
Техніки релаксації для 
суб’єктів освітньо-
виховного процесу 

 
Практичний психолог  ВСП ТЕФК БНАУ 

Загородня Світлана 





Що відбувається з нашою психікою 
під час карантину? 

 • Відчуття невизначеності 
• Тривога, страх 
• Напруга 
• Стрес 
• Дратівливість 
 



Нам часто складно знайти час, щоби вкласти щось у 
себе. Здається, що цей внесок має бути 
ресурсозатратним, щоб дати користь. 
Якщо ми почнемо з того, що хоча б 2 хвилини будемо 
перефокусовувати увагу з зовнішнього простору у 
внутрішній, звертати увагу на те, які сигнали нам подає 
наше тіло, привчати себе до уважності до себе і своїх 
потреб – ми виявимо, що в нашому житті набагато 
більше ресурсу, радості й усвідомленості, ніж нам 
здавалося. 
Усі завдання підібрані так, щоб активізувати певний 
канал сприйняття. Канали ресурсу – зір, слух, нюх, 
стосунки, рух, тілесні відчуття, смак, інтелект (нові 
знання), інтуїція. 
…завдяки цим простим практикам, ми повертаємо 
собі контакт з реальністю. Лише так ми можемо 
відновити доступ до ресурсності. 



+ Як працює наша свідомість? 

Ситуація 
Всесвітня 
пандемія 

Думки:  
«Я захворію, 

помру, близькі 
захворіють. Що 

робити?» 

Емоції:  
Страх, сум, злість, 

розчарування, 
апатія, тривога 

Поведінка 
відмова від контактів, 

холодність або 
навпаки прагнення до 

спілкування, яке 
обмежене 

 
Наслідки 

суттєве погіршення 
настрою, 

психоемоційного 
самопочуття, стосунків 



+ 
Який висновок можемо зробити? 

Зміна будь-якої з трьох основних складових 
призводить до зміни розуміння ситуації та 

ставлення до світу. 

Емоції 

Поведінка Думки 



• Збалансоване регулярне 
харчування 

• Достатні фізичні 
навантаження 

• Повноцінний 
відпочинок, гарний сон 

 



+ Розпізнавання 
емоції 

Називання 
емоції 

Визначення 
причини 

виникнення емоції 

Ідентифікація 
типових для 

себе тригерів 

Емоційний тригер - автоматичні емоційні реакції, 
що виникають у відповідь на будь-яку подію. Будь-
яка подія служить спусковим гачком, який запускає 
певну емоційну реакцію. Залежно від того, які 
тригери у нас «встановлені», ми виявляємо певні 
реакції на події.  
Тригери – це раптові болючі спогади про 
негативний інциндент з минулого з сильними 
емоціями. Вони виходять на поверхню, коли 
зустрічаєтеся з подібними ситуаціями. 



+ 



+ Кілька прикладів емоційних тригерів: 

• Тригер «Страху»: «Це небезпечно для мого життя!», «Це 
небезпечно для життя моїх близьких!»  

• Тригер «Гніву»: «Він загрожує моєму житті і житті моїх 
близьких!», «Він вторгається на мою територію!»  

• Тригер «Радості»: «Я отримаю задоволення від цього!», «Я так 
сильно хотів цього!»  

• Тригер «Провини»: «Це через мене йому так погано!», «Це я все 
зіпсував!» 

•  Тригер «жадібності»: «Три товару за ціною одного!», «Бери 
сам, або це візьме хтось інший!»  

• Тригер «Суму»: «Я втратив її назавжди!», «Це більше ніколи не 
повториться!» 



+ Емоції 

 

Візуальні техніки, 
робота з уявою 

Дихальна гімнастика 

Вчасне розпізнавання 
та називання власних 
емоцій 



+ Культивуйте позитивні емоції 

«Треба навчитися смакувати задоволення: уповільнити темп 
роботи, не піддаватися поривам відволіктися на суєтні заняття, 
яких завжди у нас безліч. 

  Потрібно відвести собі час, щоб в повній мірою відчути радість 
від досягнення бажаного, відчути задоволення від зробленого 
вибору.  



+ 



+ Заземлення, як спосіб впоратись з сильними емоціями  

Канал сприймання Можливі активності 

Зоровий Знайти поглядом 5 предметів з різних матеріалів 
Помітити предмети 7 різних кольорів 

 
Слуховий 

Почути звуки вулиці (якщо Ви у приміщенні) 
Увімкнути улюблену музичну композицію та 
зосереджено її послухати 

Нюховий Відчути запах улюблених парфумів 
Відтворити в уяві 5 різних запахів (дощу, свіжого хлібу…)  

Смаковий З’їсти щось смачненьке (наприклад, цукерку), 
усвідомлено насолоджуючись смаком 
Відтворити в уяві 5 різних смаків (яблука, риби …)  

Дотиковий Доторкнутись до 3 предметів з різних матеріалів 
Загорнутись в улюблену ковдрочку Розробка Литвинено 

О.О. 



 
Заспокійливі речі: 

 
• • Ваші аромати комфорту і 

спокою 
• • Звуки і музика 
• • Смакові відчуття 
• • Дія (пробіжки, спорт, 

прогулянки, малювання) 
 



15 хвилин на тривогу і на стрес 

 



• Ресурсні поведінкові активності 
 

• Соціальна активність,спілкування 
 

• Cкладіть собі чіткий робочий розклад і не 
відволікайтеся на сторонні справи. Перш за 
все, почавши робочий день, варто виконати 
найбільш важливі справи, щоб зняти 
напругу і занепокоєння. 
 
 



Слухайте музику 

• Класика, рок, джаз - ролі не грає, головне, 
щоб ця музика вам подобалася. Лише в 
цьому випадку вона викликає зниження 
частоти серцебиття і дихання, артеріального 
тиску, м'язової напруги і поглинання кисню, 
що призводить до зменшення тривоги і 
стресу. Особливе значення цей ефект має в 
роботі з тривожними розладами. 



Зміцнюйте віру в свої сили 
• Переконуючись у власній 

компетентності і умінні 
справлятися з труднощами, ми тим 
самим захищаємо себе від 
тривожності - вважає когнітивний 
психолог Альберт Бандура. 
Впевненість можна черпати з 
власного досвіду, з спогадів про 
свої успіхи і пов'язаних з ними 
задоволеннях. 



Записуйте свої думки і роздуми в 
щоденнику. 

• Почніть з списку того, за що ви вдячні. Не 
важливо, велике це чи ні, значне або не 
зовсім.  

• Це можуть бути зовсім прості речі: приємна 
розмова, смачна кава, бадьорий ранок 
після хорошого сну. Коли вам не так радісно 
на душі, теж напишіть про це в своєму 
щоденнику і поділіться зі своїм близьким 
другом при зустрічі. 





Щоденник вдячності 
• Кожен день 

знаходите п'ять 
речей у своєму 

житті, за які ви б 
хотіли подякувати, і 

записуйте їх 



Пишіть те, що думаєте 
• Візьміть папір і почніть записувати все, що 

приходить в голову. Не вибираючи слів, не 
звертаючи уваги на орфографію. 

• Ця вправа дає вихід переживанням і 
сумнівам і дозволяє поглянути на них з 
боку.  

• Тривога і страхи - цілком законні емоції. 
Тривожності не можна уникнути, але її 
можна зменшити, знизити до нормального 
рівня. 



Медитуйте і створюйте свій внутрішній простір 
• Медитуючи, (хоча б по 10-20 хвилин в день), ми створюємо свій 

внутрішній простір, «внутрішню фортецю», яка дозволяє 
відсторонитися від ситуації, заспокоїтися і мати можливість без 
перешкод вибрати, заради яких цінностей ми діємо, який сенс ми 
надаємо своєму існуванню.  

• До речі, такі медитативні заняття, як в'язання, шиття, ліплення, 
малювання, - теж прекрасний спосіб створити собі внутрішній 
простір і заспокоїтися. 



 
Вправи, такі як техніка розслаблення Якобсона, є 

відмінним рішенням в поточній ситуації. 

 
 

• Мета різних релаксаційних методик 
полягає в тому, щоб разслабитися, бути 
спокійніше, а також дозволяє на гострі 
стресові ситуації реагувати спокійно, не 
стресом. 

• Прогресивна м'язова релаксація (по 
Якобсону) складається в чергуванні 
напруги ірозслаблення. 

• Напруга: підніміть плечі вгору і напружте 
м'язи плечей. 

• Розслаблення: відпустіть напругу і 
дозвольте плечах впасти. 

• Зверніть увагу на почуття розслабленості в 
плечах. 
 



Вправа «Система прогресивного розслаблення» 

• Сеанс психологічної релаксації. 
• 1. Сядьте і закрийте очі. Опустіть руки,кисті 

опущені. 
• Вдихніть кілька разів глибоко та спокійно. 
• Спочатку сконцентруйте увагу на тій групі 

м’язів, де ви відчуваєте напругу. 
• Тепер скажіть собі в думках «напружити» 

одну за іншою групи м’язів на 5 секунд, а 
потім «розслабитися» протягом 30 секунд. 
 



• Зігніть руки в ліктях та зап’ястках, стисніть кулаки, 
розслабтеся. 

• Притисніть спину до спинки крісла. Розслабтеся. 
• Підніміть і витягніть ноги. Розслабтеся. 
• Стисніть щелепи. Розслабтеся. 
• Зажмурте очі. Розслабтеся. 
• Притисніть підборіддя до грудей. Розслабтеся. 
• Подихайте поволі і глибоко. Очі закриті. 
• Сконцентруйте увагу на приємному відчутті 

розслаблення. Дозвольте голові опуститися на 
груди. Плечі теж опущені. 

• Уявіть собі, як тепла хвиля розповсюджується по 
вашому тілу. 

• Поволі розплющте очі. Тепер ви відчуваєте себе 
більш свіжим. 



Візуалізація 
• Регулярно моделюйте ситуації з страхом 
• Уявіть, що ваш страх зростає як повітряна 

куля, а коли він стає дуже великим, він 
лопається, або ви пробиваєте його голкою. 
Або уявіть, що ви кладете свій страх в мішок 
і викидаєте його. Ви досить швидко 
переконаєтеся в тому, що навіть 
найсильніша тривога слабшає, а неприємні 
симптоми йдуть. 



–Сьогодні я почуваю себе значимою і 
цілісною особистістю;  
- Сьогодні я люблю себе і мене люблять; 
- Сьогодні я поставлюся з великою 
повагою до себе і оточення;  

- - Сьогодні я обов’язково почую теплі 
слова на свою адресу і буду радіти їм 
весь день.  

- Можна говорити інші афірмації, ті, які 
для вас більш актуальні, але вони 

мають бути лише позитивні. 

Налаштування ( за чаєм чи кавою) (5 хв.)  



Дорога на роботу 
• Найчастіше викладачі, ідучи на роботу, 

думають про ті труднощі, які на них 
чекають.  Тому сама дорога не видається їм 
привабливою.  

• А якщо по дорозі на роботу: -спілкування 
з природою (пташки співають для Вас, 
сонце світить для Вас, природа радіє 
тому, що Ви йдете по вулиці). Ви дієте на 
цей світ радісно і він на Вас так само. 
Дивіться на навколишній світ з любов’ю. 



Підготовка до уроку  
Дуже важливо який настрій ви передаєте  
дітям.  
Тому за 5 хвилин до пари, сидячи на стільці 
чи у кріслі, розслабтеся і закрийте очі, 
зосередьте свою увагу на власному 
диханні. Причому, не старайтеся 
спеціально керувати своїм диханням. Не 
треба порушувати його природний ритм. 
Посидьте так хвилину-другу. 



Організація відпочинку. 
• «Руки»  

• Ви можете приділити кілька хвилин собі. 
Сядьте на стілець, трохи розслабивши ноги, 
і опустивши руки вниз. Уявіть, як енергія 
втоми витікає через кисті рук на землю. Ось 
вона протікає з голови до плечей, тече по 
передпліччях, досягає ліктів, потім 
направляється у кисті і через них до 
кінчиків пальців просочується вниз, у 
землю. Ви чітко відчуваєте фізичну теплу 
важкість, що іде по руках. Посидьте так 1-2 
хв., а потім легко потрясіть кистями, 
позбавляючись втоми. (Вправа знімає втому, 
допомагає встановити психічну рівновагу і 
баланс). 



«Голова» 
• Одна з найпоширеніших скарг педагогів - це головний 

біль, важкість в потиличній частині голови. 
Запропонована вправа допоможе зняти неприємні 
соматичні відчуття.  

• Станьте прямо, вільно розправивши плечі, відкинувши 
голову назад. Постарайтеся відчути, у якій частині 
голови локалізоване відчуття важкості. Уявіть, що на 
вас громіздкий головний убір, який тисне на те місце, 
де важкість, або біль. Подумки зніміть головний убір 
рукою, виразно, емоційно киньте його на землю. 
Потрясіть головою, розправте рукою волосся на голові, 
а потім киньте руки вниз, наче позбавляючись 
головного болю. 



«Настрій» 

• Малюнок настрою: візьміть кольорові олівці і 
чистий листок паперу. Розслаблено, лівою 
рукою намалюйте абстрактний сюжет - лінії, 
кольорові плями, фігури. Важливо повністю 
зануритися у свої переживання, вибрати колір і 
провести лінії так, як вам більше хочеться, у 
повній відповідності з вашим настроєм. 
Спробуйте уявити, що ви переносите свій 
сумний настрій на папір. Потім переверніть 
папір і напишіть 3-5 слів, які відображають ваш 
настрій. Слова - спонтанні, ніякого контролю. 
Ще раз подивитися на малюнок і перечитати 
слова і з задоволенням розірвати папір. Ви 
знищите свій емоційний стан. 



ВПРАВА «Мудрець» 
• Досвід показує, що кращий радник для 

себе ви самі, точніше ваша підсвідомість. 
Як налагодити діалог?  

• Сядьте зручно в крісло. Потім уявіть 
галявину, на якій росте великий дуб, а під 
ним сидить старий мудрець, котрий може 
відповісти на будь-яке запитання. 
Запитайте його про що хочете. Вислухайте 
відповідь. Можна обмежитися запитанням 
- відповіддю, а можна організувати цілий 
діалог. Прочитайте і запам'ятайте дату 
вашої бесіди. 



Вправа «Лист до себе» 
• - 10хв.  
• Мета: розслаблення.  
• Інструкція. Комусь краще допоможе впоратися зі 

стресом перенесення своїх хвилювань на папір. 
Напишіть собі листа. Довірте паперу все, що 
відчуваєте й думаєте. Цей спосіб має ту перевагу, 
що мова листа коротка і лаконічна. Змальовуючи 
в листі ситуацію, починаєш швидше розуміти 
проблему, ніж у розмові. Лист можна одразу 
знищити або сховати і перечитати, коли знову 
почнуть хвилювати травматичні події. Ви згадаєте 
свій стан і зрозумієте, що зможете з ним впоратися, 
як і минулого разу. 



Відпочивати, не чекаючи втоми. 
 

• Потрібно навчитись правильно 
відпочивати. Більшість людей вважає, що 
серце працює весь час. Насправді після 
кожного скорочення наступає фаза 
відпочинку, і за добу серце відпочиває, в 
середньому, 15 годин! 

• Тому дозвольте мені повторити: 
робіть те, що робить ваше серце, - 
відпочивайте, не чекаючи втоми. 



«Перед сном» 
• Важливо спокійною бути уже за 1 годину до 

сну. В цей час можна прийняти ванну, 
температура якої вища за температуру тіла 
людини, з ароматизаторами, морською сіллю; 
випити склянку молока з медом, щоб сон був 
міцним і спокійним. Розслабте всі м’язи 
«комірця», обличчя, посміхніться, похваліть 
себе за все, що ви зробили сьогодні і приємних 
вам снів! 



Техніка «Ресурсні стани» 

• Вправи спрямовані на те, щоб мобілізувати 
внутрішні ресурси людини для 
благополучного психоемоційного стану. 
Вправи взяті з роботи (Вагин2002) 

• Вправа «Поплавок» 



+ 
Робота з цінностями 

Корені 

Крона, листя 

Цінності 

Цілі та дії 



+ Бланк розуміння цінностей 

Цінність 
«_____________» 

Звичка 
__________ 

Дія 
______
______
__ 

Дія 
______
______
__ 

Дія 
______
______
__ 

Дія 
______
______
__ 

Дія 
______
______
__ 

Дія 
______
______
__ 

Звичка 
__________ 

Звичка 
__________ 

Цінність 
«Сім’я» 

Звичка 
Активні 

вихідні з сім’єю 

Дія 
Вело-

мандрівкап
арком 

Дія 
Екскурсія 

рідним 
містом 

Дія 
Заняття 
творчістю 

Дія 
Приготу-

вання 
сніданків 

Дія 
Настільні 

ігри 

Дія 
Підсумки 

дня 

Звичка 
Турбота про 

дітей 

Звичка 
Спільне щоден-

не дозвілля 



+ 
Приклади цінностей 

Здоров’я Задоволення 



+ 

Розробка 
Литвиненко О.О. 



+ 
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