної адаптації організму 

до стресової ситуації
Одночасно із дією адреналіну під впливом рилізинг-гормона гі-

поталамуса збільшується секреція АКТГ аденогіпофіза. Стимулю-
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ючи кору надниркових 
залоз, АКТГ підвищує 
секрецію глюкокортико-
їдних гормонів, переваж-
но кортизолу.

Кортизол (гідро-
кортизон) – це адап-
тивний гормон, який 
сприяє пристосуванню 
організму до дії стрес-
чинників. Свою захисну 
дію глюкокортикоїди 
проявляють насамперед 
тим, що підвищують у 
крові зміст глюкози, за-
безпечуючи тим самим 
енергетичні ресурси ор-
ганізму (див. рис. 5). 

У стресових ситуаціях глюкокортикоїди забезпечують син-
тез глюкози з амінокислот та жирних кислот. Такий синтез на-
зивається глюконеогенезом. Глюконеогенез супроводжується 
не тільки збільшенням глюкози в крові, а й заощадженням 
глікогену в печінці (на противагу дії адреналіну, який збіль-
шує кількість глюкози в крові, але зменшує запас глікогену в 
печінці).

Якщо стрес-чинник, що викликає емоційні реакції і по-
рушення гомеостазу, діє повторно, то стресові реакції ста-
ють менш виразними, організм пристосовується до сильного 
подразника. Прогресуюче зниження стрес-реакції супрово-
джується морфологічними і функціональними змінами, які 
збільшують опірність організму до специфічних подразни-
ків – інтенсивних фізичних навантажень, холоду, спеки тощо. 
У зв’язку із підвищенням фізичної підготовленості людини 
стимулююча роль симпатичної НС, чутливість до адреналіну 
знижується, зміни у функціонуванні симпатоадреналової та 
інших систем, що забезпечують адаптацію, стають більш ста-
більними.

Рис. 5. Схема гіпоталамо-гіпофізарно-
               надниркової вісі людини
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Гіпоталамо-гіпофізарно-щитовидна система
Гіпоталамус виробляє рилізин фактор, що діє на гіпофіз. У гі-

пофізі виробляється тиреотропний гормон, який стимулює робо-
ту щитовидної залози і гормонів, які вона виділяє (див. рис. 6).

Емоції та психологічний стрес
Людина характеризується високим рівнем участі мозку в 

обробці інформації. Втрата або навіть загроза втрати любо-
ві зазвичай сприймаються мозком як стресовий фактор і за-
пускає реакції організму такі ж, як і при інших видах стресу. 
Іншим важливим стресорним фактором є загроза, пов’язана 
із втратою відчуття власної гідності людини. Вразливість до 
стресу визначається балансом між двома різними силами, а 
саме між самим стресом і гнучкістю нервової системи. 

Як ми вже говорили, емоції регулюються лімбічною сис-
темою. У цій регуляції беруть активну участь таламус, гі-
поталамус та інші структури. Цей комплекс структур бере 

Рис. 6. Схема гіпоталамо-гіпофізарно-
                щитовидної системи 
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участь у стресорному нейроциклі, що пояснює, чому емо-
ційні загрози сприяють мобілізації системи відповіді орга-
нізму на стрес. 

Вплив на реакцію стресу мають генетичні фактори, які 
передаються у спадковість. Генетичні фактори і вплив на-
вколишнього середовища, особливо в кризові періоди роз-
витку, також впливають на характер відповіді організму на 
стрес. Якщо стресові фактори діють у періоди вікових криз, 
це призводить до того, що частіше розвивається реакція дис-
тресу, що може мати великий вплив на всі подальші реакції 
організму на травматичні події протягом усього наступного 
періоду життя людини. У цих кризових періодах психое-
моційні стреси мають значно більшу роль, ніж фізичні чи 
будь-які інші.

Отже, якщо підсумувати все вищевказане, відбуваються 
такі процеси: мобілізація енергії в організмі, активізація сис-
теми підтримки енергії та захисних реакцій, концентрація ор-
ганізму на подоланні стресу.

Мобілізація енергії відбувається 
за рахунок таких процесів

• Викид у кров адреналіну і норадреналіну з наднирко-
вої залози. У нормі ці гормони діють, як сильні стиму-
лятори, що прискорюють рефлекси, підвищують частоту 
серцевих скорочень, підвищують АТ, підвищують рівень 
глюкози в крові, прискорюють обмін речовин в організмі. 
У результаті покращуються тимчасові можливості орга-
нізму, тому що чим більше крові надходить до м’язів і ле-
генів, тим швидші реакції і краще координовані поведін-
кові реакції на стрес. Якщо це зразу не трансформується 
в дії, то наступають довгострокові наслідки в організмі: 
серцево-судинні проблеми (хвороби і напади), проблеми 
із нирками (викликані підвищеним АТ і регуляцією рів-
ня глюкози в крові), що призводять до діабету або гіпо-
глікемічних станів).
• Викид у кров гормонів щитовидної залози при «нор-
мальній» реакції призводить до активізації обміну ре-
човин для того, щоб пришвидшився перехід психічної 
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реакції в поведінкову. Якщо стрес триває довго або «не-
відредагований», довготривале прискорення обміну при-
зводить до виснаження організму, втрати ваги, фізично-
го колапсу.
• Викид у кров холестерину з печінки приводить до збіль-
шення енергетичного ресурсу для кращої роботи м’язів. 
Якщо рівень холестерину росте постійно, це призводить до 
підвищення ризику виникнення атеросклерозу, що, в свою 
чергу, призводить до інсультів, інфарктів і утворення тром-
бів з усіма наслідками.

Система підтримки енергії в організмі 
відбувається за рахунок таких процесів

• Зниження активності травної системи дозволяє направи-
ти надлишок крові від шлунка і кишечнику до м’язів і ле-
гень. Порожнина рота висихає і слина перестає поступати 
в шлунок, загальмовуючи роботу травної системи. Якщо 
така ситуація триває довго, відбувається зниження апети-
ту, що призводить до різних захворювань. Цікаво, що ри-
зик збільшується, якщо їжа, яка вживається, не відповідає 
бажаній.
• Шкірні реакції. У нормі кров відходить від поверхні шкіри 
до внутрішніх органів, через що відмічається блідість. Одно-
часно починається надмірне потовиділення, щоб охолодити 
м’язи, що працюють у посиленому режимі. Звідси холодні 
кінцівки в стресових ситуаціях. Якщо розвивається дистрес, 
то зменшення притоку крові до шкіри призводить до шкірних 
хвороб (нейродерміту, псоріазу). Інтенсивне потовиділення є 
не тільки естетичною проблемою; воно призводить до втра-
ти тепла організмом і порушення нормального теплообміну 
(тому людину після перенесеного стресу обов’язково треба 
вкривати).
• Легеневе дихання. Вентиляційні канали в легенях роз-
ширюються, що дозволяє крові насичуватися киснем. Цей 
процес підсилюється за рахунок збільшення глибини і час-
тоти дихання. Надлишок кисню призводить до захворю-
вань очей (міопії, короткочасної сліпоти тощо), а також по-
рушення серцевого ритму.
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Забезпечення концентрації організму 
на боротьбі зі стресом відбувається 

за рахунок таких процесів

• Викид у кров ендорфінів. Ці речовини, що поступають 
безпосередньо з гіпоталамуса, діють як натуральні знебо-
лювальні, знижують чутливість до фізичних і психічних 
подразників. Коли ці речовини перестають вироблятися 
(довготривалий стрес), чутливість до болю збільшується, 
що призводить до того, що навіть незначна травма відчува-
ється значно сильніше і з'являються сильні головні болі чи 
болі в інших органах.
• Викид у кров кортизолу, що надходить із надниркової залози, 
призводить до зменшення алергічних реакцій, що могли би при-
звести до зниження частоти дихання. Також завдяки цьому гор-
мону відбувається короткочасна втрата пам’яті про травмуючі 
ситуації. Якщо це продовжується, то призводить до зниження 
захисних реакцій організму на всі види інфекцій (навіть до по-
яви виразки шлунка), а алергічні реакції повертаються з подво-
єною силою (наприклад, приступи бронхіальної астми).
• Відчуття і психічна діяльність. Вони покращуються для 
того, щоб підсилити функціональну здатність організму. 
Якщо ситуація триває, це може призвести до протилежного 
ефекту, тобто до загальмування всієї психічної діяльності 
організму.
• Кровоносні судини і кров. Судини звужуються, кров 
ущільнюється. Кров тече повільніше і при травмах згорта-
ється швидко (для захисту від можливої кровотечі). Якщо 
процес затягується, то серцю необхідно працювати із подво-
єною силою, щоб перекачати густу кров через вузькі суди-
ни. Зростає навантаження на серцевий м’яз, що збільшує 
ризик серцево-судинних хвороб.

Усі перераховані механізми пояснюють, чому хронічний 
або важкий стрес, який ушкоджує, супроводжується триво-
гою, напругою, пригніченим настроєм, тобто найважливі-
шими передумовами депресії – найпоширенішого наслідку 
хронічного стресу. Зазвичай ці зміни минущі і в більшості ви-
падків змінюються відновленням стійкого настрою. У той же 
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час у деяких індивідуумів (приблизно в 10% жіночої частини 
популяції та в 3% чоловічої) результатом стресу стає клініч-
на депресія; приблизно в такої ж кількості осіб після важких 
травматичних подій розвивається посттравматичний стресо-
вий синдром (ПТСР), у значної кількості осіб з часом розви-
ваються різні аддикції.

Сучасна наука прагне об’єднати на міждисциплінарному рів-
ні біологічні, психологічні та соціальні аспекти цієї проблеми. 
Чи дозволить більш глибоке розуміння того, як нейрофізіологіч-
ні механізми префронатальної кори, що лежать в основі когні-
тивних процесів, стають причиною запуску гіперактивності сис-
тем стресу, знайти нові ефективні модулятори цього механізму? 
Поки пошук способів послабити ефекти психосоціального стресу 
лежить у площині психології, тому належить глибше зрозуміти 
біологічні механізми психологічних процесів.
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1.2. Вплив індивідуальних особливостей людини
 на прояв поведінки в міжособистісній взаємодії
«Людина за своєю природою схильна шукати міжособистісних 

контактів з іншими людьми», – відзначав американський психолог та 
психотерапевт Вілл Шутц. Вплив однієї особи на іншу є невід’ємним 
елементом у процесі міжособистісних стосунків. Кожна людина стає 
об’єктом впливу багатьох людей, впливаючи й на них.

Процес і результат зміни одним індивідом поведінки, устано-
вок, намірів, уявлень, оцінок іншого індивіда називається міжо-
собистісним впливом. Він може бути як позитивним, що надає 
задоволення, так і негативним, під час якого виявляється проти-
стояння чужому впливу. Багато в чому це залежить від індиві-
дуальних, психологічних особливостей тих, хто впливає, і тих, 
хто стає об’єктом впливу [8]. Неповторність людини, соціально-
значуща відмінність від інших людей, індивідуальність виявля-
ється в темпераменті, характері, здібностях, потребах, мотивах, 
інтересах, емоційно-вольовій діяльності тощо.

На сучасному етапі під час з’ясування співвідношення 
індивідуально-психологічних особливостей людини та її зо-
внішніх поведінкових виявів користуються чотирма характе-
ристиками типів темпераменту: флегматичний, холеричний, 
сангвінічний, меланхолічний.

Слово «темперамент» походить від лат. «temperamentum», 
що в перекладі значить «співмірність, належне співвідношен-
ня частин». Рівне йому за значенням грецьке слово «красис» 
(«злиття, змішування») увів лікар античності Гіппократ. Під 
темпераментом він розумів анатомо-фізіологічні, індивіду-
альні психологічні особливості людини. Гіппократ пояснював 
темперамент як особливості поведінки, перевагу в організмі 
одного з «життєвих соків» (чотирьох елементів).

• Переважання лімфи (древньогрец. флегма, «мокро-
та») робить людину спокійною і повільною (елемент 
«вода») – флегматиком.

• Переважання жовтої жовчі (древньогрец. холе, «жовч, 
отрута») робить людину істеричною і хамовитою, «гаря-
чою» (елемент «вогонь») – холериком.
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• Переважання крові (лат. сангвис, сангуа, «кров») робить 
людину рухливою і веселою (елемент «повітря») – санг-
вініком.

• Переважання чорної жовчі (древньогрец. мелэна холе, 
«чорна жовч») робить людину сумною і боязкою (еле-
мент «земля») – меланхоліком.

Люди з різко вираженими рисами певного темпераменту 
майже не зустрічаються. Найчастіше він буває змішаний у 
різних поєднаннях [6]. Але переважання рис будь-якого типу 
темпераменту дає можливість віднести людину до того чи ін-
шого типу. Учені встановили також, що тип темпераменту 
людини є природженим (див. табл.1).

Таблиця 1

Класифікація типів темпераменту

Флегматик Повільний; незворушний; має стійкі прагнен-
ня і настрій; зовні скупий на прояв емоцій, 
тому почуття його майже ніяк не проявля-
ються; урівноважений і спокійний; проявляє 
завзятість і наполегливість у роботі; продуктив-
ний; компенсує свою неспішність старанністю; 
його нелегко емоційно зачепити і неможливо 
вивести з себе.

Холерик Швидкий; абсолютно неврівноважений; 
іноді навіть поривчастий із різко мінливим 
настроєм, із сильними почуттями, що 
яскраво виражаються в мові, міміці, же-
стах; нерідко – запальний, схильний до 
бурхливих емоційних реакцій; відсутня 
рівновага нервових процесів; володіє вели-
чезною працездатністю, однак, захоплюю-
чись, безладно розтрачує свої сили і швидко 
знесилюється.

Сангвінік Живий; гарячий; із частою зміною вражень, із 
швидкою реакцією на всі події, що відбуваються 
навколо нього; рухливий; дає емоційний відгук 
на всі враження; досить легко примирюється
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Продовж. табл. 1

зі своїми невдачами і неприємностями; почут-
тя його безпосередньо виражаються в зовнішній 
поведінці, але вони не сильні і легко змінюють 
одне одного; зазвичай володіє виразною мімікою; 
дуже продуктивний у роботі, коли йому цікаво, 
якщо робота не цікава, він ставиться до неї байду-
же, йому стає нудно.

Меланхолік Відрізняється порівняно малою різноманітністю 
емоційних переживань, але їхньою більшою си-
лою і тривалістю; схильний до постійного пере-
живання різних подій; гостро реагує на зовнішні 
фактори; відгукується далеко не на все, але коли 
відгукується, то переживає сильно, хоча мало 
висловлює власні почуття, свої астенічні пере-
живання; часто не може стримуватися зусиллям 
волі, бо надто емоційно вразливий.

Під впливом соціальних відносин у безпосередній взаємодії 
з іншими формується характер людини. Відомо, що між влас-
тивостями характеру та темпераментом існує взаємозв’язок, 
але останній не визначає риси характеру.

Характер (від грец. χαρακτηρ – ознака, риса, знак) розгля-
дається як структура стійких психічних властивостей, що ви-
значають особливості стосунків і поведінки особистості. Коли 
говорять про характер, то зазвичай мають на увазі сукупність 
властивостей і якостей особистості, які накладають певну печат-
ку на всі її прояви й діяння. Риси характеру складають ті істот-
ні властивості людини, які визначають той чи інший спосіб по-
ведінки, спосіб життя. Характер – це індивідуальне поєднання 
найбільш стійких, істотних набутих особливостей особистості, 
що виявляються в поведінці людини, у певному ставленні:

• до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм 
або альтруїзм, жорстокість або доброта, байдужість або 
чуйність тощо);

• до дорученої справи (лінь або працьовитість, акуратність 
або неохайність, відповідальність або безвідповідаль-
ність тощо);
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• до себе (ступінь вимогливості, критичності, самооцінки);
• у характері віддзеркалюються вольові якості, напри-

клад, готовність долати перешкоди, душевний та фізич-
ний біль та ін.

У системі соціальних стосунків особистості виділяють чо-
тири групи рис характеру (див. табл. 2).

Таблиця 2
Групи рис характеру особистості

1. Ставлення 
людини 
до інших людей

Товариськість, чуйність, чутливість, 
повага; протилежні риси: замкнутість, 
черствість, грубість, зневага до лю-
дей. Стійка і нестійка прихильність, 
принциповість і безпринципність, 
правдивість і брехливість, тактовність 
і грубість також виявляють ставлення 
людини до інших людей.

2. Риси, що показують 
ставлення людини 
до праці, до своєї справи

Працьовитість, схильність до творчості, 
сумлінність у роботі, відповідальне ставлен-
ня до справи, ініціативність, наполегливість; 
протилежні риси: лінь, схильність до 
рутинної роботи, несумлінність у роботі, 
безвідповідальне ставлення до справи, 
пасивність. До числа найбільш цінних 
рис характеру відносяться ретельність, 
серйозність, ентузіазм, заклопотаність ре-
зультатами справи.

3. Риси, що показують,
як людина ставиться 
до самої себе

Почуття власної гідності, правиль-
не розуміння гордості та пов’язаної 
з нею самокритичності, скромність; 
протилежні риси: зарозумілість, що іноді 
переходить у нахабність, марнославство, 
образливість, сором’язливість, егоцен-
тризм – як схильність розглядати в центрі 
подій себе і свої переживання, егоїзм – 
схильність піклуватися переважно про 
своє особисте благо, самолюбство і почуття
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Продовж. табл. 2

власної гідності чи приниженість, або 
невпевненість у своїх силах. У одних людей 
на перший план виступають себелюбство і 
егоцентризм, в інших – самовідданість у 
боротьбі за спільну справу.

4. Риси, 
що характеризують 
ставлення людини 
до речей

Акуратність або неохайність, дбайливе 
або недбале поводження з речами, з одя-
гом, взуттям, книжками тощо. Ставлен-
ня до власності загалом.

На міжособистісний зв’язок впливають також і здібності лю-
дини. Це індивідуально-психологічні особливості, що біологічно 
обумовлені та пов’язані з функціонуванням організму. Вони є 
результатом розвитку індивіда. Їхнє формування відбувається 
на основі задатків – вроджених анатомо-фізіологічних особли-
востей нервової системи мозку. Розрізняють загальні здібності, 
що реалізуються як увага, спостережливість, пам’ять, уява, роз-
важливість тощо, та спеціальні здібності, що визначають успі-
хи людини в специфічних видах діяльності. До таких здібностей 
можна віднести, наприклад, зорову пам’ять, добре розвинуту 
чуттєвість рук, здатність до розуміння людей та ін. 

Формування здібностей на основі задатків залежить від 
умов життєдіяльності. Здібності до стосунків із людьми, а 
також предметно-діяльнісні або предметно-пізнавальні, зна-
чною мірою соціально обумовлені. У якості приклада можна 
навести мову людини як засіб спілкування, здібності між-
особистісного сприйняття і оцінювання людей, здібності 
соціально-психологічної адаптації, здібності входити в кон-
такт із різними людьми, здійснювати на них вплив. Здібнос-
тями можна назвати уміння переконувати інших, домагатися 
розуміння тощо. І міжособистісні, і предметні здібності допо-
внюють одні одних. Завдяки їх поєднанню людина отримує 
можливість розвиватися повноцінно і гармонійно [10].

Соціальна взаємодія, на відміну від рефлексивних дій, ні-
коли не відбувається миттєво. До її здійснення у свідомості 
діючої особи повинна виникнути досить стійка спонука до ак-
тивності. Спонука здійснення дій називається мотивацією [4]. 
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Вона як елемент організації соціальної взаємодії є силою, що 
штовхає індивіда до здійснення певних дій. Отже, механізм 
соціальної взаємодії складається з потреби, мотивації і самої 
дії. Цей механізм можна представити у вигляді формули:

Потреба + Мотив + Інтерес = Взаємодія.

Будь-яка соціальна дія починається з виникнення в індиві-
да потреби, яка надає йому певної спрямованості: це можуть 
бути, наприклад, фізичні потреби (в їжі, сні та ін.), потреби в 
безпеці, спілкуванні, досягненні певного статусу, самоствер-
дженні, налагодженні дружніх стосунків із іншими; досяг-
ненні незалежності, автономності, значущості; професійному 
вдосконаленні та реалізації потенційних можливостей; надан-
ні допомоги. Потреба співвідноситься індивідом з об’єктами 
(суб’єктами) зовнішнього середовища, актуалізуючи строго 
визначені мотиви [9].

У XX ст. було запропоновано концепцію мотивів соціальної 
поведінки людини, згідно з якою в основу взаємодії покладено 
три міжособистісні потреби: приєднання, контроль і відкри-
тість.

Приєднання – це бажання бути залученим до товариства, 
прагнути до взаємодії, перебувати в її центрі, переживати 
власну значущість. Людина в ситуації взаємодії може демон-
струвати одну з трьох моделей поведінки:

• субсоціальність (уникнення контактів, що може набира-
ти різних форм – від відмови брати участь у соціальному 
житті до формальної соціальної поведінки, імітації спіл-
кування);

• надсоціальність (пошук компанії, основна форма взає-
модії – нав’язування контакту, привернення до себе ува-
ги, демонстрація своєї влади);

• соціальність (здатність бути в контакті з іншими людь-
ми і водночас добре почуватися поза товариством).

Контроль – це бажання контролювати інших, а також 
бути чи не бути контрольованим. Соціальна поведінка контр-
олю не пов’язана з приєднанням. Основною психологічною 
проблемою є проблема компетентності. Якщо людина почуває 
себе некомпетентною, нездатною, її поведінка у сфері контр-
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олю буде неадекватною: вона відсторонюватиметься від влади 
або, навпаки, прагнутиме до домінування.

Людина присвоює собі одну з трьох моделей поведінки:
• поведінку, що передбачає відмову (індивід займає пози-

цію підлеглого, яка захищає його і від влади, і від відпо-
відальності);

• автократичну поведінку (людина бажає влади та готова 
за неї поборотися, однак підґрунтя цієї поведінки таке 
саме, як і за умов відмови від влади: невіра у свою компе-
тентність, необхідність усім і самому собі доводити влас-
ну здатність нести відповідальність;

• демократичну поведінку (людина здатна приймати рі-
шення, брати на себе відповідальність і нікому цього не 
доводити).

Щодо відкритості, то це потреба в побудові близьких емо-
ційних стосунків із іншими людьми, відчуття своєї здатності 
любити й викликати любов інших. У взаємодії з оточенням 
простежується одна з трьох стратегій:

• cyбnepcональність (страх не сподобатися, бути відтор-
гненим веде до уникання відкритості; людина підтримує 
стосунки з іншими на поверхневому рівні, всі її соціаль-
ні зв’язки – дистантні, однак велика кількість контактів 
психологічно захищає індивіда від інтимності у стосун-
ках із кимось);

• надперсональність (поширення близькості на велику 
кількість стосунків і намагання таким чином підняти 
тривогу з приводу свого відторгнення; форми прояву цієї 
моделі поведінки – намагання заслужити схвалення, 
привернути до себе увагу);

• персональність (людина здатна комфортно відчувати себе 
як на поверхневому рівні, так і в близьких стосунках).

Втіленням потреб, намірів, спонуканням до конкретної 
діяльності є мотив. У 70-ті рр. XX ст. Ч. Мак-Клінток зі 
співробітниками виявили шляхом експериментальних до-
сліджень взаємодії шість різновидів соціальних мотивів, 
які спонукують учасників так чи інакше вибудовувати свою 
поведінку. 
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Мотиви максимізації:
• загального виграшу – кооперація;
• власного виграшу – індивідуалізм;
• відносного виграшу – суперництво;
• виграшу іншого – альтруїзм.
Мотиви мінімізації:
• виграшу іншого – агресія;
• різниць у виграшах – рівність.
Мотив (лат. movere – штовхати, приводити в рух) – спо-

нукання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреб; су-
купність зовнішніх чи внутрішніх умов, які зумовлюють ак-
тивність суб’єкта і визначають її спрямованість. Це складне 
інтегральне психологічне утворення належить суб’єкту по-
ведінки. Важливим за мотиваційним значенням є стан інди-
віда, сформований потребою в об’єктах, необхідних для його 
існування і розвитку. Йдеться про потреби, які є джерелом 
активності людини, завдяки яким здійснюється регулювання 
її поведінки, визначається спрямованість мислення, емоцій, 
почуттів і волі. За допомогою установки (стійкої схильності 
індивіда до певної форми реагування) людина спрямовує свої 
вчинки, дії та поведінку [11].

Пізнавальні потреби реалізуються через інтерес, емоційно за-
барвлену інтелектуальну вибірковість. Інтерес – форма вияву 
пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості 
на усвідомлення цілей діяльності і сприяє орієнтуванню, озна-
йомленню з новими фактами, більш широкому, глибокому, по-
вному відображенню дійсності. Інтерес постає як емоційна увага 
до об’єкта (у ньому поєднується емоційне та раціональне). Він 
є єднальною ланкою між потребами і цінностями. Соціальний 
об’єкт у поєднанні з мотивом, який актуалізується, викликає 
інтерес. Поступовий розвиток інтересу приводить до появи в ін-
дивіда мети щодо конкретних соціальних об’єктів. Момент по-
яви її означає усвідомлення індивідом ситуації і можливість по-
дальшого розвитку суб’єктивної активності, яка далі приводить 
до формування мотиваційної установки, що означає потенційну 
готовність до здійснення соціальної дії.

Специфічною формою взаємодії людини з навколишнім 
світом є її емоції. Емоції (лат. – хвилюю) – психічне відобра-
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ження у формі безпосереднього переживання життєвого 
змісту явищ і ситуацій. Спілкування і діяльність людини, 
її поведінка завжди зумовлюють появу певних емоцій, які 
характеризуються активністю, інтенсивністю, якістю та 
полярністю. Емоції охоплюють усі різновиди переживань 
особистості, спонукають її до знань, праці, вчинків. Вони 
виражають духовні запити і прагнення індивіда, його став-
лення до дійсності, яке відображається в мозку і пережива-
ється як задоволення – незадоволення, радість – сум тощо. 
Такі базові емоції, як сором, подив, огида, задоволення, за-
цікавленість, радість, гнів, горе, зневага відображаються на 
обличчі африканця майже так, як і на обличчі європейця. 
Це дає можливість стверджувати, що люди, які належать до 
різних культур, здатні сприймати й оцінювати вираз люд-
ського обличчя за емоційними станами. Емоції є і своєрід-
ною внутрішньою мовою, системою сигналів, за допомогою 
яких індивід дізнається про те, що відбувається.

Людина регулює свої дії, вчинки та поведінку в групі і за 
допомогою волі, яка є важливим чинником у досягненні мети. 
Воля – здатність людини, що виявляється в самодетермінації, 
саморегуляції нею своєї діяльності і різних психічних проце-
сів. Вольова регуляція поведінки здійснюється у процесі пе-
ретворення несвавільних психічних процесів на свавільні, на-
буття людиною контролю над своєю поведінкою, вироблення 
вольових якостей, свідомої постановки перед собою складні-
ших завдань, які потребують вольових зусиль [5]. 

Воля в індивіда виявляється в таких властивостях, як сила 
волі, енергійність, витримка, рішучість, сміливість, самостій-
ність, ініціативність, упевненість у собі, віра у справу, відпові-
дальність, дисциплінованість, принциповість, обов’язковість 
та ін. 

Серед основних психологічних функцій волі виокремлю-
ють вибір мотивів і цілей, регуляцію спонукання до дій за 
недостатньої чи надлишкової їхньої мотивації, організацію 
психічних процесів в адекватну систему діяльності людини, 
мобілізацію психічних і фізичних можливостей на подолання 
перешкод під час досягнення поставлених цілей.
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Усе вищезазначене свідчить про те, що людина знаходиться у 

міжособистісній взаємодії з іншими. Впливаючи на неї, інші на-
дають інформацію для соціального порівняння та змогу оцінити 
свої можливості (див. рис. 7). І водночас міжособистісна взаємо-
дія є неминучим аспектом людського існування. Контактувати 
є таким же необхідним у житті людини, як і дихати чи вживати 
їжу. Товариство людей дає змогу індивідові перевірити вибраний 
спосіб поведінки, характер реакцій на ситуацію, що склалася.
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РОЗДІЛ 2.
БАЗОВІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ

2.1. Проблема життєстійкості особистості 
  та подолання стресу
Проблема життєстійкості є ядром психосоціального розви-

тку особистості, її можливостей протистояння деструктивним 
викликам соціального середовища.

Почнемо з того, що вперше про проблему життєстійкос-
ті (hardiness) індивіда заговорили американські психологи 
Сюзен Кобейса і Сальваторе Мадді ще в 1979–1984 рр. Вони 
визначили життєстійкість як міру здатності людини ви-
тримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалан-
сованість і не знижуючи успішність діяльності.

У теоретичному значенні поняття «життєстій-
кість» виступає операціоналізацією запровадженого 
екзистенційним філософом П. Тілліхом (1995) поняття 
«мужність бути». Ця відвага передбачає готовність діяти 
всупереч онтологічній тривозі, тривозі втрати сенсу, всу-
переч відчуттю «занедбаності» за М. Гайдеґґером. Саме 
життєстійкість дозволяє людині витримувати непере-
борну тривогу, яка супроводжує вибір майбутнього або 
невідомості, а не минулого чи незмінності в ситуації ек-
зистенціальної дилеми.

Прикладний аспект життєстійкості обумовлений тим, 
що успішне протистояння індивіда стресовим ситуаціям 
робить її референтною артикуляційною змінною. За да-
ними багатьох досліджень, життєстійкість виявляється 
ключовою особистісної змінної, що опосередковує вплив 
стресогенних факторів на соматичне і душевне здоров’я, а 
також на успішність діяльності людини.
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Таблиця 3

Компоненти життєстійкості

Залученість Контроль Прийняття ризику

Залученість визна-
чається як переко-
наність у тому, що 
участь у цих заходах 
дає максимальний 
шанс знайти щось гід-
не і цікаве для особис-
тості.
Людина з розвине-
ним компонентом 
залученості отримує 
задоволення від влас-
ної діяльності. Від-
сутність такої пере-
конаності породжує 
почуття покинутості, 
відчуття себе «поза» 
життя.

Контроль являє со-
бою переконання в 
тому, що боротьба 
дозволяє вплинути 
на результат подій, 
навіть якщо вплив не 
є абсолютним і успіх 
не є гарантованим. 
Протилежність цьо-
му – відчуття влас-
ної безпорадності. Ін-
дивід із розвиненим 
компонентом контр-
олю відчуває себе 
тим, хто сам обирає 
власний шлях.

Прийняття ризику — 
переконаність люди-
ни в тому, що все, що 
з нею відбувається, 
сприяє її розвитку 
завдяки знанням, які 
надходять із досві-
дом, як позитивним, 
так і негативним. 

Зазначені компоненти життєстійкості (див. табл. 3) роз-
виваються в дитинстві і почасти в підлітковому віці. Їхній 
розвиток апріорі залежить від стосунків батьків із дитиною. 
Зокрема, для розвитку компонента залученості принципово 
важливими є прийняття і підтримка, любов і схвалення з боку 
батьків. Розвиток контролю стає можливим за підтримки 
ініціативи дитини, її прагнення впоратися із завданнями, 
складність яких увесь час зростає, на межі своїх можливо-
стей. Для прийняття ризику важливим є багатство вражень, 
мінливість і неоднорідність середовища.

Розвиток усіх трьох компонентів, їх вираженість є показ-
никами психічного здоров’я, оптимального рівня працездат-
ності і активності особистості в стресогенних умовах.

Однак чи можлива корекція на шляху подолання стресу 
і розвитку в собі життєстійкості на подальших етапах жит-
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тєвого шляху? Мадді вважає, що це цілком можливо, саме 
тому він запропонував розроблений ним тренінг життєстій-
кості.

Були виокремлені дві основні цілі, досягнення яких перед-
бачає цей тренінг:

1. Більш глибоке розуміння стресових обставин, шляхів їх 
подолання; знаходження шляхів активного розв’язання 
проблем.

2. Постійне використання зворотного зв’язку, завдяки чому 
поглиблюється самосприйняття включеності, контролю 
та прийняття ризику.

Тренінг проводиться в групах по 6–8 осіб і включає наступ-
ні етапи:

–  визначення стресових обставин, які необхідно розв’язати 
(на першій сесії);

–  застосування однієї, двох або трьох технік, розроблених 
для стимуляції уяви (на другій, третій і четвертій сесіях);

–  використання формуючої перспективи і розуміння для 
вироблення плану дій, спрямованих на трансформацію 
стресових обставин у сприятливі переживання; вико-
нання домашніх завдань із метою розвитку навичок (із 
п’ятої по сьому сесії).

Тренінг у первісному варіанті включає три техніки і розра-
хований на 15 годин:

1.  Техніка реконструкції ситуацій. Акцентується уява і 
вирішення проблеми. Реконструкція ситуації передба-
чає дізнавання про сформовані латентні припущення, 
які визначають, наскільки обставини сприймаються як 
стресові і які кроки можуть полегшити ситуацію. Вико-
ристовуються уявлення про кращі та гірші альтернативи 
ситуації.

2.  Техніка фокусування. Застосується в ситуаціях немож-
ливості прямої трансформації стресових обставин (роз-
робник Ю. Джендлін, 2000). Передбачає пошук емо-
ційних реакцій, які погано усвідомлюються, шляхом 
звертання до внутрішнього сенсу. Ціль – досягти емоцій-
ного інсайту, який сприяє оберненню стресових ситуацій 
на можливості.
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3.  Компенсаторське самовдосконалення. При неможли-
вості артикулювати справжню проблему стресу, робить-
ся акцент на іншій проблемі, яка пов’язана з першою. 
Її рішення спонукає людину приділити увагу тому, що 
можна змінити.

Додатковою технікою тренінгу є метод парадоксальної ін-
тенції, запропонований В. Франклом. Основний зміст цього 
методу полягає в тому, щоб викликати бажання людини йти 
назустріч тому, чого вона намагається уникнути. Наприклад, 
боязнь клаустрофобії долається тим, що індивід йде назустріч 
замкнутому простору (наприклад, ліфту).

На сьогодні тренінг життєстійкості включає в себе вправи, 
спрямовані на пошук і отримання соціальної опори в стресовій 
ситуації, як у сім’ї, так і на робочому місці, а також навчання 
навичкам саморегуляції свого стану та підтримки здорового 
способу життя.

Таким чином, можна стверджувати, що життєстійкість та 
її розвиток сприяють подоланню стресових станів особистос-
ті. При цьому життєстійкість являє собою систему настанов 
і, виступаючи стійкою характеристикою особистості, може 
цілеспрямовано розвиватися із закріпленням досягнутих по-
зитивних змін.
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2.2. Стресостійкість як важлива складова 
  успішної особистості

Нас вбиває не саме стрес,
 а наша реакція на нього

(Ганс Сельє)

Я вирішив дивитися на життя, 
як на свято, а не привід для стресу

(Мартін Шорт)

Проблема професійного становлення та зростання особис-
тості є предметом уваги великої кількості вчених. У своїх пра-
цях науковці часто зосереджують увагу на відповідності вимог 
професійної діяльності особистості працівника. Такі вчені, як 
В. О. Бодров, К. О. Голубєва, К. М. Гуревич, Г. С. Нікіфоров, 
В. Д. Шадриков критерієм відповідності вважають успіш-
ність, адаптованість, задоволеність, ідентифікацію образу 
із професійною діяльністю, усвідомлення роботи як «справи 
життя». Набуття професійного досвіду розглядається ними як 
форма усвідомлення особистістю ставлення до власної життє-
діяльності у процесі безпосереднього включення у професійну 
діяльність. Це вимагає, з одного боку, наявності певного став-
лення особистості до її професійної ролі, здібностей та схиль-
ностей, а з іншого боку – усвідомлення сутності професійних 
вимог, які пред’являються до людини під час професійного 
навчання і надалі будуть пред’являтися в процесі професійної 
діяльності. Зміст професійного досвіду починає реалізовува-
тися в пізнавальній сфері і впливатиме в майбутньому на всю 
життєдіяльність людини.

Що стосується професійного зростання, то воно залежить 
від індивідуально-психологічних особливостей та власно-
го життєвого досвіду, з яким людина приходить до кожної 
нової стадії свого розвитку. При цьому обов’язковою умо-
вою професійного зростання особистості є усвідомлення при-
йомів професійного самозбереження, яке розглядається 
як здатність особистості протистояти негативній складній 
соціально-професійній ситуації, максимально актуалізувати 
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професійно-психологічний потенціал (в умовах дестабілізації 
професійного життя), протистояти професійно обумовленим 
кризам, стагнації, деформаціям, а також готовність до профе-
сійної самозміни.

Важлива роль у формуванні готовності суб’єкта до реалі-
зації у професійній діяльності належить мотивації. Зміні мо-
тиваційної структури суб’єкта професійної діяльності в кон-
тексті трансформації загальних мотивів особистості в мотиви 
трудової діяльності присвячені дослідження Ф. Герцберга, 
Є. П. Ільїна, С. В. Ковальова, Г. В. Ложкіна, М. І. Магури. На 
думку вчених, у мотиваційній структурі домінують такі ком-
поненти:

• мотив «намічений рівень мобілізації зусиль», який свід-
чить про можливість розкриття внутрішніх ресурсів при 
виникненні стресових ситуацій;

• мотив «очікуваний рівень результатів», який виража-
ється в тому, що людина високо оцінює результативність 
своєї діяльності;

• мотив «закономірність результату», що свідчить про 
глибоке розуміння власних можливостей у досягненні 
поставленої мети;

• мотив «ініціативність», що виявляється в активнос-
ті, ініціативності та винахідливості при розв’язанні за-
вдань.

Усе це сприяє формуванню впевненості та наполегливості в 
досягненні своїх цілей, підвищенню продуктивності діяльнос-
ті, що приводить, безумовно, до успішності особистості.

Сучасні запити суспільства потребують від особистості міц-
ного здоров’я, енергійності, підприємливості, конкуренто-
спроможності. Стандартні обставини трудової діяльності ви-
магають здатності до швидкого переключення з одного виду 
діяльності на інший, уміння володіти власними емоційними 
проявами, розуміння  внутрішніх станів співробітників. У 
зв’язку із цим найголовнішим чинником у структурі особис-
тісних якостей професіонала виступає емоційна стабільність, 
що через психологічні механізми регуляції та саморегуляції 
психічного стану людини сприяє вирішенню важливих про-
фесійних завдань.
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Так, Л. Г. Дикая, Є. О. Клімов, Н. І. Пов’якель вважають 
основою успішного особистісного і професійного самовизна-
чення, соціальної взаємодії, що характеризується низьким 
рівнем тривожності і високим рівнем саморегуляції, таку 
якість особистості, як стресостійкість. За визначенням 
фахівців, вона є сукупністю індивідуальних психологічних 
властивостей, що виступають в якості базових психологічних 
механізмів корекції стресових станів. 

Психічну стійкість особистості можна розглядати як комбіно-
вану якість, синтез окремих властивостей і здібностей [1], окре-
мим проявом якої і є стресостійкість. Вона представляє собою 
здатність людини витримувати стресові навантаження без нега-
тивних наслідків [2]. Як підкреслював С. С. Корсаков, чим «гар-
монійніше поєднані всі існуючі властивості, що є складовими 
особистості, тим вона є стійкішою, врівноваженішою і здатною 
протистояти впливам, що прагнуть порушити її цілісність».

Висока стресостійкість забезпечує «достатній рівень міц-
ності», здатність до визначення цілей з урахуванням високого 
рівня домагань і здатність до опору особистості. Це є одним із 
психологічних феноменів, що відображає індивідуальні осо-
бливості мотивації досягнення і цілеспрямованої поведінки 
людини. Адекватний рівень домагань, уміння ставити перед 
собою реально досяжні цілі дають підставу для успішного 
прогнозу життєдіяльності в майбутньому. Особистості, що 
характеризуються емоційною стабільністю, низьким рівнем 
тривожності, високим рівнем саморегуляції, психологічної 
готовністю до стресу, відрізняються високим рівнем мобіліза-
ції зусиль, необхідних для досягнення цілей діяльності; також 
для них є характерною висока оцінка очікуваних результатів 
своєї діяльності. 

Крім цього, людям із високим рівнем стресостійкості власти-
ве глибоке й адекватне розуміння власних можливостей у досяг-
ненні поставлених цілей; вони проявляють ініціативу та вина-
хідливість у розв’язанні поставлених завдань. Низький рівень 
тривожності притаманний людям, які характеризуються висо-
ким рівнем стресостійкості та здатністю до оцінювання широко-
го спектру ситуацій як безпечних для себе і свого оточення. Це 
дозволяє їм у низці випадків іти на виправданий ризик, впевне-
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но досягати поставлених цілей. Низький рівень тривожності за-
безпечує їм значною мірою прояв своїх особистісних амбіцій, і, 
отже, позначає високу планку результатів діяльності.

Контроль за емоційними і поведінковими проявами надає 
можливості для ефективної самопрезентації; він також спри-
яє усвідомленню того, що в складних ситуаціях люди здатні 
до пошуку та застосування правильних рішень. Відсутність 
страху перед важкими ситуаціями дозволяє таким людям 
обирати завдання підвищеної складності, тим самим постій-
но підвищувати планку власних досягнень. Людям із високим 
рівнем стресостійкості, як правило, притаманна впевненість 
у власних силах і можливостях. Тому вони частіше за інших 
проявляють ініціативу та активність.

Отже, стресостійкість – це здатність людини переносити 
стреси без негативних наслідків для своєї психіки. У контек-
сті професійної діяльності під стресостійкістю слід розуміти 
вміння людини виконувати свої завдання спокійно, перебува-
ючи в стресовій ситуації. Стресостійкість є важливою якістю 
успішної особистості. Фахівці вважають, що людина, якій 
притаманна ця якість, здатна зберігати ясний і холодний ро-
зум у найскладніших, авральних ситуаціях. Крім того, осо-
бистість, наділена стресостійкістю, буде протистояти діям 
колег, керівників, оточуючих, а також відбивати незаслужені 
критичні напади або зовсім не реагувати на них.

У сучасних умовах актуальним є виявлення чинників і роз-
робка технологій, що сприяють стійкості психіки особистості 
в стресових ситуаціях. З цього приводу вважаємо доречним 
запропонувати змінити стан на краще: позбавитися негатив-
них емоцій і налаштуватися на позитивний лад за допомогою 
низки тренінгових вправ (див. Практикум).
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РОЗДІЛ 3. 
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СТАНІВ
 У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

3.1. Профілактики та подолання кризових
  ситуацій в освітньому середовищі
Неминучим наслідком екстремальних ситуацій є руйну-

вання базової потреби людини (потреби в безпеці), а також по-
рушення стабільної картини світу. Це призводить до важких 
відстрочених наслідків (невротизації, депресивних станів, 
втрати віри в себе, втрати перспективи) і багато в чому визна-
чає подальшу долю не тільки однієї конкретної людини, але й 
цілих соціальних груп.

В умовах катастроф і стихійних лих нервово-психічні по-
рушення в значної частини населення проявляються в діапа-
зоні від стану дезадаптації та невротичних, неврозоподібних 
реакцій, до реактивних психозів. Їхня значущість залежить 
від багатьох факторів: вік, стать, рівень вихідної соціальної 
адаптації; індивідуальні характерологічні особливості; до-
даткові фактори до моменту катастрофи (самотність, наяв-
ність дітей, хворих родичів, власна безпорадність, вагітність, 
хвороба тощо). Ці фактори змушують нас говорити про те, що 
питання, пов’язані з наданням психологічної допомоги в над-
звичайних ситуаціях, не можуть далі залишатися в рамках 
одного відомства, а поширюються в масштабах держави.

Кризові ситуації вимагають від людини внутрішньої роботи. 
Різного роду стресові реакції часто виявляються у виді гранич-
ної активації внутрішніх ресурсів особистості, що відстоює свої 
колишні можливості реалізації життєвих задумів. Важкі ситуа-
ції можуть вимагати від людини перегляду рівня своїх життєвих 
домагань та одночасної реконструкції свого «Я».

Криза має зовнішній і внутрішній компонент. Відповідно, і 
зовнішня ситуація, і внутрішні динамічні процеси вимагають 
детального розгляду. Використання психодинамічних мето-
дів роботи в цій ситуації може бути дуже продуктивним. По-
вернення до минулого при цьому неминуче. Причини кожної 
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кризи знаходяться в площині думок клієнта, його внутріш-
нього конфлікту.

Як правило, через деякий час після події більшість по-
терпілих в екстремальній ситуації думають, що життя стало 
більш невизначеним і напруженим. Загальна нестабільність 
породжує почуття невпевненості не тільки в завтрашньому 
дні, але й у власних силах. Заглибленість у власні проблеми 
не залишає часу й сил на розуміння потреб близьких людей, 
що призводить до дисгармонії в стосунках. Саме відчуття не-
можливості щось змінити без сторонньої допомоги приводить 
багатьох потерпілих у надзвичайних ситуаціях до психолога.

Психологічна допомога, що надається в кризових або над-
звичайних ситуаціях, має свої особливості, пов’язані з тим, 
що, по-перше, людина, яка звертається в службу, знаходить-
ся в стані емоційної напруги, порушення і, по-друге, контакт 
із клієнтом може виявитися єдиним. Ці особливості диктують 
методи і прийоми роботи.

У стані особистісної дезінтеграції та дезадаптації людина 
може стати сприйнятливою до різного роду маніпуляцій. У 
такому випадку необхідно скористатися психологічними ме-
тодами, що спираються на посилення уваги до почуттів, зосе-
редження на сьогоденні, прийняття відповідальності за власні 
цінності, активізацію життєвої позиції.

Створюючи ситуації розвитку, психолог виходить з уявлен-
ня про те, що за допомогою спеціально організованого процесу 
спілкування в людини, яка звернулася по допомогу, можуть 
бути актуалізовані додаткові психологічні сили та здібності, 
які, у свою чергу, можуть забезпечити знаходження нових 
можливостей виходу з важкої життєвої ситуації.

При плануванні кроків щодо надання допомоги необхідно врахо-
вувати як мінімум три ознаки, що визначають її першочерговість.

По-перше, має значення фізична близькість до місця події: 
за межами зони нещастя, у межах зони чутності, поруч із зо-
ною нещастя, у центрі зони нещастя.

По-друге, важливими є психологічний зв’язок та родин-
ні стосунки: допомоги потребують ті, хто ідентифікує себе з 
жертвою або уподібнюється жертвам, знайомі, далекі родичі 
або близькі друзі, безпосередньо родина.
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По-третє, необхідно працювати з населенням групи ри-
зику, до якої належать вкрай чуттєві люди, люди, які пере-
живають складну особистісну або соціальну кризу, люди, що 
втратили близьких за останній рік або дістали свіжу подібну 
травму.

Таким чином, у коло осіб, що насамперед потребують допо-
моги, потрапляють (за ступенем травматизації) – травмовані 
діти, родина, батьки, свідки події, друзі потерпілих, одно-
класники, педагоги, персонал, адміністрація освітньої уста-
нови, представники вищих організацій.

Учителі можуть допомогти учням справитися зі своїми ре-
акціями на кризову ситуацію за допомогою різних форм ді-
яльності в залежності від віку дітей. Ефективним є поширен-
ня пам’яток про надання допомоги потерпілим серед учнів, 
батьків, персоналу освітньої установи.

Існують різні підходи і методи психопрофілактики стре-
согенних розладів. Їхня ефективність багато в чому визна-
чається індивідуальними особливостями особистості. За 
допомогою яких психологічних способів і прийомів люди-
на може керувати своїм психологічним станом і знімати 
нервово-психічну напругу, мінімізуючи вплив різних стре-
согенних факторів?

Насамперед, необхідно освоїти методи психологічної са-
морегуляції. Під психологічною саморегуляцією мається на 
увазі вплив людини на саму себе за допомогою власної психіч-
ної активності. Основою психологічної саморегуляції є само-
навіювання.

Виділяють ряд методів і модифікацій методик саморегуля-
ції. До їхнього числа можна віднести як окремі прийоми, так і 
комплекси систематизованих вправ. 

У групу окремих прийомів саморегуляції включають:
• ритуальні дії;
• самосповідь (ведення щоденника, складання автобіогра-

фії й т. ін.);
• самопереконання;
• самонаказ;
• самопідкріплення.
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Серед комплексів саморегуляції необхідно відзначити такі:
• техніки активної нервово-м’язової релаксації;
• метод аутогенного тренування;
• ідеомоторне тренування та ін.
Стан релаксації можна розглядати як початкову стадію ау-

тогенного занурення, що характеризується виникненням від-
чуттів тепла та ваги у всьому тілі, переживанням внутрішньо-
го комфорту і відпочинку, зняттям занепокоєння та тривоги.

Техніки нервово-м’язової релаксації доступні для вико-
ристання в тих ситуаціях, коли людина відчуває надмірну 
емоційну або фізичну напругу, що заважає конструктивній 
діяльності. Цей метод містить у собі серію вправ із довільної 
напруги й розслаблення основних м’язових груп тіла. Харак-
терною рисою кожної вправи є чергування сильної м’язової 
напруги й наступного за ним розслаблення. Протипоказання-
ми для виконання окремих вправ із розслаблення є патології 
відповідних органів, хвороби кістково-м’язової системи.

Із метою зняття психоемоційної напруги й самостійного 
освоєння прийомів саморегуляції можна виконувати спеці-
альні вправи.

Важливо, щоб співробітники освітніх установ усвідомлювали, 
що кризова ситуація може протягом тривалого часу впливати як 
на учнів, так і на самих співробітників. Проблеми дисципліни 
часто мають корені в неопрацьованих переживаннях горя, втра-
ти, тривоги. Потрібно провести принаймні одне групове заняття 
з усіма співробітниками, щоб відстежити динаміку переживань і 
дати можливість людям поділитися своїми почуттями.

Наслідки кризової ситуації можуть бути тривалими, у 
зв’язку з чим необхідно передбачити можливість психологіч-
ного супроводу учнів, що полягає в психологічній підтримці, 
а також проведення зборів через кілька тижнів після кризи 
для відстеження динаміки змін.
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3.2. Забезпечення емоційного комфорту дітей 
  раннього  віку під час адаптації в дошкільному
  закладі (із досвіду роботи)

Яковлева Наталія Яківна,
практичний психолог

ДНЗ № 11 «Сонячний» м. Старобільськ

Життя немовляти починається завдяки процесам злиття, а 
продовжується завдяки процесам роз’єднання. Народження 
дитини на світ – це перший значний акт роз’єднання, сепа-
рації з матір’ю. Перший вихід із сім’ї (відвідування дитячого 
садка) – це соціалізація.

Потрібно чимало часу, щоб дитина освоїлася в новій обста-
новці, звикла до нового розпорядку дня, до спілкування з ра-
ніше незнайомими їй дітьми, усвідомила вимоги вихователів, 
зрозуміла, як засвоювати нові знання в процесі групового на-
вчання.

Учені, які досліджували процес адаптації дітей до дитя-
чого садка (Н. Д. Ватутіна, Т. Г. Жаровцева, Т. І. Науменко, 
І. П. Печенко, Н. М. Захарова та ін.), з’ясували, що дотриман-
ня певних педагогічних умов в адаптаційний період забезпе-
чує успішне прилаштування новачків до життя в ньому.

Безпосередньо проблемою розробки та впровадження педа-
гогічних технологій, оптимізацією процесу адаптації дітей до 
дитячого садка з використанням адаптаційно-розвивальних 
можливостей ігрової діяльності займається науковець Заха-
рова Наталія Миколаївна.

Дослідницею було обґрунтовано ігрову діяльність як провід-
ний засіб соціальної адаптації дітей дошкільників; розширено 
можливості адаптаційно-розвивальної роботи дошкільного за-
кладу із забезпечення гармонійної адаптації; вироблено спо-
соби підвищення компетентного впливу педагогів на процес 
входження дітей у нові соціальні умови.
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Модель організації адаптаційного періоду
при вступі дитини до дитячого садка

Мета: допомогти дітям адаптуватися до умов дошкільного 
освітнього закладу.

Основні завдання:
• подолати стресові стани в дітей раннього віку в період 

адаптації до дитячого саду;
• навчати вихователів методам проведення групових за-

нять в адаптаційний період; 
• формувати активну позицію батьків до адаптації дітей;
• формувати почуття приналежності до групи, допомагати 

дитині відчувати себе захищеною;
• розвивати навички соціальної поведінки;
• сприяти підвищенню впевненості в собі, розвитку само-

стійності;
• формувати позитивне ставлення до свого «Я».

Паралельно з реалізацією основних завдань також вирішу-
ємо завдання комплексного розвитку дітей:

• зняти емоційну та м’язову напругу;
• знизити імпульсивність, надмірну рухову активність, 

тривогу, агресію;
• формувати навички взаємодії дітей один з одним у ко-

лективі;
• розвивати увагу, сприйняття, мовлення, уяву;
• розвивати загальну та дрібну моторику, почуття ритму, 

координацію  рухів;
• сприяти набуттю ігрових навичок дітьми.

У випадку розв’язання поставлених завдань можна очіку-
вати на легку адаптацію дітей.

Структура моделі організації адаптаційного періоду

1. План роботи з батьками щодо адаптації дітей раннього 
віку:
• батьківські збори «Ваша дитина вступає в дитячий са-

док»;
• формування адаптаційної групи «У дитячий садок із 

мамою» (група короткочасного перебування);
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• анкетування батьків;
• проведення адаптаційних занять із батьками і дітьми 

(приклад заняття додається);
• індивідуальні бесіди і консультації;
• матеріали в інформаційному куточку («Як підготува-

ти дитину до дитячого садка?», «Що допоможе дитині 
адаптуватися?», «Що свідчить про завершення адап-
тації?»);

• психологічний супровід дітей протягом року (спосте-
реження, консультації).

2. План роботи з педагогами щодо адаптації дітей:
• групова консультація «Проблема адаптації дітей до 

дошкільного навчального закладу»;
• розробка рекомендацій по роботі з новачками.

Заняття проводяться психологом відразу після приходу ді-
тей до садочка. Активну участь у заняттях бере вихователь. 
Він аналізує методи і прийоми, застосовані психологом у різ-
них ігрових ситуаціях, спостерігає, які ігри дітям сподобалися 
найбільше і що можна використати у своїй подальшій роботі.

Базовими засобами роботи обираються різноманітні ігри з 
мовленнєвим супроводом: пісеньки, забавки, пальчикові та 
жестові ігри Желєзнових, віршики. Вони швидко втягують 
дітей в ігровий ритм, об’єднують їх, задають позитивний емо-
ційний настрій. У цих іграх навіть сором’язливі, замкнуті 
діти поступово долають внутрішній бар’єр і йдуть на контакт 
із дорослими й однолітками.

Заняття тривалістю 30 хвилин проводяться двічі на 
тиждень. Кожне із занять повторюємо 3 – 4 рази, щоб діти 
запам’ятали слова потішок, пісеньок, правила ігор. Крім 
того, діти раннього віку люблять повторення, а знайомі ігри 
та вправи сприймають легше, виконують їх із великим заці-
кавленням і радістю.

Приклад адаптаційно-розвивального заняття 
«Божа корівка» (модифікація)

Завдання:
• створення позитивного емоційного настрою в групі;
• розвиток уміння діяти відповідно до правил гри;
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• розвиток координації рухів, загальної та дрібної мотори-
ки, орієнтації у власному тілі;

• розвиток зорового сприйняття (кольору, форми, розміру 
предметів);

• розвиток уваги, мовлення та уяви.

Матеріали:
• іграшкова божа корівка (бажано круглої форми);
• зроблені з «кіндерів» іграшки з червоною і синьою смуж-

кою (усередину «кіндера» насипати крупу манну – іграш-
ка з тихим звуком, ячну – іграшка з гучним звуком; на 
стику обмотати кольоровою ізострічкою);

• чорна гуаш для малювання пальцями, змішана з зубною 
пастою;

• аркуш із зображенням сонечка (для кожної дитини);
• подушечки для всіх дітей;
• аудіозапис ігор Желєзнових.

Хід заняття
1. Привітання.
Дітям пропонується сісти в коло на подушечки і привіта-

тися по черзі, передаючи один одному брязкальце. Дитина, у 
якої в руках опинилося брязкальце, дзвенить брязкальцем і 
називає своє ім’я (наприклад «Я – Богдан»). Мама, яка поряд, 
допомагає дитині за потреби.

2. Пальчикові та жестові ігри «Розминка», «Автобус» 
тощо (використовується аудіозапис).

Психолог показує дітям іграшку «божу корівку» і гово-
рить:

– До нас в гості прилетіла божа корівка. Подивіться, яка 
вона красива! Давайте привітаємося з нею.

Діти роздивляються божу корівку, вітаються з нею. Психо-
лог пропонує визначити колір, форму та розмір іграшки, по-
тім разом із дітьми рахує крапки в «сонечка».

Якщо діти вагаються із відповіддю, психолог сам називає 
колір, форму та розмір іграшки:

– Діти, уявіть собі, що наша божа корівка полетіла. Спро-
буємо її зловити!
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Психолог, роблячи вигляд, що намагається зловити уявно-
го жучка, виконує хапальні рухи над головою: однією рукою, 
іншою, обома руками одночасно. Діти повторюють рухи.

– Давайте розтулимо кулачки і подивимося, чи змогли ми 
зловити божу корівку.

Діти слідом за психологом повільно розтискають кулачки.
– Ось наш жучок! Підставте йому обидві долоньки.
Діти слідом за психологом з’єднують розкриті долоні, уяв-

ляючи, що тримають уявного жучка.
Психолог розказує забавку і показує рухи, діти повторю-

ють за ним:

«Сонечко», (роблять махи схрещеними руками),
Полети на небо,
Принеси нам хліба (роблять махи руками «до себе»),
Чорного і білого (ритмічно плескають в долоні),
Тільки не горілого (погрожують вказівним пальцем)!

Як правило, на першому занятті не всі діти можуть повто-
рити рухи за дорослим. У цьому разі мама, вихователь або 
психолог саджає дитину собі на коліна і, підтримуючи долоні 
дитини, роблять разом із нею рухи зі словами забавки.

Психолог продовжує:
– Замерзла божа корівка, не може летіти. Давайте зігріємо 

її нашим диханням.
Діти дихають на долоньки.
Навчаючи цієї дихальної вправи, психолог може попроси-

ти дітей широко відкрити рот і довго вимовляти звук «А»:
– Зігрілася божа корівка, давайте здуємо її з долоньок.
Діти роблять кілька глибоких вдихів через ніс і видихів че-

рез рот. На видиху витягають губи трубочкою, підставляють 
під струмені повітря долоньки.

На початковому етапі освоєння цієї вправи можна запропо-
нувати дітям на видиху довго вимовляти звук «У»:

– А тепер, діточки, давайте ми з вами перетворимося на бо-
жих корівок.

Ми навкруги себе покрутилися,
На божих корівок перетворилися.
Божі корівки, покажіть мені ваші
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Голівки, носики, ротики,
Ручки-крильця, ніжки, животики.

– Чудово! А тепер ми пограємо в гру «Сонечко і вітер». 
Світить сонечко, божі корівки повзають по листочкам (діти 
встають на коліна і повзають по підлозі). Подув злий холод-
ний вітер, перевернув жучків.

Діти перевертаються на спину, ворушать розслабленими 
ногами і руками.

Якщо психолог спостерігає в когось із дітей напругу, то він 
може погладжуванням і легким струшуванням допомогти ди-
тині зняти зайву напругу:

– Повіяв добрий, теплий вітерець, допоміг перевернутися 
жучкові (діти знову стають на коліна і повзають).

Гра повторюється 2 – 3 рази. Психолог заохочує дітей до гри:
– Теплий вітерець подув сильніше, підняв божих корівок 

у повітря і вони полетіли (діти зображують політ божих корі-
вок, бігають, повільно розмахують руками).

Психолог виставляє перед дітьми 2 мішечки. В одному з 
них «кіндери» з червоною смужкою, в іншому – з синьою:

– Діти, божа корівка хоче пограти з вами своїми улюбле-
ними іграшками. Візьміть собі іграшку з червоною смужкою. 
Потрясіть її та послухайте, як іграшка звучить. Тепер візьміть 
іграшку з синьою смужкою і послухайте, як вона звучить. Ро-
бимо висновок: в іграшки з червоною смужкою звук тихий, в 
іграшки з синьою смужкою звук гучний. Чудово! Божій корів-
ці дуже сподобалося з вами гратися.

– Тепер допоможіть зібрати іграшки з червоною смужкою в 
червоний мішечок, а іграшки з синьою смужкою у синій (пси-
холог стежить, щоб діти правильно склали іграшки).

Пізніше психолог просить допомогти божій корівці, бо в її 
друзів щезли чорні кола на спинці. Показує дітям малюнок «со-
нечка» з білими колами на спинці, які треба розфарбувати.

Діти сідають за столи. Психолог спочатку без фарби пока-
зує, як треба пальчиком розмальовувати кола:

– Тепер намалюємо чорні кола на спинках божих корівок.
Діти повторюють за психологом: обмочують вказівний па-

лець у чорну гуаш і розфарбовують кола на спинках божих ко-
рівок.
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Малюнки вивішуються на мольберті, щоб висохла фарба. 
Діти і дорослі згадують, які ігри та вправи проводилися на за-
нятті, обговорюють, що їм найбільше сподобалося.

Психолог говорить:
– Божій корівці у вас дуже сподобалося, але прийшла пора 

прощатися. До побачення!
На наступних заняттях можна запропонувати дітям паль-

цем, ватною паличкою, пензликом намалювати травичку біля 
божої корівки, сонечко у верхній частині аркуша тощо. Під 
час малювання пальцями необхідно використовувати спеці-
альні фарби або додавати в гуаш зубну пасту, щоб фарба не за-
лишалася на шкірі і легко змивалася.

Висновки

Ця модель організації адаптаційного періоду є важливим 
практичним внеском у вирішення завдання співпраці дитячо-
го садка із сім’єю на етапі адаптації дитини раннього віку до 
дошкільного закладу. Діти при вступі до основної групи дитя-
чого садка висловлюють бажання відвідувати дитячий садок, 
спілкуватися з дорослими та дітьми, спокійно реагують на ви-
моги, без страху прощаються із мамою (див. табл 4).

Таблиця 4

Аналіз роботи адаптаційної групи

№ п/п Кількість 
дітей

I група
адаптації

II група
адаптації

III група
адаптації

IV група
адаптації

1 16 75 % 18,75 % 0 % 6,25 %

Пояснення до таблиці. 12 дітей (75 %) мають першу групу 
адаптації, 3 дитини (18,75 %) – другу групу адаптації, 1 дитина 
(6,2 %) – четверту групу.

Батьки мали змогу спостерігати складну адаптацію своєї 
дитини самі, прийняти рішення зачекати з відвідуванням ди-
тячого садка чи починати відвідування цього року.
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3.3. Особливості надання психологічної підтримки
   батькам, педагогам і учням: поради 
  та рекомендації (із досвіду роботи)

Протягом 2014 – 2015 навчального року практичним пси-
хологом КЗ «НВК Сватівська ЗОШ І ступенів-гімназія» 
А. В. Щербак проводилася робота щодо профілактики та усу-
нення негативних факторів, які виникли внаслідок травмую-
чих і кризових ситуацій, стресових станів. Для вирішення цієї про-
блеми пріоритетними напрямами роботи стали консультування, 
просвіта та корекційно-відновлювальна і розвивальна робота.

Пропонуємо ознайомитися з інформацією просвітницького 
характеру для батьків і педагогів, яку було розміщено на ін-
формаційних стендах НВК та надано у вигляді рекомендацій.

Рекомендації та поради педагогам і батькам учнів

Саме підтримка, яку надають дитині протягом і після не-
приємних або травматичних подій батьки, родичі та дорослі 
друзі сім’ї, є вирішальним чинником у подоланні негативних 
наслідків травматичного стресу в дітей. Прислухаючись до 
того, що відбувається, батьки можуть знайти способи, які до-
поможуть дитині впоратися зі своїми почуттями. Якщо бать-
ки можуть бути разом із дітьми, дітям набагато легше. Дорос-
лі, які можуть говорити з дітьми про події і сприймати їхні 
почуття, допомагають дітям пережити травматичний стрес із 
меншими втратами.

Загальні рекомендації для батьків, 
які живуть на кризових територіях 

у стані соціальної та політичної напруги

Потурбуємося про тіло
• Намагайтесь якомога менше змінювати звичний ритм 
життя дитини;
•  Побільше сну, відпочинку, позитивних вражень;
• Організуйте можливість дитині для «розрядки» напру-
ги – заняття спортом, танцями, рухливі ігри;
• Харчування може бути частим і маленькими порціями, 
не примушуйте дитину їсти, якщо вона не має апетиту; 
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харчування може бути легким і корисним (із додаванням 
фруктів, овочів, соків);
• Дитині (і вам також) необхідно побільше пити (вода, со-
лодкий чай, компот, сік, морс);
• Не відмовляйте дитині в солодкому: неміцний чай із цу-
кром, цукерка, чашка какао викликають позитивні емоції, 
почуття безпеки та стимулюють роботу мозку;
• Не бійтеся зайвий раз обійняти, погладити дитину, по-
тримати її за руку, зробити масаж або покласти руку на 
плече; позитивні тілесні контакти дуже корисні для зняття 
напруги;
• Теплий душ або ванна також допоможуть зняти зайву на-
пругу. 

Потурбуємося про емоційну стабільність
• Не потрібно без особливих причин водити дитину в міс-
ця масового скупчення людей. Це може підвищити рі-
вень її тривоги. При відвідуванні таких місць необхідна 
обов’язкова присутність поруч спокійного дорослого. Пояс-
ніть дитині, куди і навіщо ви йдете.
• Не варто дозволяти дитині на самоті дивитися телевізійні 
новини. Взагалі, чим менше теленовин із місць страшних 
подій побачить дитина, тим краще. У будь-якому разі, на-
віть якщо ваша дитина – підліток, вона потребує пояснення 
вашого ставлення до подій.
• Створіть атмосферу безпеки (обіймайте дитину якомога 
частіше, розмовляйте з нею, беріть участь в її іграх).
• Подивіться разом з дитиною «хороші» фотографії – це 
дозволить звернутися до приємних образів із минулого, по-
слабити неприємні спогади.
• Читайте книжки – оповідання і казки, де описуються сю-
жети подолання страху героями.
• Якщо дитина відчуває тривогу або страх, ви можете забез-
печити для неї свою спокійну присутність, ненав’язливий 
фізичний контакт (обійняти, взяти за руку), тепло (укрити, 
дати теплий чай). Важливо говорити, що ви – поруч, що все 
добре, вона в безпеці.
• Якщо дитина не слухається, виявляє надмірну активність, 
з незрозумілих причин кричить або сміється, – намагайте-



58

ся не відповідати агресивно. Можливо, рухова активність 
допомагає дитині впоратися зі стресом. Супроводжуйте її 
в русі (будьте поруч), намагаючись поступово знижувати 
темп. Можна запропонувати рамки – пограти в рухливу гру 
«за правилами». Або переключити на активність, де є пра-
вила (бігати наввипередки, «битися» подушками, м’яти і 
рвати папір тощо).
• Дитині можуть снитися кошмарні сновидіння. Підтри-
майте її, вислухайте і заспокойте, переконайте, що в цьому 
немає нічого страшного.
• Дайте дитині зрозуміти: ви всерйоз ставитеся до її пере-
живань і ви знали інших дітей, які теж через це пройшли 
(«Я знаю одного сміливого хлопчика, з яким теж таке тра-
пилося»).
• Поговоріть із дитиною про ті почуття, які вона відчувала або 
відчуває. Ви можете сказати, що багато людей відчували три-
вогу, страх, гнів, безпорадність. І що ці почуття – нормальні. 
Розмову про почуття можна супроводжувати малюванням на 
вільну тему або ліпленням. А потім обговоріть, що намальова-
но, що це означає, яким буде розвиток сюжету, як далі жити-
ме персонаж, як йому допомогти.
• Зведіть розмову про подію з опису деталей на почуття.

Подбаємо про осмислення подій
• Будь-яка, навіть маленька дитина, потребує пояснення 
того, що відбувається. Для неї важливо знати, чому батьки 
тривожаться, сердяться, горюють; що відбувається в сім’ї, 
у місті. Намагайтеся пояснити це коротко (4 – 5 фраз) і спо-
кійно.
• Розмовляйте з дитиною про події, що відбулися, стільки, 
скільки їй потрібно. Не варто говорити: «Тобі це не зрозумі-
ти», «Зрозумієш, коли виростеш», «Я не можу тобі поясни-
ти». Завжди є що сказати. Постарайтеся, щоб ваші фрази 
були зрозумілими і не лякали дитину.
• У будь-якій розмові про події, що відбулися, необхідно 
час від часу нагадувати дитині, що зараз ситуація стабі-
лізувалася, що дорослі знають (або вирішують), що роби-
ти, що дитині є на кого покластися (на турботливих до-
рослих).
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• Також можна сказати, що зараз багато фахівців думають 
про те, як допомогти людям у переживанні складних по-
чуттів. Що багато людей – разом. І навіть у найскладнішій 
ситуації є ті, хто зможе допомогти дитині.
• Не можна дозволяти дитині стати тираном. Тому не ви-
конуйте будь-які забаганки з почуття жалю.

Усвідомимо важливість гри
• Важливу роль мають ігри на відреагування агресії. Ди-
тина може «озброюватися», нападати або захищатися, 
бути пораненою або «убитою» в грі. Усе це є нормальним 
способом дитини впоратися зі стресом. Можна запропо-
нувати дитині «битву» подушками, повітряними кулька-
ми та ін. Також добре м’яти тісто, глину, пластилін і лі-
пити фігурки.
• Заохочуйте дитину до ігор із піском, водою, глиною (до-
поможіть їй винести назовні свої переживання у формі об-
разів).
• Пам’ятайте про «ігри в лікарню», які і сприяють подо-
ланню стресу.

Реагування дитини на травматичний стрес зазвичай норма-
лізується протягом місяця. Робота психіки над травматичним 
стресом позитивно завершується, не переходячи у формуван-
ня посттравматичного стресового розладу.

Якщо реакції дитини, на вашу думку, є надмірними або не-
зрозумілими вам, якщо хвилюючі ігри або симптоми повто-
рюються без особливих змін, якщо ви турбуєтеся – зверніться 
за консультацією до психотерапевта.

 
Рекомендації щодо надання допомоги дитині,

яка опинилася в небезпечній ситуації

1. Відвести дитину з місця події та створити для неї мак-
симально комфортне і безпечне середовище: зігріти (теплий 
одяг, ковдра, грілка тощо), дати теплий солодкий чай (якщо 
можливо, з лимоном), створити тишу, вимкнути яскраве 
світло. Говорити з дитиною спокійним голосом, запевняю-
чи, що ви поруч, все гаразд і дитина в безпеці, що «все ми-
нулося».
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2. Пояснити дитині, що трапилася дуже неприємна подія.
3. Попросити дитину описати кімнату або інше місце, де 

вона зараз знаходиться. Запитати, чи вона вже зігрілась, чи 
теплий чай. Називати дитину по імені, називати інших близь-
ких людей, які є поруч («подивися, тут є твій тато, твоя бабу-
ся, вони поруч, усе гаразд»). Намагатися дивитися дитині в 
очі, тримати за руку або легенько обіймати. Якщо дитина не 
опирається, обійняти її та робити«колихальні» рухи (як коли-
шуть малу дитину).

4. За деякий час дитина може почати тремтіти або руха-
тися, розмахувати руками, кричати, бігати, плакати. Таке 
збудження є нормальним через короткий період (від кількох 
хвилин до кількох годин) після травмуючої події. У цей період 
важливо не докоряти дитині і не стримувати її, а супроводжу-
вати, тим самим дати змогу для виходу негативної енергії, що 
накопичилася під час травматичного стресу. Варто бути уваж-
ними, бо в цей час дитина може не контролювати себе і нара-
жатися на небезпеку.

5. Слід дозволяти дитині плакати і виражати сильні по-
чуття, проте запевняти, що все буде гаразд («так, ти сильно 
налякався/налякалася, проте все буде добре»). Важливо на-
дати дитині підтримку, проте говорити небагато і простими 
словами: «Я поряд», «Все буде добре», «Ти в безпеці», «Мама 
вже їде до тебе» тощо. Також можна говорити дитині, що вона 
сильна і в неї все вийде.

6. У подальші за травматичними подіями дні дитина 
може потребувати підвищеної уваги та спокою. Вірогід-
но, вона буде дратівливою, вимогливою, нестриманою. 
Або, навпаки, здаватися боязкою та ховатися. Вона може 
злитися на вас або на себе. Або робити вигляд, що «нічо-
го не сталося». Можуть спостерігатися порушення сну 
(утруднення засинання, нічні пробудження, кошмарні 
сновидіння). Можуть спостерігатися одноманітні рухи або 
дії, повторюватися малюнки або ігри (у тій чи іншій мірі 
пов’язані із пережитою подією). У цей період важливо за-
спокоювати дитину, перемежовувати розмови про подію, 
що трапилася, іншими розмовами або іншою діяльністю, 
що має бути приємною.
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7. Щодо почуття страху, то важливо запевняти дитину в 
тому, що боятися – це природно; що сміливі люди також бо-
яться, проте їм вдається впоратися із власним страхом; що 
дитина також смілива, сильна і обов’язково впорається.

8. За деякий час дитина захоче зрозуміти сенс того, що 
відбулося. Можуть виникнути питання захищеності, спра-
ведливості, провини – чиєїсь і власної. Не залишайте дити-
ну на самоті. Якщо почуття власної провини досить сильні 
або виникають питання про відсутність сенсу життя після 
травми – це привід звернутися до психотерапевта. Дитину 
необхідно зорієнтувати в тих діях, що мають відбутися (лі-
кування, процедури, похорон тощо). Важливо, щоб дитину 
підтримувала близька доросла людина, яка сама не є по-
страждалою.

9. У цей час дитина потребує розмов і відповідей на за-
питання. Також доцільними будуть спільні ігри, малю-
вання, ліплення, прогулянки. Питання, які ставитиме 
дорослий щодо смислу гри або малюнка, допоможуть ди-
тині зорієнтуватися в тому, що сталося, та віднайти нові 
смисли.

10. Дитина може гратися в одну і ту саму гру. Можливо, ця 
гра якимось чином буде пов’язана з травмуючою подією. Ди-
тина в такий спосіб хоче опанувати ситуацію і, можливо, ви-
йти з неї в кращий спосіб. Буде добре, якщо ви допоможете їй 
у цьому.

У час, коли дитина переживає травмуючу подію, важливо:
• Заручитися підтримкою близьких і рідних. Важливо, 
щоб в оточенні дитини були люди, що не постраждали.
• Намагатися зберегти режим дитини, забезпечити нор-
мальний сон та харчування, достатність пиття, оберігати 
дитину від додаткових стресів.
• Менше таємниць і натяків (вони ще більше лякають ди-
тину).
• Відповідати на запитання дитини поступово і доступно. 
На одне запитання — одна відповідь. Коли дитина її опа-
нує, вона зможе поставити наступне питання.
• Підтримувати надію на краще.
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• Бути готовими до «нечемної», «дивної», «агресивної» по-
ведінки дитини.
• Не казати «забудь це», «викинь з голови» – це прямий 
шлях до формування постстресових розладів.
• Не залишати дитину наодинці зі своїми переживаннями, 
проте і не докучати їй.
• Ні в якому разі не соромити дитину і не винуватити в 
тому, що сталося, або в поведінці після травмуючої події.
• Бути готовими раз за разом обговорювати ті самі речі.
• Заручитися самим надією на те, що травму можливо пере-
жити.
• Пам’ятати, що частині дітей із різних причин не вдається 
впоратися із наслідками травматичного стресу самостійно, 
і вони потребують професійної допомоги.
• У разі вашого хвилювання за стан дитини або у випад-
ку наявності незвичної поведінки дитини більше місяця – 
звернутися по допомогу до психотерапевта.

Поради щодо надання емоційної підтримки

Це перше, що спадає на думку, коли ми думаємо про під-
тримку, яку нам надають інші люди. Якщо в дорослих вини-
кають проблеми на роботі, члени сім’ї або друзі будуть кож-
ного дня питати, як себе людина почуває та казатимуть, що 
підтримують її. Це ж саме можна робити з дітьми.

Інколи діти настільки переживають за своїх близьких, що 
бояться ставити їм запитання або не звертаються за підтрим-
кою, тому що вважають, що цим вони засмутять близьку їм 
людину.

Тому вчителям потрібно бути уважними до своїх учнів і від-
мічати, хто з них потребує особливої уваги. Можна запропо-
нувати таку вправу, щоб кожен учень склав список усіх учнів 
класу, поміркував і написав навпроти кожного з прізвищ, що 
найбільше подобається в цій особі, які її чесноти.

Учитель (психолог) збирає написане, опрацьовує і наступ-
ного тижня роздає кожній дитині аркуш із перерахованими 
рисами, які помітили однокласники.
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Для надання підтримки дітям необхідно

• Активне слухання. Дитині потрібно, щоб її почуття 
сприймали та поважали. Щоб надати підтримку, необхідно 
спокійно та уважно вислухати дитину. Можна визнавати 
почуття дитини словами «так», «хм», «зрозуміло»; можна 
називати почуття («ти стурбований», «ти засмучена», «ти 
сердитий»).
• Покажіть, що розумієте бажання дитини. Надайте її мож-
ливість уявити це: «Я б хотіла, щоб такого не було, щоб усе 
в нас було спокійно і не потрібно було переживати за бать-
ків/чи за цю ситуацію» (як приклад).
• Уміння ставити питання, які спонукають дитину до роз-
мови («Міг би ти розповісти про це більше?»).
• Встановлення стосунків, що базуються на довірі.
• Надання корисного та заохочувального зворотного зв’язку.
• Уміння концентрувати увагу на можливостях та рішен-
нях, а не на проблемах.
• Розуміння та правильне використання невербальних за-
собів вияву почуттів.
• Терпиме та неупереджене ставлення.
• Чуйність та співчуття.

Допомога дитині у виконанні повсякденних завдань

Інколи події так впливають на дитину, що їй важко концен-
трувати увагу на завданні. Розуміння цього та практична до-
помога у виконанні складних завдань є важливим елементом 
підтримки.

Допомога в обміні думками, ідеями
Досвід та думки інших людей про певні ситуації можуть 

бути корисними. Діти можуть використовувати героїв кни-
жок чи фільмів, історичних персонажів для обговорення того, 
як би вони себе вели в тій чи іншій ситуації. Обмін думками 
з дітьми щодо тієї чи іншої ситуації допомагає їм, оскільки 
вчить дивитися на ситуації/події з різних точок зору і надає 
можливість висловлювати власні погляди.



64

Допомога в пошуку та обробці інформації

Діти підліткового віку можуть шукати різну інформацію 
про події, досліджувати історичне підґрунтя того, що відбува-
ється, узагальнювати отримані знання і представляти як неве-
личкі проекти, які можна розглядати під час виховної години. 
Така форма роботи також є підтримкою, оскільки допомагає 
спрямувати енергію в пошуковому напрямі.

Чому дітям часом важко спілкуватися?

Багато дітей не звикли розповідати дорослим про те, що 
вони відчувають, і на це можуть бути різні причини. У дітей 
може бракувати досвіду розмов про себе, або вони просто не 
знають слів, якими могли б описати, як і що вони відчувають. 
Дітям, які зазнали тяжких випробувань, зазвичай важко про 
них говорити. Вони бояться, що деякі почуття виявляться 
сильніші за них. Діти, які дуже гостро відчули ворожнечу, мо-
жуть бути підозрілими, вони можуть не бажати спілкуватися 
тому, що побоюються, що їх за це будуть сварити. Деяким ді-
тям буває соромно від того, що сталося. У такому випадку вар-
то дуже тактовно запрошувати дітей до діалогу.

Діти почувають себе краще, коли бачать, що дорослі ство-
рюють середовище, в якому є повага та моральність. Демон-
струючи повагу до дітей та послідовність у своїх стосунках із 
ними, дорослий доводить, що йому можна довіряти. Це дуже 
важливо, бо інакше діти не напрацюють позитивних почуттів 
до свого оточення і до свого майбутнього. Інколи можна допо-
могти, просто вислухавши дитину.

Психологічна підтримка учнів

Практичним психологом Сватівської гімназії було впрова-
джено в роботу програму тренінгу керованої поведінки під-
літків (структурна драмтерапія). За основу було взято тре-
нінгову програму Т. П. Рєпнова, запропоновану в методичних 
рекомендаціях МОН України, Національної академії педаго-
гічних наук України, Українського науково-методичного цен-
тру практичної психології і соціальної роботи, Професійної 
асоціації дитячих аналітичних психотерапевтів, Міжнарод-
ного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна», 
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Всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорці-
ум України», Центру гендерної освіти Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ України «Соціально-
педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та 
постконфліктний період».

У тексті пояснювальної записки значиться, що тренінг 
спрямований на розвиток у підлітків керованої поведінки, 
зниження агресивності та подолання наслідків впливу екстре-
мальних умов із застосуванням технік драмтерапії на основі 
образного мислення як сучасної психологічної форми драма-
тичної техніки актора в поєднанні з техніками структурованої 
гри, за допомогою яких підлітки тренують уявні та реальні 
дії, чергують структуровану та імпровізовану гру, відпрацьо-
вують навички конструктивної поведінки.

Комплекс вправ підібрано таким чином, щоб набуті нави-
чки підкріплювалися з кожним наступним заняттям. Заняття 
мають певну структуру і складаються з ігор, вправ, рольових 
програвань ситуації та обговорення.

На першому етапі робота спрямована: 
• на оволодіння конструктивними навичками комунікації 

на основі емпатійної взаємодії, застосування вербальних 
і невербальних засобів виразності, набуття та закріплен-
ня навичок позитивної невербальної і вербальної комуні-
кації;

• розвиток уміння ділитися своїми почуттями і розуміти 
почуття іншого; 

• керування емоціями;
• розвиток взаємної підтримки, довіри; підкріплення по-

зитивного образу «Я»;
• розвиток уміння аргументовано відстоювати свою точку 

зору, чинити опір психологічному тиску, усвідомлювати 
характер побудови своїх стосунків із іншими.

На другому етапі вправи та рольові програвання мають 
глибше спрямування:

• на розвиток уміння здійснювати позиціонування в групі, 
будувати конструктивні стосунки, усвідомлювати власні 
досягнення;

• проявляти конструктивну поведінку.
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Значна увага приділяється обговоренню, в якому кожен 
учасник тренінгу намагається прислухатися до себе і до ін-
шого, звертає увагу на те, що в різних життєвих ситуаціях, у 
спілкуванні з різними людьми ми діємо по-різному, усвідом-
лює досвід, додержується правил зворотного зв’язку тощо.

Мета тренінгу: створення безпечного середовища, форму-
вання конструктивних форм поведінки та навичок неагресив-
ного поводження, розширення кола спілкування.

Завдання тренінгу: формування в учнів навичок толерант-
ного спілкування, адекватного самооцінювання, впевненості, 
керування і самоконтролю, вироблення нових форм поведінки 
в різних ситуаціях, у тому числі стресових. 

Тренінг складається з парних занять по 90 хвилин, розра-
хований на 12 годин, кількість учасників 8 – 15 осіб, зустрічі 
один раз на тиждень протягом 1,5 місяця.

Тренінг побудований за двома блоками:
• реконструктивно-формуючий (1 – 4 заняття);
• закріплюючий (5 – 6 занять).

На заняттях другого блоку тренінгу необхідно закріпити но-
вий досвід спілкування, який склався в учасників, для того, щоб 
вони могли вільно переносити його в повсякденне життя, а та-
кож сформувати усвідомлення учасниками розширення можли-
востей конструктивної поведінки в соціальному житті у зв’язку 
із відмовою від деструктивних, агресивних форм поведінки. Під 
час занять підлітки вчаться знаходити вихід із складних ситуа-
цій та розширюють власні можливості спілкування.

Кожне заняття включає набір різноманітних практичних 
завдань та вправ, які психолог може доповнювати та зміню-
вати залежно від контексту проблемних ситуацій, котрі пере-
живає підліток, орієнтуючись на завдання тренінгу, питання 
для дискусій та обговорення із застосуванням методу мозко-
вого штурму. Практичні вправи передбачають парні або міні-
групові форми роботи із підлітками (див. Практикум).
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 ПРАКТИКУМ

Програма тренінгу керованої поведінки підлітків 
(структурна драмтерапія)

Щербак Анастасія Володимирівна, 
практичний психолог

КЗ «НВК Сватівська ЗОШ І ст.-гімназія»

Блок 1. Реконструктивно-формуючий

Завдання: підлітки навчаються усвідомлювати, набувати і 
розвивати позитивні якості, долати негативні риси свого ха-
рактеру, коригувати агресивність, адекватно виражати свій 
емоційний стан, порівнювати свої намагання з можливостя-
ми досягнення; адекватно сприймати самих себе та, у відпо-
відності з цим, здійснювати самоконтроль своєї поведінки, 
сприймати критичні зауваження без образ.

Заняття перше

Вправа «Злий-добрий»
Мета: для осмислення емоційних станів; надання можли-

вості для виходу агресії та розвитку витримки дітей.
Час: 15 – 20 хвилин. 
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер ділить групу на пари. Пари сідають одна навпро-

ти одної. Потім тренер звертається до дітей: «У цій грі ролі 
ви будете грати поперемінно: один грає – інший спостерігає, 
а потім – навпаки. Той хто розпочинає гру, повинен закрити 
очі, зосередитись і уявити себе злим. Уяви, що тебе найбільше 
злить. Це окремі люди, ситуації? Що ти відчуваєш у таких ви-
падках найчастіше? Відкрий очі. Тепер спробуй реагувати на 
ці ситуації так, як ти реагуєш завжди: ходи по кімнаті, стис-
кай кулаки. Мімікою та рухами тіла виявляй свої почуття. 
Тепер знову сядь на місце, навпроти спостерігача. Заспокой-
ся. Тепер партнер по грі (який виступає в ролі твого дзеркала) 
спробує зіграти тебе злого. А ти матимеш змогу подивитися на 
себе зі сторони».
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Друга частина гри – входження в роль «доброго» – розгор-
тається аналогічно. Після цього діти, що перебувають у парі, 
міняються місцями: той, хто був спостерігачем, стає гравцем 
(у ролях «доброго» і «злого»).

Після закінчення вправи тренер пропонує поділитися від-
чуттями, враженнями, описати свої почуття у різних ролях 
і з’ясувати, що найважче було зіграти та чому. Дітям пропо-
нується відповісти на питання: спостерігаючи за грою свого 
партнера, чи не хотілося виглядати більш достойно? 

Вправа «Фортеця»
Мета: надати можливість проявити агресію.
Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер пропонує групі дітей розділитися на дві команди (за 

бажанням). Кожна команда будує із меблів фортецю. Одна ко-
манда захищає фортецю, інша – штурмує. Основна зброя – на-
дувні кульки, м’ячі, м’які іграшки.

Після закінчення вправи тренер пропонує поділитися вра-
женнями та відчуттями.

Вправа «Мій портрет і улюблене ім’я»
Мета: емоційне розкріпачення, саморозкриття членів групи.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Дітям пропонується пригадати, як по-різному називає їх 

оточення (мама, друзі тощо). Після пригадування діти виби-
рають улюблене ім’я і записують його в альбом.

Після виконання першого завдання, дітям пропонується 
намалювати себе, свій портрет: «У кожної людини є своє ім’я, 
хоча деякі з них повторюються. Напевно, у вашому класі і 
дворі є хлопчики і дівчатка, в яких однакові імена. Ви, я ду-
маю, помічали, що вас називають по-різному, змінюють ваше 
ім’я. Подумайте над цим і згадайте всі ті імена, якими вас на-
зивають, знайдіть те ім’я, яке найбільше вам подобається і за-
пишіть його у свій альбом. Записали? А тепер намалюйте тут 
свій портрет».

Після виконання завдання підводять підсумки та обгово-
рюють враження.
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Вправа «Піца-масаж»
Мета: для зняття фізичного і емоційного напруження; 

отримання зворотного зв’язку, формування навичок міжосо-
бистісної взаємодії.

Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Діти розбиваються на пари і по черзі один одному роблять 

масаж. Спочатку розминають тісто, потім крутять великий 
млинець, роблять начинку за допомогою дитини, яка отримує 
масаж. Потім міняються місцями.

Після закінчення вправи проводиться обмін враженнями.

Вправа «Привіт, друже!» (перший варіант)
Мета: сприяти створенню стосунків, побудованих на довірі.
Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер розповідає учням оповідання: «У хлопчика був друг. 

Але влітку вони не мали змоги проводити час разом. Хлопчик 
залишався в місті, а його друг їздив із батьками на схід. Нудно 
в місті без друга. Пройшло три тижні. Одного разу хлопчик 
йшов по вулиці і раптом побачив, як на зупинці з автобуса ви-
ходить його друг. Вони дуже зраділи один одному».

За бажанням діти розігрують сценку, демонструючи емоції 
радості, суму, посміхаючись та обіймаючи один одного.

Вправа «Скинь невдачі»
Мета: для релаксації та саморегуляції.
Час: 15 – 20 хвилин. 
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер говорить: «Зараз ми ознайомимося ще з одним при-

йомом, за допомогою якого можна легко і просто позбутися 
неприємних відчуттів і поліпшити свій настрій. Деколи нас 
мучать різні проблеми, які забирають багато енергії і сил, 
тому що ми їх носимо в душі, як тягар. Наприклад, чи спада-
ли комусь думки: «Знову в мене нічого не виходить», «Краща 
подружка мене образила», «Мене не запросили на День наро-
дження», «Ніхто не хоче зі мною дружити»?

Напевно, кожен із вас бачив, як обтрушується змоклий со-
бака. Він трясе спиною і головою так сильно, що вода бризка-
ми розлітається врізнобіч.
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Ви можете зробити майже так само. Встаньте так, щоб було 
достатньо місця для кожного. Почніть обтрушувати долоні, 
лікті, плечі. При цьому уявляйте, як усе неприємне (пога-
ні відчуття, важкі турботи і нехороші думки про самих себе) 
злітає з вас, як вода з собаки. Потім обтрусіть свої ноги. По-
трясіть головою. Буде ще корисно, якщо ви станете видавати 
при цьому якісь звуки, наприклад «р-р-р». Тепер обтрусіть 
обличчя. Відчуйте, як вам стало легко, тому що ви скинули з 
себе весь неприємний вантаж… До вас повернувся бадьорий, 
веселий настрій!».

Після закінчення вправи учасники обмінюються вражен-
нями.

Заняття друге

Вправа «Дерево та лось»
Мета: для розігріву учасників команди.
Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Учасники діляться на пари (один учасник – дерево, дру-

гий – лось). Кожен уявляє собі, яке він дерево або лось. «Дере-
во» уявляє, які в нього гілки, стовбур, як міцно воно стоїть на 
землі, а «лось» уявляє, який він лось, молодий чи дорослий, 
як він себе почуває. Вони вступають у взаємодію: лось хоче по-
чухати роги, ноги, спину об дерево. Потім учасники міняють-
ся місцями.

Після закінчення вправи вони діляться враженнями і від-
чуттями, обговорюють, яким був лось, яким було дерево, як 
вони відчували один одного.

Вправа «Примірювання ролей»
Мета: допомогти зрозуміти, як можна поводитися в різних 

складних ситуаціях; розширити репертуар поведінки в ситуа-
ціях фрустрації.

Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер заздалегідь готує картки з різними ролями (казкові 

герої), учні програють їх, взаємодіють один з одним.
Після цього ведучий коротко запитує про почуття.



72

Вправа «Блокнот успіхів»
Мета: для підвищення самооцінки в підлітків.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Учасники діляться на групи по три особи. У групі кожен 

записує в зошит свої успіхи за тиждень. Тренер пропонує за-
вдання: «Зараз розділіться на групи по три особи. Кожен із вас 
записує в зошит усі свої успіхи за минулий тиждень. Коли про-
дзвенить дзвіночок, зупиніться на тому, що написали, і поді-
літься своїми успіхами в групі. Розповідайте про свої успіхи, 
навіть невеликі, з гордістю!»

Після виконання завдання підбивають підсумки, обгово-
рюють враження, діляться по черзі успіхами в групі. 

Рольова гра «Старовинна шафа»
Мета: для розширення репертуару поведінки в ситуаціях 

фрустрації, підвищення самооцінки; формування та розви-
тку чемності, здатності оптимально виражати свій емоційний 
стан, почуття.

Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер звертається до учасників: «Кожен придумає, яким 

одягом або яким взуттям він є. Після того кожен «предмет 
гардероба» приходить в місце, де з ним відбуватиметься чи-
щення, прання або полірування.

Кожен представляється, наприклад, «я – чоботи ботфорти, 
мене потрібно почистити, у мене пряжки не блищать». Важ-
ливо, щоб кожен обирав такий спосіб, на якому можна було б 
добре потренуватися і символічно виразити агресію (почисти-
ти, пошліфувати, побити тощо).

Є багато модифікацій цієї вправи: автомийка, посудомий-
ка, хімчистка. Посудомийка – коли можна представляти 
будь-який посуд, вивчати різні дотики, які повинні бути ніж-
ними, приємними. Тут може бути або чавунна сковорода, або 
порцелянова чашка.

Ці вправи на контакт і на взаємодію з тілом, відреагування 
різних емоцій. Наприкінці проговорюється, які були почуття, 
чому було обрано саме такий образ? Це пов'язано з діагностич-
ним моментом і різними переживаннями.
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Часто в автомийці буває багато різних автомобілів: гоноч-
ний, червоний, зламаний автомобіль, «запорожець» (це, як 
правило, сором’язливі діти). Деякі автомобілі так проїжджа-
ють автомийку, що їх не встигає ніхто «помити», а деякі «про-
буксовують».

Після закінчення виконання вправи діти діляться вражен-
нями і відчуттями, розповідають, чи вдалося зняти емоційну 
напругу та отримати тілесну розрядку.

Заняття третє

Вправа «Погода-масаж»
Мета: для зняття напруги та розігріву учнів.
Час: 15 – 20 хвилин. 
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер розповідає учасникам, що рухи створюються під іс-

торію переходу сонячної погоди в дощову, грозову, вітряну, і 
потім знову сонячну. Учасники діляться на пари, і кожен по 
черзі бере на себе роль повелителя погоди, а інший виявляєть-
ся «місцем погодних умов».

Одна людина лягає, стоїть або сидить, опершись на спинку 
стільця, а інша супроводжує свої рухи руками по спині людини 
певним текстом, узгоджуючи зміни рухів із зміною тексту.

Тренер оголошує завдання: «Зараз хороша погода, світить 
сонечко, співають пташки, віє легкий вітерець, потім вітерець 
стає сильнішим, гойдаються дерева, починається справжній 
ураган, і ось великі краплі дощу змивають все на своєму шля-
ху, потім дощ стає тихіше, вітер вщухає, дощ припиняється, 
знову цвірінькають пташки і на небі з’являється веселка».

Після закінчення вправи учасники обмінюються враженнями.

Вправа «Люди мого життя»
Мета: для корекції агресивності, вироблення вміння 

контролювати гнів, набуття досвіду розв’язання конфлікту.
Час: 15 – 20 хвилин. 
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер пропонує учасникам розділитися на пари і вибрати з 

абсолютно різних камінців та інших матеріалів предмет, який 
буде позначати їх самих. Необхідно знайти місце в просторі, 



74

і почати підбирати предмети, що позначають різних людей з 
життя учасників: «Згадайте, що людина дала або дає, що для 
вас важливо зараз і позначайте наближення, віддалення, сто-
совно вас, що для вас має значення».

Потім у парах обговорюється, що вийшло, як це відображає ре-
альну ситуацію, що б хотілося змінити. Дитина розповідає, що ко-
жен дає йому у взаємодії, тим самим продовжує пошук ресурсів.

Наприкінці роботи свій камінчик кожен забирає собі.

Рольова гра «Контроль гніву»
Мета: для контролювання прояву гніву, набуття досвіду 

для розв’язання складної ситуації.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер керує ситуацією. Учасники дотримуються безпеки. 

Тренер надає учасникам листок досвіду «Стратегія розв’язання 
складної ситуації». Він пояснює, що в конкретних ситуаціях 
певні моделі поведінки сприяють розв’язанню проблем.

Група читає і обговорює стратегії. У кожній запропонова-
ній ситуації учасники групи з’ясовують причину небезпеки, а 
потім, порадившись, обирають стратегію поводження.

Потрібно, щоб члени групи програвали ситуацію та її 
розв’язання, застосовуючи обрану альтернативу.

Після завершення рольової гри тренер ставить дійовим осо-
бам запитання:

1. Чому краще пережити в грі позитивні альтернативи, не 
чекаючи, коли з’являться наслідки складної ситуації?

2. Які стратегії найважче застосовувати і чому? Які найлег-
ше? Які спрацьовують найкраще, чому?

3. У який момент розгортання складної ситуації, на вашу 
думку, треба допомогти і сприяти її розв’язанню?

Після закінчення виконання вправи підбивають підсумки 
роботи учасників.

Заняття четверте

Вправа «Улюблена іграшка»
Мета: для формування вміння ділитися враженнями та 

емоціями.
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Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер звертається до учасників: «Згадайте, яка у вас була 

улюблена іграшка, у що ви з нею грали, коли та як вона вам 
«допомагала».

Учасники розбиваються на пари і діляться своїми спогада-
ми про улюблену іграшку. Після закінчення виконання впра-
ви підбивають підсумки, обговорюють враження, діляться 
відчуттями.

Вправа «Емоції»
Мета: для формування вміння розуміти інших; корекції 

емоційної злості; тренування здібностей впливу дітей один на 
одного.

Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Діти сидять на стільцях у колі обличчям один до одного. 

Тренер просить показати, який буває вираз обличчя, поза, 
жести в дорослих (мами, тата, бабусі), коли вони сердяться 
на них: «За що дорослі найчастіше сердяться на вас?» (Діти 
розігрують сценки). Тренер продовжує: «Як сварять вас дорослі, 
коли вам дуже страшно? Погрожують покарати, беруть ремінь?» 
(Діти розповідають і показують). «Що ви робите у відповідь: пла-
чете, боїтеся, посміхаєтеся?» (Розігруються сценки).

Після закінчення вправи тренер пропонує поділитися вра-
женнями та відчуттями.

Вправа «Помирися з другом»
Мета: для формування стриманості та уміння ділитися 

своїми почуттями, здатності відповідати за свої вчинки.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Учасники розбиваються на пари та імпровізують сварку. 

Підлітки мають піти на примирення, усвідомлюючи свою не-
правоту, висловлюючи емоції. Після програвання ситуації 
тренер підводить учасників до висновку, що кожен повинен 
відповідати за свої вчинки сам, вміти взяти провину на себе й 
вибачитися, коли зробив щось неправильно.
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Блок 2. Закріплюючий

Завдання: підлітки закріплюють набутий досвід спілкуван-
ня, конструктивні форми поведінки та регуляцію емоційного 
реагування на складну ситуацію, уміння розуміти емоційний 
стан інших людей, адекватно виражати й регулювати свій 
стан; відбувається формування моральних уявлень учасників 
групи, перенесення набутих знань та навичок у життєві соці-
альні стосунки учасників, зниження агресії, відпрацювання 
та закріплення навичок релаксації, саморегуляції та самокон-
тролю.

Заняття п’яте

Вправа «Привіт, друже!» (другий варіант)
Мета: для формування вмінь дотримуватися індивідуаль-

ної дистанції у ставленні до інших людей; корекції емоцій; за-
кріплення навичок самоконтролю.

Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Група сидить у колі. Потрібно по черзі привітатися із кож-

ним учасником групи. Але при цьому обов’язково підкреслю-
ється індивідуальність партнера, його найхарактерніші риси.

Після закінчення вправи тренер пропонує поділитися вра-
женнями та відчуттями. 

Вправа «Бій півнів»
Мета: ігрова корекція агресивності.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Під час проведення гри керівник спостерігає, щоб учасники 

дотримувалися техніки безпеки. Гравці намагаються вивести 
один одного з рівноваги, стрибаючи на одній нозі та штовхаю-
чи один одного або правим, або лівим плечем. Програє той, хто 
торкнеться землі іншою ногою. Руки діти тримають на поясі. 
Можна триматися однією рукою за носок зігнутої ноги. Пере-
магає той, хто довше втримається, стрибаючи на одній нозі.

Після закінчення завдання проводиться обмін враженнями.
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Вправа «На березі моря»
Мета: для ауторелаксації та саморегуляції.
Час: 20 – 25 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер пропонує дітям уявити, що вони грають на березі 

моря. Вони збирають камінчики, кидають їх у воду, входять 
у воду і плескаються, зачерпують воду руками, підкидають і 
ловлять камінчики, хлюпочуться у воді. Награвшись і наку-
павшись, лягають на теплий пісок і відпочивають, закриваю-
чи очі. Уся гра супроводжується музикою з морськими компо-
зиціями.

Після цього тренер запитує про почуття, враження, відчут-
тя в тілі тощо.

Заняття шосте

Вправа «Потяг»
Мета: для згуртування учасників; створення позитивного 

емоційного настрою; формування довільного контролю, умін-
ня підкорятися загальним правилам та вимогам.

Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Діти розподіляються на команди по кілька осіб, вибудову-

ються паровозиком в потилицю один одному (той, хто стоїть 
ззаду, тримає того, хто стоїть попереду, за талію). Усі закри-
вають очі, окрім перших, які повільно починають рухатися. 
Їхнє завдання – обережно, мовчки вести «потяг», оминаючи 
перешкоди, не стикаючись з іншими; завдання інших – макси-
мально «прислухатися» до того, хто стоїть попереду, найточ-
ніше повторювати зміни в його рухах, тим самим забезпечую-
чи точну передачу інформації тим дітям, які стоять позаду.

Після закінчення виконання вправи учасники обмінюють-
ся почуттями, враженнями.

Вправа «Чарівний базар»
Мета: для формування вміння відмежовувати позитивні 

людські якості від негативних; усвідомлення учнями та озву-
чення власних негативних проявів характеру; стимулювання 
зміни їх на позитивні.
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Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер стимулює активність учасників на «базарі». Дітям 

пропонується «відвідати» чарівний базар, на якому вони мо-
жуть придбати позитивні емоції та риси характеру в обмін на 
власні негативні прояви злості, заздрості, тощо. Продавцем 
виступає тренер.

Після закінчення виконання вправи тренер пропонує обгово-
рення результатів заняття, обмін почуттями та досягненнями.

Вправа «Побажання»
Мета: для отримання зворотного зв’язку; формування 

вміння висловлювати побажання один одному; закріплення 
вмінь розпізнавати емоційний стан іншої людини.

Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 15 осіб.
Тренер пропонує учасникам по черзі подякувати один од-

ному за співпрацю та висловити побажання, а також спільно 
обговорити результати тренінгових занять, підбити підсумки 
роботи, висловити свої думки, відповідаючи на запитання:

1.  Що найбільше сподобалося під час занять?
2.  Яка тема виявилася найцікавішою?
3.  Який інформаційний ефект ви отримали?
4.  Який корекційний ефект ви відчули?
5.  Чи з’явились у вас якісь нові навички або вміння?
6.  Що змінилось у вашій поведінці?
7.  Яке пізнавальне навантаження мали заняття?
8.  Чи намітилися зміни на краще у вашому спілкуванні з 

іншими?
9.  Яку роль у цьому відіграли тренінгові завдання?

10.  Як ви намагаєтеся використовувати те, чого навчилися 
на заняттях?
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Тренінгове заняття «Емоції в нашому житті»
Комаров Костянтин Олексійович,

практичний психолог Старобільської ЗОШ № 4

Мета: надати учням знання про емоції людини, про поділ 
емоцій на позитивні, нейтральні, негативні; сприяти усвідом-
ленню учнями свого емоційного стану; розібрати й апробува-
ти основні методи самокорекції  емоційних станів; розвивати 
здоров’язбережувальну компетентність.

Із ким проводиться: учні 7 – 8 класів.
Час: 50 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Обладнання: бланки (Додаток 1, Додаток 2), дошка чи про-

ектор.

Вступне слово.
Ведучий: «Добрий день, я радий вітати вас на сьогодніш-

ньому занятті!».
1. Вправа «Три смайлики» (5 хвилин).
На дошці малюються (чи демонструються на екрані) 3 смай-

ли: , , . Відбувається обговорення емоцій, які виражають 
смайли.

2. Групова дискусія «Що таке емоції? Навіщо вони по-
трібні?» (5 хвилин).

Обговорюється питання ролі емоцій у житті, їх впливу на 
діяльність людини, відчування людини під час емоцій. Якщо 
діти слабко володіють цим матеріалом, то ведучий озвучує на-
ступне повідомлення.

3. Інформаційне повідомлення «Емоції в житті людини» 
(5 хвилин).

Ведучий: «Емоції відіграють велику роль у житті кожної 
людини. Ми сумуємо, радіємо, захоплюємося, тужимо, гніва-
ємося, хвилюємося або веселимося – все це прояви емоцій.

Емоції можна відчувати, тобто ми можемо описати, що від-
бувається із нашим тілом, коли в нас виникають сильні почут-
тя (можна почервоніти, відчути, що «перехопило подих», від-
чути порожнечу в животі тощо).
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Емоції допомагають нам зрозуміти, що добре, а що погано, 
і ми можемо почати якісь дії, наприклад, утекти, коли страш-
но, або поділитися своєю радістю, коли щасливі.

Емоції не бувають погані або гарні – це частина нас самих. 
Однак вони можуть впливати на наші вчинки. Одна людина, 
переживаючи тривогу й занепокоєння з приводу майбутньої 
контрольної, буде дуже ретельно до неї готуватися й отри-
має гарну оцінку. Інша, навпаки, настільки розхвилюється, 
боячись не впоратися, що забуде загальновідомі елементарні 
речі. Емоції дуже впливають на нашу поведінку, тому важли-
во знати, чим відрізняються емоції та почуття від думок і дій 
(поведінки). Що робить людина в тій або іншій конкретній си-
туації, як вона визначає свій стан – «я думаю», «я відчуваю» 
чи «я роблю»?

І дискусія, і повідомлення завершуються таким питанням:
– Скажіть, які емоції ви знаєте?

4. Вправа «Яка це емоція?» (12 хвилин).
Вправа орієнтована на розширення уявлень дітей про світ 

емоцій. Дітям демонструється бланк із зображеннями 30 об-
лич, кожне з яких виражає емоцію (див. Додаток 1). Бланк або 
роздається у друкованому вигляді, або демонструється через 
проектор. Надалі можливі два варіанти виконання вправи.

Самостійно: діти підписують власні відповіді до кожного 
виразу емоцій.

Спільно, у вигляді групового обговорення:
– Простим чи складним було завдання?
– Які емоції було найважче вгадати? Правильні відповіді 

(див. Додаток 2).

5. Вправа «Покажи емоцію» (5 хвилин).
Ведучий: «Треба вчитися розуміти емоції, настрій інших 

людей навіть без слів – із виразу обличчя, жестів, пози. А за-
раз подивіться на записані на дошці слова, назви емоцій і по-
чуттів: радість, задоволення, спокій, вдячність, довіра, щас-
тя, успіх, впевненість, безпека, приязнь, злість, страх, сором, 
біль, тривога, сум, образа, провина, сумнів, невпевненість.

Кожен із вас обере одне з написаних слів і продемонструє 
відповідне емоційне переживання за допомогою рухів тіла, мі-
міки та жестів, не використовуючи звуків і слів.
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Подивіться, як ми використовували позитивні та негативні 
емоції:

– Як ви вважаєте, які емоції людині переживати легше?
– Коли людина переживає позитивні емоції, а коли – нега-

тивні?».

6. Групова дискусія «Що робити з негативними емоція-
ми?» (5 хвилин).

Обговорення ролі негативних емоцій, їх місця в житті, 
шляхів їх подолання.

7. Інформаційне повідомлення «Способи зміни стану» 
(5 хвилин).

Ведучий: «Два головні шляхи зміни свого емоційного ста-
ну – вплив на розум та вплив на тіло. Самих же способів бага-
то, зараз ми розглянемо лише кілька з них».

8. Вправа «Дихання» (3 хвилини).
Ведучий: «Перший спосіб – контроль над диханням та ди-

хання певним чином.
Глибоко вдихніть носом, порахуйте до восьми, після чого 

повільно випускайте повітря через рот (губи напівстулені), 
при цьому рахуйте до 16 або більше – так довго, як зможете.

Прислухайтеся до звуку повітря, яке видихаєте, і відчуєте, 
як зникає напруження. Повторіть вправу 10 разів та повідом-
те про ваші відчуття після цієї вправи».

9. Вправа «Посмішка» (2 хвилини).
Ведучий: «Коли нам добре, то що ми робимо? Правильно, 

посміхаємося. Психологами доведено, що це діє й у зворот-
ному напряму. Якщо вам погано, душу охоплюють негативні 
емоції, змусьте себе посміхнутися, затримайте посмішку на 
обличчі на 3–4 хвилини, і відчуєте – стане краще! Виконуємо 
цю вправу. Які ваші відчування після цієї вправи?».

10. Вправа «Маріонетка» (5 хвилин).
Ця вправа ґрунтується на почерговому напруженні, а потім 

швидкому розслабленні м’язів.
Ведучий пропонує учасникам уявити себе ляльками, стати 

прямо й завмерти. Ведучий: «Ви стали твердими, як Бураті-
но. Напружте плечі, руки, пальці. Уявіть, що вони дерев’яні. 
Напружте ноги і коліна та пройдіться по кімнаті. Ваше тіло 
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дерев’яне. Напружте обличчя і шию, зморщите чоло, стисніть 
щелепи. А тепер скажіть собі: «Розслабся і розм’якни». Роз-
слабте м’язи. Можете помасувати однією рукою другу, кінчи-
ками пальців помасувати обличчя».

Обговорення.

11. Вправа «Кошик» (3 хвилини).
Ведучий: «Треба уявити біля себе чи в кімнаті, де ви пере-

буваєте, кошик для сміття (демонструє малюнок). Уявіть ваші 
негативні відчуття у вигляді шматка паперу, який зіжмакай-
те в руках, зробіть з нього кульку, а потім влучно киньте в ко-
шик».

Обговорення.

12. Заключне слово.
Ведучий: «Дякую за участь у занятті! До нових зустрічей!»
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Додаток 2
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Майстер-клас «Стрес та його особливості. 

Способи формування стресостійкості» 
(для класних керівників, учнів старшої школи)

Колесникова Наталія Миколаївна,
методист РМК відділу освіти

Старобільської РДА

Мета: роз’яснити учасникам сутність механізму стре-
су; ознайомити з методами та прийомами подолання стресу, 
сформувати позитивне ставлення учасників до нестандартних 
та стресових ситуацій; розвивати стресостійкість та позитив-
не мислення.

Цільова група: класні керівники, учні старшої школи.
Форма проведення: заняття з елементами тренінгу.
Тривалість заняття: 2 години.

Хід заняття

«Стрес — це все, що веде організм до швидкого
 старіння або спричиняє хвороби»

(Ганс Сельє)
Вступне слово.
Відомо, що людина може переживати стрес як в екстре-

мальних умовах (підкорюючи світовий океан, гори), так і в 
звичайному житті. При цьому різко зростають як психологіч-
не навантаження, так і вимоги до фізіологічної стабільності 
людини. У своєму житті практично кожна людина відчувала 
стрес.

Стрес – це сукупність захисних фізіологічних реакцій орга-
нізму, які виникають у відповідь на вплив різноманітних не-
сприятливих факторів (стресорів). Фактори, які викликають 
стрес, називаються стресорами.

Стрес – це не те, що з нами трапляється, а те, як ми це 
сприймаємо.

За допомогою стресу організм ніби мобілізує себе на само-
захист, на пристосування до нової ситуації, запускає неспеци-
фічні захисні механізми, які забезпечують протидію впливу 
стресу чи адаптацію до нього.



86

1. Кінотерапевтичний ролик «Віконце» (коротка притча 
про вічні цінності).

2. Інформаційне повідомлення «Стресори. Стрес» (на 
екрані демонструється презентація).

Стан стресу викликають стресори: фізіологічні та психоло-
гічні. Стресорами можуть бути фізичні та психічні подразни-
ки, реальні чи уявні. Людина реагує не тільки на справжню 
фізичну небезпеку, але й на погрозу чи нагадування про неї.

При фізіологічних стресових впливах змінюється режим 
роботи багатьох органів та систем організму, наприклад, при-
швидшується серцебиття, підвищується згортуваність крові, 
змінюються захисні властивості організму.

Психологічні стресори – це фактори, що діють через сиг-
нали (погрозу, небезпеку, образливість). Психологічний стрес 
поділяють на інформаційний та емоційний.

Інформаційний стрес виникає в ситуаціях інформаційних 
перевантажень, коли людина не може впоратися із завданням, 
не встигає приймати правильні рішення при високому ступені 
відповідальності за їхні наслідки.

Емоційний стрес виникає в ситуаціях небезпеки, погрози.
Ознаки стресу: емоційна напруженість, страх, тривога, підви-

щення тиску, пришвидшення серцебиття, тремтіння тіла або його 
кінцівок, неможливість висловитися, м’язове напруження.

Ознаки стресового напруження (за Шеффером):
 • неможливість зосередитися;
• часті помилки в роботі;
• погіршення пам’яті;
• занадто часто виникає почуття втоми;
• прискорення темпу мовлення;
• думки кудись зникають;
• турбують головний біль, біль у спині, у шлунку;
• підвищена збудливість;
• праця не приносить задоволення;
• втрата почуття гумору;
• різко збільшується кількість викурених цигарок;
• пристрасть до алкоголю;
• постійне відчуття недоїдання або зниження апетиту.
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Види стресу:
• Еустрес – це стрес, спричинений позитивними стресорами 

(весілля, народження дитини, виграш у лотерею). Він ак-
тивізує та мобілізує внутрішні резерви людини, додає ін-
тересу до життя, змушує діяти більш інтенсивно.

• Дистрес спричинений негативними стресорами (запіз-
нення на важливий захід, конфлікт із близькою люди-
ною тощо). Це руйнівний процес, який дезорганізує по-
ведінку людини, активізує глибинні адаптаційні резерви 
організму. Такий тривалий стрес може перерости в не-
вроз або психоз.

Можливі реакції організму на стрес
–  дезадаптація – людина намагається пристосуватися до 

стресової ситуації, але їй це не вдається;
–  пасивність – виникнення стану безпорадності, безнадії, 

депресії;
–  активний захист від стресу – зміна діяльності з метою 

досягнення душевної рівноваги (спорт, музика, фізична 
праця);

– активна релаксація (розслаблення) – підвищує природ-
ну адаптацію організму до стресової ситуації.

3. Експрес-тест «Чи схильні ви до стресу?».
Учасникам майстер-класу пропонується дізнатися, чи 

схильні вони до стресу.
Варіанти відповідей: «так» і «ні».
• Чи запитуєте ви в себе (хоча б інколи), чи варто жити?
• Чи вважаєте ви, що ведете неправильний спосіб життя?
• Чи почуваєтеся ви винним, коли нічого не робите вдо-

ма – тільки відпочиваєте, спите й дивитеся телевізор?
• Чи вважаєте ви себе оптимістом?
• Чи не здається вам, що ви втратили контроль над своїм 

життям?
• Чи відчуваєте ви сильне напруження в непередбачених 

ситуаціях?
• Чи відчуваєте ви напруження в конфліктних ситуаціях?
• Чи виникає у вас відчуття безпорадності, якщо вам щось 

не вдається?
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• Чи відстоюєте ви свої погляди?
• Чи вважаєте ви причиною невдачі інших людей або об-

ставини, які не залежать від вас?
Чим більша кількість позитивних відповідей, тим більша 

схильність до стресу.

4. Вправа «Ґудзики».
Мета вправи: показати учасникам, що стрес і емоції, які 

його супроводжують, можна використовувати в позитивному 
руслі (у разі обміну власного ґудзика), і що кожен стрес при-
носить оновлення до внутрішнього світу людини. І лише при-
йнявши думку, що без негараздів, стресів і конфліктів жит-
тя неможливе, можна до мінімуму звести негативний вплив 
стресу.

Хід вправи. Купа ґудзиків на строкатій хустині розміщена 
всередині кола групи. Учасникам необхідно взяти 2 ґудзика, 
які найбільше подобаються. Учасники роздивляються ґудзи-
ки, знаходять у них індивідуальні особливості. Звикають до 
них. Після цього треба вибрати один із ґудзиків, який можна 
віддати. У групі відбувається обмін. Учасники знову оціню-
ють свої ґудзики. А в цей час ведучій запитує:

– Чи знайшли ви ґудзики, які до вподоби?
– Як змінювався ваш внутрішній стан, коли віддавали сво-

го ґудзика і отримували чужого?
– Яке відчуття було у вас, коли після обміну «новий ґудзик» 

також виявився зі своїми особливостями і своєю красою?
– Що допомогла вам зрозуміти ця вправа?

5. Інформаційне повідомлення «Вплив стресу на організм».
Позитивний вплив (покращується імунітет, відступають 

хвороби, людина відчуває радість, відмінно виглядає і чудово 
себе почуває).

Негативний вплив (надовго вибиває людину із колії і поміт-
но підриває здоров’я). 

6. Вправа «Антистресова терапія» (із використанням ре-
лаксаційної музики).

Ведучий: «Сядьте зручно. Заплющте очі, дихайте спокій-
но і глибоко. Зробіть вдих і на 10 секунд затримайте дихання. 
Повільно видихайте і подумки говоріть собі: «Вдих і видих, як 
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приплив і відплив». Повторіть цю процедуру 5–6 разів. Потім 
20 секунд відпочиньте. Вольовим зусиллям скоригуйте окремі 
м’язи або їх групи. Скорочення утримуйте до 10 секунд. Таким 
чином пройдіться по всьому тілу. Стежте за змінами в тілі. По-
вторіть процедуру тричі. Розслабтеся, ні про що не думайте. 
Спробуйте уявити собі відчуття розслаблення, яке проникає 
в усі куточки вашого тіла знизу вгору: від пальців ніг вгору 
через живіт, груди – до голови. Повторюйте подумки: «Я за-
спокоююся, мені приємно, мене ніщо не тривожить». Уявіть, 
як розслабляються всі частини вашого тіла. Ви відчуваєте, що 
напруга залишає вас: ваші плечі, шия, м’язи, обличчя розсла-
блені. Ви спокійні, подібні до м’якої іграшки-ляльки. Насо-
лоджуйтеся своїми відчуттями 30 секунд.

Порахуйте до десяти, подумки повторюючи, що з кожною 
наступною цифрою ваші м’язи розслабляються краще. Ваше 
завдання – насолоджуватися станом розслаблення. Ось настає 
«пробудження». Порахуйте до десяти, скажіть собі: «Коли я 
дійду до двадцяти, мої очі відкриються, я буду почувати себе 
бадьорим». Неприємне напруження в кінцівках зникає».

7. Вправа «Життєствердні вислови та вірші».
Дуже корисно розмістити на робочому місці чи столі висло-

ви, які формують позитивне мислення. Це можуть бути: моти-
ватори, вислови, вірші, лозунги, картинки.

Приклад
Учитесь управлять собой,
Во всём ищите добрые начала,
И, споря с трудною судьбой,
Умейте начинать сначала.
Споткнувшись, самому вставать,
В себе самом искать опору,
При быстром продвиженьи в гору
Друзей в пути не растерять.
Не злобствуйте, не исходите ядом,
Не радуйтесь чужой беде,
Ищите лишь добро везде,
Особенно упорно в тех, кто рядом.
Не умирайте, пока живы!
Поверьте, беды все уйдут:
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Несчастья тоже устают,
И завтра будет день счастливый!
(Мерзляков Ю. А.)

Після прочитання прокоментуйте свій теперішній стан.

8. Вправа «Терапія кольором «7 кольорів веселки» (із де-
монстрацією презентації).

Науково доведено, що різні кольори по-різному впливають 
на емоційний стан людини. Похмурі та тьмяні кольори оточу-
ють нас щодня і асоціюються із млявістю і негативом. Тому 
варто звертати увагу на соковиті та веселі кольори, застосову-
вати їх в інтер’єрі, одязі та аксесуарах.

9. Вправа «Відеоролик із обговоренням «Баранчик та Кролін».
Кожна людина, яка переживає стрес та відчай, має 

пам’ятати, що життя часто перевіряє людей на міцність, ви-
пробовує. І після кожного «випробування» ми отримуємо ви-
нагороду, як це сталося з героєм нашого відеоролика.

Питання для обговорення:
1.  Яка мораль історії з баранчиком?
2.  Чи трапляються подібні ситуації в житті?

10. Підбиття підсумків заняття.
Визначаємо досягнення поставленої мети. Учасникам 

майстер-класу пропонується практичний матеріал для педа-
гогів, батьків, учнів: експрес-тест «Чи виводить вас із рівно-
ваги?» (Додаток 3), комплекс вправ для зняття стресу (Дода-
ток 4), рекомендації для дітей (Додаток 5), рекомендації для 
батьків (Додаток 6).

Питання для обговорення:
1.  Чи дійсно вдалося розслабитися?
2.  Які зміни виникли в тілесних відчуттях?
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Додаток 3

Експрес-тест «Чи виводить вас із рівноваги?»
Варіанти відповідей: «дуже», «не дуже», «аж ніяк».
1.  Зім’ята сторінка газети, яку ви хочете прочитати.
2.  Літня жінка, одягнена, як молоденька дівчина.
3.  Надмірна близькість співрозмовника.
4.  Жінка, що палить на вулиці.
5.  Коли якась людина кашляє у ваш бік.
6.  Коли хтось гризе нігті.
7.  Коли хтось сміється не до речі.
8.  Коли хтось намагається вчити вас, що і як треба робити.
9.  Коли кохана жінка (чоловік) постійно запізнюється.

10.  Коли в кінотеатрі той, хто сидить перед вами, постійно 
крутиться і коментує сюжет фільму.

11.  Коли вам намагаються переказати сюжет цікавого рома-
ну, який ви збираєтеся прочитати.

12.  Коли вам дарують непотрібні предмети.
13.  Гучна розмова в громадському транспорті.
14.  Сильний запах парфумів.
15.  Людина, яка жестикулює під час розмови.
16.  Колега, що дуже часто вживає іноземні слова.

За кожну відповідь «дуже» – 3 бали; «не дуже» – 1 бал; «аж 
ніяк» – 0 балів.

Більш як 36. Вас не назвеш терплячим і спокійним. Дратують 
навіть дрібниці. Ви запальні, легко «спалахуєте». А це розхитує 
нервову систему, від чого страждає й ваше оточення.

Від 12 до 35. Ви належите до найпоширенішої групи людей: 
дратують речі найнеприємніші, але з щоденних клопотів ви 
не робите драми. До неприємностей ви можете «повернутися 
спиною», досить легко забуваєте про них.

11 і менше. Ви дуже спокійна людина, реально дивитеся на 
життя. Або цей тест – недостатньо вичерпний, і ваші найвраз-
ливіші сторони так у ньому і не проявилися. Вирішуйте самі, 
принаймні поки що про вас можна сказати: ви не та людина, 
яку можна легко вивести з рівноваги.
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Додаток 4

Комплекс вправ для зняття стресу

Вправа «Чудесна посмішка»
Дуже корисно починати день так: уранці перед дзеркалом 

потрібно виконати що-небудь приємне, що допоможе додати 
обличчю привітного виразу. Тільки з таким обличчям ви мо-
жете звертатися до навколишніх. Посмішка не повинна бути 
на замовлення – така посмішка не допомагає.

Вправа «Подолання нудьги й поганого настрою»
Увімкніть швидку музику (яка вам подобається) і потан-

цюйте. Ви переконаєтеся, що такий танець (іноді до легкого 
поту) викличе у вас м'язову радість.

Вправа «Мелодія»
Пригнічений стан легко знімається, а хороший настрій 

стає ще кращим від насвистування мелодії з «настроєм» (про 
себе).

Вправа «Подих під час релаксації»
Дихати неглибоко, гармонійно, оскільки потреба організму 

в кисні невелика. При цьому подумки вимовляти: «а», «про», 
«розум», відчуваючи, що при проголошенні «а» наповнюють-
ся нижні частини легень, при проголошенні «про» – середні, а 
при «розум» – верхні (ніби струмінь іде в голову).

Видихнути через рот вузьким струменем, ніби огортаючи 
тіло «спіраллю» від голови до ніг. При цьому потрібно заплю-
щити очі, якщо після видиху не хочеться дихати, вимовити 
коротку фразу: «Я спокійний, радісний».
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Додаток 5

Рекомендації для дітей

Ніхто не застрахований від нещасних випадків, різних 
втрат, складних ситуацій. Але треба не обмежуватися пережи-
ваннями, не концентруватися на них, не поступатися депресії, 
а діяти, шукати вихід, пробувати все нові та нові варіанти.

Щоб зменшити ймовірність виникнення стресів, необхідно:
• Правильно харчуватися: більше їсти овочів та фрук-

тів, зменшити споживання солі. Обов’язково снідати та 
впродовж дня харчуватися рівномірно.

• Бувати надворі, гуляти, сидіти в парку, бігати, займати-
ся фізичними вправами.

• Їсти морозиво – там є компонент, який покращує на-
стрій.

• Їсти банани: у них є серотонін – гормон щастя.
• Робити вправи на релаксацію, які знижують напружен-

ня в стресових ситуаціях.
• Слухати спокійну музику.
• Робити те, що подобається. Хобі – те, що треба. Зцілення 

не в тому, що ви робите, а як ви до цього ставитеся.
• Аби запобігти розчаруванню, невдачам, не треба братися 

за непосильні завдання.
• Не зловживати кавою, алкоголем.
• Носити одяг бажано синього та зеленого кольорів – вони 

заспокоюють.
• Зі стресом можна впоратися, треба лише мати бажання 

та трохи вільного часу для себе.
• Постійно концентруватися на світлих сторонах життя та 

подіях – це збереже здоров'я і сприятиме успіху.
• Справжнє фізичне та психічне здоров'я полягає не в 

тому, щоб відповідати чужим нормам та стандартам, а в 
тому, щоб прийти до згоди із самим собою.
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Додаток 6

Рекомендації для батьків

Шановні батьки! Пам’ятайте: для того, щоб повернути не-
рвову систему дитини до нормального стану, слід насамперед 
усунути причину її розладу. Для цього потрібні постійна увага 
дорослих, витримка, терпіння, час, а ще – бажання зрозуміти 
свою дитину і допомогти їй.

Аналіз особливостей поведінки вашої дитини дасть змогу 
визначити: слід говорити про окремі прояви нервовості, тен-
денцію до неї або більш сталі характеристики.

Збереження нервової системи дитини забезпечать такі пе-
редумови:

• створення атмосфери спокою, доброзичливості, стабіль-
ності, рівноваги;

• позитивні висловлювання, емоційна підтримка, спрямо-
вана на формування впевненості, віри в себе;

• узгодження виховних впливів дорослих;
• відсутність авторитаризму й пригнічення особистості ди-

тини, відмова від заборони самостійних дій та рішень;
• відмова від залякування та створення ситуацій, які тур-

бують;
• надання дитині можливості вільно обирати для себе вид 

діяльності, задоволення її природної потреби у спілку-
ванні з однолітками.
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Комплекс тренінгових вправ для покращення 
емоційного стану, налаштування на позитивний 

лад (для батьків, педагогів)
Кондалова Наталія Володимирівна,

практичний психолог
ДНЗ № 10 «Малятко» м. Лисичанська

Вправа «Проблема»
Мета: для досягнення внутрішнього спокою та вироблення 

адекватного ставлення до проблеми, яка «висить у повітрі»; 
для зниження рівня тривожності, панічного стану.

Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Тренер звертається до учасників зі словами: «Сядьте 

зручно, закрийте очі. Намагайтеся побачити проблемну си-
туацію з боку, ніби відображену в дзеркалі. Уведіть у цю 
«дзеркальну картинку» ваших найближчих сусідів, зна-
йомих або родичів. Уявіть будинок, в якому ви живете, і 
людей, які живуть разом із вами. Коли ваша картинка роз-
шириться і набуде виразності, подумайте про місто, в якому 
живете, потім про всю країну і тих, хто її населяє. Продо-
вжуючи розширювати картинку, уявіть усю нашу Землю з 
її материками, океанами і мільярдами людей, які живуть на 
ній. Ще більше розширюйте «дзеркальну картинку»: уявіть 
Сонячну систему – величезне палаюче Сонце і планети, що 
обертаються навколо нього. Відчуйте нескінченність Галак-
тики та її холодну байдужість до долі людства. Продовжу-
ючи утримувати у своїй уяві картину неосяжного Космосу, 
знову поверніться до своєї проблеми й спробуйте сформулю-
вати її у двух-трьох реченнях».

Після закінчення вправи тренер пропонує поділитися від-
чуттями, враженнями: як у ході виконання вправи актуальна 
проблема стала менш значущою і втратила свій вплив на на-
стрій, знявся стресовий стан, з’явилася готовність до успіш-
ного і конструктивного розв’язання проблеми.
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Вправа «Внутрішній промінь»
Мета: для зниження внутрішньої напруженості на почат-

ковій стадії стресу, що викликаний станом самотності, неро-
зуміння.

Час: 3 – 5 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Промова тренера: «Уявіть таку картину: у верхній частині 

вашої голови виникає світлий промінь. Він рухається зверху 
вниз і повільно висвітлює ваше обличчя, шию, руки і плечі те-
плим, рівним та приємним світлом. Під час руху променя роз-
гладжуються зморшки, зникає напруга в області потилиці, 
зникають складки на лобі, «опадають» брови, «охолоджують-
ся» очі, послаблюються затиски в куточках губ, опускаються 
плечі, звільняються шия та груди. Світлий внутрішній про-
мінь створює ваш новий вигляд – успішної, стриманої, ста-
більної, благополучної людини, яка добре володіє собою».

Після закінчення вправи тренер пропонує обговорити емо-
ційні реакції, що виникали в процесі виконання вправи: чи 
добре відпочили учасники, чи покращився їхній стан, чи ста-
ли вони спокійнішими, впевненішими, врівноваженішими.

Вправа «Марія Іванівна»
Мета: для позбавлення від неприємного осаду після кон-

флікту на роботі, зняття стресу в результаті сварки з конкрет-
ною людиною.

Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Тренер говорить учасникам: «Повертаючись додому після 

роботи, ви ще раз згадуєте напружену розмову із співробітни-
цею. Назвемо її умовно Марією Іванівною. Почуття образи і 
роздратування охоплює вас. Нічого доброго вам це не дає: на 
тлі втоми після робочого дня розвивається психічна напруга. 
Ви намагаєтеся забути про Марію Іванівну, але це вдається 
далеко не завжди. Тоді спробуйте інший спосіб. Замість того, 
щоб викреслити співробітницю зі своєї пам’яті, спробуйте, 
навпаки, максимально наблизити її. Спробуйте по дорозі до-
дому зіграти роль «Марії Іванівни». Наслідуйте її ходу, мане-
ру поводитися, намагайтеся уявити, про що вона думає, коли 
повертається додому з роботи, яка її сімейна ситуація, що її 
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турбує вдома, чим вона занепокоєна. Нарешті, як вона сама 
ставиться до вашого з нею конфлікту. Кілька хвилин такої 
«психологічної гри з образом» знизять внутрішнє напружен-
ня, призведуть до заспокоєння та зміни ставлення до конфлік-
ту з Марією Іванівною».

Наприкінці промови тренер підкреслює наступне: «Наслід-
ки такої гри виявлять себе наступного дня, коли ви прийдете 
на роботу. Ваша співробітниця здивується вашому спокою та 
доброзичливості й сама, імовірно, докладе зусиль до залаго-
дження конфлікту».

Вправа «Настрій»
Мета: для зняття стресу і зниження напруги; усунення не-

приємного осаду після конфлікту; швидкого заспокоєння.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Тренер звертається до учасників: «Візьміть кольорові фло-

мастери або олівці. Розслабленою лівою рукою намалюйте аб-
страктний малюнок: лінії, кольорові плями, фігури. Повністю 
занурюючись у свої переживання, вибирайте колір і проводьте 
лінії так, як вам хочеться, відповідно до вашого настрою. Ви 
ніби переносите свій сумний настрій на папір, матеріалізуючи 
його. Після того, як ви змалювали весь аркуш паперу, пере-
горніть його і на зворотному боці напишіть 8–10 слів, що відо-
бражають ваш настрій. Довго не думайте, пишіть ті слова, які 
відразу ж приходять в голову. Ще раз подивіться на малюнок, 
знову переживаючи свій стан, і перечитайте написані слова, 
а потім енергійно, із задоволенням розірвіть листок. Зібгайте 
шматочки паперу і викиньте їх. Покінчивши з малюнком, ви 
позбудетеся поганого настрою і заспокоїтеся».

Вправа «Браслет від негативних думок»
Мета: для вироблення позитивних рефлексів, позбавлення 

від негативних думок.
Час: 5 – 10 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Тренер промовляє до учасників: «Чи буває так, що ви лови-

те себе на тривожній думці «А що, якщо?». Гнітючі думки – 
передвісники емоційної бурі, яка насувається. Від негативних 
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думок потрібно позбавлятися з метою профілактики стресу. 
«Але як? – запитаєте ви. – Вони повністю мною заволодівають, 
я не можу ні про що інше думати». Вихід є. Будемо виробля-
ти позитивні рефлекси. Спорудіть собі браслет із гумки, піді-
йде м’яка гумка для волосся або звичайна білизняна. Надіньте 
браслет на зап’ястя і, як тільки у вашій голові почне пульсувати 
тривожна думка, відтягніть гумку і, відпускаючи, скажіть: «Не 
бувати цьому!». Не знімайте браслет відразу, нехай він вам на-
гадує про вашу перемогу над власними страхами».

Після закінчення вправи тренер пропонує обмінятися вра-
женнями, поділитися емоціями.

Вправа «Лимон»
Мета: для зниження напруги.
Час: 5 – 10 хвилин.
Кількість учасників: 8 – 12 осіб.
Тренер пропонує учасникам: «Сядьте зручно: руки вільно 

покладіть на коліна (долонями вгору), плечі й голова опущені, 
очі закриті. Подумки уявіть, що у вас у правій руці лежить 
лимон. Починайте повільно його стискати до тих пір, поки не 
відчуєте, що «вичавили» увесь сік. Розслабтеся. Запам’ятайте 
свої відчуття, тепер уявіть собі, що лимон знаходиться у лівій 
руці. Повторіть вправу. Знову розслабтеся і запам’ятайте свої 
відчуття. Потім виконайте вправи одночасно двома руками. 
Розслабтеся. Насолоджуйтеся станом спокою.

І нарешті, при сильному нервово-психічному напруженні 
ви можете виконати 20 присідань або 20 стрибків на місці. 
Цей метод зняття психоемоційного напруження широко ви-
користовується як спортсменами, так і артистами перед від-
повідальними виступами.

Зробіть будь-яку просту вправу прямо зараз і ви негайно по-
бачите її ефект. Пам’ятайте, що тільки від вас залежить, як 
ви проживете життя – з радістю і любов’ю або зі страхами і 
напругою».

Після закінчення виконання вправи учасникам пропону-
ється обмінятися враженнями.
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Тренінгові вправи, спрямовані на подолання 

стресових станів (для дітей різних вікових 
категорій, педагогів, батьків)

Деркач Ірина Михайлівна,
методист психологічної служби
міського методичного кабінету 

управління освіти
Рубіжанської міської ради

Решетняк Світлана Михайлівна,
практичний психолог

Рубіжанської спеціалізованої школи
I–III ступенів № 7

Вправа «П’ять олівців»
Мета: поліпшення актуального стану.
Цільова аудиторія: діти різних вікових категорій, педаго-

ги, батьки.

Учасникам пропонується обрати 5 кольорових олівців і на-
малювати ними за 3 хвилини картину на аркуші А 4, на якій 
не буде білих фрагментів.

Під час малювання тренер стимулює активність учасників: 
нагадує їм, що час збігає, що варто поквапитися. Тренер ви-
користовує фрази: «Минуло вже 30 секунд», «Минула хвили-
на». Повторює, що для малювання використовують усі обрані 
олівці, і що білих фрагментів на аркуші не повинно бути.

Після закінчення вправи тренер пояснює учасникам, що 
вони виконали завдання протягом половини відведеного часу 
(за 1,5 – 2 хвилини). Цього їм вистачило. Отже, інколи людині 
достатньо меншого часу, щоб мобілізувати сили організму та 
покращити актуальний стан завдяки ресурсам.

Вправа «Дихання з акцентом на видиху»
Мета: стабілізувати нервовий стан у стресовій ситуації че-

рез дихання.
Цільова аудиторія: діти різних вікових категорій, педаго-

ги, батьки.
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Учасникам пропонується розслабити щелепу, розтиснути 
зуби, розкрити трохи губи і розслабити очі. Руки попереду. 
Зробити глибокий вдих, включаючи грудну клітку і живіт. 
Руки розвести в сторони, потім якомога повільніше видиха-
ючи, повернутися у вихідну позицію. Заміряти тривалість ви-
диху. Ідеальною тривалістю є 40 секунд. Чим тривожніше по-
чувається людина, тим коротше видих. 

Вправа «Спів голосних букв»
Мета: очищення голосових дихальних каналів.
Цільова аудиторія: діти різних вікових категорій, педаго-

ги, батьки.

Учасникам пропонується у позиції стоячи або сидячи роз-
слабити щелепу, розтиснути зуби, розкрити трохи губи і роз-
слабити очі. Зробити глибокий вдих, включаючи грудну кліт-
ку та живіт. Під час видиху необхідно проспівати голосний 
звук. Вправу повторити, змінюючи голосні звуки.

Вправа «Безпечне місце»
Мета: зняття тривоги, пошук ресурсного місця.
Інструментарій: метафоричні асоціативні карти «Креатив».
Цільова аудиторія: діти різних вікових категорій, педаго-

ги, батьки.

Тренер просить клієнта вибрати одну карту, яка асоціюєть-
ся з безпечним місцем, і домалювати картину на весь аркуш 
паперу. Після цього відбувається обговорення місця: чи є воно 
в реальному житті, чи воно вигадане. Якщо немає такого міс-
ця в реальному житті, важливо його собі створити.

Цінність безпечного місця полягає в тому, що людина в 
цьому місці дозволяє бути собі самою собою: відновитися, про-
явити емоції (поплакати, покричати, позлитися), зайнятися 
улюбленою справою, помріяти тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Подолання кризових ситуацій у освітньому середовищі : мето-
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Програма тренінгової зустрічі з управління 
психічним станом; зняття емоційної напруги; 
роботи з негативними станами; управління 

тривожністю; релаксації; регуляції дихання; 
управління тонусом

Пагава Оксана Володимирівна,
доцент кафедри педагогіки та психології 

Луганського ОІППО,
кандидат психологічних наук

Завдання:
– навчання боротися з автоматичними думками;
– формування вміння управляти психічним станом;
– розвиток навичок управління тонусом;
– відпрацювання психологічних засобів, направлених на 

подолання негативних станів.
Тривалість: 7 – 8 годин.

Хід заняття
Вправа «Привітання»

Мета: для розвитку рефлексії способів привітання.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Учасникам пропонується звернутись один до одного з при-

вітанням: «Привіт, (ім’я), як справи? Що нового в твоєму 
житті? Які зміни трапилися?».

Вправа «Асоційовані стани»
Мета: для самоаналізу позитивних психічних станів.
Час: 40 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер пропонує: «Попрацюємо в парах. Але спочатку за-

пишіть 3 – 5 видів діяльності, під час виконання яких ви гар-
но почуваєтеся. Потім необхідно спробувати відповісти на за-
питання партнера по кожному з записаних видів діяльності:

1) чи виконується ця діяльність разом з іншими людьми або 
вона здійснюється наодинці?
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2) де виконується ця діяльність, які чинники допомагають 
вам, а які заважають здійснювати цю діяльність?

3) чи має ця діяльність зовнішній або внутрішній фокус 
(тобто чи вимагає вона більше уваги за зовнішніми подіями 
або передбачає внутрішнє зосередження)?

4) чи є вона переважно візуальною (зоровою), аудіальною (зву-
ковою) або кінестетичною (пов'язаною з тілесними відчуттями, від-
чуттями руху, м'язової напруги, дихання, серцебиття і т. ін.)?

5) чи вимагає ця діяльність яких-небудь матеріальних 
умов, засобів, реквізитів?

6) які з ваших органів чуття отримують переважний відпо-
чинок під час цієї діяльності?

7) які аргументи і контакти з іншими людьми вам потрібні, 
щоб зайнятися цією діяльністю?

Відповівши на ці запитання, знайдіть значимі компоненти, 
що надають вам задоволення від заняття даною діяльністю. 
Запишіть їх, порівняйте з компонентами, що надають задово-
лення в інших видах діяльності».

Далі тренер пропонує продовжити: «Тепер запишіть ком-
поненти задоволення й користі, що ви отримуєте у видах ді-
яльності, які для вас звичайно начебто нейтральні. Можливо, 
ви зумієте знайти елементи задоволення навіть у тих видах ді-
яльності, що ви не любите?!»

Після виконання вправи тренер пропонує обговорити ре-
зультати: з’ясувати, що можна отримувати задоволення не 
лише від одного-двох видів улюбленої діяльності. Можливос-
тей і ресурсів для відновлення своїх сил значно більше, ніж 
здається на перший погляд.

Вправа «Дві хвилини відпочинку»
Мета: можливість швидко відпочити від психологічного 

навантаження, розслабитися.
Час: 3 – 5 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер пропонує учасникам: «Сядьте зручніше на своїх 

стільцях, покладіть руки на коліна, притуліться своєю спи-
ною до спинки стільця. Заплющте очі. Перенесіться думками 
туди, де вам буде гарно. Можливо, це звичне для вас місце, 
де ви любите бувати і відпочивати. Можливо, це місце вашої 
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мрії. Побудьте там... Робіть те, що вам звично там робити. Або 
нічого не робіть, як хочете. Побудьте там, де вам гарно, дві-
три хвилини…»

Тренер може приєднатися до учасників, що відпочивають. 
Він може в ці хвилини спостерігати за відпочиваючою групою 
чи просто обмірковувати щось своє. 

Вправа «Медитація»
Мета: для врівноваження психічного стану, заспокоєння, 

зосередження на своїх відчуттях; для розвитку спостереження; 
для відволікання від начальних проблем, пристрастей, роботи.

Час: 40 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер починає: «Сядьте на підлогу («по-турецьки» склав-

ши ноги, руки краще покласти на коліна, розслабити їх). Від 
вирішення сторонніх завдань, спілкування необхідно відво-
ліктися… Заплющте очі. Зосередьтеся на трьох думках: що ви 
відпочиваєте, що ви розслаблені, що ваші думки течуть віль-
но й легко. Думок, що мають повинність («Треба буде зробити 
це...», «Треба буде сказати ось так...», «Чи не зробити мені…», 
«Не забути б…») чи оцінку («От я дурень…», «Як мені все на-
бридло…», «Чудова погода встановилась…», «Молодець Іван 
Іванович…», «Негідник Іван Іванович…») треба позбутися. 
Думки не варто відганяти від себе. Доречно надати їм можли-
вості «розсмоктатися». Під час медитації вас мають вас відві-
дати багато гарних думок.

Заспокойте дихання, дихайте як можна повільніше. Роз-
слабте по можливості м’язи. За моєю командою, наприклад, 
«Тіло!», ви повинні будете приблизно протягом 10 секунд – 
2 хвилин зосередитись на своєму тілі. Відчути його, звертаю-
чи увагу на всі нюанси. І так, почнемо розслаблятися.

Голова!.. Уявіть свою голову. Зосередьтесь на ній. Відчуйте 
свої вуха….

Обличчя!.. Уявіть своє обличчя, свої очі, ніс, рота… Відчуйте їх…
Спустіться нижче по своєму тілу. Шия!.. «Огляньте» свою 

шию. Зосередьтесь на своїй шиї. Відчуйте її…
Плечі!.. Відчуйте їх…
Спустіться нижче. Права рука!.. Відчуйте свою праву руку. 

«Подивіться» на неї. Зосереджено спускайтеся по руці вниз. 
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Кисть правої руки!.. Відчуйте її. Пальці!.. Огляньте і їх. Від-
чуйте свої пальці правої руки до самих кінчиків. 

Тепер «огляньте» свою ліву руку!.. Відчуйте свою ліву руку. 
«Подивіться» на неї. Зосереджено спускайтеся по руці вниз. 
Кисть лівої руки!.. Відчуйте її. Пальці!.. Огляньте і їх. Відчуй-
те свої пальці лівої руки до самих кінчиків. 

Відчуйте своє тіло!.. Від самих грудей до живота. Уявіть 
свою спину. Спускайтесь по спині вниз до попереку. Попе-
рек!.. Відчуйте свої сідниці. Уявіть свій таз.

Спустіться нижче. Права нога!.. Відчуйте свою праву ногу. 
«Подивіться» на неї. Зосереджено спускайтеся по нозі вниз. 
Стегно правої ноги!.. Відчуйте його. Уявіть свої щиколотки. 
Спустіться нижче. Відчуйте ступні своєї правої ноги. «Оглянь-
те» підошви своєї правої ноги. Відчуйте пальці своєї правої 
ноги до самих кінчиків.

Тепер «огляньте» свою ліву ногу!.. Відчуйте свою ліву ногу. «По-
дивіться» на неї. Зосереджено спускайтеся по нозі вниз. Стегно лі-
вої ноги!.. Відчуйте його. Уявіть свої щиколотки. Спустіться ниж-
че. Відчуйте ступні своєї лівої ноги. «Огляньте» підошви своєї лівої 
ноги. Відчуйте пальці своєї лівої ноги до самих кінчиків.

А тепер уявіть своє тіло цілком. «Огляньте» його і відчуй-
те його цілком. Зосередьтесь на ньому упродовж 1 хвилини… 
Розплющте очі. А тепер обговоримо, що ви відчували».

Тренер пропонує учасникам поділитися своїми враження-
ми, відчуттями: хто упорався з завданням; як їм це вдалося; 
кому не вдалося; які труднощі виникали; чому?

Якщо ж учасники досить довго могли утримувати вражен-
ня, що вся їх особистість складається з одних відчуттів, то тре-
ба відзначити, що медитація вдалась повністю.

Вправа «Дихання»
Мета: для зменшення рівня тривожності, виходу зі стресо-

вої ситуації.
Час: 5 – 7 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер промовляє: «Сядьте на стілець. Закрийте очі і роз-

слабтесь. Зосередьтесь тільки на власному диханні. Вдих-
видих, вдих-видих. Не намагайтеся змінити його природ-
ний хід, просто намагаючись не виходити з розслаблення, 
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запам’ятайте, як ви дихаєте в стані спокою, зафіксуйте малю-
нок власного дихання».

Тренер зауважує, що дуже важливо відстежити ритм ди-
хання в розслабленому стані.

Вправа «Візуалізація» (звільнення від страхів)
Мета: для звільнення від страхів, що стали перепоною, для 

розрядження почуття тривоги.
Час: 3 – 5 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Звернення тренера: «Сядьте як можна зручніше. Заплющте 

очі. Уявіть свій страх. Побачте його. Почуйте його. Відчуйте 
цей страх. Намагайтеся зрозуміти, що саме викликає триво-
гу, занепокоєння чи страх. Нехай його джерело з’явиться на 
екрані перед вашим внутрішнім поглядом. Можливо, це буде 
якийсь предмет чи подія, людина чи ситуація.

Варіюючи умови, помітьте, в якій ситуації цей страх 
зростає. Тепер запитайте себе, що ви можете зробити для 
того, щоб позбавитися цього страху. Зрозумійте, що допо-
може зменшити число джерел і причин страху. Нехай від-
повідь якимось чином сама з’явиться для вас на екрані… 
Можна уявити себе стріляючим в образ свого страху, який 
при цьому вибухає…

Нарешті закінчіть візуалізацію тим, що ваш страх стає 
меншим і зникає зовсім. Використайте з цією метою будь-які 
відповідні образи. Коли почуття виходять назовні, вони раз і 
назавжди залишають область підсвідомості і, отже, це дозво-
ляє уникати таких проблем у майбутньому.

Коли до вас прийде відчуття того, що страх розвіявся, по-
вільно поверніться в нормальний стан.

Закріпіть свій стан, звільнений від страхів.
Існують інші формули для людей, що страждають від страхів:
«Я сміливий, вільний і наповнений сили».
«Я зовсім спокійний і розслаблений».
«Скрізь і всюди тільки спокій».
«Я вірю у своє життя».



108

Вправа «Робота з негативними станами. Крик»
Мета: розрядка почуття фрустрації, гніву, люті і т. ін.
Час: 7 – 10 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Промова тренера: «Для виконання цієї вправи необхідно 

набрати в груди повітря і закричати з усіх сил (попередньо пе-
реконавшись, що ніхто не почує ваш крик). Можливий і та-
кий варіант: сісти на стілець, покласти собі на коліна велику 
м’яку подушку, зробити глибокий вдих, а потім закричати як 
можна голосніше (на всю силу своїх легенів), прикривши об-
личчя подушкою. Повторювати цей процес потрібно кілька 
разів, поки не виникне відчуття спустошеності.

Увага! В процесі виконання цієї вправи може заболіти гор-
ло або ж можна захрипіти. Тому треба кричати не поверхово, 
а «з глибини легенів».

Вправа «Істерика»
Мета: для зняття емоційної напруги.
Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер звертається до учасників: «Для його виконання не-

обхідно лягти на ліжко, диван або на будь-яку іншу м’яку по-
верхню, на твердій поверхні цю вправу виконувати не варто. 
Сенс вправи полягає в тому, що потрібно уявити себе дитиною, 
що б’ється в істериці. Можна бити руками і ногами об ліжко 
й одночасно з цим кричати або видавати інші різні звуки, які 
просяться назовні. Робити це варто стільки часу, скільки хо-
четься. Потім потрібно декілька хвилин спокійно полежати і 
відпочити. Ця вправа дає величезне звільнення». 

Вправа «Цегла»
Мета: для зняття внутрішніх зажимів.
Час: 10 – 15 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Учасники сідають у крісла, заплющують очі. Піднімають 

руки і кладуть долоні паралельно одна одній на деякій відста-
ні (20 – 30 сантиметрів).

Ведучий: «Отже, очі закриті, руки підняті, долоні «дивлять-
ся» одна на одну. Роблячи легкі рухи зближення і віддалення, 
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треба відчути, що ж там – між долонями. Можливо, крім від-
чуття тепла, вам вдасться відчути, як простір між долонями 
починає пружинити, немовби ущільнюватися, перешкоджа-
ти зближенню рук. Коли межі силового поля будуть ставати 
все більш визначеними, ви повинні відчути, як утримуєте між 
долонями невидиму цеглу. Можливо, ця цегла буде нагріта, і 
навіть сильно нагріта. Отже, протягом 1 хвилини спробуйте 
відчути між долонями ущільнення простору і відчути невиди-
му, але важку цеглу. Очі весь час закриті. Акуратно покладіть 
цеглу вниз, на підлогу. Відчуйте між долонями другу цеглу. 
За другою – третю і т. iн. Після закінчення вправи оцінимо, 
скільки цеглин вам вдалося зібрати таким чином на підлозі. 
Отже, з закритими очима приступайте до вправи. Найголо-
вніше – як слід відчути свою першу цеглу. На всю вправу – 
1 хвилина. Увага, почали. (Пауза 60 секунд.) Закінчили. Будь 
ласка. (Пауза 8 секунд.) Спасибі».

Далі тренер продовжує: «А тепер група розділяється на 
пари. У кожній парі завдання для першого партнера – немов-
би матеріалізувати цеглу, стискаючи її долонями зліва і спра-
ва. Завдання іншого партнера – нащупувати цю цеглу, підво-
дячи свої долоні зверху і знизу. Намацавши цеглину, потрібно 
забрати її у партнера рухом рук на себе. Прагніть робити цю 
вправу iз закритими очима; якщо вона виходитиме, то можна 
спробувати і з відкритими. Отже, після розділення на пари, 
перші номери матеріалізують цеглу, другі номери її відчува-
ють, забирають собі і складають на підлогу.

Потім розплющте очі і покажіть ведучому на пальцях, 
скільки цеглин Вам вдалося відчути. Будь ласка! (Пауза 8 
секунд.) Тепер по черзі розкажіть один одному про свої вра-
ження від цієї вправи, те, що ви відчували, як почувалися, на-
скільки виразно і яскраво вам вдалося сформувати внутрішні 
образи». Ведучий оцінює результати роботи групи.

Вправа «Розпускання панцирів»
Мета: для розкріпачення, набуття почуття впевненості, 

розвитку елегантності в рухах.
Час: 40 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
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Тренер пояснює учасникам: «Техніка включає в себе 30 
міні-вправ, на кожну з яких відведена 1 хвилина.

Ми працюватимемо з м’язовими панцирями в семи областях:
1. В області очей. Захисний панцир в цій області виявля-

ється в нерухомості лоба і невиразних малорухливих очах, які 
дивляться немов з-під карнавальної маски. Очі можуть бути 
навпаки занадто рухливими, «бігаючими». Очний панцир 
стримує прояви любові, зацікавленості, презирства, здиву-
вання і взагалі практично всіх емоцій.

2. В області рота. Цей панцир складається з м’язів підборід-
дя, горла і потилиці. Щелепа може бути як дуже стиснутою, 
так і неприродно розслабленою. Цей сегмент утримує емоцій-
не вираження плачу, крику, гніву, гримасування, радості, 
здивування.

3. В області шиї. Цей сегмент включає м’язи шиї, язика. 
Захисний панцир утримує в основному гнів, крик і плач, при-
страсність, млосність, азарт.

4. В області грудей. Даний захисний панцир складається 
з широких м’язів грудей, плечей, лопаток, а також грудної 
клітини і рук з кистями. Панцир стримує сміх, печаль, при-
страсність. Стримання дихання, що є важливим засобом за-
тиску будь-якої емоції, здійснюється значною мірою в гру-
дях.

5. В області діафрагми. Включає діафрагму, сонячне спле-
тіння, різні органи черевної порожнини, м’язи нижніх хреб-
ців. Цей панцир утримує в основному сильний гнів і взагалі 
хвилювання.

6. В області живота. Цей панцир включає широкі м’язи 
живота і м’язи спини. Напруга поперекових м’язів пов’язана 
із страхом несподіваного нападу. Захисний панцир на боках 
створює боязнь лоскоту і пов’язаний з затиском злості, непри-
язні.

7. В області тазу. Сьомий панцир включає всі м’язи тазу і 
нижніх кінцівок. Чим сильніше захисний панцир, тим біль-
ше таз витягнутий назад, немовби стирчить. Сідничні м’язи 
напружені аж до хворобливості, болю. Тазовий панцир при-
гнічує збудження, гнів, задоволення, кокетування.
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Перед виконанням вправи бажано переодягнутися в легкий 
одяг, який не заважає рухам. Зняти зайве: піджак, галстук, 
туфлі і т. ін. Деякі вправи треба виконувати лежачи. Якщо 
виникають якісь неприємні відчуття, треба припинити на де-
кілька секунд виконання вправи, після чого продовжити. Під 
час кожної вправи можна робити декілька таких пауз.

Починаємо виконувати вправи:
1. Сядьте навпочіпки. Заспокойте дихання. Скажіть собі: 

«Я спокійний. Я абсолютно спокійний. Я упевнено дивлюся 
в майбутнє. Мені подобаються нові відчуття. Я відкритий для 
змін». Прагніть добитися такого стану спокою, який у вас бу-
ває вранці вихідного дня, коли не треба нікуди поспішати.

2. Очі. Розплющте очі якнайширше.
3. Рухайте очима з одного боку в інший: вправо-вліво, 

вгору-вниз, по діагоналі.
4. Обертайте очі за годинниковою стрілкою, проти неї.
5. Дивіться скоса на різні речі довкола себе.
6. Рот. Зобразьте сильний плач.
7. Посилайте повітряні поцілунки різним речам довкола, 

при цьому сильно і з напругою витягуючи губи.
8. Зобразьте шамкаючий рот: втягніть губи всередину, не-

мов у вас немає зубів. Прочитайте шамкаючим ротом будь-
який вірш.

9. Чергуючи, зобразьте смоктання, посмішку, кусання і 
відразу.

10. Шия. Намагайтеся відтворити блювотні рухи. І не со-
ромтеся.

11. Покричіть якомога голосніше. Якщо кричати катего-
рично не можна, то пошипіть як змія.

12. Сядьте навпочіпки. Висуньте якнайдалі язик.
13. Чіпайте свою голову злегка пальцем. Після цього ваша го-

лова повинна бовтатися, неначе вона легка повітряна кулька, а 
ваша шия немов нитка. Повторіть кілька разів.

14. Грудна клітина. Сядьте навпочіпки. Зробіть глибокий вдих. 
При цьому спочатку роздувається живіт, а потім вже розширюєть-
ся грудна клітка. Глибокий видих. Знову спочатку здувається жи-
віт, потім вже скорочується грудна клітка.
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15. Уявіть, що ви б’єтеся за допомогою лише рук: бийте, 
рвіть, дряпайте, смикайте і т. ін.

16. Вдихніть і намагайтеся підняти свої груди якомога 
вище, неначе прагнете торкнутися стелі. Можете навіть вста-
ти навшпиньки. Видихніть, трохи відпочиньте і повторіть.

17. Потанцюйте, активно рухаючи грудьми, плечима, руками.
18. Діафрагма. Різко скорочуючи діафрагму, робіть короткі 

видихи через широко відкритий рот. Діафрагма, розслабляю-
чись, призводить до вдиху. Вдих-видих повинен тривати одну 
секунду. Приблизно одна п’ята секунди – різкий видих, чоти-
ри п’ятих – плавний вдих.

19. Дихайте животом: він повинен якомога сильніше розду-
тися, а потім увійти всередину і немов прилипнути до хребта.

20. Ляжте на спину. Роблячи видих, підніміть тулуб і нама-
гайтеся схопити руками стопи ніг. Затримайте дихання. По-
верніться у вихідну позицію. Повторіть.

21. Ляжте на живіт. Роблячи вдих, підніміть корпус і яко-
мога далі назад відкиньте голову.

22. Живіт. Роблячи удари животом, бийте ним різні об’єкти 
навколо себе.

23. Закладіть руки за голову. Своїми боками продовжуйте 
бити об’єкти навколо себе.

24. Попросіть кого-небудь потримати вас за талію. Відкиньте-
ся назад наскільки це можливо. Якщо робите вправу наодинці, 
просто покладіть руки на пояс і прогніться назад.

25. Встаньте на коліна і покажіть різні котячі рухи.
26. Таз. Зобразьте коня, що брикається.
27. Ляжте на спину. Бийте тазом по килиму.
28. Стоячи, одну руку покладіть на нижню частину живо-

та. Іншу руку закладіть за голову. Робіть непристойні рухи 
тазом.

29. Розставте ноги якомога ширше. Переносіть вагу по чер-
зі на ліву і праву ногу.

30. Завершення. Вільний танець. Спробуйте станцювати 
що-небудь своє, оригінальне.

Після закінчення виконання вправи учасники діляться 
своїми відчуттями, враженнями.
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Вправа «Нове місце»
Мета: при порушеннях душевної рівноваги під час стресо-

вих і емоційно-напружених станів.
Час: 20 – 25 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер звертається до учасників:
1. Зручно сядьте і зробіть два-три глибоких зітхання. Нада-

йте вашим очам можливість спокійно розглядати навколишні 
предмети або поступово закриватися…

А тепер подумайте, чи хотіли б ви пересісти в інше місце? 
Чи буде це місце праворуч, ліворуч, за вами? Чи буде воно 
вище або нижче місця, на якому ви зараз сидите?

Якщо у вас з’являється відчуття нового місця або відчуття 
руху до нього, трохи підніміть вашу голову. Подумки переміс-
тіться на нове місце, намагайтеся уявити максимально реально 
відчуття того, де ви знаходитесь, де знаходиться ваше тіло.

Подумки перемістившись у нове положення, ви розірвали 
вихідну єдність реального положення вашого тіла і вашого 
бачення-відчуття реального положення тіла.

А тепер, уявляючи, що ви на новому місці, злегка підні-
міть голову, повільно відкрийте очі і відчувайте реально всі 
подразники і предмети, які Вас оточують на новому місці. Не 
втрачаючи нових відчуттів, потягніться, як це робить кішка, 
що струшується від сну.

2. Щоб прискорити, закріпити і підсилити відчуття, злег-
ка піднімайте голову так, щоб побачити і відчути фізичну 
дистанцію між вашим новим місцем і фізичним тілом, на яке 
ви дивитеся. Все це повинно допомогти вам сказати про себе в 
третій особі: «Він сидить, скажімо, в дальньому кінці кімнати, 
на дивані, у трьох метрах від вікна і т. ін.».

Після цього ви можете подумати і сказати про себе (сидить 
тепер на новому місці): «Я перед вікном, ось край столу, круг-
ла лампа на столі і т. ін.».

3. Тепер з цього стану спробуйте подивитися на своє фізичне 
тіло і розширюйте огляд так, щоб побачити більше об’єктів у 
кімнаті.

4. Тепер додайте аудіально – звукові компоненти з наступ-– звукові компоненти з наступ- звукові компоненти з наступ-
ними словами: «З мого нового стану я сприймаю звуки, які 
можу чути».
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Після закінчення виконання вправи учасники діляться 
своїми відчуттями, враженнями.

Вправа «Перегляд стану тривожності»
Мета: для перегляду ситуації, що викликає тривожність.
Час: 20 – 25 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Промова тренера:
1. «Щоб здійснити перегляд свого стану тривожності, стре-

су, необхідно використати техніку хронологічного зворотного 
переходу зi стресового в нейтральний чи позитивний емоцій-
ний стан. Для цього треба уявити розвиток подій, як у фільмі, 
що прокручується у зворотному порядку, і запитати: «А що 
було до цього? А які кадри можна було побачити раніше? Які 
кадри передували моменту, що розглядається?»

У міру повернення назад до кульмінаційного кадру треба 
стежити за тим, щоб дихання було глибоким і повним.

Для розгортання перегляду необхідно спромогтися дати 
собі звіт: скільки буде потрібно кадрів (слайдів), скільки 
буде потрібно тимчасових етапів або змін місця розташу-
вання, поки ви повертаєтеся, рухаєтеся до ядра тривожної 
події.

2. На другому кроці необхідно стабілізувати дисоціацію, 
для чого треба уявити себе так, ніби ви можете бачити себе не-
наче з боку. Подумайте, як далеко та людина від вас? А ким є 
ви, коли дивитеся на неї? Чи є різниця між нею і вами?

3. Ви повинні дивитися на «того себе» з симпатією, з при-
хильністю, розуміючи, що в ситуації «до події» (тривожної) та 
людина робить краще, що тільки вона може.

4. Отже, ви вже знаєте, що з «ним» станеться, а «він» ще ні. 
Це неначебто ви стояли на даху будівлі і знали, що ось зараз 
станеться крах двох автомобілів, а потім би повільно, в подро-
бицях, по кадрах, бачили б це зіткнення, але не брали б у нім 
участі.

Погляньте на «того себе» зі свого стану дисоційованого спо-
стерігача і визначте, що «йому» буде потрібно, щоб успішно 
діяти в подальшій ситуації. Опишіть необхідні ресурси (зо-
внішні або внутрішні умови, які сприяють позитивному вирі-
шенню важкої і тривожної ситуації).
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Після цього ви уявляєте себе дисоційованим і передаєте 
«йому» ці ресурси (переконайтеся, що «він» може добре бачи-
ти вас в цьому застиглому кадрі-слайді).

Ви ясно уявляєте «його» візуальний образ, чуєте характер-
ні особливості «його» голосу і, якщо вважатимете за потрібне, 
можете подумки дотягнутися і доторкнутися до «нього» (мож-
на навіть уявити себе гумовим і здатним розтягнутися так, 
щоб торкнутися «його»). Продовжуйте спостерігати за «його» 
змінами, поки Ви передаєте «йому» ресурси (поради, підказ-
ки, дружні посмішки, або, навпаки, енергію, зібраність, рі-
шучість і т. ін.).

Ви передаєте «йому» ресурси і продовжуєте спостерігати за 
«його» змінами до тих пір, поки не побачите, що, приймаючи 
ресурси, «він» стає все більш готовий до реальної дії і, наре-
шті, досягає стану повної готовності діяти. Можливі наступні 
варіанти передачі ресурсів (допомоги):

а)  різноманітити спосіб передачі ресурсів, використовую-
чи візуально-зорові, аудіально-звукові і кінестетично-
органічні образи і відчуття;

б)  розширювати коло учасників, що передають ресурс, а 
також завжди можна включити, ввести іншу людину в 
схему дії (здійснивши дисоціацію).

5. Нарешті, досягається цільовий стан, такий, в якому 
«він» – в стані повної готовності діяти успішно в екстремально-
стресовій ситуації. Ви дисоційовані, тобто немов усунені від 
того, що відбуватиметься з «ним».

Дозвольте сценарію програватися кадр за кадром, і при цьо-
му Ви продовжуєте надавати «йому» деяку допомогу, передає-
те ресурси, а «він», отримуючи їх, досягає майже максималь-
но омріяної міри готовності діяти успішно у важкій ситуації.

Після цього ви спостерігаєте за тим, як «він» успішно ви-
конує дію і досягає бажаного стану».

Після закінчення виконання вправи обговорюються ре-
зультати по роботі з регуляції і опанування своєї поведінки у 
важких, напружених, стресових ситуаціях. Тренер відзначає, 
що певних результатів можна досягти на основі тієї системи 
вправ, які були запропоновані в даній роботі.
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Вправа «Повнота переживань»
Мета: навчитися концентруватися на стимулах, що сприй-

маються, і подразниках, віддаватися повноті переживань, від-
чути нове у власних почуттях і станах, що стають вашим ре-
сурсом.

Час: 20 – 25 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Вправа виконується в парах. «Попросіть партнера підго-

тувати продукти так, щоб ви не знали, чим саме він буде вас 
пригощати. А партнер має потурбуватися про досить широ-
кий вибір смаків, запахів, температур, текстур, форм, обсягів 
пропонованих вам страв.

Потім Ви закриваєте очі і партнер надає вам все, що він при-
готував (пригощає, годує, дає спробувати і т. ін.) будь-якими 
способами. Все це відбувається без слів, невербально. Ви при 
цьому можете видавати будь-які звуки, але не повинні промо-
вити ані слова».

Після виконання вправи тренер пропонує обговорити по-
чуття учасників. Він має звернути увагу на те, що вправа вико-
нується з повагою до партнера. Це надає можливості вислови-
ти один одному свої почуття чи зробити досвід своїх стосунків 
більш різноманітним і багатим.

Вправа «Професійні й особисті стани»
Мета: для зняття тривожності.
Час: 25 – 30 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер звертається до групи:
1. Пропоную пригадати й описати, як зазвичай довго ви є 

асоційованим, яке ваше оточення, які чинники збільшують 
чи зменшують стан асоційованості. Опишіть, де в домаш-
ніх умовах ви найсильніше відчуваєте стан «професійнос-
ті». Усе, що ви описали, можна вважати вашим методом і 
стилем особистого і професійного асоціювання в домашніх 
умовах.

2. Розкажіть (опишіть), як ви переключаєтесь від «профе-
сійного» до особистого стану, включаючи зміну одягу, місця 
з професійними матеріалами й інші значимі місця і предмети 
вашого домашнього ужитку.
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3. Якщо ви займаєтеся вдома професійною роботою, то на-
скільки постійно зберігається місце цих занять?

4. Чи збігаються, чи перетинаються місця вашого домашньо-
го відпочинку і домашніх занять професійною діяльністю?

5. Спробуйте визначити «найтривожніше» для вас місце (і час) 
і якщо ви випробовуєте тривогу, то краще провести деякий час 
роздумів і переживань саме в цьому спеціально встановленому 
місці. Якщо ви заведете собі такий звичай, то через деякий час 
відмітите, що віддаючись тривозі на «тривожному» місці, ви 
швидше і легше знижуєте рівень своєї тривожності».

Після виконання вправи тренер пропонує учасникам поді-
литися думками.

Вправа «Корабель»
Мета: для глибокої саморефлексії.
Час: 25 – 30 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер пропонує учасникам виконати таке завдання: «Уя-

віть великий корабель, який відчалює від берега. Вітер напо-
внює його вітрила і він рухається у відкрите море. Живо уя-
віть, як здіймаються вітрила і як ніс корабля розтинає хвилі. 
Відчуйте рушійну силу вітру і почуйте шум хвиль.

Тепер уявіть себе на кораблі. Ви біля штурвалу, перед вами 
відкрите море. Вода іскриться на сонці, і ви ледве розрізняєте 
далеку лінію горизонту, де сходяться море і небо.

Ви відчуваєте запах моря і вітер, що б’є в обличчя. Руками 
ви відчуваєте дерев’яну поверхню штурвалу. Ви повертаєте 
штурвал то вправо, то вліво, відчуваючи свою владу над ко-
раблем. Зосередьтесь на своїй здатності направляти корабель 
в будь-якому напрямку. Управління ним не вимагає від вас 
зусиль, і кожне ваше рішення негайно втілюється в дію. Ви 
відчуваєте, що корабель вам підвладний.

Усвідомлюйте це відчуття влади, панування, виявляючи 
різні його відтінки, а потім хай образ згасне».

Після закінчення виконання вправи учасники обмінюють-
ся думками, враженнями, почуттями, переживаннями.
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Вправа «Стійкість нервової системи»
Мета: для профілактики стресів і зняття психологічних 

перевантажень.
Час: 25 – 30 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Тренер звертається до учасників: «У наш нелегкий час усім 

треба вміти протистояти стресам та іншим психологічним пе-
ревантаженням. Надмірний прояв емоцій очікує нас навіть в 
іграх. Тому потрібно налаштувати свою нервову систему на 
врівноваженість і стійкість. Витримка і самовладання необ-
хідні усім і ведучому також. Мати залізні нерви – мрія кож-
ного тренера. Коли ведучий робить усе спокійно, розмірено, 
упевнено, життєрадісно, бадьоро, без втоми – це все переда-
ється і його підлеглим. Щоб досягти цього, можна скориста-
тися самонастроєм на спокій і холоднокровність. Для цього 
потрібно розслабитися і вимовити з закритими очима кілька 
уявних фраз із настроєм на спокій, витримку, самовладання. 
Які слова використовувати – вам допоможе інтуїція і фанта-
зія, але, якщо скористатися якимось уявним ідеалом, поста-
ратися вжитися в цей образ, то ви зможете відкрити очі і по-
дивитися на світ уже перетвореним поглядом. Будь ласка.

Якщо ще відчувається перезбудження, втома, підвищена 
нервозність, добре виконати наступну вправу. Потрібно роз-
слабитися з закритими очима і подумки налаштуватися на 
зміцнення своєї нервової системи. Відчуйте, як збільшують-
ся ваші енергетичні ресурси, як до вас повертаються врівно-
важеність, мобілізуються необмежені резерви, нерви здоро-
вішають, міцніють, ніби стають металевими. Ви непохитно 
зберігаєте веселий, життєрадісний настрій і прекрасне само-
почуття. Зростає фізична витривалість, серце стає здоровим, 
богатирським. У всьому тілі нерви молоді, стійкі, міцні, спо-
кійні. Мислення стає ясним, оригінальним. Енергія б’є клю-
чем. Організм вимагає швидких, енергійних дій. Вам тепер 
байдужі усілякі навантаження».

Вправа «Людина-стресор»
Мета: для аналізу стресорів.
Час: 25 – 30 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб. 
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Тренер звертається з промовою до учасників: «Поряд 
з приємними, вдалими, радісними подіями життя, буває 
і так, що ми зазнаємо невдачі, здійснюємо професійні чи 
людські помилки. Спогади про ці невдачі і помилки нерідко 
повертаються до нас, турбують, спонукають шукати більш 
правильні, справедливі та успішні рішення. Це означає, 
що ми стихійно прагнемо зробити перегляд своєї поведін-
ки в тому або іншому невдалому епізоді. Розглянемо пси-
хологічну стратегію і техніку виконання перегляду. Нашу 
пам’ять, що вражена емоційно-значущими і стресовими 
станами, можна порівняти з кінострічкою, на якій кожен 
кадр (слайд) значущої події хоча б скількись відрізняється 
від інших, сусідніх кадрів. Дуже важливо, який саме кадр 
(слайд) спливає у свідомості першим, щоб нагадати про цей 
тривожний епізод. Спостереження показують, що більшість 
людей називають кадр, що безпосередньо передує кульміна-
ції тривожної події».

Потім тренер пропонує групі виконати наступні вправи:
1. Учасники сеансу тренування розбиваються на пари. 

Кожен з них пригадує дуже сильний і позитивний стан з 
минулого досвіду і потім показує, як він виглядає (цей стан 
будемо називати «ресурсне коло», або «ресурси»).

2. Потім пари учасників групуються в четвірки, у кожній з 
яких виділяються такі ролі: учитель, помічник і два актори, 
що грають учнів (колег, начальників, батьків).

3. Помічник відводить учителя від акторів і просить при-
гадати людину, чий зовнішній вигляд, тон голосу, положен-
ня тіла або фрази можуть негайно викликати погіршення на-
строю (тобто викликати брак «ресурсів»), раптовий, гострий 
стрес.

4. Коли вчитель пригадав людину, що викликає стресовий 
стан, він повертається до акторів і намагається показати (зо-
бразити) цю людину-стресора.

5. Тепер актори віддзеркалюють поведінку людини-
стресора, а помічник спостерігає за вчителем. Як тільки вчи-
тель «зачеплений» копіюванням акторів, помічник відразу 
ж відводить його в сторону, а актори припиняють грати роль 
стресора.
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6. Потім учитель робить додатковий крок у встановлене рані-
ше місце, що відповідає «ресурсному колу». Помічник нагадує 
йому зробити один вдих, потім другий і ще кілька.

7. Учитель продовжує стояти осторонь від акторів, але ро-
бить крок з кола (залишаючи там «ресурси») і потім підходить 
близько до акторів.

8. Актори відразу ж демонструють поведінку, що пригнічує 
і дратує вчителя.

9. Учитель дивиться на гру акторів, але як тільки він знову 
відчуває напругу, то знову відходить від акторів (вони, зви-
чайно, зупиняються) і повертається в «ресурсний стан». По-
мічник нагадує йому зробити два-три вдихи, потім питає, 
де, в якій частині тіла, організму він відчуває початкову 
напругу. Учитель повинен показати її або сказати, де вона 
знаходиться.

10. Учитель знову стоїть перед акторами і досить довго, так, 
щоб відчути не тільки первісну напругу, але і подальшу.

11. Як тільки вчитель відчує другу напругу, він відходить 
від акторів (як він зробив у кроці 9), йде до позитивного «ре-
сурсного кола» і робить два-три глибокі вдихи. Помічник за-
питує, чи відчуває він другу напругу в тому ж місці, що й ра-
ніше, або в іншому місці. Зазвичай людина визначає первісне 
місце десь між десятим і п’ятнадцятим кроком (що підтвер-
джує здатність мозку екрануватися подіями, що відбувають-
ся, і втрачати контакт з тілом).

Призначення даної вправи полягає в тому, щоб дати мож-
ливість вчителю в ослабленій формі пережити минулий стре-
совий досвід і, зафіксувавши зміну місця напруги, привести 
його до висновку, що тепер він може витримати зустріч зі 
стресором навіть без звернення до «ресурсного кола».
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Програма тренінгової зустрічі 
позитивного самовиховання і впевненої поведінки

Пагава Оксана Володимирівна,
доцент кафедри педагогіки та психології 

Луганського ОІППО,
кандидат психологічних наук

Завдання:
– відпрацювання навичок упевненої поведінки і саморегуляції;
– всебічний аналіз сильних і слабких сторін особистості 

учасника, спрямований на формування відчуття внутрішньої 
стійкості і довіри до самого себе;

– оволодіння психотехнічними прийомами, спрямованими 
на створення позитивного образу «Я».

Тривалість: 4 – 5 годин.

Хід заняття

Вправа «Три імені»
Мета: розвиток саморефлексії, формування установки на 

самопізнання.
Час: 20 – 25 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Кожному учаснику видається по три картки. На картках 

потрібно написати три варіанти свого імені (наприклад, як вас 
називають родичі, колеги і близькі друзі). Потім кожен член 
групи представляється, використовуючи ці імена і описуючи 
той бік свого характеру, який відповідає цьому імені, а мож-
ливо, став причиною виникнення цього імені.

Вправа «Хвастощі»
Мета: створення умов і формування навичок саморозкрит-

тя; вдосконалення навичок групового виступу.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Учасники сідають у велике коло і отримують завдання (час для 

підготовки 2 – 3 хвилини). «Кожен повинен похвалитися перед 
групою якою-небудь своєю якістю, умінням, здатністю, розповісти 
про свої сильні сторони – про те, що він любить і цінує в собі».
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На виступ відводиться 1 хвилина.
Після закінчення всіх виступів група обговорює відчуття, 

що виникли в процесі виконання вправи. 

Вправа «Контраргументи»
Мета: створення умов для саморозкриття; вміння вести 

полеміку і контраргументацію.
Час: 40 – 50 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Кожен член групи повинен розповісти іншим учасникам 

про свої слабкі сторони – про те, що він не приймає в собі. Це 
можуть бути риси характеру, звички, які заважають у житті, 
які хотілося б змінити.

Решта учасників уважно слухають і після закінчення ви-
ступу обговорюють сказане, намагаючись привести контр-
аргументи, тобто те, що можна протиставити зазначеним 
недолікам або навіть показуючи, що наші слабкості в одних 
випадках, стають нашою силою в інших.

Вправа «Загальна увага»
Мета: розвиток вміння поєднати вербальні і невербальні 

засоби спілкування; формування навичок акцентування ува-
ги оточуючих за рахунок різних засобів спілкування.

Час: 15 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Усім учасникам гри пропонується виконати одне і те ж про-

сте завдання. Будь-якими засобами, не вдаючись до фізичних 
дій, потрібно привернути увагу оточуючих. Завдання усклад-
нюється тим, що одночасно його виконують всі учасники, об-
говорюються підсумки: кому вдалося привернути до себе ува-
гу інших і за допомогою яких засобів.

Вправа «Прорвися в коло»
Мета: стимуляція групової згуртованості; зняття емоцій-

ної напруги.
Час: 15 – 20 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Члени групи беруться за руки і утворюють замкнуте коло. 

Перед цим ведучий, за підсумками минулих занять, визначає 
для себе, хто з членів групи відчуває себе найменше включе-
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ним до групи, і пропонує йому першим включитися у вико-
нання вправи, тобто прорвати коло і проникнути в нього. Те ж 
саме може виконати кожен учасник. 

Вправа «Затиск»
Мета: зняття психофізіологічних «затисків» і формуван-

ня прийомів релаксації стану.
Час: 20 – 25 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Учасники сідають у свідомо незручну позу. При цьому в 

певних м’язах або суглобах виникає локальне напруження, 
«затиск». Необхідно протягом декількох хвилин точно виді-
лити область затиску і зняти його, розслабитися.

Учасники діляться своїми враженнями і відчуттями.

Вправа «Невпевнені, впевнені і агресивні відповіді»
Мета: формування адекватних реакцій в різних ситуаці-

ях; «трансактний аналіз» відповідей і формування необхід-
них «рольових» прибудов.

Час: 40 – 50 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб.
Кожному члену групи пропонується продемонструвати в 

заданій ситуації невпевнений, упевнений і агресивний типи 
відповідей. Ситуації можна запропонувати наступні:

–  Друг розмовляє з вами, а ви хочете піти.
–  Ваш товариш влаштував вам зустріч з незнайомою лю-

диною, не попередивши вас.
–  Люди, що сидять позаду вас в кінотеатрі, заважають вам 

гучною розмовою.
–  Ваш сусід відволікає вас від цікавого виступу, задаючи 

дурні, на ваш погляд, запитання.
–  Колега каже, що ваша зачіска не відповідає зовнішньо-

му вигляду працівника вашої організації.
–  Друг просить вас позичити йому вашу якусь дорогу річ, 

а ви вважаєте його людиною не акуратною, не зовсім від-
повідальною.

Для кожного учасника використовується тільки одна ситу-
ація. Можна розіграти дані ситуації в парах. Група повинна 
обговорити відповідь кожного учасника.
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Вправа «Перебільшення або повна зміна поведінки»
Мета: формування навичок модифікації і корекції поведінки на 

основі аналізу розігруваних ролей і групового розбору поведінки.
Час: 25 – 30 хвилин.
Кількість учасників: 6 – 14 осіб. 
Це рольова гра, в якій членам групи дається можливість 

програти свої внутрішньоособистісні конфлікти. Розігруван-
ня ролей використовується для розширення усвідомлення по-
ведінки і можливості її зміни.

Учасник сам вибирає небажану особисту поведінка, або група 
допомагає йому вибрати поведінку, яка ним не усвідомлюється.

Якщо член групи не усвідомлює цієї поведінки, він повинен 
перебільшити її. Наприклад, боязкий член групи повинен го-
ворити гучним авторитарним тоном, постійно вихваляючись. 
Якщо ж учасник усвідомлює поведінку і вважає її небажаною, 
він повинен повністю змінити її. На розігрування ролей кож-
ному дається 5–7 хвилин. Потім всі учасники діляться своїми 
спостереженнями і відчуттями.

Підбиття підсумків роботи групи
В кінці заняття підбиваються загальні підсумки всіх етапів зустрі-

чі. Початку дискусії передує обмін запитаннями-відповідями, список 
запитань складається групою. Приблизний список запитань:

– У чому для мене виражаються труднощі самопізнання, 
самосприйняття?

– Які слова або словосполучення я кажу собі при цьому?
– Що я при цьому відчуваю?
– Що перешкоджає мені самореалізуватися?
Пропонується уникати повторень і надмірно узагальнених, 

мало диференціюючих запитань-відповідей, мовних штампів, 
стереотипних висловлювань. При відповідях можливі зустріч-
ні прояснюючі запитання:

– Що саме ти маєш на увазі?
– Які прояви ти маєш на увазі? Після закінчення дискусії доцільно 

провести творчу завершальну комплексну письмову (або усну)  аналі-
тичну роботу (10 – 15 хвилин), з відповідями на дві групи запитань:

1.  Що мені вдалося (не вдалося) досягти в ході зустрічі;
2.  Що сподобалось (не сподобалось) в ході зустрічі при вза-

ємній (з тренером) рефлексії отриманих відповідей.


