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1.  ВСТУП 

 

Головним завданням центру є забезпечення права громадян України на 

професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей з метою 

задоволення потреб економіки у кваліфікованих кадрах. 

Проголошена в нашій Країні, інноваційна модель розвитку суспільства потребує 

висококваліфікованої робочої сили, професійно мобільних, конкурентоспроможних 

працівників. Звідси випливає головне завдання для системи ПТНЗ в цілому - 

забезпечення економіки держави висококваліфікованими, грамотними кадрами, які б 

далі мали змогу долучитися до сучасних інтегрованих процесів, характерних для 

глобалізованого світового співтовариства. Від того, наскільки повно та ефективно 

реалізуються потенційні можливості особистості, залежать темпи і якість розвитку 

соціальних та економічних умов життя українського суспільства. 

На жаль, надзвичайні ситуації є частиною нашого повсякденного життя. В 

Україні відбуваються трагічні події. Частина України окупована, люди втрачають 

будинки, близьких, виявляються відірваними від сім'ї і звичного оточення або стають 

свідками насильства, руйнувань і смерті. Окремі люди, сім'ї і цілі спільноти можуть 

бути переміщеними  з тимчасово окупованої території України, районів проводення 

антитерористичної операції  та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення.  

Будь-який стрес чи криза може негативно вплинути на подальше життя 

особистості та її родини. Щоб подолати наслідки шоку, стрессу, чи набутих людиною 

психологічних травм, інших негативних явищ, що руйнують особистість, необхідно  

організувати роботу практичного психолога в навчальному закладі  так, щоб учень, 

який пережив стресову ситуацію, зміг отримати допомогу для вирішення життєвих 

проблем та  реалізуватися в повному обсязі своїх можливостей. Кожна критична 

ситуація, в яку потрапляє людина, викликає у неї нервове напруження, що обумовлює 

різноманітні порушення здоров‘я.  

Учні з числа осіб, які стали свідками загибелі чи смерті рідної людини, 

страждають найбільше, навіть якщо вони дізнаються про ці події пізніше. На сьогодні, 

присутні всередині збройного конфлікту неповнолітні, частіше самі стають жертвами 

насильства.  

Отже, трагічні обставини загострюють реакцію людини на навколишній світ та 

сприйняття людей, з якими вона живе, працює,  навчається та  спілкується, впливають 

на розвиток особистості, сприйняття інформації  навчального процесу. 

Для постраждалих в АТО та їх сімей в першу чергу важливі соціальні послуги - це 

виплати, пільги та отримання матеріальних благ. Але  все це є важливим, якщо 

паралельно відбувається робота з особою та її родиною з метою допомогти знайти 

вихід з кризи та психологічно реабілітувати людину. Зокрема це стосується учнів та їх 

сімей які змушені були переселитись в інші населенні пункти, які втратили близьких, 

або мають рідніх, які перебувають у полоні тощо.  

Складність ситуації на сьогоднішній день полягає у тому , що протистояння 

продовжується і складно передбачити час та спосіб його завершення. Це посилює у 

людині тривожні та стресові стани, страхи, емоційні всплески, гнів, роздратування, 

посттравматичні психічні розлади та розчарування  в суспільстві. 

Враховуючи складну ситуацію в Украіні постало питання в необхідності, 

практичними психологами навчальних закладів в своєй діяльності застосовувати  

іноваційні технології у адаптації постраждалих в зоні АТО та їх сімей.  
 

2. ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У 

АДАПТАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕНИХ УЧНІВ З ЗОНИ АТО 
 

2.1. Вплив масово травмованих подій на на психосоціальний розвиток учня. 
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Останнім часом багато подій, що носили «масово травматичний характер», 

випало на історію України, які спричинили психосоціальні травми богатьом Українцям: 

Майдан, збройні конфлікти, окупація територій, Продовжуються бойові дії в Донецькій 

і Луганській областях, не зменшується потік біженців з окупованих територій України. 

Десятки тисяч людей змушені покинути свої домівки і тимчасово переміститися в інші 

регіони нашої держави. За останніми даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 

230 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Є сім’ї, що втратили житло, своїх 

близьких, є поранені. 

За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою Дитячого 

Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже більше половини дітей віком 13-18 

років стали безпосередніми свідками подій, що пов’язані з війною. 13 % бачили танки 

та іншу військову техніку, 22 % бачили бої та сутички, 15 % побиття знайомих людей, 

5% стали свідками погроз застосування зброї. Декілька підлітків з опитаних бачили 

вбитих і поранених, 43% дітей віком 13-18 років відчували страх, коли ставали 

свідками вищеописаних подій. 

На даний час в системі ПТНЗ навчається багато учнів які є переміщеними  з 

тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної 

операції  та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення.  
Такі події у тій чи іншій мірі впливають на кожного, проте спектр можливих 

реакцій і емоцій вельми широкий. Багато хто відчуває себе враженим, вибитим з колії 

або не розуміє  що відбувається. Учні відчувають страх або тривогу, можуть впасти в 

заціпеніння або апатію. Деякі проявляють слабкі реакції, інші – важчі. Проте 

можливості пристосування (психологічні, фізіологічні, соціальні) до таких умов рано 

чи пізно вичерпуються, що сприяє зростанню посттравматичних стресових розладів 

(ПТСР). На те, як реагує людина, впливає безліч факторів, у тому числі: характер і 

тяжкість пережитої події; перенесені травмуючі події в минулому; наявність сторонньої  

підтримки в житті; фізичне здоров'я; наявність у людини або в його родині розладів 

психічного здоров’я (у тому числі в минулому); культурні корені і традиції. У кожного 

є свої сили і можливості, які допомагають впоратися з життєвими проблемами. Разом з 

цим, як показує досвід, ті які вважають, що їм надали хорошу соціальну підтримку, 

після кризи краще справляються з труднощами, ніж ті, хто вважає, що їм допомогли 

недостатньо. Тому так важливо надання коректної першої допомоги. 

Кризові події руйнують звичний світ підлітків, який складається зі знайомих і 

близьких людей, звичного середовища перебування і життєвого устрою, що давали їм 

відчуття власної безпеки. Постраждалі від кризи, схильні до ризику сексуального 

насильства, жорстокого поводження та експлуатації, що частіше зустрічаються під час  

хаотичної обстановки при масштабних кризових ситуаціях.  

Упродовж останніх десятиліть досвід травматизації у підлітків перебуває у 

фокусі інтенсивних наукових досліджень, і на сьогодні відомо доволі багато про 

негативний вплив травматизації на психологічний розвиток та на формування 

центральної нервової системи. Досвід хронічної травматизації веде до формування 

відчуття постійної загрози, що переводить  мозок у стан постійного очікування на 

небезпеку. У разі розвитку травми джерелом небезпеки є ті особи, до яких природно 

така молода людина повинна б мати прив’язаність, які б мали задовольняти її емоційні 

та біологічні потреби, бути джерелом безпеки. Тому, як не парадоксально, джерело 

безпеки стає водночас джерелом небезпеки, що веде до формування дезорганізованої 

моделі прив’язаності. Поведінка такого учня дезорганізовується між полярно 

протилежними сприйняттями наприклад особи батьків: «я боюся тебе/я прагну твоєї 

любові», «я потребую тебе/я ненавиджу тебе» тощо. 

Такі протилежні досвіди не можуть цілісно інтегруватися у головному мозку – 

відповідно психобіологічні системи мозку так само дезорганізовуються, і в психіці 

особистості, починають співіснувати окремі «частки» її досвіду: частка, яка уникає 
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стосунків, і частка, яка прагне стосунків, частка, яка переживає злість, і частка, яка 

переживає страх, частка, яка пам’ятає досвід скривдження, і частка, яка нічого не 

пам’ятає і т. п. Таке розщеплення спостерігаються як  емоційному житті учня, так і в 

його пам’яті, поведінці, тілесному функціонуванні.  

Повторний, часто непередбачуваний характер травматичних подій веде до 

формування у підлітка «очікування на напад» – його тіло постійно «мобілізоване», у 

стані хронічного стресу, концентрація гормонів стрессу (норадреналіну та 

глюкокортикоїдів) також підвищена, що призводить до нейрогормональних порушень, 

дисрегуляції біологічних функцій (сон, їжа, виділення тощо), пригнічення функцій 

імунної системи, психосоматичних захворювань. 

Пам’ять про травматичні події не може належним чином організуватися, 

інтегруватися. Частини пам’яті можуть бути «дисоційовані» – немов приховані за 

кулісами – і тоді має місце амнезієя, інші частини пам’яті некеровані: вони можуть 

переживатися учнем знову і знову. Коли внутрішній світ такого учня переповнений 

такими болючими спогадами, фрагментами травматичної пам’яті, це немов жити у 

замку, в підземеллі якого живуть привиди, які переслідують його господаря. Життя у 

такому «замку» стає дуже дезорганізованим – керувати увагою, належним чином 

організовувати свою поведінку відповідно до цілей стає дуже складно. Рівень 

сприйняття навчального матеріалу дуже низький. Дезорганізація психічного життя, 

дезінтеграція систем мозку призводять до порушень планування, керування увагою, 

самоорганізації поведінки, порушень контролю імпульсів тощо. Це не дає можливості 

сосередитись під час виробничого навчання, практичних заняттях в майстерні та на 

придприємстві. Підкіркові відділи мозку, що відповідають за тривогу, реакції 

втечі/нападу постійно активовані, що робить реакції учня на стимули зовнішнього світу 

дисрегульованими. Підліток сприймає небезпеку там, де її нема, він реагує нападом, 

агресією або ж страхом/втечею, реакцією замри/«відключись» на відносно нейтральні 

події. Очікування нападу/небезпеки веде до тотальної недовіри, сприйняття інших 

людей, педагогів, майстрів, батьків, учнів виключно як джерела небезпеки та 

скривдження. Учень приписує іншим негативні мотиви, очікує від них агресивної 

поведінки, продовження скривдження, йому важко повірити, що наміри, ставлення 

людей можуть бути іншими. 

В особливо тяжких випадках, коли скривдження було надто багато і коли не 

було жодної доброї близької людини, щоб підліток міг зрозуміти, що у світі, крім 

ненависті та скривдження, є ще щось інше, у нього може сформуватися відчуття, що 

насильство й скривдження є нормою стосунків. Тому він може почати сам кривдити 

інших, зокрема слабших, або ж приймати пасивну роль жертви – як у цьому віці, так і в 

дорослому. Досвід скривдження, травматизації переповнює внутрішній світ учня 

почуттями страху, сорому, злості, провини, образи, самотності тощо. Ці почуття 

постраждалий не може самостійно інтегрувати, відповідно вони можуть бути 

«витіснені» (тоді спостерігаємо емоційне оніміння, беземоційність), або ж проявлятися 

поведінковими реакціями, бурхливими викидами їх «назовні» у формі нападів люті, 

плачу тощо. Спробами регуляції почуттів можуть стати мастурбація, 

самопошкоджуюча поведінка, з часом – алкоголь, наркотики та інші, більш «дорослі» 

способи регуляції почуттів. 

Досвід хронічної травматизації, спричиняючи численні нейробіологічні 

порушення та негативно впливаючи на психосоціальний розвиток учня, робить його 

схильним до вторинного розвитку ряду психіатричних розладів, в дорослому віці, 

зокрема поведінкових розладів, афективних (депресії, суїцидальності), тривожних, 

зловживання психоактивними речовинами, розладів особистості, харчової поведінки 

тощо. 

Те, як такі учні реагують на труднощі кризи, залежить від того, як взаємодіють з 

ними їхні батьки, піклувальники, педагоги, майстри, спеціалісти, інші учні. Підлітки 
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можуть «нічого не відчувати», вважати, що вони відрізняються від своїх ровесників або 

ізольовані від них, можуть здійснювати ризиковані вчинки або проявляти негативізм. 

Члени сім'ї, батьки й опікуни – важливе джерело захисту та емоційної підтримки 

для учнів. Але дуже часто учні, розлучені зі своїми близькими, під час кризового події 

виявляються в незнайомому місці, в оточенні незнайомих людей, де вже самі 

відповідальні за себе та свої дії. Вони часто сильно налякані і не в змозі правильно 

оцінити ризик і навколишні їх небезпеки. Такі учні в першу чергу потребують турботи 

з боку всіх працівників навчального закладу. Вони особливо потребують захисту. 

Сумні події нашого життя також пробуджують найкращі людські ресурси, 

зокрема ресурси співчуття, підтримки, взаємодопомоги серед молоді. Таке відношення 

учнів  в центрі один до одного  може допомогти у адаптації постраждалих  в зоні АТО, 

які пережили трагічні події.  

Однак не кожна людина, яка пережила кризову подію, потребує психологічної 

допомоги або прагне її отримати. Не можна нав'язувати допомогу тим, хто її не бажає, 

але завжди можно создати умови безпеки та треба бути з тими, хто, захоче отримати 

підтримку.  

 

2.2. Мета та основне завдання роботи практичного психолога в навчальному 

закладі  щодо допомоги учням переміщеним з зони  АТО 
Мета роботи практичного психолога в навчальному закладі, це створення та 

збереження здорового, позитивного мікроклімату в педагогічному та учнівському 

колективі, серед учнів та їх батьків  
 

Основні завдання роботи  практичного психолога центру щодо допомоги учням 

переміщеним з зони  АТО 

 Приділяти увагу учням-переселенцям; підліткам із сімей, в яких є загиблі 

(рідні, близькі, друзі, знайомі); учням, чиї родичі знаходяться на військовій 

службі.  

 Скласти список, проводити спостереження; 

 Надати першу психологічну допомогу (при необхідності); 

 Надати екстрену психологічну допомогу в гострому стресовому стані (або ще 

називають гострому стресовому розладі (ГСР), при необхідності; 

 Надати психологічну допомогу в подаланні стресового стану;  

 Провести роботу щодо зниження рівня тривожності;  

 Провести роботу з педагогічним та учнівським колективом, батьками щодо 

створення  позитивного мікроклімату в оточені учня. 

 Допомогти адаптуватися до нових умов проживання та навчання. 

 

2.3. Перша психологічна допомога 

Перша психологічна допомога (ППД) призначена для підтримки тих, хто щойно 

постраждав,  або поточної важкої кризової події. Можна надати ППД, коли 

вперше встановлюєш контакт з учнем, який перебувають у стані дистресу. Зазвичай це 

відбувається під час або відразу після події, але учень може потребувати допомоги та 

підтримки протягом тривалого часу – через кілька днів або тижнів, в залежності від 

того, як довго тривала подія і на скільки травмуючою вона була.  

Перша психологічна допомога (ППД) – це сукупність заходів 

загальнолюдської підтримки та практичної допомоги учням, які відчувають 

страждання і потребу. 

ППД – не передбачає детального обговорення, аналізу чи встановлення 

хронології та суті подій, які викликали стан дистресу. 

ППД включає: 
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 ненав'язливе надання практичної допомоги та підтримки; 

 оцінку потреб і проблем; 

 надання допомоги у задоволенні нагальних потреб (наприклад, таких як їжа, 

житло, інформація); 

 вміння вислуховувати учня, але не примушуючи його говорити; 

 вміння втішити і допомогти учню заспокоїтися; 

 надання допомоги в отриманні інформації, встановленні зв'язку з відповідними 

службами і структурами соціальної підтримки; 

 захист від подальшої шкоди. 

Завдання ППД: 

 формувати відчуття безпеки, зв'язку з іншими людьми, спокою і надії; 

 сприяти доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки; 

 зміцнювати віру в можливість допомогти собі. 

Стани, при яких недостатньо лише надання ППД та у яких учень потребує 

негайної професійної допомоги: 

 важкі травми, що загрожують життю та вимагають екстренної медичної 

допомоги; 

 зміни в психічному стані, який не дозволяє особам самостійно піклуватися про 

себе; 

 стан, у якому підліток може заподіяти шкоду собі; 

 стан, у якому підліток може заподіяти шкоду іншим. 

Необхідно  дотримуватися наступних принципів надання ППД:  

Захищати: 

Безпеку  Уникати дій, які можуть поставити учня під загрозу 

подальших травмуючих впливів. 

 Робити все можливе для того щоб захистити учня від 

фізичної та психологічної травми. 

Гідність  Ставитися до учня з повагою, згідно загальноприйнятих 

культурних і соціальних норм. 

Права  Переконатися, що допомога надається справедливо, без 

дискримінації. 

 Допомагати учню відстоювати свої права і отримувати 

необхідну підтримку. 

 Діяти в інтересах учня, який потребує допомоги. 

 Етичні правила надання ППД Пропонуються наступні етичні правила 

«потрібно» і «не потрібно», які допоможуть уникнути заподіяння учню подальшої 

шкоди, надати максимально можливу допомогу.  

ПОТРІБНО НЕ ПОТРІБНО 

Бути чесним і гідним довіри. Давати оцінки вчинків і переживань учня. 

Поважати право учня самостійно  

приймати рішення. 

Давати неправдиві обіцянки чи 

повідомляти недостовірні відомості 

Усвідомити і відкинути власні 

упередження і забобони. 

Примушувати людину розповідати  про 

те, що з нею сталося. 

Чітко дати учню зрозуміти, що, навіть, 

якщо він  відмовляться від допомоги 

зараз, він може звернутися за нею згодом 

Нав'язувати свою допомогу, вести себе 

настирливо і нахабно.  

Дотримуватися конфіденційності і не 

допускати необгрунтованого 

поширення отриманих від учня анкетних 
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даних та відомості особистого характеру 

Враховувати особливості культурних 

традицій і вірувань, віку та статі особи 

Ефективне спілкування.  

Учні, які пережили кризову подію, можуть перебувати в пригніченому стані, 

відчувати тривогу або сум'яття.  Зберігаючи спокій і проявляючи розуміння, треба 

допомагати учню пережити стресс, відчути себе в безпеці, відчути, що його захищають, 

розуміють, поважають і піклуються про нього належним чином. Учень, що пережив 

стресову ситуацію, можливо, захоче розповісти, що з ними сталося. Вислухати чиюсь 

розповідь – це вже велика підтримка. Однак важливо не примушувати учня розповідати 

про пережите. Деякі підлітки не хочуть говорити про те, що сталося, або про свої 

особисті обставини. При цьому для них може бути важливо, щоб хтось просто був 

поруч, нехай і мовчки. Треба сказати їм, що підтримка буде поблизу, якщо вони 

захочуть поговорити. Не можна казати занадто багато, треба надати учню побути в 

тиші. Можливість трохи помовчати дасть йому перепочинок і може підштовхнути  

поділитися  своїми переживаннями, якщо він того забажає.  

В розмові важливо слухати: очима, демонструючи пильну увагу; вухами, щоб 

дійсно почути, що саме турбує учень; серцем, із співчуттям і повагою.  

Якщо у учня виникає відчуття нереальності того, що відбувається, відірваності 

від оточення, тоді для відновлення контакту з навколишнім середовищем і 

самовладання, необхідно попросіть його: впертися ногами в підлогу; допомогти йому 

поплескати пальцями або руками по своїх колінах; звернути його увагу на будь-які 

нейтральні предмети, які оточують його навколо, і він може побачити, почути чи 

помацати; попросити розповісти, що він бачить і чує; попросити його зосередитися на 

своєму диханні і дихати повільно. 

Три основних оперативних правила надання першої психологічної допомоги –

 дивитися, слухати і направляти. Ці правила допомагають оцінити кризову ситуацію, 

знайти підхід до учня який переміщений з зони АТО, зрозуміти його потреби та надати 

практичну допомогу та інформацію. 

Учням які постраждали  в зоні АТО з важким або тривалим дистрессом може 

знадобитися більш серйозна підтримка, ніж ППД, особливо якщо вони не можуть 

справлятися з повсякденними побутовими обов'язками або представляють небезпеку 

для себе або оточуючих.  

 

2.4. Екстрена психологічна допомога при подаланні  стресового стану у учнів 

переміщенних з зони АТО 

Екстрена психологічна допомога надається учням в гострому стресовому стані 

(або ще називають гострому стресовому розладі (ГСР). Це стан являє собою 

переживання емоційної та розумової дезорганізації. У потерпілого в надзвичайній 

ситуації можуть з'являтися реакції, викликані травмою – емоційним шоком такі 

як: страх, апатія, ступор, рухове збудження, агресія, нервове тремтіння, плач, істерика, 

паніка тощо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРЕННЯ Й 

ГАЛЛЮЦИНАЦІЇ 
 

Ознаки марення: неправильні уявлення 

або умовиводи, у помилковості яких 

потерпілого неможливо переконати. 

 

Ознаки галюцинацій: потерпілий сприймає 

об'єкти, які в цей момент не впливають на 

відповідні органи почуттів (чує голос, бачить 

людей, почуває щось, чого немає насправді) 
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Якщо учня залишити без підтримки й не допомоги в такому стані, то апатія може 

перерости в депресію (важкі й болісні емоції, пасивність поведінки, почуття провини, 

відчуття безпорадності перед життєвими труднощами, безперспективність і т.ін.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перша допомога 
До прибуття фахівців, стежте за тим, щоб потерпілий не зашкодив собі й 

оточуючим. Заберіть від нього предмети, що можуть представляти  потенційну 

небезпеку. Переведіть потерпілого у відокремлене місце, не залишайте його 

наодинці. Говоріть з постраждалим спокійним голосом. Погоджуйтеся з ним, не 

намагайтеся його переконати. Потрібно пам’ятати, що у такій ситуації переконати 

потерпілого неможливо. 

 
АПАТІЯ 

 

Ознаки: байдужне відношення до 

навколишнього, млявість, загальмованість, 

мова повільна, з великими паузами. 

 

Перша допомога 
Поговоріть з учнем. Задайте йому кілька простих запитань. «Як тебе звуть?», «Як 

ти себе почуваєш?», «Хочеш їсти?» і т.п. Проведіть підлітка до місця відпочинку, 

допоможіть зручно влаштуватися. Візьміть учня за руку або покладіть свою руку 

йому на чоло. Дайте учню поспати або просто полежати. Якщо немає можливості 

відпочити, то більше говоріть з ним, залучаючи його до будь-якої спільної 

дільності. 

 

Апатія може виникнути після тривалої напруженої, 

але безуспішної діяльності; або в ситуації, коли учень терпить 

серйозну невдачу, перестає бачити сенс свого навчання, 

діяльності. Навалюється відчуття втоми, таке, що немає 

бажання ані рухатися, ані говорити: рухи й слова даються на 

превелику силу. У душі – порожнеча, незмога навіть на прояв 

почуттів. У стані апатії учень може перебувати від декількох 

днів до декількох тижнів. 

 

СТУПОР 

 Ознаки: різке зниження або відсутність 

довільних рухів і мови, відсутність реакції на 

зовнішні подразники (шум, світло, дотики), 

«заціпеніння» у певній позі, стан повної 

нерухомості. 

 

Перша допомога 
Зігніть потерпілому пальці на обох руках і пригорніть їх до підстави долоні. 

Більші пальці повинні бути виставлені назовні. Кінчиками великого й 

вказівного пальців масажуйте учню точки, розташовані на чолі, над очима 

рівно посередині між лінією росту волосся й бровами, чітко над зіницями. 

Долоню вільної руки покладіть на груди учня. Налаштуйте свій подих під ритм 

його подиху. Людина, перебуваючи в ступорі, може чути,  бачити. Тому 

говоріть йому на вухо, тихо, повільно й чітко те, що може викликати сильні  

емоції (краще негативні). Пам’ятайте, необхідно будь-якими засобами 

домогтися реакції потерпілого, вивести його із заціпеніння. 
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Іноді потрясіння від критичної ситуації (вибухи, руйнування й т.п.) настільки сильні, 

що підліток перестає розуміти, що відбувається довкола нього.  Він не в змозі 

визначити де вороги, а де свої, де небезпека, а де порятунок. Учень втрачає здатність 

логічно мислити й приймати рішення, стає схожою «на тварину, що бігає в клітці». «Я 

побіг, а коли отямився, виявилося, що не знаю, де перебуваю». «Я щось робив, з кимось 

розмовляв, але нічого не можу згадати».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУХОВЕ 

ПОРУШЕННЯ 
 

Ознаки: різкі рухи, часто хаотичні й безглузді 

дії, ненормально голосна мова або підвищена 

мовна активність (учень говорить без зупинки, 

іноді абсолютно безглуздо),  часто відсутня 

реакція на оточуючих (на зауваження, прохання, 

накази). 

 

Перша допомога 
Використовуйте прийом «захоплення»: перебуваючи позаду, просуньте свої 

руки учню під пахви, пригорніть її до себе й злегка перекиньте на себе. 

Ізолюйте потерпілого від отчуючих. Говоріть спокійним голосом про 

почуття, які він відчуває («Тобі хочеться щось зробити, щоб це припинилося. 

Ти хочеш сховатися від того, що відбувається»). Не сперечайтеся з учнем, не 

задавайте питань, у розмові уникайте фраз із часткою «не», що ставляться до 

небажаних дій («не біжи», «не розмахуй руками», «не кричи»). Рухове 

порушення звичайно триває недовго й може змінитися нервовим тремтінням, 

плачем, а також агресивним поводженням. 

 
Треба пам’ятати!  Якщо не надати допомогу такому учню, це приведе до 

небезпечних наслідків: через знижений контроль за своїми діями він буде робити 

необмірковані вчинки, може заподіяти шкоду собі й іншим. 

 

 
АГРЕСІЯ 
 

Ознаки: роздратування, невдоволення, гнів (з будь-

якого, навіть незначного приводу); нанесення 

оточуючим ударів руками або якими-небудь 

предметами, словесна образа, лайка; м'язова напруга; 

підвищення кров'яного тиску. 

 Перша допомога 
Зведіть до мінімуму кількість оточуючих. Дайте учню можливість «випустити 

пару» (наприклад, виговоритися, або «побити» подушку). Доручіть роботу, 

пов'язану з високим фізичним навантаженням. Демонструйте 

доброзичливість, навіть якщо Ви не згодні з потерпілим, не обвинувачуйте 

його, не висловлюйтеся із приводу його дій, інакше агресивне поводження 

буде спрямоване на Вас. Не можна говорити: «Що ж ти за людина!» 

Необхідно говорити: «Ти жахливо злишся, тобі хочеться все рознести вщент. 

Давай разом спробуємо знайти вихід із цієї ситуації». Намагайтеся розрядити 

обстановку смішними коментарями або діями. Агресія може бути погашена 

страхом покарання. 

 

Ступор – одна з найдужчих захисних реакцій організму. Відбувається після 

найсильніших нервових потрясінь, коли людина затратила стільки енергії на 

виживання, що сил на контакт із навколишнім світом у неї вже немає. Ступор 

може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Тому, якщо не надати 

допомогу, і потерпілий пробуде в такому стані досить довго, це приведе його до 

фізичного виснаження. Контакт з навколишнім світом відсутній, потерпілий не 

помічає небезпеки й не починає дій, щоб її уникнути. 
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Учень який переміщений з зони АТО, який пережив напад, надзвичайну подію, або 

став свідком такої події, учасником конфлікту (бойового зіткнення) може сильно 

тремтіти. Тремтіння виникає раптово – відразу після інциденту або через якийсь час. 

Так організм «скидає напругу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАХ 
 Ознаки: напруга м'язів (особливо м'язів обличчя); сильне 

серцебиття; прискорений поверхневий подих; знижений 

контроль власної поведінки. Панічний страх може спонукати 

до втечі, викликати заціпеніння або, навпаки, підвищену 

активність, агресивну поведінку. При цьому учень не  

контролює себе, не усвідомлює, що він робить і що 

відбувається навколо. 

 Перша допомога 
Покладіть руку учня собі на зап'ястя, щоб він відчув Ваш спокійний пульс. Це 

буде для нього сигналом: «Я зараз поряд, ти не один». Дихайте глибоко й рівно. 

Спонукайте потерпілого дихати в одному з Вами ритмі. Якщо учень говорить, 

слухайте його, висловлюйте зацікавленість, розуміння, співчуття. Зробіть 

потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла. Пам'ятайте, страх 

може бути корисним, коли допомагає уникати небезпеки. Тому боротися зі 

страхом потрібно тоді, коли він заважає жити нормальним життям. 

 
НЕРВОВЕ 

ТРЕМТІННЯ 
 Ознаки: неконтрольоване нервове тремтіння (учень не 

може за власним бажанням припинити цю реакцію). 

Виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих частин 

(учень не може утримати в руках дрібні предмети, запалити 

сірник). З боку це виглядає так, начебто він змерз. Реакція 

триває досить довгий час (до декількох годин). Потім учень 

почуває сильну втому й має потребу у відпочинку. 

 

Перша допомога 
Потрібно підсилити тремтіння. Візьміть потерпілого учня за плечі й сильно, 

різко потрясіть протягом 10-15 секунд. Продовжуйте розмовляти з ним, інакше 

він може сприйняти Ваші дії як напад. Після завершення реакції необхідно 

дати учню можливість відпочити. Бажано покласти його спати. 

Не можна обіймати або притискати його до себе; укривати чимось теплим; 

заспокоювати, говорити, щоб він взяв себе в руки. 

 

Треба пам’ятати! Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишиться усередині, 

у тілі, і викличе м'язові болі, а надалі може привести до розвитку серйозних 

захворювань, таких, як гіпертонія й ін. 

 

ПЛАЧ 
 

Ознаки: людина вже плаче або напоготові 

розридатися. Тремтять губи. Спостерігається 

відчуття пригніченості. На відміну від істерики 

немає порушення у поведінці. 

 

Агресивне поводження – один із способів, яким організм намагається знизити 

високу внутрішню напругу. Прояв злості або агресії може відбуватися досить 

тривалий час і заважати самому учню й навколишнім. 
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Кожна людина хоч раз у житті плакала. І кожний знає, що після того, як дати волю 

сльозам, на душі стає небагато легше. Подібна реакція обумовлена фізіологічними 

процесами в організмі. Коли людина плаче, усередині в неї виділяються речовини, що 

мають заспокійливу дію. Добре, якщо поруч є хтось, з ким можна розділити горе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перша допомога 
Не залишайте учня наодинці. Встановіть з ним фізичний контакт (візьміть за 

руку, покладіть свою руку їй на плече або спину, погладьте її по голові). Дайте 

відчути, що Ви поруч. Застосовуйте прийоми «активного слухання» (вони 

допоможуть учню виплеснути своє горе). Періодично вимовляєте «так», «ага», 

киваючи головою, тобто підтверджуйте, що слухаєте й співчуваєте. 

Повторюйте за учнем уривки фраз, у яких він висловлює почуття; говоріть про 

свої почуття й почуття учня. Не намагайтеся його заспокоїти. Дайте учню 

можливість виплакатися й виговоритися, «виплеснути із себе горе, страх, 

образу». Не задавайте питань, не давайте порад. Пам’ятайте, Ваше завдання –

 вислухати. 

 
Пам’ятайте, не відбувається емоційної розрядки, полегшення, якщо людина 

стримує сльози. Коли ситуація триває дуже довго, внутрішнє напруження може 

завдати шкоди фізичному й психічному здоров'ю учня. Про такий стан говорять: 

«Збожеволів від горя». 

 

ІСТЕРИКА 
 

Ознаки: зберігається свідомість, безліч рухів, 

театральні пози, мова емоційно насичена, 

швидка, ридання. 

 

Істеричний напад  триває кілька годин або кілька днів. 

 

Перша допомога 
Забезпечте спокійні умови. Відведіть глядачів, залишайтеся з учнем наодинці 

при відсутності небезпеки для Вас. Зненацька зробіть дію, що може сильно 

здивувати (можна дати ляпас, облити водою, з гуркотом упустити предмет, 

різко крикнути на потерпілого). Говоріть з учнем короткими фразами, 

упевненим тоном («Випий води», «Умийся»). Після істерики наступає занепад 

сил. Укладіть учня спати. Спостерігайте за його станом. При необхідності 

викликайте фахівців. Не потурайте його бажанням. 

 

РЕАКЦІЯ ГОРЯ 

Реакція горя виникає у ситуації якої-небудь втрати (смерть близької людини, 

тривала розлука, важкі операції, пов'язані з ампутацією й т.п.). Виділяють кілька 

фаз горя. 

 

Фаза горя -  шок і 

заціпеніння - триває – 

від декількох секунд 

до декількох тижнів. 

 

Ознаки: відчуття нереальності, збільшення емоційної 

дистанції від навколишніх, оніміння й нечутливість, 

малорухомість, що переміняється хвилинами метушливої 

активності, переривчастий подих, особливо на вдиху, 

втрата апетиту, труднощі із засипанням, поява манери 

поведінки померлого (загиблого). 

 
Перша допомога 
1. Не залишайте учня наодинці. 

2. Говоріть про померлого в минулому часі. Частіше доторкайтеся до учня 

(обіймайте, кладіть руку на плече, беріть його руку у свою). 

3. Дайте йому можливість відпочити. Стежте за тим, щоб віе приймав їжу.  

4. Допомагайте учню ухвалювати необхідні рішення; залучайте до організації 

похорону. 

5. Не говоріть «Від такої втрати ніколи не оправитися, тільки час лікує» і т.ін. 
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Якщо вчасно не надати допомогу, стан може призвести до серцевих і 

інфекційних захворювань (тому, що різко знижується імунітет), нещасним випадкам, 

алкоголізму, депресії й іншим розладам. Від близьких людей, що пережили смерть, 

можна почути: «Не роз'ятрюй рану». Це найчастіше лише прикриття своєї нездатності 

говорити про те, що відбулося. Треба знати, що такий стан дуже небезпечний для 

здоров'я. 

Ознаки того, що людина потребує допомоги фахівця (психолога, 

психотерапевта, психіатра) 

 Симптоми  продовжують проявлятися через тривалий час після 

психотравмуючої події й при цьому не слабшають. 

 Змінилося  ставлення до навчання та життя. 

Фаза горя - 

страждання - 

триває 6-7 

тижнів. 

 

Ознаки: відчуття присутності померлого (загиблого), 

ідеалізування померлого (загиблого), дратівливість, злість, 

почуття провини стосовно померлого (загиблого), ослаблення 

уваги, неможливість на чому-небудь сконцентруватися, 

порушення пам'яті на поточні події, тривога, бажання 

усамітнитися, порушення сну, сексуальні порушення, 

млявість, відчуття порожнього в шлунку, кому в горлі, 

підвищена чутливість до навколишнього. 

 

Перша допомога 
1. Дайте учню можливість побути наодинці, відпочити. Не намагайтеся 

припинити плач, не заважайте проявляти злість. 

2. Розмову про померлого переведіть в область почуттів. Дайте пити багато води 

(до двох літрів у день). 

3. Забезпечте учню фізичні навантаження (прогулянки по 45 хвилин). 

4. Доводьте, що страждання буде не завжди, що все можна пережити, що втрата 

– це не покарання, а частина нашого життя, що у втратах нема рації, мети, плану, 

не треба їх шукати. Ставьтеся до учня з увагою, але будьте з ним суворим. 

5. Поясніть, що поховати близьку людину – це не те ж саме, що забути кохану 

людину. 

 
Фаза горя - 

прийняття –

 зазвичай 

завершується через 

рік після втрати. 

 

Ознаки: відновлюється сон і апетит, втрата перестає бути 

головною подією в житті, іноді можуть бути гострі 

приступи горя, з'являється здатність планувати своє життя 

з урахуванням втрати. 

 

Перша допомога 
При хворобливих реакціях горя й «застряванні» на тривалий час у фазі страждання 

необхідна кваліфікована психологічна допомога. 

 

Фаза горя - 

відновлення 
 

Ознаки: горе змінюється сумом, втрата сприймається як щось 

неминуче. 

 

Хворобливі реакції горя – можуть проявлятися не відразу після трагічних подій. 

При їхній затримці виникають інші реакції: підвищується активність без почуття 

втрати, з'являються симптоми захворювань  померлої людини, розвиваються 

хвороби «на нервовому ґрунті», спостерігається апатія, знижується самооцінка, 

виникає почуття власної неповноцінності, з'являються думки про самопокарання 

(самогубство). 
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 Тривають нічні кошмари або безсоння. 

 Важко контролювати свої почуття. Бувають раптові вибухи гніву. Багато чого 

злить, дратує. 

 Відносини в родині сильно погіршилися. 

 Відносини з товаришами по навчанню, сусідами, знайомими сильно 

погіршилися. 

 Оточуючі говорять «Він сильно змінився». 

 Стали частіше відбуватися нещасні випадки. 

 З'явилися шкідливі звички. 

 Тягне більше випивати, курити, приймати «заспокійливі» засоби. 

 З'явилися проблеми зі здоров'ям, яких раніше не було. 

Рекомендовано використання позитивних способів подолання стресового стану 

учнів переміщених з зони АТО 

 Відпочивати в достатній мірі. 

 По можливості регулярно їсти і пити. 

 Спілкуватися і проводити час із сім'єю та друзями. 

 Обговорювати проблеми з тими, кому довіряєте. 

 Займатися тим, що допомагає розслабитися (гуляти, співати, молитися, грати з 

однолітками, займатись в гуртках за інтересами та інше). 

 Займатися фізичною активністю, яка є під силу. 

 Знайти безпечні способи допомогти іншим в умовах кризи і взяти участь у 

колективній діяльності. 

Необхідно уникати негативних способів подолання стресового стану 

 Не вживати алкоголь та інші психоактивні речовини, не палити. 

 Не спати цілими днями. 

 Не відокремлюватися від друзів і близьких. 

 Не нехтувати правилами особистої гігієни. 

 Не впадати в гнів і не вчиняти насильства. 

Деякі учні відчувають лише легкий дистрес або взагалі не демонструють 

негативних психічних реакцій. Більшість підлітків з часом успішно відновлюються, 

особливо якщо зможуть задовольнити свої нагальні потреби і отримають підтримку, 

наприклад, допомогу оточуючих, першу психологічну допомогу. 

У кожної людини є природні ресурси долати труднощі. Необхідно порадити 

учням використовувати позитивні стратегії подолання і уникати негативних. Це 

допоможе їм відчути себе сильнішими і повернути почуття контролю над ситуацією. 

 

2.5.  Програма тренінгових занять: «Актуалізація динамічних перетворень у 

мотиваційній сфері учнів  переміщених з зони АТО з підвищеною тривожністю» 

Підлітковий вік у розвитку особистості є кризовим періодом, ще більш  

ускладнюється для учнів які переміщені з зони АТО нестабільною соціально-

економічної ситуації, невпевненістю у завтрашньому дні, пережитим стресом чи 

кризою. Це стає причиною розвитку високого рівня особистостісної тривожності, 

зокрема, яка виступає негативним чинником їх учбової діяльності.  

Формування тривожності, як риси особистості, негативно впливає на інші 

компоненти структури особистості учня, зокрема на його самооцінку, рівень домагань і 

мотивацію, викликає негативні зміни у їх розвитку. Саме тому, важливим завданням 

практичного психолога є корекція (у разі необхідності) тривожності учнів.  

У результаті проведеної роботи виявлено, що у учнів переміщених з зони АТО 

переважає високий і середній рівні особистісної тривожності. Водночас, у них домінує 

низький рівень навчальної тривожності, який утричі перевищує середній рівень, а 

високий рівень становить лише 2,4 %. Це свідчить про те, що більшість учнів не 

мотивовані на навчання, оскільки, їх провідним видом діяльності є міжособистісне 
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спілкування з однолітками та оточенням. Досить часто такі учні не докладають зусиль, 

щоб отримати найвищу оцінку за завдання. Як наслідок, знижується рівнь мотивації на 

досягнення успіху та відповідальності за результати навчальної діяльності, а отже, і 

зниження рівня домагань в навчанні. 

Умови подолання особистісної тривожності пов'язані з необхідністю 

нівелювання негативної дії факторів, що її викликають. Тому дуже важливо 

забезпечення учню комфортних психофізіологічних умов перебування в навчальному 

закладі, індивідуального підходу у навчанні й вихованні, створення умов для розвитку 

довільності, самостійності оволодіння компонентами навчальної діяльності.  

Для зниження рівня тривожності існують різні комплекси прийомів та вправ. 

Окремі питання прояву та корекції тривожності підлітків розглядалися С. В. 

Васьківською (1994), І. В. Дубровіною (1995), Р. В. Овчаровою (1996), А. М. Прихожан 

(1990), С. О. Ставицькою (1999) та ін. Так, М. І. Буянов вказує на застосування ігрової 

психотерапії, трудотерапії, бібліотерапії і музикотерапії у подоланні тривожності 

особистості. Проте, аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що існують 

лише окремі праці, де сформульовані умови подолання особистісної тривожності учнів 

ПТНЗ, які переміщені з зони АТО, зокрема, з точки зору підвищення їх рівня домагань 

у навчальній діяльності. 

В даній роботі надані основні етапи, структурні компоненти тренінгу, які 

адаптовані для роботи з учнями ПТНЗ які переміщені з зони АТО, підлітками із сімей, в 

яких є загиблі (рідні, близькі, друзі, знайомі); учнями, чиї родичі знаходяться на 

військовій службі.  

Метою програми тренінгових занять є формування особистісних змін за 

рахунок «розширення» ціннісного простору особистості учня. Терапевтичний ефект 

тренінгу полягає у зниженні «кризовості» мотиваційної сфери особистості через 

формування досвіду особистісних змін в умовах моделювання ситуації кризи. Ціль 

тренінгу — корекція стратегій подолання криз становлення особистості, що 

реалізуються в «невротичних» способах їх подолання. 

При проведенні тренінгу важливо дотримуватись етичних принципів: 

добровільності, конфіденційності, забезпечення суверенних прав людини, професійної 

компетентності, дотримання культури гідності, щирості відповідей, недопустимості 

безпосередніх оцінок, довірливого стилю спілкування, персоніфікації висловлювань, 

активної участі у роботі тренінгу. 

Основні принципи проведення СПТ (соціально-психологічного тренінгу) в групі 

відповідають теоретичним та методичним положенням, які лежать в основі 

гуманістичного напрямку психотерапії та розкривають ті психологічні механізми, які 

сприяють розвитку і корекції особистості і виступають основними правилами 

проведення тренінгу його учасниками і ведучим - психологом. 

Технологія проведення тренінгу виглядає таким чином: 

1. тренінг веде ведучий (тренер);  

2. здійснюється введення в проблематику тренінгу; 

3. формується готовність до взаємного співробітництва, мотивація досягнення 

задач тренінгу;  

4. здійснюється засвоєння психотехнік нової поведінки;  

5. відбувається актуалізація і корекція психологічного потенціалу особистості. 

Тренінгові заняття 

І. Підготовчий етап. На цій стадії відбувається ознайомлення учасників із 

цілями і задачами тренінгу та принципами роботи групи. Учасники знайомляться один 

з одним і з ведучим. Метою даного етапу тренінгової роботи є створення дружньої і 

творчої атмосфери, зниження рівня психологічного захисту учасників групи, засвоєння 

групових норм і правил, створення в групі психологічної атмосфери, сприятливої для 
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самопізнання і самореалізації, розвиток гуманістичної установки по відношенню до 

інших людей, ознайомлення із основними правилами групової роботи. 

1. Вправа «Знайомство» (10-15 хв) Мета: створення дружньої атмосфери у 

групі. Знайомство проводиться навіть в тому випадку, коли тренінг відбувається в 

колективі, який уже був сформованим раніше.  

Інструкція: Учасникам тренінгу по черзі пропонується назвати своє ім'я, яким 

вони хочуть називатися у групі або яким їх називали в дитинстві. Кожен послідуючий 

учасник, перш, ніж назвати своє ім'я і називає всі попередні. 

2. Вправа «Радість» (20 - 25 хв.) Мета: створення дружньої атмосфери у групі, 

переживання учасниками групи найприємніших подій життя. 

Інструкція: учасникам групи пропонується згадати у своєму житті самі 

найприємніші події, поділитися своїми переживаннями один з одним. Дана вправа дає 

можливість психологу діагностувати ціннісні орієнтації учасників СПТ, розвиває 

довірливі відносини між членами групи. 

3. Вправа «Груповий малюнок: людина у кризовому стані» (30 — 40хв.)  

Мета: організувати арт-терапевтичну роботу у групі та спрямувати групу на 

спільне рішення проблеми в дружній атмосфері. 

Інструкція: учасникам тренінгу пропонується намалювати колективний 

малюнок, після чого арт-терапевтична робота обговорюється в групі: Що зображено на 

малюнку? — Що Ви відчували, коли малювали? - Чи можна по малюнку зробити 

висновок про настрої і думки групи? — Які труднощі виникали?  

ІІ. Основний етап Мета: формування досвіду особистісних змін під впливом 

психокорекції. Заняття відноситься до основного етапу роботи тренера з групою. Як і 

попередні, воно включає ті вправи, які створюють «терапевтичну атмосферу в групі», 

після чого група переходить до обговорення життєвих проблем, в ході чого 

виявляються найбільш значимі особистісні реакції кожного учасника групи, який 

переживає дані проблеми. До них можна віднести: низький або занижений рівень 

самооцінки, невпевненість у собі, страхи, схильність до самозвинувачення, висока 

особистісна тривожність, виражений мотив уникнення невдач, перебільшення своєї 

провини інфантильність та незрілість особистості. 

1. Вправа «Виявлення життєвих цінностей» (20-25хв) Мета: виявлення і зміна 

життєвих цінностей, потреб та внутрішніх протиріч. Дана вправа допомагає учасникам 

виявити і змінити життєві цінності, потреби та внутрішні протиріччя; внести корективи 

в життєві цінності та соціальні проблеми, оволодіти методикою виявлення життєвих 

цінностей  

Інструкція: учасникам групи пропонується на окремих аркушах паперу записати 

10 своїх життєвих цінностей, відповівши на питання: 

- Що для Вас найбільш важливе в житті? Далі життєві цінності обговорюються в 

групі на предмет того,  які з них є домінуючими, як змінювалися вони під час 

переживання кожним учасником СПТ займав на основі власних життєвих цінностей, як 

впливають цінності на вчинок людини.  

Після групового обговорення життєвих цінностей кожен з учасників СПТ 

вносить в список певні корективи, якщо він бачить у цьому необхідність. Учасники 

групи аналізують вплив даної вправи на виявлення і корекцію їхніх життєвих 

цінностей. Дотримуючись правила « тут і тепер». 

2. Вправа «Сліпі та поводир» (25 — 30 хв.) Мета: підвищення довіри учасників 

тренінгу один до одного, створення дружньої атмосфери, організація "рухової 

розминки". 

Інструкція: учасники СПТ поділяються на пари, після чого один гравець із пари 

закриває очі (сліпець), а інший (поводир) бере його за руку і водить за собою, після 

чого партнери міняються ролями. На завершений вправи учасники обговорюють свої 

почуття, які в них виникали у процесі роботи. 
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3. Вправа «Коло впевненості» (25—30 хв.) Мета: виправляння і відпрацювання 

прийомів впевненої поведінки, підсилення почуття впевненості у собі. 

Інструкція: уявіть собі коло діаметром 60см, увійдіть в нього і згадайте той 

прекрасний час, коли ви були на "гребені успіху". В тій ситуації максимально 

проявилися всі ваші здібності, це було добре, ви переживали удачу. Якщо важко 

згадати історію, ви можете використати історію героя кінофільму чи книги, які для вас 

є значимими. Фантазуйте сміливо! 

4. Письмова вправа «Що я хочу досягти» (20-40 хв.) Мета: обговорений 

найбільш важливих цілей. 

Інструкція: Накресліть в уяві і потім опишіть план реальних досягнень у вашому 

майбутньому житті. Якщо ви вважаєте, що для перетворення ваших мрій в успіх 

заважають якісь проблеми, намагайтесь уявити способи їх подолання із максимальним 

прагненням до їх рішення. 

5. Вправа «Моделювання сценаріїв професійного життя» (20 —25 хв.) 

Мета: обговорення індивідуальних способів рішень проблем, розвиток 

самоповаги, креативності (творчого підходу) у рішенні проблем, гнучкості поведінки, 

пізнавальних потреб у навчальній діяльності. Виявлення на скільки навчання за фахом 

в ПТНЗ відповідає  інтересам та бажанням учня. 

Інструкція: "Намалюйте" в уяві прогноз бажаних майбутніх професійних 

досягнень в картинках, зміст яких наповнений сценаріями майбутнього професійного 

життя, в яких ви демонструєте способи досягнення виявлених намірів. Добровольці 

можуть вибрати собі із групи помічників і в ігровій формі продемонструвати 

змодельовані сценарії майбутнього професійного життя. Психолог пропонує групі: — 

Яка назва у вашого життєвого сценарію? — Він веселий чи сумний? — Чим 

закінчується ваш сценарій? Опишіть останню сцену. — Хто ваші герої сценарію— 

реальні люди чи персонажі казок, книг, фільмів? — Чи були ви задоволені роботою? 

Коментар психолога: Виступаючи головним сценаристом професійних життєвих 

ситуацій, учасник тренінгу починає переживати особистісну причинність того, що 

чинники професійного успіху містяться у ньому самому, формуються у внутрішній 

мотивації, спрямованої на успіх у діяльності. 

6. Вправа «Втримати рівновагу» (15-20хв.) Мета: формування впевненості у 

собі, вияв внутрішніх конфліктів. Вправа є однією із ефективних форм роботи з тілом. 

Якщо людина втримує рівновагу тіла, вона внутрішньо врівноважена, впевнена у 

собі і самостійна в тих ситуаціях, коли немає на що (або на кого) покластися. Вправа 

спрямована на виявлення і розвиток внутрішнього локусу причинності подій, коли 

людина вважає, що може визначити свою власну долю і ніколи не стане об'єктом 

маніпулювання інших людей. 

Інструкція: встаньте вільно. Зосередьтесь на своїх внутрішніх відчуттях і 

відчуйте у своєму тілі свою внутрішню опору, центр тяжіння (на рівні живота); 

відчуйте себе ширяючим над землею, як птах, який опирається розгорнутими крилами 

на повітряний потік. Після цього підніміть зігнуту в коліні праву ногу (бедро 

паралельно підлозі), закрийте очі і відчуйте опору на землю. Відкрийте очі і повторіть 

це з лівою ногою. - На якій нозі стояти було легше - на правій чи лівій? 

Примітка психолога: ліва, сторона тіла відповідає за соціальні відносини, права 

— за особисті відносини із близьким людьми.  

7. Вправа «Я – господар» (20 - 30хв.) Мета: ознайомлення із особливостями 

поведінки впевненої у собі людини. 

Інструкція: Яке ваше уявлення про господаря?
 
(Можливі варіанти: це сильна, 

впевнена у собі людина, вона очікує оцінок і має готовність оцінювати сама: це людина 

не тривожна, відчуває себе спокійною тощо. Одна із основних рис господаря — це 

впевненість у собі.). Встаньте, будь ласка, ті, хто вважає себе впевненим. Привітайте 

того, хто встав першим, а інші сідайте на свої місця. Психолог звертається до того, хто 
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встав першим: «Виконай (організуй) або скажи що-небудь для того, щоб всі зрозуміли, 

що господар тут - ти. Після цього передай свої обов'язки іншому як господар, тобто 

признач господарем кого-небудь із бажаючих. Новий господар повинен сказати фразу, 

по якій можна судити, що її сказала людина, яка відчуває себе дійсно господарем» 

8. Вправа «Скривджена людина» (15-25 хв.) Мета: аналіз групою реагування на 

кривду впевненої і невпевненої у собі людини.  

Інструкція: Кожному учаснику тренінгу пропонується закінчити речення: «Я 

відчуваю себе скривдженим, коли...». Намалюйте вираз обличчя скривдженої людини. 

Подумайте і запишіть, або намалюйте, як реагують на кривду впевнені і невпевнені у 

собі люди. 

9. Вправа «Моє відображення» (10-30 хв.) Мета: аналіз самовідношення 

учасниками тренінгу. 

Інструкція: Пограємо в гру, яка допоможе нам виявити ставлення до самого 

себе. Задача кожного – уважно подивитися на себе у дзеркало як на незнайому людину і 

відповісти на такі питання: — Що привабливого ви бачите у цій людині? — За що її 

можна любити? — Що в ній викликає повагу? — Які ви бачите в ній сильні і слабкі 

сторони? Якщо хтось відчуває сильний опір і не може сказати у свою адресу нічого 

доброго — це сигнал для серйозних роздумів про себе і своє життя. 

10. «Точка опори» (25-30 хв.) Мета: вправляння у розкритті сильних сторін 

особистості. 

Інструкція: Поміркуйте над тим, які сильні сторони у вас є, тобто над тим, ідо ви 

найбільш цінуєте і любите у собі, що надає вам впевненості? Саме ці якості 

допомагають нам подолати труднощі і успішно завершити свої справи. Кожному 

дається дві хвилини для аналізу своїх сильних сторін. 

11. Вправа «Опиши свій стан у кризі» (25-35 хв.) Мета: аналіз почуттів і 

емоційних станів, що переживаються у кризі. 

Інструкція: опишіть самі найхарактерніші для вас емоції і почуття під час 

переживання змін у вашому житті. 

Коментар психолога: процесі виконання цієї письмової вправи група приходить 

до висновку, що будь-які кризові зміни в житті можна зустріти не як неприємність чи 

трагедію, а як шанс розпочати нове життя і психологічно вигідно не впасти в депресію, 

а свідомо активізувати самого себе і націлити на активне рішення проблеми. 

12. Вправа «Подолання» (25-30 хв.) Мета: аналіз індивідуального способу 

подолання перешкод та успішного рішення проблем. 

Інструкція: Згадайте перешкоди у своєму житті і знайдіть те загальне, що 

допомагає вам долати труднощі. Обговоріть способи подолання перешкод. Таким 

чином, у кожного із нас буде під рукою наш загальний досвід успішного подолання 

труднощів. А успішне рішення життєвих труднощів — це один із кроків на шляху 

росту і розвитку особистості. — Подумайте і скажіть, чи залежить ефективність 

подолання від відповідного налаштування на успіх? — Чи є у вас певні здібності, які 

можуть посприяти успішності рішення проблем? 

13. Вправа «Відстоювання своєї думки» (25-30хв) Мета: корекція самооцінки. 

Інструкція: подумайте про способи, з допомогою яких ви можете відстояти свої 

права і виберіть самий найкращий. Висловіть свої думки, уникаючи давати оцінки. 

Уявіть ситуації в картинках, в яких ви відчуваєте моральний тиск зі сторони інших 

людей (вас ігнорують або до вас просто погано ставляться), опишіть їх групі і 

намагайтесь після цього «відстоювати» свою думку розумним способом. При цьому 

старайтесь не обмежувати права інших людей. 

 Завершальний етап  
Мета: підвести учасників групи ОПТ до усвідомлення про наявність 

сформованих у них особистісних змін. 
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 Вправа «Казка» (40-60хв.) Мета: аналіз «кризовості» мотиваційної сфери 

особистості, способів подолання труднощів, дослідження динаміки мотивів. 

Інструкція: учасникам пропонується скласти казку про себе до і після тренінгу. 

На матеріалі казок групою виявляються елементи змін у ціннісно-смисловому просторі 

кожного учасника тренінгу. 

Проаналізуємо частково одну із психологічних технологій тренінгу - 

казкотерапевтичну вправу, включення якої в роботу групи вимагає від тренера 

особливої уваги, творчої професійної майстерності, підведення групи до розуміння 

місця, ролі, проявів та мотивації поведінки кожного персонажу казки, і, як наслідок — 

знаходження найбільш ефективних способів рішення проблем та подолання труднощів. 

Придумуючи свою казку чи аналізуючи художню казку, учасники тренінгу 

наділяють її образи філософськими і особистісними смислами, розробляють на основі її 

змісту певні моделі поведінки, стилі взаємостосунків вивчають особливості своїх 

переживань, спроектованих на переживання персонажів казки. 

Творче завдання - придумування казки відноситься до проективних методів у 

психології. В інтерпретації отриманих результатів використаного методу творення 

казки учасниками тренінгу  використані принципи роботи із казками та загальні 

закономірності цієї роботи, описані І.Д. Зінкевич-Євстігнеєвою [5, 16-19]. 

Схема роздумів над змістовно-динамічними особливостями мотиваційної сфери 

та способами рішення труднощів учасників тренінгу, спроектованими ними на 

вигадану казку 

Характеристика поведінки героя казки Коментарій психолога 

Герой казки самостійно вирішує 

проблему 

Прояв інтровертного локусу контролю у 

рішенні навчальних  і життєвих проблем, 

що вказує на продуктивність у діяльності. 

Герой казки вирішує всі, або практично 

всі, проблеми, сподіваючись на допомогу 

інших героїв 

Прояв екстравертного локусу контролю у 

рішенні навчальних  і життєвих проблем, 

що впливає на зниження продуктивності 

діяльності. 

Спосіб вирішення проблеми героєм казки 

активний — використання ним чарівних 

предметів, прямий напад на ворога тощо 

Важливо оцінили, в яких ситуаціях 

реального життя герой казки схильний 

використати той чи інший спосіб 

вирішення труднощів 

Уникнення вирішення проблеми — 

пасивний спосіб подолання труднощів 

Пасивне підкорення соціальним вимогам, 

вибір занадто легких або складних 

завдану, цілей; суб'єктивна готовність до 

гострого переживання невдачі, прояв 

психологічних захисних механізмів 

Герой казки прикидається слабким і 

нерозумним. наприклад, Кіт у чоботях 

говорить людоїду, що ніколи не повірить, 

що той може перетворитися в мишку 

Погляд на ситуацію з іншого боку, 

обернення ситуації в гумор 

Герої казки розподіляють обов'язки між 

собою 

Готовність до партнерської взаємодії, 

вміння ефективно розподіляти ролі і 

обов'язки у колективі, прояв 

організаторських здібностей. 

Герой казки передає права вирішувати 

важливе завдання іншому герою 

(наприклад; Сірому Вовку) 

Передача відповідальності іншому як 

прояв екстравертного рівня контролю з 

одного боку, з іншого боку — в 
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ситуаціях, які неможливо вирішити 

самостійно, важливо продумати, хто б міг 

допомогти 

Здійснення героєм казки тих чи інших 

вчинків 

Аналіз видимої і скритої мотивації 

Прояв емоційних реакцій героя на певну 

ситуацію 

Роздуми над казкою з позиції почуттів, 

що дає можливість проаналізувати 

джерела почуттів — мотиви, інтереси, 

потреби, бажання 

Герой казки використовує нарівні 

предмети 

Самонавіювання почуттів захищеності 

Герой дарує або йому дарують подарунки Прояв гнучкості у рішенні нових і важких 

ситуацій; а також розгляд питання  

адекватного вибору подарунків для інших 

Герой виступає творцем або 

руйнівником, по відношенню до себе, 

інших героїв казки, оточуючого його 

світу. 

Прояв базової тенденції: конструктивної 

(що сприяє навчальному і особистісному 

розвитку) та деструктивної (перешкоджає 

розвитку) 

Використання героєм казки помічників, 

які оживляють тіло, загоюють рани; 

елемент нового народження у казці 

Вміння протистояти психологічній кризі, 

орієнтація на конструктивне вирішення 

життєвих і навчальних проблем 

Приведені варіанти інтерпретації способів подолання труднощів та 

мотиваційних особливостей поведінки індивідів, спроектовані ними на казки, не є 

вичерпними за своїм змістом і сутністю. У схемі роздумів над казками і їх обговоренні, 

поданими в таблиці, наведені найбільш популярні (ті, що найчастіше зустрічаються у 

вигаданих учасниками тренінгу казках та взяті з художніх казок) способи подолання 

труднощів та мотиви поведінки. 

 

3. ВИСНОВКИ 

Учні ПТНЗ в більшості знаходяться в підлітковому віці, це є кризовим періодом 

розвитку особистості, який ще більш  ускладнюється для тих які переміщені з зони 

АТО, із сімей, в яких є загиблі (рідні, близькі, друзі, знайомі), родичі яких знаходяться 

на військовій службі, нестабільною соціально-економічною ситуацією, невпевненістю у 

завтрашньому дні, пережитим стресом чи кризою подією. Це стає причиною розвитку 

високого рівня особистостісної тривожності, зокрема, яка виступає негативним 

чинником їх учбової діяльності та ускладнює реалізацію в повному обсязі своїх 

можливостей.  

Спрямованість діяльності психологічної служби ПТНЗ в першу чергу 

обумовлено специфікою комплектування закладу контингентом учнів, що потребують 

прискіпливої уваги з боку практичного психолога, соціального педагога та всього 

педагогічного колективу аби досягти кінцевої мети – сформувати особистість 

сучасного молодого робітника. 

В результаті роботи виявлено, що у учнів переміщених з зони АТО переважає 

високий і середній рівні особистісної тривожності. Водночас, у них домінує низький 

рівень навчальної тривожності, який утричі перевищує середній рівень. Більшість учнів 

не мотивовані на навчання, оскільки, їх провідним видом діяльності є міжособистісне 

спілкування з однолітками та оточенням. Досить часто такі учні не докладають зусиль, 

щоб отримати найвищу оцінку за завдання. Як наслідок, знижується рівнь мотивації на 

досягнення успіху та відповідальності за результати навчальної діяльності, а отже, і 
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зниження рівня домагань в навчанні. Деякі учні які нещодавно постраждали в зоні 

АТО,  або після поточної важкої кризової події потребують першої психологічної 

допомоги.  Окремі учні які після пережитих травмуючих подій мали гострі стресові 

розлади. В такому стані з’являлись реакції, викликані травмою – емоційним 

шоком: страх, апатія, ступор, рухове збудження, агресія, нервове тремтіння, плач, 

істерика, паніка тощо. Таким підліткам необхідне надання екстреної психологічної 

допомоги.  

Найважливішими характеристиками адаптивних можливостей учнів з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які визначають їх поведінкову стратегію в новому 

соціокультурному середовищі, можуть служити пережиті переселенцями емоційні 

стани (з урахуванням їх інтенсивності, тривалості, вікових особливостей) та 

індивідуальні особливості емоційного реагування в умовах стресової ситуації. 

В даній роботі надані сукупність заходів підтримки та практичної допомоги 

учням, які відчувають страждання і потребу, методичні рекомендації щодо надання 

першої психологічної допомоги,  методи надання екстреної психологічної допомоги 

при подаланні  стресового стану,  основні етапи та структурні компоненти тренінгу 

динамічних перетворень у мотиваційній сфері учнів  з підвищеною тривожністю, які 

адаптовані для роботи з учнями ПТНЗ які переміщені з зони АТО, підлітками із сімей, в 

яких є загиблі (рідні, близькі, друзі, знайомі); учнями, чиї родичі знаходяться на 

військовій службі. 
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