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ВСТУП: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ  

Аналізуючи власний консультативно-терапевтичний досвід, рефлексію 

колег по клієнтським випадкам (супервізійні та інтервізійні зустрічі), 

взаємодіючи із студентами  в університеті та на основі теоретичного аналізу 

джерел, можна говорити про актуальність та поширеність проблеми 

неадекватної самооцінки.  Самооцінка визначається як ставлення людини до 

себе, оцінка самої себе, своїх можливостей, характеристик, якостей, а також 

свого місця серед інших осіб. Самооцінка має комплексний характер, бо 

розповсюджується на різноманітні пізнавальні процеси(наскільки я 

розумний, кмітливий, уважний, креативний?), зовнішні дані (Я красивий/а, 

чи відповідають мої зовнішні дані «встановленим нормам»?), соціальні 

сфери(Який я працівник, син, батько, чоловік, керівник, онук, громадянин?) 

тощо. Також варто зазначити, що самооцінка динамічна та змінюється 

впродовж життя.  

Клієнти із депресією, тривожними розладами (прості фобії, соціальні 

фобії, ПТСР, ГТР, панічний розлад, ОКР, агарофобія), розладами харчової 

поведінки(булімія, анорексія), залежностями, розладами емоційної регуляції 

та інш., як правило мають проблеми із самооцінкою: «первинні» (ті, що є 

фактором схильності та основою виникнення інших проблем); 

«вторинні»(наслідок іншої тривалої психологічної проблеми) «тимчасові»(ті, 

які наявні під час іншої психологічної проблеми).  

Поява та розвиток психологічних проблем зумовлені різними 

факторами: внутрішніми (генетичні,біологічні, фізіологічні) та зовнішніми 

(особливості виховання батьками, соціум). Кожного дня людина стикається із 

різноманітними викликами життя: вибір(де навчатися, з ким дружити, з ким 

одружитися/вийти заміж, куди поїхати навчатися/відпочивати…), 

втрата(від'їзд значимої людини, зміна постійного місця проживання, 

розлучення, смерть…), психологічна або фізична травма (війна, стихійні 

явища, побиття, зґвалтування, психологічне насилля, булінг…) і те, яким 

чином людина буде реагувати, яке значення надасть ситуації, який шлях 
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обере багато в чому залежить від попереднього досвіду(раннього або 

набутого), впевненості у собі, у тому, що людина робить та наявності 

ресурсів як внутрішніх так і зовнішніх. 

Як ми знаємо, КПТ – це дієвий метод, який допомагає у вирішенні 

багатьох проблем, що є емпірично доведено та статистично підтверджено.  

Власне неодноразові звернення клієнтів, що мають проблему із 

самооцінкою, знання основних принципів КПТ: когнітивний (те що ми 

думаємо, яке значення надаємо ситуації); поведінковий(те, як ми діємо), 

інтерактивної системи (особливості взаємодії внутрішньої та 

міжособистісної)та інш, а також врахування структурно-динамічної моделі 

самооцінки (що вміщує когнітивний, поведінковий та емоційний компонент), 

і зумовили вибір мною даної теми.  

Что я за человек?  

Есть у меня здравый смысл?  

И если есть, то глубок ли он?  

Обладаю ли я умом выдающимся? 

Говоря по правде, не знаю. Да к тому же,  

занятый текущими делами, я редко  

задумываюсь над этими основными  

вопросами, и всякий раз мои суждения  

изменяются вместе с настроением. Мои  

суждения – лишь беглые оценки.  

 

Стендаль 
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І. САМООЦІНКА ЯК ЯДРО ОСОБИСТОСТІ. КОРОТКИЙ ГЕНЕЗИС 

САМООЦІНКИ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ПОНЯТТЯ 

У психологічний обіг термін «самооцінка», «образ себе» був введений 

американським психологом, лікарем Уільямом Джеймсом. Згідно з 

науковцем самооцінку (почуття власної гідності, самоповагу, задоволеність 

життям) можна підвищити, або досягаючи успіху, або знижуючи домагання. 

У.Джеймс розділив особистість на складові елементи, почуття та емоції, які 

ці елементи викликають(самооцінка) та дії, вчинки, згідно цим елементам 

(піклування про себе та самозбереження). Самооцінку він розділяв на 

самовдоволення та незадоволення собою.  

За А.Адлером формування самооцінки відбувається через 

переживання неповноцінності і безпорадності в порівнянні з іншими людьми 

в дитинстві, що, на думку психолога, є «початком тривалої боротьби за 

досягнення переваги над оточенням, а також прагненням до досконалості і 

бездоганності » . Прагнення до переваги стає основною мотиваційної силою 

людини. 

 Теорія оперантного научіння Б.Скіннера описує досвід взаємодії 

людини із навколишнім середовищем: в результаті позитивного досвіду 

поведінка повторюється, негативного - ні. Цей досвід і впливає на уявлення 

людини про себе. Послідовником Б.Скіннера був А. Бандура, який вважав , 

що научіння відбувається не лише через прямий досвід, але і 

через спостереження ( « непряме підкріплення » ) . Самооцінка для нього - це 

«самоефективність», «самоповага» і «почуття власної гідності». Дію 

самооцінки А. Бандура бачить через «уявне представлення вдалого сценарію, 

яке забезпечує позитивні орієнтири для вибудовування поведінки і 

усвідомленої репетиції успішних рішень потенційних проблем». 

К. Роджерс розглядав самооцінку через « Я - концепцію » особистості, 

формування якої відбувається в процесі соціалізації особистості завдяки 

взаємодії зі значущими особами. На думку вченого, даний процес в 

основному проходить в дитячому і підлітковому періоді. Через призму своєї 
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« Я - концепції » людина бачить світ , але вона (Я-концепція) не контролює і 

не регулює дії людини , скоріше вона символізує головну частину свідомого 

досвіду індивідуума , а поведінка людини лише узгоджується з нею . 

Автор ієрархії потреб, А.Маслоу, самооцінку пов’язує із задоволенням 

людиною потреби в приналежності та любові, потреби в самоповазі. 

Психолог вважав, що люди, базові потреби яких є задоволені, особливо в 

більш ранньому віці, здатні протистояти теперішньому або зриву цих потреб 

в майбутньому просто тому, що вони мають сильний, здоровий 

структурований характер як результат базового задоволення Саме через 

цінності, ідеали і т.п. відбувається вплив на самооцінку, а завдяки їй 

формується самоповага. 

Такі психологи як Г.К. Веліцкас і Ю.Б. Гіппенрейтер самооцінку 

розуміють як продукт відображення суб'єктом інформації про себе в 

співвідношенні з певними цінностями та зразками, який існує в єдності таких 

компонентів: усвідомлюваного і неусвідомлюваного, афективного і 

когнітивного, загального і приватного, реального і того що демонструє. 

М. Феннел вважає, що самооцінка є тим загальним уявленням людини 

про себе як про особистість, і про те, яке значення вона надає своїм вчинкам. 

На думку психолога, низька самооцінка свідчить про те, що людина «погано» 

думає про себе, оцінює себе з несприятливої сторони. Першопричиною 

низької самооцінки є негативні думки про себе, які відображаються у наших 

повсякденних діях і можуть суттєво впливати на всі сторони життя. 

Отже, як бачимо, одним із базових понять та предметом наукових 

дискусій та емпіричних досліджень у психології та психотерапії являється 

самооцінка особистості. Самооцінка(self-esteem) – оцінка особистістю самої 

себе, своїх можливостей, якостей, а також місця серед інших людей, - 

цінність, якої вона надає собі або своїм окремим якостям. Так як особистість 

– суспільна істота, яка включена у безпосередню міжособистісну активність, 

то на процес формування самооцінки впливає і характер її стосунку з іншими 

людьми.  
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З огляду на те, що самооцінка є ядром особистості, вона являється 

важливим регулятором поведінки. Власне від неї залежать взаємостосунки 

людини з оточуючими, її критичність, вимогливість до себе та інших, 

ставлення до успіхів та невдач. Тим самим вона(самооцінка) впливає на 

ефективність діяльності та подальший розвиток особистості, а також виконує 

такі основні функції: 

 Регулятивна (вирішення завдань особистого вибору); 

 Захисна (забезпечення відносної стабільності та незалежності 

особистості); 

 Мотиваційна (наявність цілей, ідеалів, мотивів, які зумовлюють 

діяльність особистості); 

 Рефлексивна (уміння людини усвідомлювати те, що вона робить і 

аргументувати, обґрунтовувати свою діяльність); 

 Орієнтаційна (орієнтування в ситуаціях оцінювання себе, своїх 

можливостей, своєї діяльності в групі. 

Відомий науковець І. С. Кон розглядав самооцінку як структурну 

складову самосвідомості, яка містить три компоненти: активне “Я” 

(саморегуляція і самоконтроль), рефлексивне “Я” (самопізнання та 

самооцінка), пережите “Я” (процес самовідчуттів).  

Поряд із поняттям самооцінка існує ще одне – Я-концепція (self-

concept). Даний термін ввів у науковий обіг психолог-психотерапевт Карл 

Роджерс. Я-концепція – система узагальнених і відносно стійких уявлень і 

переживань людини, предметом яких є вона сама. Умовно в Я-концепції 

виділяють три компоненти: когнітивний («Я-образ» (self-image) уявлення 

про себе); емоційний-оціночний (ставлення до себе, яке переживається) 

деякі науковці цей компонент ототожнюють із самооцінкою; поведінковий 

(поведінка, що виникає у результаті взаємодії перших двох компонентів - 

"образу Я" та емоційно-оцінного компоненту). 

Говорячи про самооцінку, слід зазначити, що вона тісно пов’язана з 

рівнем домагань – ступеню складності цілей, які людина перед собою 
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ставить. Різниця між домаганнями та реальними можливостями, призводить 

до того, що людина починає себе неправильно оцінювати, наслідок чого і 

поведінка стає неадекватною – виникають емоційні зриви, підвищена 

тривожність та інше. Самооцінка утворює складну систему, що вміщує 

загальну самооцінку, яка відображає рівень самоповаги, цілісне прийняття чи 

неприйняття себе, та парціальні (часткові) самооцінки, що характеризують 

ставлення до окремих сторін своєї особистості, вчинкам, успішності окремих 

видів діяльності. Самооцінка може бути різного рівня усвідомленості та 

узагальненості. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



9 
 

ІІ. МОДЕЛЬ РОЗУМІННЯ НИЗЬКОЇ САМООЦІНКИ У КОГНІТИВНО-

ПОВЕДІНКОВІЙ ТЕРАПІЇ.  

2.1. Походження  та зміст низької самооцінки 

Кожна людина має свій неповторний життєвий шлях, в процесі 

подорожі по якому вона зустрічається та взаємодіє з іншими людьми, стає 

учасником певних подій, які мають безпосередній вплив як на її 

особистісний розвиток так і на процес формування низької самооцінки.  

Працюючи із клієнтом, що має проблеми із самооцінкою, важливо 

розуміти специфічні особливості саме цієї унікальної історії формування 

особистості. Важливим моментом є розпізнавання змісту низької самооцінки. 

О. Романчук описує такі категорії, що відображають зміст низької 

самооцінки: 

1. Широкий, різний, індивідуальний; 

2. Базовий («Чи можу я бути люблений/а?»)  

3. Соціальна прийнятність («Чи мене будуть поважати, чи я можу бути 

прийнятим?»)  

4. Специфічний (тіло, інтелект, здібності… ) 

5. Гендерний (який я чоловік/жінка?) 

6. Компетентність (можливість досягати чогось) 

7. Можливість відстояти себе, протистояти, бути незалежним 

(асертивність) 

У кожного є своя, унікальна історія, але деякі фактори можна умовно 

згрупувати : 

Ранній досвід життя. Переконання та думки про себе у людини 

виникають та формуються внаслідок досвіду, який вона мала у своєму житті. 

Коріння свого розвитку низька самооцінка бере ще у ранньому дитинстві. 

Той досвід взаємодії з найближчими оточуючими, а особливо з батьками, 

відіграє визначальну роль у формуванні та розвитку здорової особистості. 

Якщо ми говоримо про негативні думки і переконання про себе, то, 

очевидно, є негативний досвід, який сприяв тому: 
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Покарання, знехтування, емоційне занедбання, жорстоке 

поводження.  

Дитина, яка не має відхилень у своєму розвитку, в силу своїх вікових 

особливостей, рівня розвитку пізнавальних процесів, характеризується своєю 

активністю, пізнавальним інтересом і, в цілому, поведінкою, яка не завжди є 

«правильною» для батьків. Ще складніше хід справ відбувається у сім'ї де є 

діти із певними відхиленнями. Усі ці обставини, як і саме батьківство є 

своєрідним іспитом, випробуванням для батьків. І, на жаль, не усі 

справляються із даним викликом в силу своїх особливостей (негативний 

досвід, схеми, глибинні переконання, психологічні проблеми, психічні 

розлади). Але усі ці обставини впливають на стосунок, який відбувається між 

батьками та дітьми, що має свій відбиток на формування особистості дитини. 

Дуже часто батьки, в силу своєї психологічної некомпетентності та описаних 

вище причин будують неправильні стратегії виховання та взаємодії з 

дитиною(часто карають жорстоко або непередбачувано, нехтують, 

відкидають або кривдять). А якщо до дітей ставляться в такий спосіб, то ті 

дитячі переживання можуть залишити емоційні та психологічні «шрами» та 

призвести до негативного бачення себе та недовіра до світу взагалі. 

Приклад з практики. Н. 28 років. Розлад регуляції злості. Низька 

самооцінка. Н. виросла в неповній сім'ї. Батьки розлучилися ще до 

народження. Мати повторно одружилася на чоловікові, який мав алкогольну 

залежність. В стані алкогольного сп’яніння неодноразово бив дівчинку. У 12 

річному віці була спроба зґвалтування(вітчим). Зі сторони матері підтримки 

дівчинка не отримувала, тільки чула ; «Ти все надумала!», «Це брехня», 

«Сама винна». В знак протесту були спроби втечі із дому до подруги, де вона 

могла хоча б на деякий час відчути безпеку та прийняття. 

Надвисокі вимоги/стандарти батьків, які складно/неможливо 

дотримуватися, умовне прийняття 

Деякі батьки у своєму вихованні керуються одним із міфів «Не хвали 

дитину, бо перехвалиш» (мають схему «надвисоких стандартів»)і щоденно, 
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щохвилинно намагаються знаходити якісь недоліки, зосереджуються лише на 

слабостях та помилках та дуже рідко визнають позитивні якості або успіхи. 

Дуже часто від таких батьків можна почути: "Ти міг би зробити це краще", 

або "Це не достатньо добре", «Ти поводиш себе як дівчинка»(до хлопця), 

«Скільки навчаєш, а ніякого толку!» 

Приклад з практики. В. 32 роки. ОКР. Низька самооцінка. «Батьки у 

мене дуже гарні, я їх люблю і хвилююся за них. І вони за мене хвилюються  і 

люблять… Але з самого дитинства чула від них багато невдоволення: «Речі у 

тебе як завжди не на своїх місцях» (перед розмовю старалася і складала), 

«Оцінки ти можеш отримувати кращі», «4»-ок у тебе не має бути», «Не їж 

багато булочок, бо станеш товстою»!  

Відсутність позитивного досвіду 

Однією із основних характеристик данного досвіду є те, щолюдина не 

отриимує достатньої кількості уваги, любові, похвали, заохочення, тепла. 

Основні потреби враховуються, сприймаються адекватно, але повністю не 

задовольняються. Це сім'ї, в яких дорослі прагнуть задовольнити матеріальні 

потреби дитини, при цьому не надають фізичної ласки, можуть бути 

емоційно-відстороненими від дитини. 

Приклад з практики. В. 21 р. Депресія. Низька самооцінка. Із спогадів 

«У мене гарна сім'я, батько і мама завжди турбувалися і турбуються про 

нас по-своєму. Скільки себе пам'ятаю, батько постійно працює, нам з 

братом дуже мало приділяв уваги, але завжди купував нам усе необхідне. 

Мама так само: робота, дім, робота. Вони нас люблять, ми це знаємо але не 

памятаю, що б батько мене обнівав, говорив про свої почуття да і від мами 

такі слова чую дуже рідко» 

Неприйняття дома та в школі. Специфічні характеристики 

особи(фізичні особливості, хвороби)  

Часто зустрічаються люди/діти, які вирізняються від загальної маси 

людей в силу своїх специфічних особливостей(таланти, здібності, 

уподобання, фізичні/фізіологічні особливості(можливі каліцтва, різні вади: 
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поганий зір, слух…). І хоча на даний момент в Україні широкого 

розповсюдження набуває інклюзивна освіта, все ж таки до таких дітей  

«особливе» ставлення спостерігається як в сім’ях так і в інших соціальних 

інститутах). Нажаль, досвід таких дітей та перебування у ситуації, коли тебе 

не приймають, не визнають, не звертають увагу, або ж навпаки «тикають 

пальцем», критикують, б’ють, зневажають(булінг) створюють відчуття 

непотрібності, неважливості, відчуття того, що «я не такий», «мене не 

можуть зрозуміти», «я дивний», «я не такий як треба», «я гірший»… 

Приклад з практики. О. 39 років. Алкогольна залежність. Низька 

самооцінка. Спогади з дитинства: «Як тепер пам’ятаю:  приходжу у 

дитячий садок (мені тоді було 3,5 років) в окулярах і прямо відчуваю на собі 

погляди всіх дітей. А також те, як вони постійно тикали мені пальцями в 

окуляри… В школі я себе почувала теж некомфортно, окуляри мені ніколи не 

подобалися, вони мені були не до лиця, і всі звертали на них увагу. Я 

почувалася якоюсь «не такою», «негарною»» 

Стресові ситуації та хвороби у рідних. 

Сім’ї іноді переживають складні часи (стреси, тривожні події в житті 

когось із членів родини) і для того, що б їх вирішити батькам/дорослим 

потрібен час. Відповідно той час, який «призначений» для дитини 

використовується з іншою метою. Та й поведінка дорослих може бути в 

таких ситуаціях різною: гнів, злість, роздратування, розчарування, 

тривожність, депресія, негативне ставлення до дітей, постійні зриви. Всі ці 

прояви поведінки мають негативний вплив на формування особистості в 

цілому та безпосередньо на її впевненість у собі, а також є прикладом 

негативної поведінки, яка згодом може сприйматися як норма. 

Приклад з практики. Т.32 роки. Панічні атаки. Тривога за здоров’я. 

Низька самооцінка. 

Спогади із дитинства: «Коли мені було 4 роки батька посадили до 

в’язниці, хоча він не був винним. Мені було дуже боляче, сумно і соромно. 
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Мама постійно хвилювалася, була без настрою, кудись бігала, щось 

вирішувала, а я залишалася одна або була у бабусі... » 

Соціальне положення сім'ї . 

На уявлення людини про себе, на її самооцінку впливає не лише 

ставлення оточуючих до неї, але й те як відносилися до її родини, як сім'я або 

група, до якої людина належала сприймалася в соціумі, яке її положення у 

суспільстві, який матеріальний стан. Часто дітки із бідних, незабезпечених 

сімей, в силу фінансової неспроможності відчувають свою 

«неповноцінність». Або сім'ї переселенців, які втратили все, що мали , а на 

новому місці їм складно адаптуватися, люди їх не приймають, ставляться із 

зневагою, агресією. 

Пізній досвід життя 

Часто буває так, що дитина росте у гарній здоровій сім'ї, де 

задовольняються усі потреби, дитина відчувається любленою, але в силу 

певних обставин (погана кампанія, хлопець-тиран або чоловік-тиран, робота) 

потрапляє у життєві обставини, де вона, як особистість знецінюється 

(фізичне, моральне, психологічне насилля), коли присутні і тривалі фінансові 

труднощі, стресові життєві ситуації, травматичні події, хвороби, 

інвалідизація. В таких обставинах навіть у людей із здоровою самооцінкою 

впевненість у собі може похитнутися. 

Приклад з практики. Л. 20 років. Панічні атаки. Низька самооцінка. 

Виховувалася в здоровій благополучній сім'ї. З батьками гарні дружні 

взаємини. З 18 років почала зустрічатися із «модним» хлопцем, який міг 

багато чого собі дозволити: піднімав руки (звернення до лікарні з травмою), 

кричав, критикував, не рахувався із думкою. «Цей стосунок зробив з мене 

зовсім іншу людину, невпевнену у собі, «хвору».» 
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2.2.Задоволення базових потреб як фундамент формування здорової 

самооцінки у особистості 

Як вже розглядалося раніше, на формування низької самооцінки має 

вплив багато факторів, той досвід який був отриманий у дитинстві або у 

більш пізньому віці. Але об’єднати їх усіх можна одним поняттям 

«незадоволення базових потреб». 

Ще А. Маслоу у своїй теорії потреб наголошував на значимості для 

розвитку психічно здорової особистості задоволення її базових потреб (від 

найнижчих/первинних «фізіологічних» до найвищих/вторинних 

«самовираження», «самоактуалізація»). Дитина народжується із базовими 

потребами і базовим вектором здорового розвитку (у напрямку фізіологічної 

і психологічної особистісної зрілості). Для задоволення базових 

психологічних потреб мають бути створені належні умови, в першу чергу з 

боку батьків, а потім зі сторони суспільства. До базових психологічних 

потреб дитини, що реалізуються в контексті стосунку безпечної 

прив’язаності відносять: 

1. Потреба у безпеці, турботі та зв'язку (дана потреба реалізується 

як на рівні задоволення фізіологічного так і емоційного 

компоненту). Важливого значення тут набуває відчуття 

надійності стосунку його стабільності та передбачуваності (за 

Дж. Боулбі «безпечній прив’язаності»). 

2. Потреба у визнанні гідності, цінності. Задоволення даної потреби 

безпосередньо пов’язано із формуванням позитивної/здорової 

самооцінки. Ключовим моментом в реалізації потреби є 

безумовне прийняття особи, об’єктивності в ставленні до неї  та 

прояв безумовної любові.  

3. Потреба у дозволі на автентичність та допомогу в освоєнні 

«внутрішнього простору». Необхідною умовою в реалізації 

потреби є підтримка (батьків, близьких дорослих, рідних, 

оточуючих) у тому, щоб бути справжньою, вільною у своєму 



15 
 

висловленні, а також допомога у розумінні та регуляції власних 

почуттів, потреб. 

4. Потреба у підтримці розвитку самоконтролю, самодисципліни, 

здорового сумління. Важливим у реалізації даної потреби є 

навчання та демонстрація батьками здорових реалістичних меж. 

(встановлення правил у родині, дотримання яких є необхідною 

умовою для усіх, система заохочень або «покарань») 

5. Потреба у підтримці та скеруванні у розвитку самостійності, 

компетентності та у освоєнні «зовнішнього простору». 

Необхідною умовою здорової реалізації потреби є здоровий 

процес сепарації дитини від батьків, а батьків від дитини . 

Задоволення базових потреб у дитинстві є фундаментом для 

«будування» здорової самооцінки людини, хоча і не виключає наявність у 

майбутньому психологічних проблем. Але, розмірковуючи про виникнення 

проблем у осіб із «гарним фундаментом» варто усвідомлювати, що 

психотерапевтична допомога матиме швидший ефект ). 
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2.3. Глибинні переконання та їх роль у підтримці низької самооцінки 

Когнітивно-поведінкова терапія виокремлює декілька видів (рівнів) 

когніцій (НАДи, правила життя (дисфункційні припущення), глибинні 

переконання). ГП (схеми за Д. Янгом) – це так званий «фундамент яЯ» 

особистості, основні уявлення та переконання людини про себе, про інших 

людей та світ загалом. Дані переконання формуються у людей у ранньому 

дитинстві, вони також є факторами схильності до розвитку різних розладів. 

ГП (схеми) утворюють так званий набір конструктів, які в свою чергу 

становлять структуру особистості людини. 

До характерних ознак глибинних переконань відносять (Д. Вестбрук): 

 Більшість часу вони не доступні до свідомості.  Проявляються у 

характері думок, поведінці  у різноманітних ситуаціях. 

 ГП виявляються у вигляді загальних та остаточних тверджень 

(«Я-поганий», «Я -слабак», «Нікому не можна довіряти»). Вони 

не змінюються протягом часу чи залежно від ситуації, для особи 

вони є фундаментальною правдою, яка застосовується у всіх 

ситуаціях. 

 У більшості випадках, особа засвоює ГП у дитинстві, внаслідок 

здобутого досвіду, але все ж таки вони можуть розвиватися або 

змінюватися з часом, під впливом різних подій. 

 ГП вимагають довготривалої роботи. 

Основним фактором у формуванні глибинних переконань є 

задоволеність/незадоволеність базових потреб людини, також важливим 

компонентом є поведінка батьків, яка згодом моделюється у  власну схему 

поведінки. Не можна залишати поза увагою роль культури та 

ментальності(кожен народ має свої установки, щодо процесу взаємодії з 

іншими, а також ставлення до самого себе), а також той соціальний досвід, 

який був здобутий особою поза сім'єю, на інших вікових етапах (враховуючи 

і психотравмуючий досвід). Те, яким чином дитина переживає свій досвід 

(ранній чи набутий) багато в чому залежить і від темпераменту дитини.  
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Характер та тематика ГП також визначається із контексту тієї потреби, 

яка не була задоволена належним чином. Одним із важливих терапевтичних 

методів у роботі із глибинними переконаннями (схемами) клієнтів є 

обмежене повторне батьківство. 

 



18 
 

2.4. Правила життя як фактори, що  підтримують низьку самооцінку. 

Особливості типів поведінки у осіб із низькою самооцінкою.  

Правила життя (П,Ж,,дисфункційні припущення) – це своєрідний 

місток між ГП, з яких вони безпосередньо походять та негативними 

автоматичними думками (НАД). ПЖ є своєрідним способом пристосування 

до життя із негативними ГП. Часто ПЖ представлені твердженнями 

«Якщо…, то…». До характерних ознак ПЖ відносять (Д.Вестбрук): 

  Вони є неочевидними, складно вербалізуються, можна виявити 

через типові НАДи; 

 Вони є у вигляді тверджень/припущень (дисфункційних, 

ригідних, узагальнених, що ускладнює можливість справлятися із 

життєвими труднощами та невдачами); 

 Підкріплюються культурним середовищем, що стає певною 

настановою/імперативою/правилом; 

Показником та проявом ПЖ, які має особа є особливості її поведінки у різних 

життєвих обставинах.  

Наші думки визначають нашу поведінку, скеровують нас в той чи 

інший бік. І певний тип поведінки є своєрідним патерном для кожної особи. 

У когнітивно-поведінковій терапії ми керуємося такою класифікацією типів 

поведінки (копінг-стратегій) у стресових/небезпечних ситуаціях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копінг-стратегії 

«Втікай» 

Стратегія 

уникнення 

Стратегія здатися Стратегія 

гіперкомпенсації 

«Завмри» 

 

«Нападай» 

Копінг-стратегії 
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Для людей із копінг-стратегією «Втікай» характерна позиція уникнення 

різного роду ситуацій, які можуть активувати ГП (схему). Наприклад у особи 

з ГП «Я-невдаха» характерною поведінкою буде небажання братися за 

виконання завдань (уникання ситуацій, які могли б підтвердити це ГП). 

Особи із стратегією «Здатися» беруться за виконання, але не 

намагаються витрачати сили, роблять все «для галочки». Люди із копінгом 

«Гіперкомпенсація» намагаються виконувати все ідеально, всупереч ГП. 

Проблемні копінг-стратегії мають важливе, навіть ключове значення у 

підтримці та посиленні ГП, вони ведуть до життєвого досвіду, який лише 

підтверджує негативне ГП і не дає корегуючого, з якого б могло розвинутися 

нове адаптивне ГП.  
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2.5. Роль когнітивних фільтрів та негативних автоматичних думок у 

підтримці низької самооцінки 

Однією із базових концепцій КПТ є негативні автоматичні думки 

(НАД), які вперше були описані А. Беком. НАД – потік думок, негативно-

забарвлені оцінки чи інтерпретації, які ми надаємо тому, що відбувається 

навколо або усередині нас. 

Як і інші рівні когніцій, НАДи мають свої особливості: 

 Вони мимовільні (виникають самі по собі, автоматично); 

 Це специфічні думки про конкретні події або ситуації. Мають 

стереотипний повторюваний характер, вони різні, залежать від 

обставин. 

 Вони легко усвідомлюються, є частиною нашого «внутрішнього 

простору», часто ми навіть не помічаємо їх. 

 Сприймаються як очевидна річ, правда, яка не перевіряється 

(сприймається як факт) , особливо при наявності сильних емоцій; 

 Можуть виникати у вигляді образів; 

 Необхідні для опрацювання на ранніх етапах терапії. 

Представники когнітивно-поведінкової терапії сходяться на думці, що 

НАДи безпосередньо впливають на емоційний стан особи, а тому робота з 

ними є важливим елементом КПТ-терапії.  

НАД з’являються не просто так, підгрунтям до їх виникнення можуть 

служити своєрідні «окуляри»(когнітивні фільтри/помилки мислення), які 

людина має  і крізь які вона отримує та інтепретує інформацію. 

До найбільш типових фільтрів відностять: 

 Фокус на негативному або тунельне бачення. Дана помилка 

мислення полягає в тому, що людина концентрується та помічає лише 

негативне і не бачить, не звертає уваги на все те, що є позитивним в собі та в 

життєвій ситуації.  
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 Знецінення позитивного. Мислення, яке  йде звичайно 

паралельно фокусу на негативному. Людина впевнена в тому, що все гарне, 

що відбулося з нею – це лише збіг обставин, але ж ніяк не заслуга самої 

особи. – «те, що я успішно здав екзамен, то просто мені пощастило». 

 Перебільшення/переменшення. Помилка мислення, яка йде 

поруч і є дещо схожою на попередню. ЇЇ особливістю є те, що одного роду 

інформація перебільшуєтсья, інша недооцінюється.  

 Катастрофічне (фаталістичне) мислення. Особливість 

мислення людини, суть якої полягає у схильності будувати негативні 

прогнози і вбачати катастрофічні наслідки усіх подій.  

 Емоційне мислення. Дана помилка мислення полягає в тому, що 

висновок робиться не на основі фактів, а на основі суб’єктивних почуттів – 

наприклад, «я чуюсь невдахою, отже, так і є». 

 Чорно-біле мислення/ мислення по взірцю все або нічого. 

Особливість мислення, яка полягає в тому, що людина не бачить континууму, 

різних відтінків ситуації.  Для прикладу, «я або зробив роботу бездоганно – і 

тоді я добрий працівник, а якщо зробив хоч одну помилку – це жахливо і я ні 

до чого не здібний». 

 Надвисокі стандарти. Помилка, яка є дещо подібною до 

попередньої. Мислення, яке скеровує людину до того, що вона має 

виконувати все лише на 100% (перфекціонізм), все має бути ідеально. Тому 

людина весь час знаходиться в стресі, з метою досягнення 100% результату.  

 Чіпляння етикеток. Схильність приписувати собі або іншим 

«етикетки» - фіксовані, глобальні характеристики – «я зла, жахлива мама» 

(після епізоду, як понервувалася на дитину). 

 Читання думок. Яснобачення. Впевненість у тому, що знаєш те, 

що інші думають про тебе – наприклад, «вони всі думають, що я потвора». 

 Генералізація. Схильність робити загальні висновки з окремих 

фактів. Наприклад, допустившись однієї помилки при виконанні якогось 
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завдання на роботі, прийти до висновку «мені нічого не вдається, я завалюю 

усе, що мені довіряють зробити, я ні до чого не здатен».  

 Персоналізація провини. Схильність звинувачувати себе у тому, 

де немає твоєї провини.  

Мелані Феннел у своїй роботі «Як підвищити самооцінку» 

використовує поняття тривожні передчуття та самокритичні думки. На мою 

думку, їх можна віднести до НАДів, бо як зазначалося вище, негативні 

автоматичні думки - це специфічні думки про конкретні події або ситуації, 

які мають стереотипний повторюваний характер, вони різні, залежать від 

обставин. 

Отже, НАД та когнітивні фільтри визначаються глибинними 

переконаннями, які має людина та підтримуються завдяки правилам життя, 

які особа виробляє для «безболісного» життя. 
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2.7. Концептуалізація низької самооцінки  
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У роботі із низькою самооцінку слід пам’ятати про основні 

підтримуючи процеси: цикли, роль пам’яті, роль когнітивних фільтрів і 

НАДів, копінг-стратегій, роль інтерперсональної взаємодії, середовища. 

Також варто зазначити, що низька самооцінка дуже часто є коморбідною із 

іншими психологічними розладами, тому, працюючи над питанням 

формування здорової самооцінки, необхідно враховувати той розлад, який є 

супутнім.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл низької самооцінки при перфекціонізмі 

 

Це занадто складно 

П,Ж. Я маю бути завжди на 

100% 

Недосяжний стандарт Увага до помилок чи 

суперечливої інформації 

Низька самооцінка 

Копінг-стратегія «Уникання» 

Вторинний досвід, що підтверджує 

глибинне переконання та низьку СО 

Компенсаторна стратегія (ПЖ) 

уникнення чи гіперкомпенсація 

Цикл проміжних та глибинних переконань, що підтримують низьку 

самооцінку 
Негативне глибинне 

переконання 
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 Цикл при тривозі 

 

Страх соціальної ситуації «Мені краще 

мовчати»,«Я не справлюся» 

Відсутність корегуючого 

досвіду 

Уникнення соціальних 

ситуацій 
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ІІІ. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗДОРОВОЇ САМООЦІНКИ У 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 

 Працюючи вже достатньо тривалий час в університеті та 

спілкуючись зі студентами, помітила, що невпевненість у собі, низька 

самооцінка вливає на навчальну успішність, вміння знаходити спільну мову з 

одногрупниками, викладачами та науковими керівниками. І мова йде про 

студентів-психологів, які потім повинні йти та працювати із дітьми та 

дорослими, вирішуючи їх особистісні та міжособистісні проблеми.  

Маючи досвід роботи у психологічному центрі LIFE SKILS (працюючи 

із проблемою самооцінки), та розуміючи особливості виховання сучасної 

молоді (більшість батьків, нажаль, вважають основним внеском у розвиток 

дитини – матеріальні блага, тому задоволення базових потреб під питанням), 

вбачаю за доцільне та необхідне розробити та впровадити програму по 

формуванню здорової самооцінки серед студентської молоді.   

Мета програми:формування здорової самооцінки у студентів 

Завдання: 

1. Психоедукація студентської молоді про модель самооцінки у 

когнітивно-поведінковій психотерапії  

2.  Дати знання про базові потреби, їх важливість та вплив на якість 

життя особистості; 

3. Виявити та пропрацювати проблемні когніції; 

4. Виробити навики доброго, здорового поводження з собою та з  

оточуючими 

5. Попередити рецидиви шляхом навчання бути самому собі 

терапевтом 

Структура програми. 

Дана програма складається з 10 занять 

Формат – групова робота:  

Кількість учасників – 12 осіб 

Кількість тренерів: 2 (КПТ-терапевти(КПТ-консультанти)) 
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Перевагою групової роботи є можливість обміну досвідом учасників 

групи, розуміння того, що ти не один із такою проблемою, зворотній зв'язок 

від учасників групи, погляд на ситуацію з різних ракурсів(розширення 

перспективи бачення) ) можливість набуття та практикування нових навичок 

у безпечному середовищі, підтримка. 
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 Заняття 1. Що таке самооцінка. 

Мета: усвідомлення учасниками групи важливості здорової самооцінки та її 

впливу на життя особистості 

Завдання:  

1.  Знайомство учасників групи . 

2. Формування стосунку та довіри в групі. 

3. Дати уявлення про самооцінку особистості. 

4. Проведення діагностичного дослідження самооцінки 

5. Дослідити вплив самооцінки на особистість 

Необхідний матеріал:  

 Папка для кожного учасника групи з інформацією про курс, 

інформаційні матеріали до заняття №1; 

 Заняття 1 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 4аркуші А3 формату; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

 бейджики 

План заняття:  

1. Привітальне слово ведучих: вітання всіх з початком програми 

«Здорова самооцінка» і цієї групи. 

2. Знайомство 1. Коротке представлення. Техніка.«Інтерв’ю», запитати 

про три речі учасника групи (Ім'я, звідки родом, хобі), а потім представити 

один одного(робота в парах) 

3. Озвучення очікувань учасників від програми. Подумайте над тим 

чого б ви хотіли отримати від проходження нашої програми. Які зміни ви б 

хотіли побачити в собі? 

4. Представлення основної мети програми «Здорова самооцінка», 

структури, формату і часу зустрічей. Дана програма розроблена на основі 

когнітивно-поведінкової терапії, яка є одним із сучасних методів надання 

психологічної допомоги з великою науково-доказовою базою. Програма 

складається із 10 занять, тривалість 90 хвилин.  
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5. Спільне формулювання правил роботи групи. Учасники разом із 

ведучими складають правила групи, які сприятимуть комфортній та 

безпечній взаємодії групи (Кожен учасник пропонує своє правило , яке 

узгоджується з усіма членами групи) 

6. Озвучення теми сьогоднішньої зустрічі: «Що таке самооцінка?». 

Дискусія (обговорення розуміння поняття самооцінка та низька самооцінка 

учасниками групи). Кожен, в той чи  інший момент може сумніватися в собі, 

хтось не може визначитись, комусь не вистачає  впевненості в собі,а хтось 

сумнівається у своїх здібностях, або думає про себе негативно.  

Самооцінка визначається як ставлення людини до себе, оцінка самої себе, 

своїх можливостей, характеристик, якостей, а також свого місця серед інших 

осіб(можливе використання матеріалу з розділу І) Кожен коли-небудь  був 

незадоволеним собою або розчарованим в собі, думав що він слабкий, не 

достатньо добрий, має недоліки, гірший за інших, нікчемний,  

непривабливий, потворний чи невдаха? Кожен використовує ці слова до себе 

час від часу, як правило, коли відчуває складні або стресові ситуації. Тим не 

менше, якщо ви часто думаєте про себе саме так, можливо справді маєте 

проблему з низькою самооцінкою. 

7. Вправа «Вплив низької самооцінки на людину та її життя». Робота в 

групах по 3 учасники (плакати) 

1) Опишіть, як низька самооцінка впливає на : 

 Думки про себе 

 Поведінку 

 Емоції 

 Самопочуття 

2) Допишіть на плакатах як низька самооцінка може впливати на :  

 Навчання 

 Роботу 

 Відносини з іншими 
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 Піклування про себе 

 Рекреацію 

3) Представлення напрацювань груп, обговорення отриманих даних. 

8. Діагностика, використання Шкали самооцінки Розенберга, 

Методика Дембо-Рубінштейна.  

 

9. Питання-відповіді 

10. Домашнє завдання:  

 поспостерігати за собою протягом тижня;  

 запишіть ситуації, в яких Ви почувалися невпевненими або не 

досить впевненими(Коли, де, з ким це відбувалося?) 

 опитувальник особистісних переконань PBQ 

11. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте?) 

 

http://dl.dropbox.com/u/46872586/CBT/CBT%20SCALES/self%20esteem%20scale_ukr.pdf
http://dl.dropbox.com/u/46872586/CBT/CBT%20SCALES/PBQ_ukr.pdf
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Заняття 2. Негативні автоматичні думки та їх роль у підтримці низької 

самооцінки. 

Мета: уміння вловлювати та ідентифікувати негативні автоматичні 

думки  

Завдання:  

1. Дати розуміння поняття НАДи . 

2. Розвити навички ідентифікації НАДів 

3. Навчити технік відволікання, переключення та дистанціювання. 

4. Формування стосунку та довіри в групі. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №2; 

 Заняття 2 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

 бейджики 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло. 

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Негативні автоматичні 

думки та їх роль у підтримці низької самооцінки». 

Перш, ніж ми  визначимо для себе, що таке НАДи, давайте обговоримо 

різницю між фактами, істинами та думками. Факт - це «інформація,  яка 

представлена як об'єктивна реальність. Отже  факт має докази того, що  це 

дійсно так і немає сумнівів з приводу цього. Думка це точка зору, судження 

або оцінка , яка сформувалася у свідомості, з приводу певної події. Думка - 

це те, як людина сприймає щось і ця точка зору може бути унікальною для 

кожного. Давайте розглянемо  декілька прикладів щоб краще проілюструвати 

різницю між фактами і думками. 
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"У мене зелені очі", це факт. "Мені подобаються блакитні очі", це 

думка. Чому? Тому що хтось ще  може сказати: "Мені подобаються карі очі." 

"Я мама","У мене є автомобіль","Я живу в Житомирі" - це факти. Ці 

відомості можуть бути перевірені та підтверджені. "Мати купу грошей - 

дійсно важливо", "Немає нічого поганого в поєднанні наркотиків і 

алкоголю,"- це думки. Факти не можуть бути оскаржені, але думки можуть 

бути упередженим, неточними, помилковими. 

Наші ідеї на рахунок самих себе, судження, які ми робимо  і значення, 

яке ми надаємо, собі, як людині є думками,а не фактами. Тим не менш, ми 

часто приймаємо ці думки як істини або факти і тим самим віримо в них 

дуже сильно. 

 Когнітивно-поведінкова терапія виокремлює декілька видів 

(рівнів) когніцій (НАДи, правила життя (дисфункційні припущення), 

глибинні переконання). Сьогодні поговоримо про НАДи,. Це  – потік думок, 

негативно-забарвлені оцінки чи інтерпретації, які ми надаємо тому, що 

відбувається навколо або усередині нас. Вони є мимовільними (виникають 

самі по собі, автоматично); стосуються конкретних подій або ситуацій. 

Мають стереотипний повторюваний характер, вони різні, залежать від 

обставин. Вони легко усвідомлюються, є частиною нашого «внутрішнього 

простору», часто ми навіть не помічаємо їх. І як вже зазначалося раніше,  

НАДи сприймаються як очевидна річ, правда, яка не перевіряється 

(сприймається як факт) , особливо при наявності сильних емоцій, можуть 

виникати у вигляді образів. Тому нашим завданням є навчитися вловлювати 

та ідентифікувати їх. 

4. Вправа «Визначте НАДи». Роботи в парах. Учасники групи 

повертаються до домашнього завдання (ситуації, де відчувалася 

невпевненість у собі) і за запропонованою схемою працюють разом. 
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Ситуація Які почуття у Вас 

виникли? 

Наскільки 

сильними були ці 

почуття  

(0 – 100%) 

Що саме промайнуло 

у Вас в голові(слова 

чи образи)? 

Наскільки Ви вірили 

в цю думку в той час? 

Яка була Ваша 

поведінка в той 

момент? 

    

 

Обговорення: Які інші, альтернативні думки могли б з'явитися  в цій 

ситуація? Як би це вплинуло на Ваш емоційний стан? 

5. Вправа «Адвокат та прокурор».  Робота в парах. Виділіть одну думку 

(краще з допомогою ведучих) та спробуйте побути спочатку у ролі 

«адвоката» цієї думки і знайти аргументи, які її підтверджують, а потім у 

ролі «прокурора», який шукає докази проти цієї думки. Використовуйте 

запропоновану табличку (використовуємо бланк для запису та тестування 

думок). 

Обговорення на коло. Чи вдалося? Які труднощі виникали? Які відчуття 

після проробленої роботи? 

6. Техніки відволікання, переключення та дистанціювання. 

Рольова гра «Набридливі думки». Один учасник виходить на середину, всі 

інші виконують роль НАД, які оточують та набридають (кожен отримує свою 

специфічну роль, в залежності від учасників групи). Особа має знайти 

способи не реагування на думки.  

Можливі варіанти: 

1. Привітання с думкою. «Я бачу, що ти є, але запрошую тебе на 12.00, це 

твій час. А зараз я зайнятий важливою справою « 

2. Переключення на якісь об’єкти в кімнаті (знайти 25 червоних речей і 

тд), повторення таблиці множення/ділення. 

3. Уявити автобус, в який садовитимеш думку.  
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7. Вправа ресурсне місце. Обговорення поняття ресурс. Та місце ресурсу 

у підтримці якісного життя людини.  

8. Домашне завдання:  

 Список ресурсів 

 Щоденник емоцій 

 Тестування 1 НАД (визначити з ведучим групи) 

9. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте?) 
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 Заняття 3. Роль когнітивних фільтрів та копінг-стратегій у 

підтримці низької самооцінки. 

Мета: уміння визначати наявні когнітивні фільтри та копінг стратегії 

Завдання:  

1. Дати розуміння поняття когнітивні фільтри, допінг-стратегії . 

2. Розвити навички ідентифікації даних понять 

3. Формування стосунку та довіри в групі. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №3; 

 Заняття 3 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

 бейджики 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло. 

Поповнення списку ресурсів. 

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Роль когнітивних фільтрів та 

копінг стратегії у підтримці низької самооцінки». 

Минулого заняття ми з Вами говорили про НАДи, які періодично 

виникають у кожної людини. Але характер тих думок, їх особливості 

визначаються так званими окулярами, які ми отримуємо «в спадок». Те, 

якого «кольору» окуляри ми носимо, визначає «кольорову гамму» нашого 

життя. Виділяють такі основні когнітивні фільтри (помилки мислення):  

 Фокус на негативному або тунельне бачення.  

 Знецінення позитивного.  

 Перебільшення/переменшення.  

 Катастрофічне (фаталістичне) мислення.  

 Емоційне мислення.  
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 Чорно-біле мислення/ мислення по взірцю все або нічого. 

Надвисокі стандарти.  

 Чіпляння етикеток.  

 Читання думок. Яснобачення.  

 Генералізація  

 Персоналізація провини.  

4. Вправа «Театр». Учасники групи діляться на 4 підгрупки, кожна з 

яких отримує по 3 когнітивні фільтри. Завдання групок: написати 

невеличкий сценарій(1 сцена) та описати ролі 3 осіб, які матимуть різні 

когнітивні фільтри. Демонстрація на велике коло. Вгадування когнітивних 

фільтрів. 

     Обговорення (думки, відчуття, емоції)  

5. Вправа «Ідентифікуй свої фільтри». Учасники групи аналізують 

свої способи мислення (визначають притаманні для них помилки 

мислення). Діляться своїми відкриттями на групу. 

6. Питання-відповіді. 

7. Що таке копінг стратегії? Наші думки визначають наш емоційний 

стан, а також те, як ми реагуємо в тій або іншій ситуації(визначає нашу 

поведінку). Але кожна особа має свій особливий стиль поведінки, який є 

типовим для неї у відповідній ситуації. Звичайно людина може по-різному 

реагувати, але може бути одна базова стратегія, яка використовується у 

переважній більшості ситуацій.  

Є три базові коупінг-стратегії, які відповідають трьом типовим 

реакціям на небезпеку:  

• «Завмри!» – здатися ситуації 

• «Втікай!» - уникнення подій/ситуацій 

• «Нападай!» - гіперкомпенсація  

8. Вправа «Впізнай копінг-стратегію». Пригадайте 5 останіх ситуацій, 

які були неприємними стресовими для вас і скористайтеся відомою вже 

табличкою, звертаючи увагу на останній стовпчик (опишіть поведінку та 
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віднесіть її до певного копінг-стилю. Визначте, наскільки корисною була ця 

поведінка ? ). Робота в парах, потім на велике коло.  

Ситуація Які почуття у Вас 

виникли? 

Наскільки 

сильними були ці 

почуття  

(0 – 100%) 

Що саме промайнуло 

у Вас в голові(слова 

чи образи)? 

Наскільки Ви вірили 

в цю думку в той час? 

Яка була Ваша 

поведінка в той 

момент? 

Користь  

(0-100%) 

    

 

Рефлексія по вправі. 

9. Домашне завдання:  

 Прочитати книгу Артур Фриман "10 глупейших ошибок, которые 

совершают люди"  

 Спостерігати за собою, вловлювати помилки мислення та копінг-

стратегії , назвати та розпізнати їх. Знайти альтернативний спосіб мислення 

та поведінки 

 Щоденник емоцій 

10. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте?) 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/46872586/CBT/%D0%A1BT%20BOOKS/10%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8.djvu
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46872586/CBT/%D0%A1BT%20BOOKS/10%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8.djvu
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 Заняття 4. Походження низької самооцінки. 

Мета: розуміння основних факторів, які впливають на формування низької 

самооцінки 

Завдання:  

1. Дати розуміння поняття потреби, глибинні переконання 

2. Розвити навички ідентифікації даних понять 

3. Формування стосунку в групі. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №4; 

 Заняття 4 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло.  

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Походження низької 

самооцінки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен із нас має свою життєву історію, свій життєвий досвід. В 

залежності від того, що це за досвід кожен має свої переконання про себе. Ми 

Негативний життєвий досвід 

(ранній або пізній досвід життя ) 

Глибинні переконання (схеми) 

Правила життя (проміжні/дисфункційні 

припущення) 

Особливості поведінки 
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вчимося чомусь в різний спосіб. Це може відбуватися  через безпосередній 

досвід,  через засоби масової інформації, через прямий приклад  інших 

людей…  Процес «навчання» триває протягом усього життя, але переконання  

про себе часто (хоча й не завжди), можуть розвиватися в нашому житті 

раніше. Це означає що наш досвід з дитинства, наша родина, суспільство в 

якому ми жили, школа в яку ми ходили з нашими однолітками, все це 

вплинуло на наші думки і переконання щодо себе та світу в цілому. 

Приклади негативних глибинних переконань: 

 «Я дурний.» 

«Я не достатньо добрий» 

«Я нічого не вартий.» 

«Я непривабливий.» 

«Я товстий і потворний». 

«Я небажаний» 

"Я не вартий любові» 

«Я тупий» 

Ранній досвід життя: покарання, знехтування, емоційне занедбання, 

жорстоке поводження; надвисокі вимоги/стандарти батьків, які 

складно/неможливо дотримуватися, умовне прийняття, відсутність 

позитивного досвіду; неприйняття дома та в школі; специфічні 

характеристики особи(фізичні особливості, хвороби), стресові ситуації та 

хвороби у рідних, соціальне положення сім'ї .  

Пізній досвід життя 

Частіше за все, коріння низької самооцінки є в досвіді  з дитинства або 

з підліткового віку. Тим не менш,  у людей зі здоровою самооцінкою 

впевненість може похитнутися, якщо вони стикаються з негативним досвідом 

у подальшому житті. У людей низька самооцінка може розвиватися, якщо 

вони мали такий досвід,  як знущання або залякування на роботі, якщо вони 

мають відносини де є насилля, тривалі фінансові труднощі, переживають  
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тривалі стресові життєві ситуації, травматичні події або хвороби які змінили 

життя або травми які інвалідизували. 

В процесі формування глибинних переконань про себе пліч-о-пліч із 

досвідом ідуть базові потреби. Для задоволення базових психологічних 

потреб мають бути створені належні умови, в першу чергу з боку батьків, а 

потім зі сторони суспільства. До основних базових потреб відносять: 

1. Потреба у безпеці, турботі та зв'язку (дана потреба реалізується 

як на рівні задоволення фізіологічного так і емоційного 

компоненту).. 

2. Потреба у визнанні гідності, цінності. Задоволення даної потреби 

безпосередньо пов’язано із формуванням позитивної/здорової 

самооцінки.  

3. Потреба у дозволі на автентичність та допомогу в освоєнні 

«внутрішнього простору».  

4. Потреба у підтримці розвитку самоконтролю, самодисципліни, 

здорового сумління.  

5. Потреба у підтримці та скеруванні у розвитку самостійності, 

компетентності та у освоєнні «зовнішнього простору».  

Якщо наші потреби були задоволені, то в нас розвиваються корисні ГП, 

а якщо – ні, то - не корисні, дисфункційні ГП. Отже, задоволення базових 

потреб у дитинстві є фундаментом для «будування» здорової самооцінки 

людини. 

4. Вправа «Мій життєвий досвід. Розділ мого життя». Кожен із 

учасників приділяє час на написання історії свого життя, звертаючи увагу на 

ранній та пізній досвід, а також задоволення/незадоволення базових потреб. 

Після написання історій робота в парах(поділитися своїми історіями). Ведучі 

активно включаються у роботи пар, допомагаючи виділити глибинні 

переконання використовуючи техніку «Рух по стрілці вниз»(перед тим дати 

інструкцію та список допоміжних питань)  

Список допоміжних запитань: 
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 Що ця подія говорить про вас? про інших? 

 Що ця ситуація говорить про ваше життя і світ в цілому? 

  Інші запитання: 

  - Припустимо, що це правда? 

  - Що це буде для вас означати? 

  - Що в цьому поганого? 

  - Що ви думаєте про себе? 

5. Вправа «Тестування дисфункційних ГП» 

 На початку Вкінці 

Дисфункційне ГП  

Сила переконання   

Адаптивне ГП  

Сила переконання   

 

Докази 

дисфункційного ГП 

Перегляд цих доказів Докази адаптивного 

ГП 

   

 

Рефлексія по завершенні вправи 

6.  Правила життя 

Коли глибинні переконання активуються, це приносить біль, тому людина 

знаходить спосіб захиститися, створює так звані правила життя. Часто ПЖ 

представлені твердженнями «Якщо…, то…» .  

Можливі варіанти ПЖ 

«Мене можуть любити лише тоді, коли я зароблю любов» 

«Я чогось вартий лише тоді, коли мене поважають, коли я чогось  досяг» 

«Я успішний, коли я перший, найкращий» 
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«треба робити усе досконало – тоді можеш відчувати себе справді 

компетентним» 

«Краще уникати стосунків, ніж потім втрачати» 

«Мене мають усі боятися – тоді мене ніхто не скривдить» 

«Якщо я допущу помилку, то всі зрозуміють, що я тупий» 

«Якщо я буду робити правильно, то мене будуть приймати»  

«Якщо я не можу контролювати свій раціон харчування, я ніколи не  зможу 

контролювати будь-що в моєму житті» 

«Я повинен зробити все від мене залежне, щоб отримати схвалення, бо якщо 

мене критикують в будь-якому випадку, це означає що мене не приймають» 

«Я повинен бути завжди струнким і добре одягатися, інакше я ніколи не буду 

прийнятий» 

Приділіть декілька хвилин, щоб записати Ваші правила життя. Обговорення 

на великому колі. 

7. Питання-відповіді 

8. Техніка «Ресурсне місце» 

9. Домашнє завдання:  

 Зробити флеш-карту по ГП (використовуючи роботу на занятті);  

 Переглянути свої правила життя і поспостерігати за тим, як вони 

проявляються у повсякденному житті. Записати ситуації. 

10. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте?) 
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Заняття 5. Негативне оцінювання себе . 

Мета: розуміння моделі низької самооцінки 

Завдання:  

1. Дати розуміння моделі негативного оцінювання себе 

2. Формування стосунку в групі. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №5; 

 Заняття 5 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло.  

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Негативне оцінювання 

себе». На попередніх заняттях ми говорили про походження та механізми 

функціонування та підтримки низької самооцінки. Зараз спробуємо 

узагальнити отримані на попередніх заняттях знання.  

4. Вправа «Моя модель низької самооцінки» 

Пропонується приклад заповненої моделі низької самооцінки, на основі 

якого опрацювати власну «історію» 
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Активізація ГП 

Я нікчема 

 

НАДи 

(Негативна оцінка себе) 

«Я жахлива подруга» 

«Я не заслуговує на друзів» 

«Я не повинна була підводити подругу» 

«Я завжди поводжу себе як егоїстка» 

«Краще взагалі не мати подругу, ніж таку як Я» 

 

              Когнітивні фільтри 

      Узагальнення 

Ктастрофізація 

… 

 

 

Поведінка 

Вибачаюсь та принижуюсь 

Домовляюсь на інший,зручний для подруги, але незручний 

для мене день 

Пропоную заплатити за кафе сама у наступний раз 

Відштовхую подругу на деякий час 

 

 

Активація негативної самооцінки 

(підтвердження ГП) 

Все ж таки Я нікчема 

Емоції(почуття) 

Провина, сум, тривога 

Критична подія 

Відмінила зустріч із 

подругою через 

проблеми на роботі 

Дрімаюча 

самооцінка 

Негативний життєвий досвід 

(ранній або пізній досвід життя ) Вимогливі критикуючи 

батьки 

Глибинні переконання  

Я нікчема 

Правила життя Я повинна робити усіх щасливими,щоб мене 

прийняли  

Особливості поведінки  

(Підлаштування під інших, завжди погоджуюсь на 

прохання, слідкую, щоб усі були задоволені мною) 
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Як вже зазначалося раніше, НАДи, які з’являються у критичних 

ситуаціях, де ваше правило життя не спрацьовує, активують негативні 

глибинні переконання, низьку самооцінку та копінг-стратегію(насправді 

некорисну). Як Ви вже знаєте, один із способів справляння із негативним 

оцінюванням себе є тестування думок(не приймати їх як факти, а 

досліджувати їх). 

5. Вправа «Щоденник негативного оцінювання себе». 

Кращий спосіб кинути виклик НАД , це записувати їх. Пропонуємо 

щоденник негативного оцінювання себе (Розбираємо запропонований 

приклад, а потім робота зі своїми ситуаціями). Спочатку робота 

групова(розбираємо приклад) потім індивідуальна,  у трійках, на велике 

коло). 

 

Щоденник думок при негативному оцінюванні себе 

Опис ситуації  

Відмінила зустріч із подругою в кафе через 

проблеми на роботі 

Наскільки я вірю в таку 

думку про себе 

(0-100%)?                85% 

Що я думаю про себе?  

Я погана подруга. Я не заслуговую на дружбу! 

Я неповинна була підводити! Я егоїстка! 

Краще совсім не мати такого друга як я!. 

Які емоції ви 

переживаєте? Що 

відчуваєте? (0-100%)? 

Провина(90%); Сум(70%) 

Особливості поведінки ? 

Довго вибачалася перед подругою, сказала їй, що я жахлива подруга. Також 

сказала, що загладжу свою провину і заплачу наступного разу за двох. 

Наступного разу домовилися на час, який зручний для подруги, але не для 

мене. 

 

 

 

 



46 
 

Змінюємо негативне оцінювання себе  

Які є докази «За» такого 

оцінювання себе?  

Я раз очарувала та 

засмутила подругу, коли 

відмінила зустріч. Це не 

перший раз, коли я її 

засмучую.   

Які є докази «Проти» такого оцінювання 

себе?  

Я не змогла прийти, бо у мене були причини. 

Якщо б я змогла, я б обов’язково прийшла. У 

більшості випадків я не підводжу своїх друзів. 

Мені говорять, що я гарний друг.  

 

Це думки чи факти? Це думки , а не факти 

Яка користь з того, що я так себе оцінюю? Це нечесно по відношенню до 

себе., звинувачувати себе в тому, що від мене не залежить. Це призводить до 

поганого емоційного стану (сум, тривога, провина). Це призводить до 

негативних думок про себе, що я погана, що я винна.  

Як ще можна подивитися на цю ситуацію? Не завжди буває так як ми собі 

плануємо. Це життя. Це може трапитися з кожним. Якщо мені прийшлося 

відмінити зустріч із подругою, то це не означає, що я погана подруга. 

Неможливо усім догоджати постійно. Якщо б моя подруга відмінила зустріч, 

то я б не подумала, що вона погана подруга.   

Що б я порадила подрузі у такій ситуації? Подруга зрозуміє і справиться 

із почуттями. Вона не бути вважати тебе поганою подругою. Якщо подруга 

засмутиться, то це навпаки може значити, що ти гарна подруга і вона хоче 

провести з тобою час. 

Яка поведінка була б більш корисною? Як по-іншому можна було 

відреагувати? Замість того, щоб постійно вибачатися (25 раз) вибачитися 

один раз и пояснити ситуацію. Запланувати зустріч на той день, який буде 

зручний обом.  

 

Збалансоване оцінювання себе 

 

Збалансоване оцінювання себе (Альтернативна думка) 

Я намагаюся бути гарною подругою в різних ситуаціях. Мої друзі 

неодноразово говорили, що цінують нашу дружбу, що може значити, що я 

гарний друг. Я гарно ставлюся до своїх друзів, ніколи не ображаю їх 

навмисно. Є ситуації, які я не можу змінити. Нажаль, неможливо зробити 

так, щоб усі і завжди були щасливі..  

 

Наскільки я вірю в першу 

думку про себе 

35% 

Яка інтенсивність моїх перших емоцій? 

Провина (45%); Сум(20%) 

 

5. Питання-відповіді 

6. Домашнє завдання:  
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 Щоденник думок при негативному оцінюванні себе;  

7. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте?) 
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Заняття 6. Позитивне ставлення до себе . 

Мета: вироблення навичок доброго ставлення до себе 

Завдання:  

1. Розширення бачення себе(позитивний контекст) 

2. Знайомство із технікою «Майндфулнес» 

3. Формування стосунку в групі. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №6; 

 Заняття 6 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло.  

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Позитивне 

ставлення до себе».  На минулому занятті ми говорили про один із шляхів до 

розвитку здорової самооцінки – боротьба із негативним оцінюванням себе, 

шляхом формування альтернативного бачення. Ще один спосіб, який ми 

будемо розглядати сьогодні – розвиток сбалансованого оцінювання себе, 

шляхом помічання та визнання своїх позитивних якостей. 

4. Вправа «Мої позитивні якості».  Створіть список Ваших 

позитивних якостей.  

Обговорення. Наскільки легко/складно це було робити? Ваші 

міркування, чому людям складно виділяти гарні якості в себе  і ті позитивні 

речі, які вона робить? Які емоції відчували з цього приводу?  

Інколи, ми дивимося на себе ніби через криве дзеркало, не помічаючи 

ті гарні, важливі особливості, якими володіємо. Сьогодні, спробуйте глянути 

на себе у «добре дзеркало», яке є об’єктивним по відношенню до Вас. 
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5. Вправа «Список позитивних якостей». Складіть великий  список 

своїх позитивних якостей.  

Допоміжні питання: 

1. Що мені в собі подобається? 

2. Які у мене є позитивні якості? 

3. Які у мене є досягнення? 

4. Які труднощі я змогла подолати? 

5. Що іншим подобається в мені? 

6. Які навики та таланти я маю? 

7. Що у мене гарно виходить робити? 

8. Які якості , які мені подобаються в інших людях також є у мене? 

9. Як людина, якій я не байдужа могла б мене описати? 

Памятайте, що важливі усі якості, навіть якщо на вашу думку, вони є 

маленькими, незначними, неважливими, записуйте усі. 

6. «Журнал позитивна\ий Я» До кожної позитивної якості, яку Ви 

записали у Вашому списку пригадайте конкретні приклади, які 

ілюструють цю якість. Намагайтеся пригадати якомога більше 

прикладів. 

Позитивна якість Конкретний приклад, який ілюструє цю якість 
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7. Вправа «Плануємо ресурсні активності». Гарне добре 

ставлення до себе проявляється також у тому як Ви проводите свій час, що 

Ви робите. Проаналізуйте свій останній день/тиждень. Що переважає: 

необхідні(корисні справи) чи ресурсні? (Робота в трійках).  Обговорення на 

велике коло. Поверніться до свого списку ресурсів і заплануйте на кожен 

день не менше 3 ресурсних активностей(бланк). 

8. Вправа «Некорисні правила життя». Для того щоб гарно до 

себе ставитися, окрім помічання своїх позитивних якостей, ми маємо 

виробити альтернативні некорисним правила життя.  

Некорисні правила 

життя 

Альтернативні 

правила життя 

Способи 

впровадження в 

життя 

   

  

9.  Знайомство із практикою Майнфулнес. Техніка «Дихання» 

(М.Уільямс, Д.Пенман «Осознаность…») 

 Це психотерапевтичний підхід, який використовує практики 

зосередження уваги, медитації з метою допомоги людям, які страждають від 

різних психологічних проблем і розладів. 

Сам термін «майнфулнес» в перекладі з англійського означає «повна 

свідомість», «уважність», «зосередженість». «Думати» це лише один із 

можливих станів нашої свідомості, для певних завдань він корисний і 

потрібний, але в певних ситуаціях більш корисним для самопочуття буде 

стан "просто бути", який пов’язаний з безпосереднім відчуттям життя, себе 

самого, інших людей, природи і т.і. 

У майндфулнес-терапії наголошується, що "постійне перебування у 

думках" (наприклад, перебування у негативних думках при депресії) дуже 

часто зменшує нашу здатність бачити, відчувати реальність, зокрема красу і 

неповторність життя. Використання майндфулнес-терапії дозволяє людині 

більшою мірою перебувати у контакті з реальністю. 
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Поєднання майндфулнес практик і концептуальної основи КПТ 

дозволяє учасникам розглядати процеси виникнення та існування розладів, 

які є схожими для цілого ряду проблем. Засвоєні «старі звички мислення» 

можуть включати: безпосередні тлумачення свого досвіду (напр., негативні 

думки); когнітивні фільтри (генералізація, катастрофізація); загальні стійкі 

когнітивні моделі (напр., умовні дисфункційні припущення, схеми, 

переконання про себе, світ і майбутнє). Змінене ставлення до внутрішнього 

досвіду, яке здійснюється у МО-КТ, змінює підтримуючі фактори. 

10. Домашнє завдання:  

 Щоденник ресурсних активностей;  

 Щоденник «Позитивна Я» (помічати та записувати прояви 

позитивних якостей з конкретними прикладами (по 3 в день)) 

 Практика майнфулнес 

 Практика нових способів поводження 

11. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте?) 
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Заняття 7-9. Робота із негативним досвідом . 

Мета: припрацювання травматичного досвіду 

Завдання:  

1. Робота із автобіографічною памяттю 

2. Формування стосунку в групі. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №7; 

 Заняття 7 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло.  

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Робота із негативним 

досвідом».  Сьогоднішнє заняття ми присвятимо минулому. Але ми будемо 

повертатися у минуле з нашим теперішнім досвідом, з навичками 

позитивного бачення себе, без фільтрів і негативних глибинних переконань.  

Пропонується кожному пригадати свій негативний/травматичний досвід, 

озвучити його, з групою визначитися чию ситуацію будемо першу 

припрацьовувати. Застосовуємо іманегативну техніку .  

Коли людина потрапляє, в уяві, в ситуацію,  то її завданням є 

подивитись довкола і побачити, що відбувається і чого вона там потребує, які 

потреби є не задоволеними, які думки, емоції, тілесні відчуття є присутніми. 

Особливістю виконання цієї техніки в групі є можливість включення в 

пригадування усіх членів групи, які допоможуть справитися із негативною 

ситуацією та допоможуть задовольнити необхідні потреби. З метою 

попередження травматизації, На початку і в кінці цієї вправи ведучий в уяві 

заводить людину у «безпечне місце».  

Дана вправа проводиться з усіма учасниками . 
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4. Домашнє завдання:  

 Під час заняття записується робота на уадіо кожного учасника, дома 

кожен день включати і прослуховувати(свою іманегативну роботу);  

 Практика майнфулнес (дати аудіо запис різних варіантів: «Сканер 

тіла», «Дихання»…) 

5. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? Як себе почуваєте?) 
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Заняття 10.  Здорова самооцінка. 

Мета: розуміння моделі підтримки здорової самооцінки 

Завдання:  

1. Узагальнення всього матеріалу 

2. Профілактика проблеми 

3. Підведення підсумків. 

Необхідний матеріал:  

 інформаційні матеріали для кожного учасника до заняття №10; 

 Заняття 10 в програмі Power Point; 

 Дошка з маркерами; 

 Аркуші паперу, ручки, олівці 

План заняття:  

1. Привітання, коло настрою. 

2. Обговорення домашнього завдання: рефлексія того, що вдалося, які 

труднощі виникли. Обговорення у малих групках та на велике коло.  

3. Озвучення теми сьогоднішнього заняття «Здорова самооцінка».  Наші 

заняття були присвячені проблемі розвитку та підтримки низької самооцінки, 

сьогодні ми розглянемо модель здорової самооцінки та способи її підтримки, 

а також шляхи профілактики рецидиву. 
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Модель здорової самооцінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критична подія(ситуація) 

Активація негативних 

глибинних переконань 

Робота з НАД  

Альтернативні думки(розробка сбалансованого 

оцінювання себе,) 

Щоденник думок, список позитивних якостей 

Корисна поведінка 

Більш широкий погляд на ситуацію 

Добре ставлення до себе (досягнення та 

задоволення) 

Активний спосіб життя 
 

Корисна поведінка 

Новий корегуючий досвід 

Критична подія(ситуація) 

Активація негативних 

глибинних переконань 

Робота з НАД  

Альтернативні думки(розробка сбалансованого 

оцінювання себе,) 

Щоденник думок, список позитивних якостей 

Корисна поведінка 

Більш широкий погляд на ситуацію 

Добре ставлення до себе (досягнення та 

задоволення) 

Активний спосіб життя 
 

Корисна поведінка 

Новий корегуючий досвід 

Створення нових ГП Створення нових ПЖ 

Поведінка, яка підтверджує нове ГП, 

експерименти з новою поведінкою 

Практика нових правил життя 
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4. Вправа  «Квітка здорової самооцінки». Завдання полягає у поверненні 

до попередніх етапів роботи та заповненні пелюсток здорової самооцінки 
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5. Продовжуйте практикувати нові навички (здобуті на заняттях) 

Практика нових навичок дозволить перевести їх у  нові здорові звички, 

які інтегруються у Ваш стиль життя. Важливим моментом є збереження 

Ваших досягнень (хвалити себе, нагороджувати) та продовжувати 

працювати далі. Розробка нових навиків вимагає часу, не забувайте про це!  

Постійно повертайтеся до своїх матеріалів. 

Проблеми низької самооцінки можуть повертатися. Ви маєте бути 

готові до того (Метафора їзди на велосипеді).  

Можливі причини рецидиву: 

1. Ситуації високої фізичної напруги 

2. Психологічні стреси 

6. Попередження рецидиву.  

1)  Визначайте ранні сигнали (багато часу іде на самокритику, 

некорисна поведінка, уникання, ізоляція, замикання на собі, 

пасивність… 

2) )Повторення навиків (щоденник, використання ресурсних 

активностей, турбота про себе, корисні ПЖ,(практикування), флеш-

картки з альтернативними/корисними глибинними переконаннями ) 

3) Соціальна підтримка (дружня розмова про те , що хвилює ) 

7. Профілактика рецидивів. Дайте відповіді на питання: 

1)  Які показники свідчитимуть, що я повертаюся до низької 

самооцінки? 

2) Список негативних ГП, некорисних ПЖ, копінг-стратегій, які 

можуть з’явитися. 

3) План дій у ситуації, коли низька самооцінка повернеться 

4) Список людей, які мене підтримають 

5) Список технік /методів, які корисні і необхідні для практикування 

6) Яка якість життя мене очікує із здоровою самооцінкою (описати усі 

сфери ) 
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7) Чого я можу досягнути, маючи здорову самооцінку? 

8) Практика Майндфулнес 

8.  Домашнє завдання:  

 Практика;  

9. Зворотній зв’язок. (З чим ідете, що важливого сьогодні було для 

Вас? ЯК себе почуваєте? Що берете з собою із програми) 
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 ЗАВЕРШАЛЬНІ КОМЕНТАРІ 

КПТ – сучасний, науково-обгрунтований та емпірично доведений 

метод вирішення проблем у сфері психічного здоров'я («Що кому допомагає» 

Рот, Фонагі, 2005). Це терапія, яка рекомендована з огляду на свою 

ефективність при більшості психологічних розладів у дорослих. Якщо 

говорити про КПТ низької самооцінки, то вона є необхідним етапом роботи 

із будь-яким психіним розладом, і наявна в протоколах терапії (робота з 

НАДами, правилами життя та глибинними переконаннями).   

Метою даної роботи був синтез знань щодо проблеми самооцінки,  

представлення когнітивно-поведінкової моделі походження низької 

самооцінки, а також на основі терапевтичного плану КПТ, розробка 

орієнтовної програми розвитку здорової самооцінки.  

Здорова, адекватна самооцінка є тим стержнем особистості, тією 

дорослою частиною, яка впливає на характер стосунку із самим собою, 

оточуючими, на можливість ставити і досягати цілі, заводити здорові 

серйозні стосунки, виховувати здорових дітей, впливає на бажання та 

можливість особистісного та професійного зростання, на відчуття власної 

гідності та компетентності. 

Як на мене, програма по розвитку/формуванню здорової самооцінки 

має бути включена у навчальний план факультетів соціально-психологічного 

спрямування, а особливо тих, що готують психологів.. Не буду стверджувати, 

що усі студенти мають проблему із самооцінкою, але окрім терапевтичного 

завдання, такого роду програми можуть вирішувати первенційні завдання та 

мати психоедукаційний характер. Знання про особливості виникнення та 

роботи з НАДами, ГП, ПЖ, копінг-стратегіями, практикування майндфулнес 

сприятимуть лише формуванню високої якості життя, здорової життєвої 

позиції та виробленню нових дорослих патернів поведінки. 

Оскільки кожна група є індивідуальною, розумію, що представлена 

програма є своєрідним «костяком», який необхідно наповнювати, 

адаптовувати, модифікувати у відповідності із конкретними завданнями. 
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Маю надію, що впровадження даної програми буде одним із моїх кроків, як 

члена спільноти КПТ, у процесі розвитку та формування психічно та 

психологічно здорової нації. 
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