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Питання, що розглядаються в доповіді:

1. Теоретико-методологічні основи психологічної стійкості.
2. Емоційна стійкість як чинник адаптації до травмуючих подій.
3. Прийоми й техніки самодопомоги, що сприяють нормалізації
психічного стану.



Актуальність проблеми. Нині через війну в Україні психічне здоров’я молоді
опинилося під впливом тяжких травмуючих чинників. З кожним днем кількість осіб,
які будуть відчувати негативні наслідки для свого психічного здоров’я, зростатиме.
Навіть тих, хто зміг вдало перенести перші місяці повномасштабного вторгнення РФ,
може спіткати психічне виснаження. Адже звикання до постійного перебування в
умовах війни також може негативно відбиватися на психічному здоров’ї.

Отже, існує необхідність опанування знаннями, навичками та вміннями, що
надають можливість долати стресові ситуації, обирати адекватні моделі поведінки в
різних життєвих ситуаціях, навіть в районі ведення бойових дій.

Згідно з сучасними науковими даними людина – це цілісна система, що містить не
тільки організм та психіку, але й зовнішнє середовище, в тому числі й соціальне.
Тобто людина це і біологічна система, й психічна система, проте існує й соціальна
складова цієї системи.

Тому сучасні лікарі, психологи, психотерапевти не обмежуються дослідженням
лише фізичних причин життєвої проблеми або хвороби, але намагаються зрозуміти її
взаємозв'язок з психічним станом конкретної людини.



При цьому враховують вплив на людину чотирьох основних  чинників:
1) Особистісного, оскільки психологічне здоров’я людини залежить від повноти

емоційних і поведінкових проявів, представлених широким спектром психологічних станів,
емоційних забарвлень і переживань. На думку Майкла Аптера, існують дві альтернативні
системи регуляції поведінки: цільова і метацільова, кожна з яких має власну точку оптимуму.
 Особистість, яка перебуває в цільовому стані, спрямовує власну поведінку на
досягнення конкретної, значущої для неї мети.
 Метацільовий стан характеризується спрямованістю на процес, виконавчий аспект
діяльності або поведінку в кожному конкретному випадку залежно від ситуації, тобто
відбувається зміщення уваги людини з мети на процес виконання дії.

Отже, в цільовому стані особистість спрямована на майбутнє і прагне планувати свої
дії, а в метацільовому – на теперішні переживання, а її поведінка є спонтанною.

Перемикання з цільового стану на метацільовий відбувається завдяки:
 Впливу випадкових подій і ситуацій, які після рефлексії переживань полегшують стан
або викликають реверсію – психологічний захист, що виявляється у відтворенні життєвого
сценарію зі зміною в ньому місць суб'єкта та об'єкта;
 Виникненню фрустраційних станів, за яких людина усвідомлює неможливість
досягнення бажаної мети і змінює цільовий стан на метацільовий;
 акумуляції внутрішніх і зовнішніх передумов для зміни станів.



2) Схильності організму або окремого органу людини до розвитку патології під
час однакової стресової ситуації, причому у різних людей в однаковій ситуації можуть
страждати зовсім різні органи;
3) Стресова ситуація, за якої в людини виникають умови для загострення

психосоматичної або психічної хвороби, що впливає в першу чергу на імунну систему,
на деякі відділи головного мозку, спричиняє виникнення когнітивних порушень тощо.
4) Низькі навички управління емоціями, зокрема, придушення емоцій, коли ще з

дитинства людина за умов неналежного виховання сприймає емоції як щось погане,
небажане, що може бути ознакою слабкості. Навчаючись з дитинства приховувати
емоції, людина у дорослому віці під час стресових ситуацій намагається придушити
свої емоції, що активує або підсилює стресову реакцію організму, зокрема,
підвищується рівень кортизолу (гормону, що синтезується корою наднирників й
захищає організм від стресу) і це спричиняє розвитку психічних захворювань. Зокрема,
депресія тривожні розлади можуть супроводжуватися відчуттям хронічного болю, хоча
це можуть бути саме психосоматичні хвороби без видимої фізіологічної причини або
так звані соматоформні розлади, що зустрічаються приблизно у 11 відсотків населення,
а також страх захворювання.



Протягом життя людина неодноразово зазнає впливу психотравматичних чинників,
опосередкованих раптовим виникненням емоційно значущої несприятливої ситуації.
Проте особливості реагування на емоційно несприятливі фактори є досить
індивідуальними. Зазначимо, що навіть у найскладніших екстремальних умовах майже
25% осіб зберігають самовладання, адекватно оцінюють ситуацію, діють ефективно,
відповідно до обставин.

Отже, поведінка в екстремальних ситуаціях зумовлена індивідуально-
психологічними особливостями й особистісними властивостями людини.

Екстремальними називають ситуації, що загрожують здоров'ю і життю людини.
Суб'єктивно екстремальні ситуації набувають форми екстремальності – особливого
стану людської психіки, спричиненого незвичними чи екстраординарними умовами,
що зумовлюють підвищену тривожність та особливу емоційну напруженість.

Поняття екстремальності було запозичене психологією з медичних досліджень
психогенних реакцій людини на надзвичайні ситуації, з фізіологічного вчення Г. Сельє
про стрес і загальний адаптаційний синдром, а також з досліджень адаптації людини в
особливих умовах життя – технічних, екологічних, на війні тощо.



Розлади, зумовлені стресом – це розлади психічного здоров'я, що виникають внаслідок
атипової реакції як на короткострокові, так і на довгострокові проблеми, що викликають
фізичний, психічний або емоційний стрес.

Тривожні і пов'язані зі страхом розлади є найпоширенішими в усьому світі серед
психічних і поведінкових розладів і пов'язані зі значними збільшенням непрацездатності,
економічними витратами і зниженням якості життя.

У Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-11) тривожні і пов'язані зі страхом розлади, які
проявляються протягом життя, зведені в один розділ.

У попередній редакції МКХ (МКХ-10) більшість тривожних розладів знаходилося в групі
невротичних, пов'язаних зі стресом розладів.

У МКХ11 пропонується всі розлади з основними клінічними ознаками у вигляді тривоги
або страху об'єднати в нову групу.

Агорафобія і панічний розлад в МКХ-11 є різними чітко диференційованими
розладами, оскільки є переконливі докази відмінностей в перебігу, захворюваності,
розподілі за статтю і реакції на лікування, крім того панічні напади можуть виникати в
контексті інших тривожних і пов'язаних зі страхом розладів, ймовірність виникнення яких,
головним чином, залежить від стимулів або ситуації, що викликають страх.



Посттравматичний стресовий розлад (код 06В40 в новій МКХ-11) – це
різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох
психотравматичних подій, таких як, наприклад, військові дії, теракти, аварії чи
стихійні лиха, катастрофи, важка фізична травма, насильство, загроза смерті або
перебування свідком, заподіювачем або співучасником чужої смерті.

ПТСР має прояв у довготерміновій реакції на стрес — його негативний вплив
спостерігається щонайменше після чотирьох тижнів після травматичної події.

СИМПТОМИ ПТСР
 повторюване переживання травмуючої події, як наяву, так і під час сну
 уникнення людей або місць, пов’язаних з травмуючою подією;
 уникнення розмов чи думок про подію;
 постійне відчуття «існування на межі» та перезбудження;
 відчуття роздратування або агресивні спалахи.



У психологічній науці виділено три групи симптомів ПТСР: 

1. Симптоми повторного переживання: повторні нав’язливі негативні
спогади про подію; повторні негативні сни, пов’язані з подією; раптові образи й
почуття (флеш-беки); інтенсивний психологічний стрес під час подій, що
нагадують або символізують травму.
2. Симптоми уникнення: уникнення думок і почуттів, пов’язаних з подією;

уникнення діяльності, пов’язаної з подією; неможливість згадати деталі події;
зниження інтересу до раніше значущої діяльності; почуття відстороненості,
відчуження від інших людей; збіднення почуттів; відсутність орієнтації на
майбутнє.
3. Симптоми підвищеної збудливості: труднощі засинання, безсоння;

дратівливість; труднощі концентрації уваги; надмірна пильність; вибухові реакції;
фізіологічна реакція на події, що символізують або нагадують травму.



Існує класифікація психосоматичних наслідків впливу травмуючих ситуацій на 
людину з точки зору основних динамічних етапів, серед яких: 

• непатологічна психофізіологічна реакція, яка зазвичай триває протягом кількох
днів. На психологічному рівні характеризується емоційною напругою, декомпенсацією
(загостренням) особистісних акцентуацій, порушенням сну. На соціальному рівні їй
властиві критичне оцінювання того, що відбувається, цілеспрямована діяльність;
• психогенна адаптивна реакція, яка триває до шести місяців. На психологічному

рівні характеризується невротичним рівнем розладів, астенічними, депресивними та
істеричними синдромами. На соціальному рівні їй властиві зниження критичного
оцінювання того, що відбувається, та можливостей цілеспрямованої діяльності,
виникнення міжособистісних конфліктів;
• невротичний стан, що триває три-п’ять років.
На психологічному рівні характеризується неврозами виснаження, нав’язливого

стану, істерією.
На соціальному рівні йому властиві втрата критичного розуміння і можливостей

цілеспрямованої діяльності, високий ступінь суперечливості та неузгодженості
цінностей структури особистості, міжособистісні конфлікти.



Невротичний стан трансформується у :

 невротичний розвиток особистості, часто формуються психопатії;
 патологічний розвиток особистості, який проявляється через три-п’ять

років стабільних невротичних розладів.
На психологічному рівні характеризується гострими афективно-шоковими

реакціями, сутінковим станом свідомості, руховим збудженням чи, навпаки,
загальмованістю, психічними розладами.

На соціальному рівні це призводить до загального розпадання структури
особистості, особистісної катастрофи.



Типи ПТСР
Тривожний тип ПТСР характеризується високим рівнем соматичної та

психічної невмотивованої тривоги на гіпотимно забарвленому афективному тлі з
переживанням кілька разів на добу. Тривожні уявлення мають мимовільний
характер, з відтінком нав’язливості, та відбивають психотравматичну ситуацію.
Людям цього типу властиві дисфоричні забарвлення настрою з відчуттям
внутрішнього дискомфорту, дратівливості, напруженості.

Розлади сну характеризуються труднощами при засинанні з домінуванням у
свідомості тривожних думок про свій стан, побоюваннями за якість та тривалість
сну, страхом перед болісними сновидіннями (епізоди бойових дій, насильства,
розправи). Хворі часто навмисно засинають лише на ранок.

Для людей цього типу характерні пароксизмальні вечірньо-нічні стани з
відчуттям нестачі повітря, серцебиттям, пітливістю, ознобом або приливами жару.
Хворі самостійно звертаються по допомогу, і хоча домінує прагнення уникнути
ситуацій, що нагадують про психотравму, вони прагнуть до спілкування та
цілеспрямованої діяльності, отримуючи полегшення від активності.



Астенічний тип ПТСР відрізняється домінуванням відчуття млявості й
слабкості. Настрій погіршений, часто з’являється байдужість до подій, якими
вони раніше цікавилися, до проблем сім’ї та професійних питань.

Поведінка людей цього типу відрізняється пасивністю. Для них характерні
переживання втрати відчуття задоволення від життя. У свідомості домінують
думки про власну неспроможність. У них протягом тижня кілька разів
мимоволі спливають епізоди психотравмуючої ситуації.

Однак, на відміну від тривожного типу, у цих випадках образи позбавлені
яскравості, детальності, емоційної забарвленості, хоча і визнається хворими
відтінок нав’язливості. Розлади сну характеризуються гіперсомнією з
неможливістю піднятися з ліжка, болісною дрімотою, яка може тривати
протягом усього дня. Такі хворі рідко приховують свої переживання і, як
правило, самостійно звертаються по допомогу.



Дисфоричний тип ПТСР характеризується постійним переживанням
внутрішнього невдоволення, роздратування, майже до спалахів злоби та люті, на
тлі пригнічено-похмурого настрою. Хворі відзначають високий рівень
агресивності, прагнення перенести на оточуючих дратівливість і запальність. У
свідомості людей цього типу домінують образи агресивного змісту у вигляді
картин покарання уявних кривдників, бійок, суперечок із застосуванням фізичної
сили, що лякає хворих та змушує обмежувати свої контакти з оточуючими до
мінімуму. Вони не здатні контролювати себе і на зауваження оточуючих
проявляють бурхливі реакції, про які згодом шкодують. Поряд з цим мимоволі у
них виникають уявлення сценоподібного характеру, пов’язані з епізодами
психотравмуючих ситуацій. Нерідкими випадками є сцени насильства з активною
участю самих хворих.

Зовні хворі похмурі, міміка з відтінком невдоволення й дратівливості,
поведінка відсторонена. Типовими ознаками їхньої поведінки є замкнутість та
небагатослівність. Водночас вони не скаржаться на своє здоров’я, тому
потрапляють у поле зору фахівців у зв’язку з поведінковими розладами,
зафіксованими близькими або товаришами по службі.



Соматоформний тип ПТСР характеризується проявами соматоформних
розладів з переважною локалізацією неприємних тілесних відчуттів у ділянці серця
(54 %), шлунково-кишкового тракту (36 %) та голови (20 %). Ці розлади
поєднуються з психовегетативними пароксизмами.

Класичні симптоми ПТСР виникають у таких хворих через 6 місяців після
психотравмуючої події, тому ці випадки позначають, як відстрочений варіант
ПТСР.

Типовим для хворих цього типу є формування поведінки уникання на фоні
панічних атак. Однак симптоми емоційного заціпеніння та феномени “флешбек” у
них зустрічаються досить рідко та не мають обтяжливого емоційного характеру.

Депресивний афект у цієї категорії хворих представлений недиференційованою
гіпотимією з виразними тривожно-фобічними включеннями.

Ідеаторний компонент симптомокомплексу більше представлений
іпохондричною фіксацією на неприємних тілесних відчуттях та пароксизмальних
нападах з вираженою тривогою очікування їх виникнення, ніж симптомами
гіперзбудження та переживанням психотравмуючої ситуації.



Емоційна стійкість – це механізм функціонування системи емоційної
регуляції діяльності і поведінки особистості, що виявляється в її здатності
контролювати емоційні стани в значущих ситуаціях соціальної взаємодії.

Ця здатність забезпечується збалансованим функціонуванням багаторівневої
системи фізіологічних (сила нервових процесів збудження і гальмування,
рухливість нервових процесів і баланс за силою збудження; фізіологічна
реактивність, емоційна реактивність (збудливість); нервова і фізична
витривалість), психофізіологічних (характер, інтенсивність і тривалість
емоційного збудження; рівень сформованості образів виконання моделей
регуляції), індивідуально-психологічних (особистісні якості, досвід) та
соціально-психологічних (переважання у взаємодії практик конструктивного
діалогу, стратегії розв’язання конфліктних ситуацій, особливості реагування на
соціально-психологічні впливи та соціальну підтримку; готовність прийняти
допомогу та змінити власне ставлення до ситуації) детермінант.



Самовладання є відносно стійким особистісним утворенням, що зумовлює певний
спосіб реагування на несприятливу ситуацію: конструктивний або
неконструктивний. Згідно з сучасними поглядами, самовладання тлумачать як спосіб
взаємодії зі стресовою ситуацією або спосіб реагування на неї.

Утім, за будь-якого підходу йдеться про спроможність та поведінкову стратегію, що
зумовлює особливості сприймання та реагування на ситуацію, а також вибір способу її
розв’язання.

Виділяють стратегії самовладання, серед яких: 
 активна – спрямована на конструктивну взаємодію із ситуацією, її перетворення і

розв’язання
 пасивна – спрямована на уникнення, втечу, відмову від розв’язання проблеми, що

виникла, та застосування захисних психологічних механізмів.
Ефективність самовладання забезпечується, з одного боку, здатністю особи змінювати

чи модифікувати стратегії відповідно до конкретної ситуації, з другого – використанням
стійкого, практично незмінного стандартного набору практик, сформованих на базі
минулого досвіду розв’язання емоційно значущих несприятливих ситуацій.



В сучасній науці досить ґрунтовно досліджено психофізіологічні та особистісні
чинники емоційної стійкості, однак їх урахування в соціально-психологічному супроводі
видається проблематичним через низку причин.
1. Доволі складно коригувати психофізіологічні особливості, які найбільшою мірою

впливають на здатність індивіда до прояву емоційної стійкості.
2. Недостатньо дослідженими є чинники емоційної стійкості та специфіка емоційної

регуляції в осіб з різними індивідуально-психологічними властивостями.
Для ефективного впровадження відновлювальних заходів пріоритетним завданням має

бути організація взаємодії психолога з клієнтом у метацільовій системі, оскільки остання
спрямована не на результат, а на процес. Тому на перших етапах соціально-психологічної
реабілітації потрібно орієнтувати клієнта на процес самоконтролю емоцій та емоційних
станів, доки він не опанує техніками емоційного самовладання.

Опанування методами саморегуляції з метою відновлення психологічного ресурсу
передбачає формування навичок управління своїм емоційним станом, що досягається
шляхом впливу людини на саму себе за допомогою візуалізації приємних образів, слів,
управління м’язовим тонусом, диханням тощо.



Техніки для 
заспокоєння у разі  

виникнення тривоги та 
інтенсивних емоцій



«Заземлення». 

Прекрасний інструмент для таких ситуацій, і їх можна використовувати де б ви
не знаходилися. Повертаючи свою свідомість і тіло назад в даний момент, ми
можемо організувати нашому мозку простір, щоб він заспокоївся, і відчути себе
більш сконцентрованими.

Здебільшого, цього достатньо для того, щоб пояснити, що з нами відбувається
або звернутися за допомогою або придумати, як вчинити з цим станом.

Існує багато різних способів заземлення, навіть якщо нижче запропоновані
техніки особисто вам не підійдуть, є безліч інших, які варто спробувати, щоб
знайти те, що допомагає саме вам. Ви також можете створити вашу особисту
техніку заземлення, відшукавши те, що допомагає сфокусувати вам ваші почуття і
повертає до справжнього моменту часу.



Глибоке дихання
1.Глибоко дихайте – покладіть одну руку на живіт, а іншу на груди. Вдихайте
повільно і глибоко повітря в живіт, намагаючись, щоб рука на животі
піднімалася, як ніби ви надуває кульку або м’яч повітрям. Намагайтеся, щоб
рука на грудях не ворушилася, дихайте тільки животом. Повільно видихайте,
відчуваючи, як рука на животі повільно опускається як ніби кулька або м’яч
здуваються.
2. Дихання на рахунок 4-7-8: повільно вдихайте, рахуючи до чотирьох. Потім,
затримайте дихання на сім секунд, а в кінці повільно і м’яко протягом восьми
секунд видихайте. Повторіть стільки разів, скільки вам комфортно. (Примітка: у
кожного свій розмір тіла і об’єм легенів, якщо конкретно ця комбінація вам не
підходить, ви можете виконувати цю вправу в комфортних вам проміжках. Ідея
в тому, щоб ви йшли певною схемою, а подих став би більш повільним).



2. Одягніть ваш улюблений одяг – це можуть бути шкарпетки, 
улюблений светр або м’яка приємна майка. Відзначте текстуру, колір, 
запах цього одягу. Для цих же цілей підійде ковдра або плед.

3. Закутайтеся щільно в ковдру. Обійміть себе міцно-міцно або 
попросіть когось обійняти вас. Розітріть руки і ноги, рухаючись знизу-
вгору від стоп до стегон і зверху-вниз від плечей до зап’ясть.



Ментальна гімнастика
1.Додавайте до нуля сім так довго, як у вас

виходить (або будь-який інший інтервал): нуль,
сім, чотирнадцять, двадцять один, двадцять вісім
…

2. Зіграйте в гру «вгадай професію». Подивіться
на людей навколо вас і спробуйте здогадатися про
їхню роботу або куди вони зараз йдуть.

3. Подумайте про сьогоднішній день.
Нагадайте собі, яке сьогодні число, день тижня,
місяць, рік, година дня і де ви зараз перебуваєте.
Нагадайте собі, що ви зараз саме в цьому моменті,
не в минулому, ви зараз у безпеці. Відзначте пору
року, яка зараз за вікном, подивіться, як виглядає
небо. Назвіть адресу, де ви зараз перебуваєте.



4. Зіграйте з собою в гру «Категорії»: виберете категорію,
наприклад, колір, тварини, їжа і спробуйте назвати як мінімум 10
об’єктів з цієї категорії. Можна також використовувати алфавіт і
спробувати назвати об’єкти з цієї категорії на кожну букву алфавіту,
починаючи з А, Б, В і т.ін.

5. Виберіть форму (трикутник, коло, квадрат) і спробуйте знайти
всі об’єкти цієї форми навколо вас. Те ж саме можна зробити і з
квітами – наприклад, знайти всі відтінки зеленого кольору в кімнаті.



Спостерігайте навколо
1. Вийдіть на вулицю (або знайдіть вікно) і знайдіть будь-який об’єкт.
Відзначте якомога більше деталей цього об’єкта. Наприклад, якщо ви
вибрали дерево, відзначте, як на нього падає світло, і куди відкидають
тінь гілки. Розгляньте, чи багато у нього гілок, чи є на них бруньки або
листя. Придивіться до текстури стовбура, відзначте чи прямі гілки чи
вигнуті, яка у цього дерева форма листя.

2. Повільно пройдіться по простору, в якому ви перебуваєте,
спробуйте відзначати кожне зіткнення ноги з землею. Відзначте, яка
частина стопи торкається землі, і де ви відчуваєте тиск. Відзначте, як
ваша стопа відривається від землі і той момент, коли ви, по суті,
балансуєте на одній нозі, перш ніж опустити ногу в наступному кроці.



3. Знайдіть щось поруч, що має певний орнамент і спробуйте 
замалювати його на папері. Наприклад, ви можете спробувати 
намалювати, як укладені плитки на стіні, перенести на папір 
малюнок на килимі або перекреслити химерні кола на текстурі 
дерева, з якого зроблений стіл.

4. Опишіть кімнату, в якій ви зараз перебуваєте: вголос або про 
себе. Якщо кімната дуже велика або захаращена, ви можете 
вибрати невелику область кімнати або якийсь об’єкт – наприклад, 
книжкову полицю – і відзначити всі кути об’єкта, його колір, світло 
і тіні, текстуру і форму.

5. Якщо ви в громадському місці, подивіться на людей навколо 
вас і спробуйте відзначити деталі їх зовнішності. Якого кольору у 
них взуття? Хто з них в куртках? Чи є у когось парасолька або 
портфель? Як виглядають їх зачіски?



3. Ритм. Постукайте ногою по підлозі, знайдіть об’єкт, що видає м’який 
звук, постукайте пальцями по столу і тихенько по склу або будь-якій 
іншій поверхні, знайдіть приємний звук, а потім створіть ритм і 
повторюйте його, намагаючись фокусуватися на початку і в кінці 
кожного створеного вами звуку.
4. Займіться активністю, яка б залучала всі частини тіла. Підіть в сад 
виривати бур’яни. Спробуйте навчитися в’язати. Купіть кінетичний пісок, 
глину або щось ще, що задіє дрібну моторику. Помийте посуд, 
звертаючи уваги на фізичні відчуття. Складіть акуратними стопками 
білизну.



Підтримувати стосунки  з рідними та близькими: 
фізичне дистанціювання не має збільшити відстані 
між нашими серцями, а навпаки-це запрошення 
стати ближчими.

Наша психологічна 
стійкість - у силі наших 
стосунків.

Фізична дистанція не 
є перепоною при 
сучасних технологіях.

Поштовх і стимул до 
зростання у вміннях: 
щиро спілкуватись, 
уважно слухати й 
розуміти, не осуджувати, 
довіряти та бути вартими 
довіри.



Жити «тут і зараз».

Присутність – це вияв 
уважності. 
Уважність- вияв турботи 
та любові.

Присутність теж дає нам можливість кинути якір посеред 
моря невідомості й увібрати серцем багато прекрасних 
дарунків життя.

Весна

Очі дітей
Блакитне 

небо



Розділити і біль, і радість.

Розділений біль меншає, а 
розділена радість 

множиться!

Приймаючи страждання, важливо не 
перестати помічати причини для 
радості, вдячності, святкування – бо це 
наповнює нас силою



Зростати, проходячи крізь випробування.
Маємо вибрати напрямок, яким 
хочемо рухатись. Напрямок 
внутрішньої праці над собою.

Це наш вибір, як ми проходимо через ці 
випробування, чого хочемо навчитися, 
переживши їх, ким ми станемо у процесі.

Зробити цей вибір – не означає, що нам усе вдасться -
найімовірніше, як і в будь-якому навчанні, доведеться падати 
та вставати, вчитись на помилках, а тоді зводитись і йти далі.





Дякую за увагу!


	��Тема доповіді:�Формування психологічної стійкості молоді �в умовах війни в Україні
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Техніки для заспокоєння у разі  виникнення тривоги та інтенсивних емоцій
	«Заземлення». 
	Глибоке дихання
	Слайд номер 22
	Ментальна гімнастика�
	Слайд номер 24
	Спостерігайте навколо
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Підтримувати стосунки  з рідними та близькими: �фізичне дистанціювання не має збільшити відстані між нашими серцями, а навпаки-це запрошення стати ближчими.
	Жити «тут і зараз».
	Розділити і біль, і радість.
	Зростати, проходячи крізь випробування.
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33

