
Психологічна самопідтримка вчителя в 
умовах адаптивного карантину 



Ми розглянемо
Найпотрібніші навички у ХХІ ст., які нам допомагають виживати і 
перемагати у часи змін.

Техніки самодопомоги під час тривоги: а) робота з тілом; б) робота з 
поведінкою; як вискочити з кола прокрастинації; в) робота зі зміною 
рамок мислення.

Арт-терапія у роботі з тривогою.

Проективна методика “Безпечне місце”. 



Виклики нашого часу
-Людина повинна володіти протилежними ознаками: динамічність, здатність до 
змін та водночас стійкість;

-Ситуація вибору породжує тривогу. А так як обирати доводиться постійно, 
тривога стає перманентною;

- Зміни відбуваються весь час, і ними неможливо керувати. Ми можемо лише 
впливати на процеси, які виникають внаслідок змін, а також на наше ставлення 
до цих змін;

- Позитивні зміни відбуваються тоді, коли ми стаємо тими, ким є насправді (а не 
тоді, коли граємо роль).

Це – парадоксальна теорія змін.



ЧИННИКИ
Фобія — це страх чогось конкретного (агорофобія, клаустрофобія).

Травма-ситуація, в якій людина пережила загрозу життю та/або психологічні цілісності, 
психологічне знущання.

 Травматична подія переживається

складніше, якщо людина не могла відреагувати (бий-біжи). Прояви: ПТСР, флешбеки, дисоціація 
(розщеплення), ступор, стрес, проблема зі сном, тривога, страх, почуття провини, гнів, 
дратівливість. 

Тривога часто переживається складніше, ніж фобія та може бути складовою частиною травми, 
бо:людина не розуміє, чого саме вона побоюється, звідки чекати загрози;* може бути зупиненим 
та/або розгорнутим всередину збудженням до дії 



Ознаки тривоги: 
●

Тремор, затинання 
 

● Почервоніння обличчя, спітніння
 

● Плутані думки, зацикленість
 

● Хаотичні дії, надмірна активність 
 

● Заповільненість, ступор, відмова від дій
 

● Проблеми зі сном 
 

● Невдоволеність собою, своїм результатом, самоприниження  
 

● Заборона на відпочинок 
 

● Спроби позбавитися від неприємних відчуттів за допомогою залежностей 
(серфинг в інтернеті, алкоголь, куріння, ігроманія і т.п.)



Робота з тривогою. Тілесний аспект
1.Глибоке дихання (задуваємо свічку, надуваємо в животі повітряну 
кульку);
 
2.  Вправа «5, 4, 3, 2, 1» Назвіть 5 предметів якогось кольору на вибір 
(червоного, зеленого), які ви бачите навколо себе;  
 
Назвіть 4 тактильні відчуття, які ви відчуваєте в даний момент (відчуття доторку 
одягу до шкіри, відчуття м’язів або положення тіла, чи зручно вам); 
 
Назвіть 3 звука, які ви зараз чуєте (шум авто, музика, тварини, розмови); 
Назвіть 2 запахи, які ви зараз відчуваєте; 
 
Скажіть щось хороше про себе. Ця вправа допомагає відволіктися від 
тривожних думок та зосередитися на відчуттях тут і тепер.
 
3. Спорт, йога, масаж, баня, обливання, прогулянки.  



Робота з тривогою. Поведінковий аспект
Усвідомте, що ви відчуваєте. У чому саме проявляється ваша невпевність, що вас турбує 
(щоденник, записи станів та думок). Треба навчитися розпізнавати свої негативні мисленнєві 
паттерни та випробовувати їх.

- Відслідкуйте, чого ви не дозволяєте собі через відчуття небезпеки та/або тривогу (уникання, 
обмеження, захисна поведінка, катастрофізація). Тут тривога є затисненим збудженням.

-Ризикніть та спробуйте зробити те, чого вам хочеться (в рамках моралі та кримінального 
кодексу). 

- Відреагуйте свої почуття. Можна виплакатися під мелодраму, покричати в безлюдному місці, 
побити боксерську грушу і т.п

- Знайдіть того, хто вас підтримає (зможе вислухати не даючи порад, не перебиваючи.

●

Психотерапія, звертання до психолога. Арт-терапія. Медитація



Робота з прокрастинацією  
 

Емоційна втома-------- Неможливо дозволити собі відпочити через страх
 
-невдачі---------- Перфекціонізм (я маю зробити все якнайкраще)
 
 - Прокрастинація (відкладання справ на потім, але це не відпочинок) 
 
- Втрата впевненості в собі, посилений страх невдач----- Емоційна втома та спроби 
врятуватися від неї за допомогою перфекціонізму. 
 
- Що робити: а) Планувати відпочинок і ставитися до нього так само серйозно як і до 
роботи, нагороджувати себе за зроблене;
 
 б) Навчитися говорити “Ні”, делегувати повноваження; 
 
 в) Виконання складніших завдань планувати на ранок; 
 
 г) Завдання, виконання якого займає 2-5 хв. не відкладати, робити відразу; 
 
 д) Усвідомити свої почуття щодо прокрастинації та емоційної втоми. 
 
 

 
 



Арт-терапія у боротьбі з тривогою  
 

-Намалюйте або зліпіть свій страх, невпевненість, невдоволення собою. 
Переробіть його на щось позитивне. Також переробити ваш малюнок або 
фігурку може друг, чоловік або дитина – той, кому ви довіряєте. 
Обговоріть те, що вийшло :) 

 
- Маскотерапія: створіть маску (довіртесь своїм відчуттям, якою вона 
має бути), вдягніть її та зіграйте того персонажа, якого ви створили. 
Маска втілить в собі заборонені для вас емоції, почуття, відчуття. Коли ви 
дозволите собі “погратися” у свою заборонену сторону, це призведе до 
більшої цілісності та водночас стійкості вашої психіки.
 
 



Вправа символдрами “Безпечне місце”


