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                  Вступ :огляд проблеми 

 

За останні роки помітно зросла  кількість  агресивних дій, актів жорстокого 

поводження з іншими серед різних вікових груп у багатьох країнах світу. 

Гнів буває різним. І це дуже розповсюджена людська реакція, що 

відчувається людьми будь-якого походження, всіх вікових груп і професій. 

Мабуть, не має жодної людини, яка б не пережила гніву. На жаль, для деяких 

людей гнів стає серйозною проблемою. У таких людей гнів призводить до 

дуже негативних наслідків. Почуття гніву, вини і сорому проблема багатьох 

людей. Одна з найнебезпечніших особливостей гніву в тому, що він сам 

породжує гнів і цей циклічний процес може розвиватися по зростаючій. 

Потрібно мати ангельський характер, щоб спокійно реагувати на прояви 

гніву іншої людини, особливо якщо гнів здається неоправданим. 

Розчарування тим, як діє людина, також може викликати наш гнів, особливо 

якщо до цієї людини ми дуже прив’язані.  Ми можемо гніватися сильніше 

всього на тих,кого найбільше любимо. Нам може здаватися більш безпечним 

проявляти гнів по відношенню до близьких, а не до незнайомих людей. 

Іншою причиною є те, що рідні добре нас знають і знають наші слабкості,  

можуть нас болючіше вразити. Ми можемо розгніватися на незнайому нам 

людину, якщо вона намагається виправдати вчинки, що ображають нас. Гнів 

є також найнебезпечнішою емоцією, тому що, розгнівані люди можуть 

намагатися нанести шкоду об'єкту свого невдоволення. Гнів може 

виражатися тільки в словах, але мотив буде залишатися незмінним - 

заподіяти шкоду тому, хто цей гнів викликав. 
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  Наймудрішим вважається той, хто вміє підпорядкувати свої почуття 

велінням розуму. Розгніватися може і дурень  і мудрець, але дурень, засліплений 

гнівом, стає його рабом. У запалі сказу він сам не відає, що творить, і всі його 

вчинки йому ж обертаються на зло.                                            

        Єгипетське прислів'я 

                       

.  

I.Загальні відомості про емоції 

Емоції необхідні для виживання і благополуччя людини. Не вміючи відчувати 

радість і печаль, гнів і вину, ми б не були в повній мірі людьми. Не менше 

важлива наша властивість співпереживати і чужим емоціям, здатність до 

емпатії, а також здатність виражати емоцію словами, розповісти про неї. 

Еволюційне значення емоцій в тому, що вони забезпечують новий тип 

мотивації, нові поведінкові тенденції, що необхідні для успішної взаємодії 

індивідуума з зовнішнім середовищем і для успішної адаптації. 

Емоції (Саєнко Ю.В. Регуляція емоцій)- відображення відношення суб’єкта до 

значимих об’єктів навколишнього світу. Емоції відображають відношення 

суб’єкта до світу і до самого себе, задоволеність чи незадоволеність, а також 

можливість чи неможливість її задоволення в майбутньому. 

                                    Компоненти емоцій 

 

 

 

Переживання    фізіологічні     м’язеві     спонтанні  м’язеві    когнітивна оцінка                                                                                                                                      

р                                                  реакції          або мімічні              користі чи шкоди 

                                                                       *обнімання,і ін..                         подій 
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Значення емоцій для розвитку особистості 

Існують базові емоції: інтерес, радість, печаль, гнів, відраза, страх, сором, вина. 

Кожна з них має свої функції, переживати можна  по-різному і по-різному 

впливає на поведінку людини. Емоції поділяють на позитивні і негативні. 

Негативні емоції (печаль, гнів, страх), це наслідок незадоволення потреби, 

невдачі і необхідні для того, щоб оцінити ступінь неуспішності досягнення цілі, 

направляють організм на пошук нових способів отримання результату. 

Мобілізують людину, змінюючи його готовність до дії. 

     Соціальні очікування, які ведуть до емоційно обумовлених порушень 

психічного функціонування, виражаються в гендерних стереотипах емоційного 

реагування. Традиційна чоловіча роль,  яка включає в себе соціальну 

успішність  і  конкурентність,  компетентність,  володіння   собою, вимагає  або 

заохочує:                                                                                                                                                         

* відкрите вираження гніву і агресії,  радості, пов’язаної з перемогою, 

насиллям, досягненням влади над кимось і можливістю експлуатувати;                                                                                                                        

* пригнічує і  заперечує  печаль, страх, сором,  вину,  ігнорує свої емоційні 

проблеми і вирішення їх без допомоги сторонніх;                                                                                                                                                        

* забороняє і засуджує відкритий прояв своїх почуттів;  саморозкриття,  що 

може обернутися висміюванням, відкиненням, зрадою.                                                                                                               

Відповідно до стереотипу мужності  будь-які  емоційні прояви,  за 

виключенням прояву гніву,  рахуються признаками  слабкості, жіночності, і 

можуть призвести до втрати поваги зі сторони інших людей.                                                                                                                                                                   

Стереотип жіночності вимагає:                                                                                                                                

*  відкритого  вираження  жіночності,  експресивності, вільного прояву  страху, 

вини, печалі;                                                                                                            

*емпатійності, емоційної чутливості;                                                                                                                                     

* вміння стримувати або уникати проявів гніву.                                                                                         

Дотримання жінкою цих норм породжується страхом залишитися одинокою, 

бути покинутою, поставити під загрозу свої стосунки з іншими людьми. 
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Печальні, сердиті, агресивні жінки відкидаються і засуджуються суспільною 

думкою. Відкритий прояв сильних емоцій таких, як  злість,  лють, 

розцінюються соціумом як істерія, нестриманість і афект. 

ІІ. Гнів (злість),основні характеристики,види,факти 

Гнів (злість)- емоційне переживання фрустрації, будь-якої перешкоди в 

досягненні цілі, обмеження фізичної чи психологічної свободи, обману, образи. 

Адаптивна роль гніву полягає в тому, що він надає сили і рішучості 

протистояти, перешкодам на шляху бажаного рівня задоволення, мобілізує 

енергію для активного самозахисту особи від джерела болю або страждання, 

підвищує впевненість в собі, зменшує страх при наявності небезпеки. 

Гнів дуже важлива емоція (О. Романчук, 2016): кумунікує сприйняття появи  

«ворога», від якого йде загроза нам чи нашому світу і мобілізує нас до 

боротьби;  комунікує об’єкту, що загрожує нам, нашу силу і рішучість 

відстоювати наші потреби; мобілізує тіло до боротьби, дає енергію, силу; 

мобілізує свідомість до фокусування уваги на загрозі та боротьбі ( швидкість, 

відвага в реакціях ). Гнів – це реакція на заподіяну біль. Це програма-реакція, 

яка була доведена еволюцією до автоматизму. Гнів-це наслідок оцінки, яку ви 

дали ситуації. Якщо ви визначили ситуацію як несправедливу або такою, що 

суперечить вашим цінностям, виникає гнів. Гнів – це продовження первинних 

почуттів, таких як страх, печаль, вина, можуть бути першопричиною для 

виникнення гніву ( Дэн Дубравин, «Психология эмоций : чувства под 

контролем»). 

                                Основні факти про злість  (О. Романчук, 2016):                                                                                                                 

1. ми народжуємось з нею, це еволюційний патерн , одна з базових емоцій;                                          

2. генетично ми всі різні по порогу і силі реакції злості;                                                                                

3. сприйняття і висловлення злості є соціальним патерном, який ми набуваємо в 

ході виховання в сім’ї, впливу культури і досвіду.                                                                                                                                                                                          
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    Вираження гніву може бути конструктивним і неконструктивним, 

подавлений. 

                                                      Гнів             

 

      Конструктивне                                                                       Неконструктивне   

*встановлення ,відновлення                                                                 -аутоагресія 

І підтримка позитивних стосунків                                                    *депресія 

з іншими                                                                                          *суїциди 

*двохстороннє спілкування                                                                *алкоголізм 

                                                                                                                          -деструктивні 

стосунки з іншими 

                                                                                                                      *фізична і моральна 

шкода іншим  

                                                                                                                                 Людям 

                                                                    

                                                    Подавлений і не виражений 

                                                 Гнів - психосоматичні захворювання   

                                                        

Усвідомлений, прийнятий і конструктивно виражений гнів дозволяє усвідомити 

свої незадоволені потреби, часто витіснені, і знайти способи їх задоволення  без 

порушення прав і потреб інших людей. Тільки признавши і прийнявши свій 

гнів при зустрічі з чимось фруструючим, можна ефективно мобілізувати свої 

сили і подолати перешкоди. Вираження гніву буде конструктивним, якщо 

людина встановити, відновити і підтримати позитивні стосунки з іншими. При 

цьому вона щиро висловлює свої почуття, зберігаючи контроль над ними. 

Неконструктивний вихід-накопичений гнів може проявитися в ауто агресії 

(суїциди, депресія, вживання алкоголю, наркотиків) і деструктивне відношення 

до інших (фізична чи моральна шкода іншим). 
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Сила гніву може бути різною: від роздратування до ярості. Сила нашого гніву в 

конкретній ситуації залежить від того, як ми інтерпретуємо її значення.  У 

різних людей гнів викликають різні події. Характер подій, що провокують наш 

гнів,зазвичай пов'язаний не тільки з засвоєними нами правилами і 

уявленнями,але і нашим минулим. 

Роздратування - це легка злість (О. Романчук, 2016). 

 Лють - крайнє вираження спектру емоції злості (О. Романчук, 2016). 

 Агресія – поведінка, яка скерована на заподіяння  шкоди (може бути 

імпульсивна, тобто на фоні емоції злості; може бути інструментальна, 

продумана з метою досягнення цілі). Агресія: вербальна, фізична, пряма і 

непряма (О. Романчук, 2016).                                                                                                                                                                                                          

 * Інструментальна агресія- заподіяння кому-небудь шкоди з метою 

досягнення іншої (неагресивної) цілі; 

  * емоційна агресія - поведінка, яка спричиняє шкоду іншій людині, що дає 

вихід гнівним почуттям.  

     - фізична - використання зброї, кулаки; 

     - вербальна – лайки, образа, погрози.    

 

Возможно, ни в каком другом состоянии человек не 

ощущает себя таким сильным и храбрым, как в состоянии гнева. 

В гневе человек чувствует, что у него «вскипает кровь», горит 

лицо, мышцы напряжены. Ощущение собственной силы 

побуждает его бросится вперед, напасть на обидчика. И чем 

сильнее его гнев, тем больше потребность в физическом 

действии, тем более сильным и энергичным чувствует себя 

человек.  
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Кэррол Изорд, американский психолог, автор книги 

«Психология эмоций»  

  

    Гіпотези виникнення агресії: 

1. «Гіпотеза фрустрація -агресія» - теорія про те, що будь-яка неприємна 

стимуляція приведе до емоційної агресії в тій мірі, в якій вона породжує 

неприємні відчуття (Berkowitz, 1998). 

2. «Теорія переносу збудження - теорія про те, що гнів фізіологічно 

подібний до інших емоційних станів і що будь-яка форма емоційного 

збудження може посилити агресивну реакцію (Zillmann, 1983, 1994). 

3. «Модель поведінки особистості типу А»- група особистісних 

характеристик, зокрема робочого графіку і конкурентність, що пов’язано 

з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань (Gilbert, 1994, 

Rhodewalt & Smith, 1991). 

4. «Когнітивно-неасоціативна теорія »- теорія про те, що будь-яка 

неприємна ситуація запускає складний ланцюг внутрішніх 

подій,включаючи негативні емоції і негативні думки. В залежності від 

інших ключових моментів даної ситуації (напр. наявність зброї), ці 

негативні почуття будуть виражені або в вигляді агресії, або в вигляді 

втечі (Berkowitz, 1990). 

5. «Теорія соціального навчання» - теорія про те, що агресії навчаються в 

результаті навчання  за допомогою прямої винагороди або з допомогою 

спостереження за іншими людьми, які отримують винагороду за 

агресивність (Bandura, 1983, 1993). 

Ворожість - негативна установка до конкретної людини чи групи людей, яка 

знаходить своє вираження в дуже несприятливій оцінці своєї жертви. 

Установки містять в собі різні рівні переконань: є визначальні установки (вони 

тривалі,підтримуються друзями, рідними) і є поверхневі установки, що дуже 

легко змінюються (часто логічно). Найкращий спосіб змінити ці установки – 
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контакт, знання, взаємодія. Негативні установки є фільтрами, які постійно 

інтерпретують нейтральні або помірно проблематичні дії досить негативно, без 

критичної оцінки. Ми виражаємо свою ворожість, коли говоримо, що нам не 

подобається певна  людина, або коли бажаємо їй зла. Ворожий індивідуум – це 

така людина, яка проявляє велику готовність виражати словесно або якимсь 

іншим способом негативні оцінки інших людей, демонструючи 

недружелюбність по відношенню до них. Люди можуть виражати свою 

ворожість за допомогою наступних фраз: «Я ненавиджу їх.  Вони заслуговують 

страждання!». 

Ненависть – крайній ступінь спектру ворожості з сильним бажанням шкоди 

ворогу (О. Романчук, 2016). Ненависть – це тривала і міцна неприязнь. Ми не 

відчуваємо постійного гніву на того, кого ми ненавидимо,але зустріч з цією 

людиною або навіть почуте повідомлення про неї може легко пробудити в нас 

гнівні почуття. Ми також, з великою ймовірністю, відчуємо огиду і презирство 

до ненависної нами людини. Подібно почуттю образи, ненависть також, 

зазвичай, буває тривалою і націленою на конкретну людину,але при цьому вона 

носить більш загальний характер,в той час як почуття образи викликають 

окремі вчинки. Ненависть також може палати в людині роками, змушуючи його 

часто думати про те, хто завдав йому образу. 

ІІІ.   Когнітивні аспекти гніву (злості)       

Ми злимося,якщо рахуємо, що з нами поступили несправедливо, що нас не 

заслужено образили, або не дозволили отримати те, на що ми розраховували 

(справедливість, очікування).  Найчастіше ми відчуваємо гнів до людей, з 

якими у нас тісний контакт (рідні, друзі, колеги і т.д.), тому що ми маємо багато 

очікувань щодо них. Чим тісніший контакт з людиною, тим ймовірніше 

формування певних очікувань, що стосуються її поведінки. Ускладнюється 

ситуація і тим, що ми рідко повідомляємо людям про те, чого ми від них 

очікуємо, і навіть самі рідко усвідомлюємо свої очікування. 
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Типова тематика когніцій при розладах регуляції злості (О. Романчук, 2016): 

• «Це несправедливо» - тема несправедливості 

• «Так не має бути» - тема розчарування, невідповідності очікуванням 

• «Це навмисно» - читання намірів, інтерпретація їх як ворожих, 

недоброзичливих 

• «Ці козли» - негативна оцінка інших 

• «Це жахливо» - негативна оцінка, перебільшення наслідків 

• «Я їм покажу!  Я не дам себе принизити!  Вони пошкодують!» 

                                               Модель епізоду гніву 

 Складові моделі епізоду гніву: пускові механізми, оцінка,переживання, способи 

вираження, наслідки (О. Романчук, 2016). 

                                             Ланцюжок проблемного епізоду злості 

 

. 

 

 

 

 

 

 

                              1.    Пускові механізми гніву 

Пускові механізми гніву – це зовнішні чи внутрішні стимули, які створюють 

основу для гнівної реакції: 

* діяльність чи бездіяльність інших людей;                                                              

* фактор часу і місця;                   

Ситуація 

(тригер) 

Оцінка 

ситуації 

Емоція Тілесни

й стан 

Поведінко

ва реакція 

Наслідки 
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 * спогади чи поточні події, що запускають цей механізм.                        

Приклади: небажана, іноді неочікувана, неприємна поведінка в ситуації між 

особового спілкування. Гнів часто розвивається під час соціальної взаємодії 

між батьками, подружжям, колегами, дітьми, друзями. Пускові механізми 

можна поділити на: позитивні чи негативні; вербальні, рухові, візуальні. 

Вербальні - грубість, новини, особисті образи, і ін., постійне незадоволення 

членів сім’ї, критика. Рухові - штовханці,вдарили. Візуальні - ви щось побачили. 

І позитивні і негативні пускові механізми можуть спровокувати гнів, що 

залежить від того як людина це інтерпретує, а також залежить від очікувань.    

                                             2.  Оцінка 

    Більшість неправильно пояснених пускових механізмів засновані на:                                             

1) почутті несправедливості і розчаруванні;                                                                                                                                        

2)   драматизації -  перебільшення степеню труднощів  неприємних  життєвих 

подій, що утруднює продуктивне вирішення проблем;                                                                                                               

3)  низькій переносимість (толерантності) фрустрації - це недооцінка здатності 

справитись з неприємностями, все сприймається, як ситуації які неможливо 

витримати і нічого не вирішується. Подразником є людина, яка б могла 

контролювати свою поведінку, але не хотіли робити цього. Це може 

виражатися такими словами, як «треба», «необхідно», «повинен», «потрібно 

було»;     4) негативна оцінка навколишніх - в гніві люди схильні судити про 

неприємних для них осіб в крайніх виразах;                                                                                                                                                                

5)негативна  оцінка  себе - звинувачення  чи осудження  себе, самокритика. 

                                         3.Переживання   

    Це внутрішнє усвідомлення клієнтом свого гніву, воно засноване на 

сприйняті клієнтом своєї фізіологічної реакції, самоспостереженні своїх 

спонтанних моторних дій (зжаті кулаки, крики) і самоаналізі думок пов’язаних 

з гнівом. Іноді думки, які пов’язані з тілесним збудженням . Епізоди гніву у 

людей, у яких сильний гнів виступає як особистісна риса, носить більш 
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проблематичний характер. У них спалахи гніву стаються частіше, більш 

інтенсивні і триваліші. У клієнтів з проблемами гніву його епізоди стаються 

часто, причому ці  епізоди по інтенсивності  варіюють від  помірної  до 

крайньої степені  вираження  і  будуть  тривалі. Клієнти можуть розповісти про 

свої гнівні думки (напр.. «Я ненавиджу її/його», «Він невдячний, бо спеціально 

це зробив» і ін..); фізичних відчуттях  (підвищене серцебиття, тремтіння, 

м’язове напруження, діарея, запаморочення, головний біль); фантазії і бажання 

помсти (напр.. «Я вбив би його», «Я задам такий урок, який буде пам’ятати до 

кінця життя»).   Проте існує самозвіт клієнта про силу його реакції (напр.. «Я 

такий злий»). Коли люди відчувають гнів вони у них виникає багато бажань, 

але лише деякі з них є агресивні. Частіше всього це бажання кричати, 

сперечатися, скаржитися, побитися і тільки дехто виявляє бажання вирішити 

проблему: заспокоїтись, позбавитись від гніву і ін.. 

                                                4. Способи вираження гніву 

* Внутрішній: думки, образи, наміри, плани, плекання помсти;                                                              

*  Зовнішній: асертивна відповідь, стримування відповіді, непряма агресія, 

пряма вербальна/фізична агресія, пасивна агресія, придушення злості у собі;                                                                                              

* Роль метакогніцій про злість, стосунки, прийнятні способи відстоювання 

своїх потреб (О. Романчук, 2016).                                                                                                                                                                                         

Індивідуальне переживання гніву призводить до видимого способу моторного 

чи вербального вираження:описові фрази («Я така зла!»), принизливих і 

обвинувачу вальних слів («Вона дура, ідіотка!»), чи прямі висловлювання, які 

адресовані безпосередньо людині («Тримай свій ніс подалі!»).  Може включати 

відкриті моторні дії: кидання чого-небудь, штовханці. Такі дії бувають дуже 

агресивні - вбивство, тортури. Спосіб вираження гніву, що демонструється 

клієнтом обумовлюється комбінацією соціокультурних факторів, які 

прописують способи вираження цього гніву, унікальної історії соціального 

навчання кожного клієнта-гнівні дії, які отримали підкріплення  засновані на 

поведінці клієнта (крик дитини-батьки звернули увагу - наступного разу крик 
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для досягнення цілі); а також гнівні дії, які здійснюють інші (моделювання 

прямого спостереження гнівної поведінки членів сім’ї, фільмів, книги і ін..). 

Внутрішній (не виражений зовні) гнів . Для деяких людей є типовим 

стримування гніву, вони можуть повністю усвідомлювати свої гнівні 

відчуття,але рахують, що його вираження недоречне, і тому направляють 

назовні тільки деякі дії. Їм з легкістю це вдається і подавлений гнів може 

розсіятись. У клієнта є альтернатива чи виразити свій гнів пізніше чи почати 

пошуки вирішення проблем. В багатонаціональному дослідженні Шерера і 

Волберта було виявлено, що гнів виражається відносно часто. Вони виявили, 

що є культурні норми стримування проявів гніву.                                       

Непряме вираження гніву (пасивно-агресивні дії і скритий саботаж). Деякі 

клієнти можуть виражати свій гнів не на пряму, а руйнуванням чи псуванням 

майна,атакувати словами,  при цьому ніколи не нападаючи на справжній об’єкт 

свого гніву. Іншим способом непрямого вираження гніву є свідоме руйнування 

соціальних або робочих стосунків. Гнівні клієнти часто проявляють пасивний 

опір щодо вимог функціонувати на очікуваному рівні на роботі і в стосунках: 

не виконувати правила, не вносити вклад в групові проекти, ігнорувати 

запрошення важливих людей в їхньому житті. Зовнішнє вираження (вербальна, 

фізична і тілесна експресія). Найтиповіше  вираження гніву назовні за 

допомогою криків, звинувачень, незадоволених гримас, сарказму, грюкання 

дверима, кидання предметів, лайки і ін.. Багато хто відчуває себе комфортно, 

виражаючи гнів таким чином. Гнів супроводжується збільшенням темпу мови, 

більш довгими фразами. Подібна поведінка спостерігалась в сім’ях. 

                                                 5.Наслідки  

Це критична частина моделі гніву. Гнівна поведінка, за якою може  слідувати 

позитивні події (напр., увага, схвальні дії зі сторони інших, сексуальне 

збудження, їжа), отримує підкріплення і може повторитись в майбутньому. 

Гнівна поведінка, за якою не слідують позитивні події (напр., ігнорування), 

стають менш інтенсивними і не будуть повторюватися. Гнівна поведінка, за 
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якою слідує покарання, може бути подавлено, то в аналогічній ситуації гнів 

може і не проявлятись,  але він залишається в поведінковому репертуарі клієнта 

і може виникнути при інших обставинах. Наслідки прояву гніву мають 

вирішальне значення для того, чи повторяться чи ні  випадки гніву і 

експресивних реакцій в аналогічній ситуації. Наслідки можуть бути 

короткострокові і довгострокові.  Короткострокові наслідки гніву  виникають 

під час самого спалаху гніву, а також протягом  декількох годин  чи днів після 

епізоду гніву. Випадкові  прояви гніву,  мінімального по інтенсивності,  частоті 

і тривалості, є частиною нормального  людського існування, і  навпаки,  частий, 

інтенсивний і тривалий гнів є проблемою. Сильні реакції - такі як лють, часті 

гнівні реакції на дію різноманітних  незначних  подразників, болісні фантазії 

про помсту і агресію - згубні для пацієнта і людей, що його оточують. Окрім 

поведінкового підкріплення, існують підкріплення основані на хімічному 

підкріпленні. Під час спалаху мозок робить викид одночасно і епінефрин, і 

норепінефрину.  Епінефрин викликає підйом енергії і клієнт буде мати відчуття 

сили. Норепінефрин діє як анальгетик при болючих переживаннях 

безпорадності. Ці два гормони підвищують переживання і вираження гніву. 

Розгнівана людина отримує можливість і здатність справитись з ситуаціями,  

які раніше рахувала проблематичними, а також підкріплення повторного 

прояву гніву. 

                                        Наслідки проблематичного гніву. 

    У людей з хронічним гнівом він виникає набагато частіше і більш 

інтенсивніше, ніж у інших. Вони продовжують відчувати гнів протягом 

тривалого часу і розмірковують про це до тих пір, поки гнів не починає 

заподіювати ще більші страждання, ніж спочатку. Дорослі з високим 

показником гніву, як риси частіше проявляють фізичну агресію, негативні 

вербальні реакції,  застосування наркотиків і інші негативні наслідки,  

викликані гнівом. Тому гнів у таких людей руйнує поведінку,  представляє 

загрозу для навколишніх,  провокує агресивну поведінку. Гнівні клієнти 
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схильні до суперечок,  вони не бачать іншої сторони  питання, тому  Шерер і 

Волберт (Scherer & Wolbert, 1994), висунули припущення, що гнів має 

відстрочений ефект. Ці клієнти покладають вину за соціальні невдачі на інших 

людей і рахують їх дії «несправедливими» і «навмисними» ,  що призводить до 

бажання покарати і відомстити.  Дуже часто вони надіються на прості сигнали 

(стать, колір  шкіри, релігійна приналежність і ін..)  і  керуються стереотипами  

( «Всі жінки однакові» і ін..).  Перебуваючи в гніві ці клієнти будуть 

використовувати лайки, звинувачення і сарказм, що  може призвести  до 

вербального  конфлікту з іншими, а навіть до відкидання.  У гнівної  людини 

можуть  виникнути проблеми на робочому місці.  Розгніваний працівник  

звинувачує  інших і думає, що з ним обійшлися  несправедливо і  не  

шанобливо,  проектує  вину  на інших  і виношує плани помсти. Він може 

піддати себе самоізоляції, зменшуючи свій вклад в виконання групової роботи, 

це призводить до конфронтації,  непокори, незадоволенню  політикою  

компанії.  На роботі розгніваний працівник  збуджений і  ненадійний, 

замкнутий і  неуважний  до інших, до свого зовнішнього вигляду, перепади 

настрою, ігнорування інтересів, розлади сну, збільшення  частоти звернень  за 

медичною  допомогою, зниження продуктивності, він шукає виправдання в 

тому, що він не справляється з завданням. Ослаблення здатності прийнятті 

рішень і підвищення рівня ризикованої поведінки. Гнів спонукає клієнтів робити 

дії, що приречені  на  провал, працювати нижче рівня  своїх можливостей, 

намагається отримати перемогу над  іншими. Людина  приймає  нераціональні 

рішення, знижується рівень довіри, ситуації міжособистісної взаємодії 

сприймаються  як  «бій»,  в якому потрібно  перемогти  за  будь що.  Клієнт  йде 

на непотрібний  ризик,  щоб досягнути  цілей, які пізніше  покажуться  

незначними і неоправданими такого ризику.                                                        

Зловживання алкоголем чи наркотиками. Гнів асоціюється з вживанням 

шкідливих речовин і призводить до рецидивів у клієнтів, що припинили 

вживати наркотики чи алкоголь.  При виникненні сильного емоційного стресу  

клієнти  будуть  приймати  неправильні  рішення:  «Тільки разок попробувати». 
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Порушення в виконанні моторних дій.  В стані  гніву набагато гірше  

справитись зі  складними моторними задачами (напр., гра на складних 

музичних інструментах), погіршення  виконання фізичних дій у небезпечних 

ситуаціях, водіння  автомобіля - гнів здійснює вплив  на  манеру  водіння.                           

Роздуми і  фантазії про помсту і нездатність адаптуватися  в особистісно-

професійній сфері.  Роздуми  про гнів включають в себе  спогади про  минулий 

його активатор. Гнів супроводжує осуд  інших подумки, неприязнь,  думки і дії 

направленні на помсту. Постійні роздуми призводять до посилення 

пригніченості, руйнує  міжособистісні стосунки, знижує  продуктивність 

діяльності.  Самі  гнівні  роздуми  сприяють  гніву і  підвищують його  вихідний 

рівень.                                                                                                                            

Додаткові  негативні  переживання. У людей  з високим показником гніву 

після спалаху гніву прямують додаткові негативні переживання - зневіра, 

досада, відраза, відчуття безвиході, вина, сором (Tafrate, Kassinove & Dundin, 

2002).                                                                                                                   

Агресія. Агресія є одним з негативних наслідків, який може витікати з 

збудження або гніву.  Гнів може бути причиною багатьох видів агресії: від 

нанесення мінімального збитку майну і фізичного насилля до значних 

кримінальних злочинів.  Ця готовність до агресії  виникає  як наслідок  підйому 

рівня загального збудження. Тобто, в стані збудження ми відчуваємо 

дискомфорт і стаємо нестриманими.  Якщо події стають особливо значущими 

проблемами в залежності від історії научання і соціального сценарію клієнта, 

формою  реакції у  відповідь  може бути агресія.  Ця модель  отримала  

розвиток у багатьох теоріях,  включаючи  Модель утворення  нових 

когнітивних зв’язків  Берковиця (Berkowitz, 1984), Теорію переносу збудження 

Зільмана (Zillman, 1983) і  Модель загальної афективної агресії Андерсона з 

колегами (Anderson et al., 2000). Cпонукання до розплати і помсти – це всього 

лише одна з причин  агресії людей в стані гніву.  Після агресивних  дій  люди 

не  стають  менш  агресивними,  але навпаки  (Kassinove, 1995). 
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Проблеми зі здоров’ям. Гнів  безпосередньо пов'язаний з збудженням 

вегетативної нервової  симптоми і  функціонування імунної системи, збільшує 

сприятливість до хвороб.  Якщо сильний  гнів не пережити відразу  і якщо він 

не руйнівний в своєму виражені,  негативні наслідки можуть  зменшуватись. 

Під час гніву виникає  дія на  організм «стрес –гормонів», що може викликати 

головний біль,  серцебиття,  почервоніння,  підвищення артеріального тиску і  

ін.. 

  ІV.   Оцінка і постановка  діагнозу                                                              

1.Словесний опис подій клієнтом відкриває лише деяку частину його 

внутрішніх переживань, оскільки пацієнти фільтрують свої повідомлення і 

рідко  розповідають про  те, що вони  думають і  представляють  про себе, вони 

можуть гіперболізувати свої реальні переживання. Іноді дискусія може 

допомогти зрозуміти  міру розмаху гніву (інтенсивність,  тривалість,  відмінні 

риси). Може бути, коли наявність гніву в таких ситуаціях заперечується, варто 

перевірити готовність клієнта  признати свої гнівні переживання. Часто може 

бути корисним діагностична уява картини з гнів через того, що він вказує на 

слабкість або втрату контролю. Інші клієнти можуть досить легко признавати 

наявність гніву. Найбільш інформативний і надійний  метод отримання 

інформації  про  гнів клієнта – це розпитування про їх  внутрішні  переживання. 

2.Розповіді обізнаних осіб (друзі, подружжя, діти, батьки). Це можна 

використовувати в якості планового методу оцінки.                            

3.Спостереження за клієнтом. В деяких ситуаціях клієнти можуть 

стримуватись.  Тому оцінка  за   допомогою  вербальних  повідомлень є  

цінною. Гнів  проявляється  як  типовий  вираз обличчя, який  психотерапевт 

може спостерігати  на  сесії, під час опису ситуацій.  Розгніване  обличчя  буде 

подавляти прояви емпатії зі сторони навколишніх і вплине  на  розвиток 

міжособистісних   відносин.  Зустрічаються   клієнти,  у  яких  обличчя нічого 

не  виражає,  але  навіть  у них  є  моменти,  коли  емоції   виражаються   на 

обличчі.  Бажано   спостерігати  за   клієнтами, коли   вони  описують  ситуації, 
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які викличуть  гнів у  більшості людей.                                                      

4.Спостереження клієнта за собою точно і  безперервно  реєструвати   поточні 

гнівні прояви,  які були  між сеансами в Бланк епізоду гніву. Це  дає  змогу 

клієнту звернути увагу на  деякі аспекти  гніву  про  які вони могли і  не 

підозрювати.  А також  ця  форма  є індикатором  успішності лікування.  Просте 

обговорення з клієнтом приведе до розповідей про гнівні переживання в 

минулому  і способах їх вираження, але вони можуть бути викривлені  в 

пам’яті. Заповнення цієї форми допомагає клієнтам звернути увагу на багато 

аспектів гніву,про які вони можуть і не підозрювати. Індикатором прогресу 

можуть бути і інші форми реєстрації  аспектів гніву: середня  інтенсивність 

спалаху гніву, тривалість, число епізодів з вживанням огидних слів або 

агресивними діями, а також кількість випадків, які мали негативні  наслідки. 

Перевагою ведення такого протоколу між сеансами складається з того, що вони 

дати більш  точні відповіді, якщо форма заповнюється  відразу після прояву 

гніву,  ніж при спробі пізніше згадати подробиці переживання,  а також 

охочіше признають пов’язані  з гнівом  дії. 

    Розлад  регуляції злості, коли злість і способи її висловлення(О. 

Романчук, 2016): 

• «виходить з під контролю» і вже не служить  нам і  не веде до задоволення 

наших потреб 

• Є досить сильно,  дуже часто  і задовго 

• Не відповідно до реальної загрози 

• Заподіює шкоду чи іншим 

• Заважає  думати, вирішувати  проблеми 

• Впливає  на  якість  життя 

                   Фактори схильності (О. Романчук, 2016): 

• Темперамент 

• Досвід скривдження, занедбання, пригноблення, моделювання проблемних  

способів  висловлення  злості 
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• Схеми і ПЖ:  недовіри, емоційної  деривації, низької/ умовної самооцінки, 

осудження, перфекціонізм, самопожертви, емоційної  інгібіції 

   

                         Діагностика гнівних розладів 

 

Екхардт і Деффенбахер (Eckhardt & Deffenbacher, 1995) признаючи певний 

дефіцит в діагностиці, запропонували п’ять діагнозів гніву: 

                     * порушення  адаптації  з  проявами  злості; 

                     * ситуативний  гнівний  розлад  без агресії; 

                     * ситуативний  гнівний  розлад з  проявами  агресії; 

                     * загальний  гнівний  розлад  без  агресії; 

                     * загальний  гнівний  розлад з  проявами  агресії. 

 

Порушення адаптації з проявами злості. 

Порушення адаптації представляє собою не адаптивні реакції на впізнаванні 

психологічні подразники. Розлад виникає через 3 місяця після пережитого 

стресу і триває не більше 6 місяця. Щоб діагностувати гнів як частину 

порушення адаптації, його завжди потрібно змішувати з іншими емоціями 

(навіть якщо при цьому немає проблематичної тривожності або депресії), 

проблемами в поведінці (навіть якщо при цьому моторні дії мінімальні) або 

значним підривом нормальної роботи (навіть якщо клієнт функціонує на 

адекватному рівні). 

Ситуативний гнівний розлад без агресії. 

   Даний діагноз описує тривалу (6 місяців і більше), стійку і сильну гнівну 

реакцію на обмежену кількість подразників(напр., в відповідь на батьківську 

критику). Гнів не є постійним хронічним станом або розповсюдженим 

способом реагування на різні подразники. Хоча  емпірично клієнт  дратується,  

агресивні дії при цьому мінімальні. Ситуативна гнівна реакція може призвести 

до роздумів і збудження, до внутрішніх душевних страждань, а також до 

порушення соціальної, робочої і навчальної діяльності. Клієнти з  цим 
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діагнозом можуть абсолютно не згоджуватись з тим, що вони мають які-небудь 

проблеми. 

Ситуативний гнівний розлад з проявами агресії. 

  Цей діагноз має на увазі сильний гнів  і агресивні моторні дії як на обмежену 

кількість подразників. Наприклад, пацієнт не тільки емпірично може почати 

гніватися під час їзди, але також їхати загрозливо близько їхати до інших 

автомобілів і почати лаятися,  показувати  непристойні жести іншим водіям. 

Щоб поставити діагноз, потрібно показати,  що клієнт регулярно відповідає 

гнівом і агресивними  моторними діями на специфічні і періодично 

повторювані провокуючі  ситуації. Такі клієнти,  скоріше за все, згодяться з 

тим, що  у них  є  проблема. 

Загальний гнівний розлад без агресії. 

Цей діагноз характеризує клієнта з  високим  показником  гніву як риси, який 

страждає  від  хронічного всеохоплюючого гніву,  який виникає у відповідь на 

дію різноманітних подразників і в різних ситуаціях, але для нього нетипово 

відкритий моторний прояв агресії. Гнів відчувається, в якійсь мірі, як 

хронічний стан і/або реакція  на дію різноманітних подразників.  Гнів може 

бути викликаний трьома факторами: зовнішніми ситуаціями, які не є 

систематичними за природою; внутрішніми психологічними станами (напр. 

думки про розчарування,  про несправедливість в минулому) і/або 

неприємними психологічними станами (напр. фізична втома, біль, сонливість). 

Іноді здається, що ці клієнти знаходяться в постійному гніві, але вони рідко 

вдаються до моторної агресії.  Як і в випадку ситуативного гнівного розладу 

,гнів,що відчуває людина,  призводить до особистих душевних страждань,  що 

впливає на щоденне життя, суспільну діяльність, стосунки з іншими людьми, 

навчання і роботу. Такі клієнти можуть звертатися за допомогою за власним 

бажанням, так як  той  гнів  який вони  відчувають  є неприємний їм  особисто. 

 

Загальний гнівний розлад з проявами агресії. 
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Цей діагноз має на увазі часто виникаючі приступи гніву і агресивні, і 

моторні дії. Такі клієнти нерідко знаходяться в роздратованому стані, 

вдаються до сарказму, словесним погрозам, пред’являють вимоги до інших 

людей, або перетворюють суперечки в змагання по крику. Клієнтам 

властивий стан нервової похмурості, а також схильність кидати чи псувати 

речі, бити, хватати, штовхати  інших людей, а також вдаватися до тяжких 

форм фізичної агресії.  Звичний для них спосіб агресивної поведінки руйнує 

життя.  Такі  клієнти дуже часто  попадають в  виправні заклади.  

                                              

                                         Типові підтримуючі цикли (О. Романчук, 2016). 

Цикл №1 – негативного мислення і румінації 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл №2 – негайного позитивного підкріплення 
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Цикл №3 - Інтерперсональний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл №4 – проблемної регуляції інших емоцій. 
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Цикл дисфункційних схем і правил життя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл щодо уникнення висловлення злості 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Люди вороги», 

«любові немає» 
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     VI.  Навчання управління  гнівом 

 

         Регуляція емоцій - це усвідомлення своїх емоційних переживань і їх 

біологічно і соціально  доцільне їх використання для досягнення цілі і 

задоволення потреб.  Регуляція емоцій має  на увазі  застосування знань про 

свої емоції для вирішення проблеми, про яку вони сигналізують. Регуляція 

емоцій – це трансформація деструктивних емоцій в конструктивні, тобто  в  

такі, які допомагають продуктивно здійснювати поточну і майбутню діяльність 

і спілкування.  

Ціль навчання - підготовити клієнтів до роботи над їх гнівом, який створює 

проблеми - знизити рівень збудження, сформувати соціальні навички; 

розвинути когнітивні коупінг-стратегії; допомогти їм навчитися уникати 

рецидивів не адаптивного гніву. 

Ефективний план лікування може бути розроблений лише після ретельного 

обстеження клієнта. Потрібно врахувати індивідуальні особливості клієнта: вік, 

походження, сімейне, соціальне і  економічне  положення, а також тривалість 

дії подразника, наслідки гнівної поведінки. Це  пряме терапевтичне втручання, 

яке може відбуватися як індивідуально, так і в групах. Після занять з 

терапевтом пацієнт  практикується  самостійно  в  реальних умовах. 

 

                                                          Етапи терапії 

          I. Підготовка до змін 

1.Оцінка і підвищення рівня мотивації                                                                         

Це перший і важливий крок  у роботі з клієнтами, що страждають  гнівними 

розладами. Деякі клієнти мають високу мотивацію, вони  вже готові до роботи,  

оскільки усвідомлюють причини своїх спалахів гніву і хочуть змін. Більша 

частина клієнтів буде заперечувати свій гнів, знаходячи  йому  виправдання. 
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Перший крок складається в оцінці, підвищені рівня розуміння і мотивації до 

змін клієнта.                                                                                                   

2.Створення міцного терапевтичного альянсу. Важливо, щоб психотерапевт 

демонстрував  емпатію до клієнтів,  дійти з клієнтом до згоди про план дій,  що 

направлені на зниження гніву,  і як  це втілити в життя. 

3.Підвищення рівня усвідомлення гнівних переживань. Багато клієнтів не 

усвідомлюють ті ситуації чи пускові механізми, які викликають гнів.  Вони 

також можуть не розуміти, як ведуть себе під впливом гніву,  або як 

навколишні сприймають їх дії. І нарешті,  вони можуть не пов’язувати з гнівом 

інші дії  (напр.,  вживання алкоголю,  азартні ігри). 

      II.Зміни 

1.Уникнення. Іноді краще уникати ситуацій при яких виникає гнів. Іноді не 

можливо уникнути  небезпечних ситуацій, тоді клієнта вчать як вийти з 

ситуації, коли гнів вже виник. 

2.Керування фізичним збудженням. Фізіологічні зміни є центральною частиною 

переживання гніву. Якщо гнів був присутній протягом тривалого часу, тому є 

тривала реактивність м’язів і залоз. Таким чином, важливо навчити пацієнта 

технікам релаксації, щоб клієнти могли використовувати до або під час епізоду 

гніву. 

3.Формування життєвих змін. Іноді гнів може ослабити підвищення 

компетентності на роботі, партнерських стосунках або в інших сферах, що 

включає в себе наявність вмінь для успішного виконання життєвих задач, а 

коли вміння відсутні, краще уникнути проблему або піти від неї. Крім того, 

клієнтів можна навчити  корисних словесних відповідей для застосування їх в 

неприємних ситуаціях, що знімає конфлікт і напругу. Протягом тривалого часу  

накопичувалися  дослідницький і практичний досвід, який продемонстрував, 
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що позитивна реакція у відповідь, вираження почуттів і відчуттів зменшують 

міжособистісну напругу.  

4.Вирішення соціальних проблем.  Іноді клієнти чітко не осмислюють свої 

проблеми і не продумують альтернативні варіанти рішень, що може призвести 

до позитивного вирішення конфлікту або досягнення інших цілей. Вміння 

вирішувати проблеми допомагає клієнтам розробити альтернативні моделі 

реагування на неприємні ситуації і уявляти собі  наслідки  різних  відповідних 

дій,  а також заохочує  їх використовувати альтернативні  варіанти  поведінки.  

5.Піддавання(експозиція). Так як, неминуче клієнти будуть стикатися з 

ситуаціями, які їм неприємні або які призводять до конфлікту чи до 

розчарування, психотерапевти можуть допомогти своїм клієнтам краще 

підготуватися до  реалій  щоденного життя, використовуючи техніки 

експозиції. 

ІІІ. Прийняття,пристосування і звикання 

1.Стимуляція когнітивних змін І.  Багато різних ситуацій є неоднозначні, і дуже 

легко неправильно  інтерпретувати те, що відбулося в дійсності  або  поступки 

інших людей. Клієнти часто бачать речі в «чорно-білому» кольорі, і їх 

необхідно  навчити  розрізняти  відтінки сірого.  Когнітивна інтервенція  

Аарона Бека і його колег (Beck, 1976; Freeman and associates, 1990) повинна 

допомогти  належним  чином  оцінити подразники, розуміти реальність і 

бачити  ситуації  настільки  ясно,  наскільки  дозволяють  факти.  

2.Стимуляція когнітивних змін ІІ.  Розгнівані клієнти кожну негативну подію 

вони рахують  катастрофою і не відчувають  себе здатними  впоратися  зі  всім,  

що стається  в їхньому житті. В програмі когнітивних змін,  що розроблена 

Альбертом Еллісом і його колегами (Ellis & MacLaren, 1998; Ellis & Tafrate, 

1997), ціллю є формування філософської позиції, що збільшує властивість 

клієнта приймати,  пристосовуватися і справлятися з тим,  що викликає гнів. 

Клієнти схильні до катастрофізації. Ця форма когнітивних змін має ціллю 
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навчити клієнтів приймати світ у всьому  його різноманітті,  а не 

зациклюватися на  «правді» і  «справедливості». 

3.Прощення.  Краще пробачити людям їх проступки, прийняти як даність те, що 

всі ми робимо помилки, стикаючись з проблемами,  що деякі кривдники 

роблять жорстокі і дурні проступки.  Застрявання на гнівних думках і бажанні 

помсти орієнтовані на минуле і завдають шкоди. Прощення спрямовує в 

майбутнє до прогресу. 

IV.Підтримка змін 

1.Попередження рецидивів. Навіть при самих сприятливих результатах 

лікування,  коли клієнт досягнув реального результату,  гнів може виникнути 

знову.  Подібні рецидиви  не означають провалу в  лікуванні  чи  повернення  

до  старої  звички  реагувати  гнівом. 

                                            

                                Когнітивно-поведінкова терапія 

МОДУЛЬ №1 . Підготовка до змін - розпізнання і розуміння злості і її 

наслідків, адаптивні і проблемні способи її висловлення, посилення 

мотивації (О. Романчук, 2016) 

1. 1.Оцінка і підвищення рівня мотивації, психоедукація.                                                                  

Якщо клієнт не готовий до змін,  малоймовірно,  що він буде прикладати 

зусилля для досягнення загального зниження гніву. Отже,  перша задача-

оцінити мотивацію до змін, і якщо необхідно, підвищити її.  Багато клієнтів не 

розуміють, що їх гнів є проблемою. Вони звертаються за допомогою, бажаючи, 

щоб змінилися інші (дружина, дитина, мама і ін..). Тому початковою ціллю 

психотерапевта є досягнення клієнтами розуміння того,  що гнів – це проблема і 

їм її вирішувати.  Перший крок до  підвищення  рівня мотивації – прийняття на 

себе відповідальності за проблему. Психотерапевт розуміє, що саме клієнт 

повинен  навчитися  «признавати  наявність проблеми» і  саме  він  повинен 
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змінитися, це часто викликає у  психотерапевта  роздратування  (гнів), що 

обмежує його  здатність до емпатії.  Зниження  опору  і  посилення  робочого 

зв’язку  між  клієнтом  і  психотерапевтом  збільшить  шанс  досягнення  успіху.  

Модель стадій змін, що розроблена Прочаска і Ді Клементе з колегами 

(Prochaska,  Di  Clemente &  associates,  1982,  1983,  1992),  пояснює  чому  одні 

клієнти  досягають успіху, а інші ні.  Це дозволяє  психотерапевту  підготовити 

програму  дій,  яка  буде  ефективною. 

1 стадія – Незнання: клієнт навіть  не думає  про зміни, він не усвідомлює 

існування проблеми. Спалахи гніву здаються «природніми» і нормальними. 

Відсутнє розуміння того, який вплив здійснює їх гнів на інших людей і на них 

самих,що зменшення гніву змінить рівень їх загального функціонування (раннє 

нерозуміння - Фріман і Долан- Freeman & Dolan, 2001). При опорі клієнти 

активно опираються і ухиляються  від  змін,звинувачуючи інших людей.  На  

цій  стадії  клієнти  добровільно  за   допомогою  не  звертаються.                        

2 стадія – Роздумів: клієнт зважує всі «за» і «проти» зниження свого 

особистого гніву, важливості змін,  але не прийняв рішення, є розуміння 

проблемності  свого  гніву  і  впливу  на інших.  На цій стадії потрібно 

відкласти  лікування  гніву  до  підвищення  рівня  готовності  і  мотивації.         

3 стадія – Підготовка: клієнт прийняв  тверде  рішення  змінитися  і починає 

діяти.  Можливо,  вже робилися спроби  в минулому  і вони були невдалі, 

клієнт  готовий  змінюватися  і  активно  цікавиться  тим, як  це  зробити.             

4 стадія – Дії: клієнт вже почав втілювати план по зміні і витрачає час та 

енергію на це. Є проблеми,  які часто виникають при роботі клієнтів над 

досягненням  змін.  Коли дії успішні клієнти активно працюють,  щоб  

уникнути ризику зупинити процес змін.  Але якщо клієнт вступає  в  стадію 

рецидиву,  потрібне термінове втручання і потрібні зміни напрямку 

терапевтичної  роботи. Потрібна дискусія, яка охоплює перспективи, і 

допоможе  клієнту  усвідомити  те,  як  просто  прогрес  може  зійти  нанівець . 
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5 стадія – Підтримка: ціль цієї  стадії  складається  в  тому,  щоб зробити 

клієнта самому собі терапевтом, тобто знизити залежність його від 

психотерапевта  і  підвищити  контроль.   Способи підвищення рівня 

мотивації  для переходу від стадії незнання або стадії роздумів до стадії 

підготовки до дій (О. Романчук, 2016): 

• аналіз фактів  

• короткотермінові  і  довготермінові  наслідки 

• негативна  роль  катарсису 

• методи  зниження  опору  клієнта. 

               Аналіз фактів. 

  З клієнтом  необхідно  розглянути  факти  з  науковим  обґрунтуванням. 

1. Гнів асоціюється з проблематичними міжособистісними конфліктами з 

рідними,  колегами і т.д.  Наслідки: нові конфлікти, посилення старих 

конфліктів. 

2. Є факти про те, що медичні проблеми (серцево-судинні захворювання, 

інсульт, онкологічні захворювання ) частіше виникають у гнівних людей. 

3. Гнів призводить до негативних оцінок  зі сторони інших людей, що 

відображається  на  дружніх стосунках,  соціальному житті, сім’ї, просування 

по службі. 

4.  Злих  людей  не  люблять,  їх  уникають , що  веде  до  самотності. 

5.  Гнів  може  сприяти  формуванню  низької  самооцінки. 

6. Гнівні переживання часто призводять до ганебних вербальних і фізичних 

образ інших людей. 

7.  Гнів  може  призводити  до  знищення  майна. 

8.  Гнів  сприяє  професійному  незадоволенню  і  нездатності  адаптуватися. 

9. Гнів ініціює невиправданий ризик. 

10. Розгнівані люди часто  вживають  алкоголь  чи інші наркотичні речовини, в 

якості способу  справитися  з  гнівними  переживаннями. 
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Поділитися цими фактами допоможе  «Інформаційний листок клієнта». Ці 

факти  можуть  дати зрозуміле розуміння того,  що ціна гніву набагато більша 

за отриману  від  нього  вигоду.  

                Аналіз короткотермінових і довготермінових наслідків 

В короткотерміновій перспективі гнівні реакції нерідко є закріплюючими і 

часто призводять до того, що клієнти отримують бажане. Такий гнів в 

перспективі може сильно позначитись на міжособистісних стосунках – з 

друзями, в подружньому житті, діловими партнерами. Більшість клієнтів не 

думають про відмінності короткотермінові-довготермінові. 

В якості однієї з технік використати техніку тимчасовий прогноз. Потрібно 

запитати в клієнта,  напр.., що може сказати його дитина,  проживши 10-15 

років з розгніваним батьком, який часто кричить. Запитати в чоловіків, чи 

подобається, на  їхню думку, їхнім  дружинам,  що  на  них кричать, і 

попросити їх припустити, що їх дружини скажуть про них самих собі  і своїм 

друзям через 5-10 років злісних сутичок. Важливо запитати клієнтів, чи були 

вони об’єктами постійного гніву, на що це було схоже, і що вони думають 

залишиться  в  майбутньому. 

                  Психоедукація про помилковість теорії катарсису 

Катарсис («випускання парів»)  не  є методом досягнення хорошого 

емоційного стану,  але він призведе до подальшого зростання числа гнівних 

переживань  і  дій . 

   Є ряд досліджень, які це доводять:  1. дослідження  в  реальних умовах 

Еббсен з колегами (Ebssen et al., 1975),  проанкетували  100 космічних 

інженерів,  яких звільнили їх працедавці.  Їм було  задано  ряд запитань, щоб 

викликати у них  гнів .  За моделлю катарсису вони мали розрядитись під час 

інтерв’ю  і пізніше демонструвати менший гнів. Але виявилося зворотнє,  ті 

інженери, які випустили свій гнів,  повідомляли про ще більший гнів порівняно 

з тими  хто його не випускав.   2. Бушман, Бомейстер і Стак (Bushman, 

Baumeister & Stack, 1999) виявили, що ті  люди, які колотили підвісну  грушу  в 
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якості одного із способів  катарсису,  в дійсності  були  більш агресивними  

після того,  як  зробили  це. 

Даючи  вихід  почуттям  можна тимчасово  відчути  задоволення. Можливо,  це 

отримає  підкріплення, розгнівана  людина отримає бажане  і  вдасться  до  

гніву знову. Це можна поєднати з досвідом клієнта. Пригнічення гніву не є 

альтернативою  катарсису. До відома  клієнтів  потрібно  донести,  що  є  

навики  альтернативних,  позитивних  способів  реагування,  релаксації,  навики 

перестройки когнітивної сфери,  для  того,  щоб їм не приходилось 

пригнічувати  гнів. 

Деякі  клієнти  краще реагують  на техніку парадоксальний 

задум:психотерапевт вказує на симптоми і займає  позицію, при якій гнів 

рахується  закономірним, а  клієнт насправді не відчуває  сильного гніву.  

Напр.: «Ви не сильно розгнівані, я, думаю, що ви можете ще сильніше 

розсердитися. Ви  не повинні забувати про те, що відбулося, думайте про це 

щохвилини. Не припиняйте  ні  на  хвилину!» 

2.Створення міцного терапевтичного альянсу 

Позитивне почуття  і співробітництво між клієнтом  і психотерапевтом є однією 

з важливих складових успіху і називається  терапевтичним союзом або 

альянсом (Гринсон, Greenson , 1967).  Карл Роджерс (Rogers, 1957) зробив 

акцент на ролі емпатії  і безумовній позитивній повазі,  які він рахував 

необхідні для виникнення змін. Відповідно до його позиції,  поки стосунки між 

клієнтом і пацієнтом не стануть позитивними,  досягнення терапевтичних цілей 

малоймовірно. Хорват і Сімондс (Horvath & Symonds, 1991)  проаналізували 24 

дослідження,  що присвячені робочому альянсу, де клієнти проходили від 10 до 

50 сесій.  Вони  виявили «середню,  але значну кореляцію»  між альянсом 

клієнт-психотерапевт  і  результатом  лікування. 

Для створення міцного терапевтичного альянсу необхідно :  

 1) досягнути згоди з приводу цілей програми корекції (чого саме досягнути,  

змінитись має клієнт і т.д.); 
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2) дійти згоди  з  приводу методів,  які  будуть  застосовуватись в процесі 

терапії; 3) правильно виражати  емпатії, тобто демонструвати розуміння 

проблеми з  точки зору клієнта. 

3.Підвищення рівня усвідомлення гнівних переживань 

Гнівна реактивність – це переважно результат автоматичної обробки. Ми 

особливо не усвідомлюємо чому ми реагуємо гнівом, і не думаємо про інші 

способи реагування, але ми усвідомлюємо переживання і вираження гніву. 

Тому, важливо навчити клієнтів усвідомлювати їх здатність автоматично 

реагувати гнівом, для попередження своїх гнівних реакцій, переривати їх, а 

також продукувати альтернативні когнітивні, емоційні  і  поведінкові  реакції. 

       Техніки для підвищення рівня усвідомлення: 

1)спостереження за собою 

Для цього клієнти заповнюють Протокол обліку епізодів гніву, що дає 

підвищення рівня усвідомлення клієнтом індивідуальних випадків його 

виникнення і звернути увагу на: 

• пускові механізми гніву; 

• когнітивні, поведінкові і психологічні переживання; 

• реакції людей; 

• наслідки. 

Результат  можна  обсудити  на  сеансі,  що  дозволяє  усвідомити  

автоматичний  ланцюг  подій,  яка  є  частиною  гніву,  а  також  виділити 

окремі  міжособистісні  реакції  і можливі  негативні  наслідки.  Щодо тілесних 

реакцій, то зосередитися на них краще під  час тренінгу  релаксації.  Можна 

попросити  клієнта  описати  тілесні відчуття  під час роздумів  про  механізми 

гніву.                                                                                                                         

2)Клінічне інтерв’ю попередніх випадків виникнення гніву                            

Просте  обговорення  випадків  виникнення  гніву,  що  були  в  минулому  

збільшує усвідомлення, що  може  сприяти  зниженню  гнівного  збудження.  

Клінічне інтерв’ю  дає  можливість  спокійно  обговорити  неприємні   і  
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провокуючі  гнів події.  Психотерапевт   моделює  обґрунтовану  реакцію  на  

подразник  і  починає  формувати  розуміння того,  що  існують   альтернативні  

способи постановки  проблеми (напр.. «Це здається  тим, що збиває з 

пантелику» замість: «Вони  справді  виставали  вас  дурнем»),  а  також   

пропонує  можливі альтернативні шляхи  реагування.                                                                                                   

3)Рольове програвання епізодів гніву.  Рольова гра дозволяє психотерапевту 

імітувати подразник, що викликає гнів, ситуація програється багато раз, з 

багатьма варіаціями, до того ж дію подразника  в  будь-який момент можна 

зупинити.  Психотерапевт,  який виступає  в  ролі  подразника,  може  пояснити 

причини, напр..,  зневажливого  ставлення   інших  до клієнта.  Такі рольові  

ігри сприяють  усвідомленню  гнівних  реакцій  і  дозволяє  психотерапевту  

краще  оцінити   реальну  поведінку  клієнта,  а  також  рівень  його  навиків  в  

вирішенні труднощів  в  міжособистісному  спілкуванні.                           

4)Рольова інверсія.  Це прості  рольові ігри, коли клієнт  зображує  

провокуючий  подразник, а психотерапевт – клієнта, що  дає  змогу  подивитись 

клієнту на те , що  відбувається  з іншої сторони. Ще однією перевагою 

рольової інверсії є те, що вона дозволяє змоделювати ряд можливих 

альтернативних способів реагування при зіткненні з одним і тим же 

подразником.                                                                                         

5)Моделювання  часто виникаючих  ситуацій взаємодії,  які  породжують  гнів.  

Існує багато   подразників,  які  найчастіше   зустрічаються,   вони  можуть  

бути використанні  в якості  тем для  обговорення і  рольових  ігор:  

несправедливість,  претензії  зі  сторони  інших  людей,  нешанобливе  

ставлення, соціальне відкинення і ін.. Такі  рольові  ігри дозволять 

попрактикуватись в використанні альтернативних способів реагування і 

зрозуміти мотиви поведінки інших людей.                                                           

6)Гнівні переживання, що виникають в часі сесії.                                   

Періодично   клієнти  відчувають  гнів  під  час сесії  в  відповідь  на  

зауваження або дії психотерапевта. Часто  клієнти  кажуть:  «Ви мене  не   

розумієте!».   Цей   гнів можна   обсудити  і  загасити.                                                               
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7)Стандартизовані опитувальники гніву; Бланки самоконтролю клієнта 

Опитувальники також можуть використовуватись для підвищення рівня 

усвідомлення переважання гніву в щоденному житті. Опитувальники 

допомагають психотерапевту рівень і форму вираження гніву клієнта. 

       МОДУЛЬ №2 . Зміни – Менеджмент  надмірно  сильної  злості  –  техніки 

уникнення  і   заспокоєння  (О. Романчук, 2016)   

1.Уникнення. Звичайно, уникнення  і  заспокоєння  від ситуації не завжди 

сприяє вирішенню проблеми.  Ці  методи не  покращують навиків, які  

необхідні для  того, щоб  справитися з факторами, які обумовлюють  появу 

гніву. Уникнення і заспокоєння знижують напругу, тому вони є 

підкріплюючими діями,  якими  зловживають  при  вирішенні  проблем. Уявне 

уникнення необхідне клієнтам, які можуть причинити шкоду іншим, 

руйнування  стосунків  або  втрату роботи.  В  таких   ситуаціях  найперша   

ціль – попередження  подальших  руйнувань.  Гнів  можна  знизити  шляхом 

уникнення людей і ситуацій. Якщо клієнта вдається навчити уникати 

провокуючих  гнів  ситуацій,  то  зменшується   ймовірність   виникнення  

гніву, так як гнівом  реагують на звичні і передбачувані подразники.   

Тимчасове  уникнення   сприяє  зниженню  загального  збудження і дає 

клієнтам можливість виробити інші коупінг –стратегії.                                                                                                                     

1)Заплановане уникнення .  При використанні цього  методу  індивід заздалегідь 

визначає ситуацію, яка  раніше  приводила  до  виникнення  гніву  і уникає її.                                                                          

2)Уникнення шляхом тимчасової відстрочки. Клієнта навчають тому, як 

вдаватися до тимчасової відстрочки моменту початку реакції. Відстрочка дає 

можливість клієнту відновити самовладання, розглянути більшу кількість 

альтернативних варіантів і почати вести себе спокійніше і раціональніше. 

Напр.: клієнта попросили попрацювати в вихідний, на який клієнт мав плани. 

Згідно цієї техніки клієнт міг би відповісти: «Чи можу я дати відповідь 

взавтра?».                                                                                                    

3)Уникнення шляхом пошуку альтернативного реагування . Клієнти  дуже  

часто вербально  реагують  на  те,  що  викликає  у  них гнів  (крики, образи і 
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т.д.). Тому альтернативними способами реагування буде: відповісти листом (в 

т.ч. електронним, повідомлення, записка);  говорити  не  самому.                

4)Перерви. Клієнти можуть зробити перерву, коли «заходять в глухий кут»: 

«Ми можемо це обсудити пізніше», або вибачитися і вийти на декілька хвилин.  

До  перерв можна вдаватися кожен раз, коли клієнт відчуває роздратування.                    

5)Відволікання уваги.  Можна запропонувати клієнту  захопитися діяльністю, 

яка не пов’язана з гнівом, але буде приносити задоволення (боулінг, баскетбол, 

вишивання і ін..). Умовою є заборона обговорення  ситуацій  пов’язаних з 

гнівом.  При  виникненні  думок пов’язаних з  гнівом, не на  них  звертати  

уваги і подумки повернутися  до  виконання діяльності.  Рекомендується 

використання  уникнення  і  уходу  як  короткотермінові  втручання  на  ранніх 

стадіях управління гнівом, перш ніж з’явиться можливість виробити нові 

навики.  Довготривале використання  перешкоджає безперервному особистому 

зростанню.                                                                                                  . 

2.Керування фізичним збудженням. Гнівне  збудження заважає клієнту 

виробити відповідні альтернативні варіанти рішень, перешкоджають 

успішному виконанню моторних дій, а також знижують гостроту і ясність 

мислення. Гнівні думки супроводжуються симптомами фізичного збудження: 

м’язева напруга, збільшення  серцебиття і дихання, потіння, підвищення АТ, 

але клієнти рідко їх усвідомлюють. Першим кроком до послаблення гніву є 

навчити клієнтів способів фізичної релаксації при стиканні з неприємностями. 

1)Релаксація. Багаточисленні дослідження підтвердили загальну користь 

релаксації і особливу дію її, як частину програми управління гнівом 

(Benson,2000; Deffenbacher and colleagues, 1992, 1995, 1996; Jacobson, 1997, 

1987;Wolpe,1958,1983).                                                                                                                

Релаксація – це біологічна фізіологічна реакція,  в  результаті якої відбувається 

зменшення частоти дихання, частоти серцевих скорочень і АТ. Релаксація 

допомагає клієнту стати  менш  імпульсивним, допоможе залишатися 

спокійним серед провокацій.  Найпростішою  є  техніка  тренінгу   

прогресуючої  м’язової  релаксації,  за  допомогою  напруження   і  
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розслаблення  різних  м’язових груп.  Тренування починається  в  кабінеті  у 

психотерапевта,  потім  на  самоті,  далі – в певних стресових ситуаціях,  потім 

– в присутності активаторів гніву в реальному житті.                                                                                                         

2)Альтернативні способи релаксації. Це може бути  аутогенне тренування, 

заспокійливе  слово («Спокійний чи розслаблений»). Частині клієнтів 

допомагає йога, глибоке діафрагмальне дихання. Прочитання молитов,що 

повторюються викликає зняття напруги (Benson, 1996, 2000). При заняттях 

йогою знімається  відчуття  напруги, можливо через те, що увага 

концентрується  більше  на положенні тіла і диханні, ніж на постійних 

роздумах про подразники, що викликають гнів. Інші  альтернативні способи 

релаксації: мантра, ресурсна уява, коупінг-думки, майндфулнес медитація, 

дихання, прогулянка в парку. 

3.Формування життєвих змін - розвиток і тренінг навичок коупінгу з різними 

ситуаціями і проблемами у асертивний спосіб - МОДУЛЬ №3 – Розвиток і 

тренінг навичок коупінгу з різними ситуаціями і проблемами у асертивний 

спосіб(О.Романчук,2016)                                                                                                                     

Розвиваючи певні навики, можна досягнути істотного скорочення  проявів 

гніву. Ймовірність виникнення конфлікту, або відчуття власної 

неповноцінності чи почуття вини знижується, якщо в людини розвинені певні 

навики.                                                                                                                    

            Типи навиків: 

• соціальна взаємодія; 

• впевненість в собі; 

• спеціалізовані рухові навики.                                                                                                                          

Потрібно (О. Романчук, 2016): 

• Навчити вирішувати проблеми у  ефективний спосіб - це альтернатива 

злості 

• Необхідно навчити соціальних та комунікативних навичок 
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• Навички асертивного висловлення і відстоювання своїх потреб 

• Інші навички в залежності від ситуацій  

•       Розвиває альтернативну модель ефективної поведінки і коупінгу з 

тригеруючими ситуаціями та наявними проблемами                         

•     Основні компоненти навиків спілкування: зоровий контакт, дистанція,  поза, 

фізичний контакт, жестикуляція, вміння слухати (резюме, питання), тон і 

інтонація, гучність, сприйняття; привітання, компліменти, звернення з 

проханням,  відмова  в  проханні,  прийняття  критики,  і  ін.. 

Методи тренінгу навичок                                                                                                                                               

1. вибір необхідних навичок до проблемних ситуацій - оцінити разом з клієнтом, 

яких вербальних і невербальних навичок йому не вистачає;                                                                                       

2. пояснення і обговорення - клієнту  розповідається  про  різні варіанти 

поведінки.  Обговорення   допомагає  психотерапевту   розробити програму,  

яка максимально підходить для роботи з конкретним клієнтом.                                                                                                                                                         

3. Моделювання  і  застосування  (розвиток  сценаріїв) – клієнт  проробляє  

різні аспекти  поведінки, які  він  буде  вивчати  на  заняттях (напр., проводити 

бесіду, говорити компліменти, вітати один одного).  Все  це  можна  спробувати 

використовувати  в  реальному  житті.  При  цьому  найбільшу увагу 

приділяють основним компонентам спілкування.                                                             

4. рольова гра – розігрування ситуацій з реального життя, зміна ролей, 

демонстрація зворотнього зв’язку психотерапевтом, тренування  реагування  на 

критику в манері, яку показав психотерапевт. Умови: зоровий контакт, 

відсутність захисних реакцій. Можна роботу проводити в групі, вести 

відеозапис.                                                                                                                                              

5. Домашні завдання – клієнтам  потрібно використовувати  на практиці нові 

навики спілкування, при цьому вони ведуть самоспостереження і звітують про 

результати.                                                                                                                    

6. Практика - через певний час у клієнта виробляються певні загальні 

принципи і стратегії поведінки, які будуть  застосовуватись в нових ситуаціях. 
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Для успішного застосування нових навиків в реальному житті потрібно вести 

безперервне самоспостереження, програвати ситуації, які повторюються.           

3. Вирішення проблем в спілкуванні. Клієнти, які мають проблеми пов’язані з 

гнівом,  зазвичай не можуть розглядати важкі і складні життєві ситуації , як ті 

які піддаються вирішенню.  На складності вони реагують обмеженим, але 

стійким набором міркувань про те, що все в цьому світі нечесно і 

несправедливо, скаржаться, обдумують плани помсти, кричать і т.д. Таким 

чином, вирішуючи проблему психотерапевт не дає ніяких  прямих вказівок. 

Роль психотерапевта  обмежується  тим,  що він  допомагає  клієнту  продумати 

альтернативні  рішення і  вибрати найкращий спосіб дії для вирішення 

проблем. Використовується техніка вирішення проблем:                                                                                                      

1) розібрати ситуацію і придумати потенціальні варіанти рішень                                                                                 

2) оцінити можливі наслідки кожної альтернативи (коротко- і довгострокові)                                                                                            

3) вибрати найкращу альтернативу і застосувати її на практиці                                                                                     

5) реалізувати  на  практиці  і  оцінити  її  ефективність 

5.Еспозиція. Ретельно сплановані методи експозиції сприяють скороченню 

гнівних реакцій,зниженню зв’язаного з гнівом фізичного збудження. При 

проведенні експозиції можуть виникнути побоювання зі сторони 

психотерапевта,що клієнт відмовиться від експозиції і закінчать психотерапію 

передчасно., а  зі  сторони  клієнта  може  бути  опір. 

Методи:                                                                                                                                                                                               

* аналіз подразника                                                                                                                                                          

* вербальна експозиція                                                                                                                                                                               

* уявна експозиція                                                                                                                                                                     

* експозиція 

Аналіз подразника . Для цього потрібно попросити клієнта описати недавні 

події,при яких вони пережили гнів, але без катартичного переживання гніву. 

Найкращий варіант - щоб клієнт описав подразники гніву, залишаючись 

спокійним і стриманими. Такий підхід підкріплює здатність контролювати себе 

при стиканні з джерелом подразнення.  
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Вербальна експозиція. Більшість ситуацій, які викликають гнів, соціальні  за 

своєю природою. Тому вербальні вирази  сприймаються, як неприємні. Кроки 

вербальної  експозиції : 1.проведення  ретельної  оцінки  ситуацій,  які 

викликають у  клієнта  почуття  гніву – певні  подразники,  інтонації,  жести  і  

манера   клієнта   відповідати   на  подразники і т.д. (для цього можна 

використовувати   Бланк самоспостереження).                                                                                                                   

2.виявлення  неприємних, негативних слів або виразів,  який клієнт сприймає як 

подразник.   3.проговорення  неприємних слів в  манері подразника 

психотерапевтом, пацієнт при цьому не реагує.  Вихідна ціль вербальної 

експозиції – знизити реактивність  клієнта  на  зауваження в його адресу. Для 

того, щоб справитися з вербальними  колкостями  може знадобитися  декілька  

сеансів  повторення.  Уявна експозиція  з релаксацією і когнітивним 

втручанням.   Деякі подразники,які викликають гнів не потребують вербальної 

експозиції (подразник - ситуація, предмет і ін..). Першим кроком при уявній 

експозиції є проведення ретельної оцінки випадків гніву у клієнтів.  Для цього 

можна використати письмове описання ситуації або повторення в уяві цієї 

ситуації, для цього можна використати Бланк уявного розвитку ситуації з 

зазначенням всіх деталей (температура повітря, одяг і т.д.). Краще використати 

релаксацію перед детальним  переглядом ситуації гніву в  уяві. Систематичне 

повторення ситуації в уяві автоматично призводить до  зниження  гніву  

(Grodnitzky & Tafrate, 2000). Але кращий результат дає описання ситуації  з  

релаксацією (напр.. прогресивна м’язева релаксація),  а тоді переглянути сцену 

гніву в уяві крок  за  кроком,  при  цьому  очі в клієнта  закриті  і йому нічого не 

потрібно говорити. Після закінчення сцени клієнту пропонується ще раз 

розслабитися, а потім можна знову повторити. Іншим варіантом є проходження 

експозиції  сценами  гніву  разом  з  когнітивним  самоствердженням.                   

Експозиція в звичайних умовах.   Коли в умовах кабінету досягнений певний 

успіх ,  тоді в якості домашнього завдання клієнти навмисно ставлять себе в 

складні і  провокаційні ситуації, щоб не допустити своїх звичних реакцій. 
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Експозиція привчає клієнтів  реагувати  на джерело гніву  з  меншим 

роздратуванням. 

МОДУЛЬ №4 – Прийняття,адаптація і пристосування –Когнітивна 

робота і плекання більш помічних думок (О. Романчук, 2016) 

Когнітивні втручання (О. Романчук, 2016): 

• Робота з НАДами, схемами, правилами життя, що обумовлюють  

проблемну  регуляцію  злості 

• Розвиток  більш  адаптивного  та  об’єктивного  сприйняття 

• Робота з  фільтрами 

• Майндфулнес  і  зменшення  румінації 

• Розвиток  більш  адаптивної  філософії  життя 

1.Робота з НАДами,схемами,правилами життя, що обумовлюють проблемну 

регуляцію злості. Типова проблема при проведенні когнітивної роботи в тому, 

що багато клієнтів не знають як відрізняти думки від почуттів.  При роботі з 

клієнтами важливо ідентифікувати негативні, викривленні і пов’язані з 

епізодами гніву автоматичними думками. Це допоможе клієнтам загострити 

увагу розумовому процесі, що відбувається у них при сильних проявах гніву. 

Для дослідження достовірності НАДів використовуються наступні техніки: 

Сократівський діалог, когнітивна реструктуризація з формуванням 

альтернативної думки і ін.  Негативні схеми лежать в основі неадаптованих 

правил життя НАДів. Таким чином, базові переконання можуть впливати на те, 

як індивідуум автоматично інтерпретує дійсність, особливо в складних 

ситуаціях. Розуміючи суть неадаптованих правил життя і схем, психотерапевт 

може направити терапію в найефективнішому напрямку. Бек (Beck, 1999) 

запропонував,що люди, які реагують імпульсивно,  з гнівом і агресією,  мають 

схильність рахувати себе вразливими,  а інших людей – вороже 

налаштованими. Гнів і захисна поведінка, звичайно, здійснюють вплив на те,  

як інші люди будуть реагувати на клієнта.  В результаті своєї поведінки такий 
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клієнт буде часто стикатися з відмовами,  байдужістю або з грубим ставленням. 

Так що його негативні схеми і переконання щодо інших людей будуть 

безперервно підкріплятися.                                                                                      

2.Розвиток більш адаптивного об’єктивного сприйняття-розвиток 

адаптивної філософії життя.   Щодо когнітивного підходу Елліса  (Ellis, 1962, 

1973, 1994; Ellis & Dryden, 1987).  В моделі РЕБТ початкове сприйняття 

подразника і автоматичних думок  не обговорюється  і  не  піддається  сумніву. 

Сприйняття  клієнтом подразника і його думки  про подразник  приймається  за 

істину. Для того, щоб знизити рівень гніву,психотерапевт не обговорює 

достовірність, а з’ясовує, як клієнт оцінює подразник. Таки чином,  робиться 

акцент на оцінці подразника. В моделі РЕБТ подразник називається 

активуючою подією,  а оцінки – переконаннями, які можуть бути 

раціональними чи ірраціональними (точний опис подразника або 

перебільшення),  переживання і вираження  гніву – наслідками.                             

1)опис активуючої події(подразника)                                                           При 

описі  активуючої  події  психотерапевт  не піддає сумнівам  сприйняття 

ситуації клієнтом, а приймає, тобто психотерапевт уникає початкової 

конфронтації.                                                                                                              

2)пояснення клієнтам причин їхнього гніву  Клієнти помилково вважають,  що 

їх гнів обумовлюють зовнішні стимули. Робота  психотерапевта  полягає в 

тому, щоб  навчити  клієнта  дивитись  на  це, вияснивши у клієнта,  що він 

вважає причиною  свого  гніву,  а потім показати, що насправді клієнта 

заводить. Ціллю  є переконати клієнта, що він контролює  свої реакції, а  

сприйняття власне ситуації – це його інтерпретації.                                                                                     

3)навчання нормальним інтерпретаціям подразників (оцінка) Як тільки клієнт 

признає, що не сам подразник викликає  у нього  почуття  гніву, а його 

уявлення про подразник, тоді можна перейти до демонстрації чотирьох 

ірраціональних переконань, що сприяють розвитку почуття гніву: 

перебільшення, низька толерантність до фрустрації, вимогливість і глобальні 



43 
 

оцінки. Перебільшення. Клієнти з приступами гніву можуть перебільшувати 

наслідки або завищують рівень утруднень,  пов’язаних з неприємними подіями 

(вони здаються жахливими, моторошні і страшні). Таке перебільшення 

помилково акцентує негативне, зменшує можливість досягнути рішення і 

заглянути в майбутнє. Уточнити значення цих слів  у клієнта, пропонуються 

більш  реалістичні описи (дуже погано, дуже важко).  Низька толерантність 

до фрустрації.  Клієнти мають схильність недооцінювати свою здатність 

справлятися з неприємностями чи з дискомфортом. Психотерапевт може 

допомогти клієнту подивитись на  навколишній  світ  більш  реалістично, їх 

гнів став би  менше  і  вони  змогли  б  краще вирішувати  виникаючі  

проблеми. Вимогливість. Клієнти часто висувають особисті бажання в ранг 

наказів і непохитних правил для себе,  інших і навколишнього світу,  що 

ігнорує реальність, встановлює диктат і веде до неприємностей. Клієнти будуть 

відчувати менше гніву,  якщо навчаться диференціювати перевагу і вимоги,  що 

виражаються словами треба,повинен, слід, які не пропонують ніякої 

альтернативи. Глобальна оцінка себе і інших. Більшість клієнтів мають 

схильність до узагальнення – дорікають чи осуджують інших людей за будь-які 

поступки,використовуючи різні слова: «дурень», «ідіот» і ін.. На жаль, замість 

того, щоб відрізняти набуті причини поведінки від обумовлених зовнішнім 

середовищем, клієнти часто приписують погану поведінку інших людей їх 

внутрішнім особистісним характеристикам (в соціальній психології – 

«фундаментальна помилка атрибуції» Heider, 1958). РЕБТ заохочує клієнта 

приймати реальне положення речей, що може бути дійсно неприємно,  але вони 

терпимі. Це пропагує меншу вимогливість і толерантну філософську позицію. 

Ірраціональні  переконання протиставляються альтернативним, точним і 

раціональним оцінкам. Основний метод роботи – логіка, піддавання сумніву 

функціональність  відстоювання  певної  позиції,  раціональна зміна ролей. 

 

МОДУЛЬ №4 – Додаткові втручання (О. Романчук, 2016) 
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Додаткові втручання (О. Романчук, 2016): 

• Прощення; 

• Віднова  стосунків; 

• Робота  з  ГП/ПЖ; 

• Робота з  іншими  супутніми  проблемами; 

• Інтерперсональні  втручання; 

• Менеджмент  стресу; 

• Активація  ресурсів  і  плекання  ресурсних; 

• Майндфулнес. 

3. Прощення 

Реакції не прощення клієнтів мають відношення до спогадів про минулі 

неприємні події і постійного незадоволення. Такі реакції зазвичай пов’язані з 

повторюваними думками про вину, помсту, ворожому відношенні і 

перебування в ролі жертви. В свою чергу ці когнітивні реакції тягнуть за собою 

саморуйнуючу  поведінку, високий рівень фізіологічного збудження (Witvliet, 

Ludwig & Laan, 2001) і загрозливі для життя медичні проблеми (серцево-

судинна недостатність, психічне нездоров’я ). Прощення має на увазі когнітивні 

зміни, тобто вміння бачити хороші сторони (цілі, дії)  образника, коли він 

здійснює якийсь проступок. Це сприяє  зниженню фізіологічної  реактивності і 

більш адаптивній поведінці.  Прощення має на увазі також зниження частоти,  

інтенсивності і тривалості  думок про образу  і  бажання  помсти. 

1)ранні стадії - обговорення, підтримка і відновлення відчуття безпеки 

(організація  безпечного  середовища); 

2)пізніші стадії - відтворення колишніх і утворення  нових  зв’язків  в  історії 

життя. 

 Прощення (О. Романчук, 2016): 

• Стосується злості і ненависті щодо минулих заподіяних скривджень 
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• Психоедукація: що є прощення, а що прийняття, виправдання, нейтралітет, 

забування, заспокоєння, вимушене прощення, псевдопрощення. Чому 

потрібно прощення  самій  особі 

• Що таке простити 

• Мотиваційні слова – чому  цей  вибір 

• Розуміння кривдника - не те ж саме що виправдання; можливий крок-

бажання добра 

• Відмова від дій помсти і румінації сфокусованій на образі 

      Ресурс - позитивна уява, духовність, ритуали відпускання 

4.Попередження рецидиву 

Рецидив не означає неспроможність терапії. Це відбувається тому, що ми не 

зосереджуємось відповідним чином на зміцненні і підтримані позитивних 

результатів терапії. Важливим заключним кроком в будь-якій програмі по 

керуванню гнівом є завчасна підготовка клієнтів до можливості повторного 

виникнення у них гніву.  

Робота з менеджментом рецидивів (О. Романчук, 2016): 

• Очікування щодо результату 

• Ціль:  менеджмент  рецидивів,  а не відсутність 

• Валізка «коупінгу» 

• Аналіз можливих тригерів 

• Майндфулнес 

• Менеджмент стресу і проблем у житті  

• Інтерперсональні втручання 

Відповідно до Паркса і Марлатта (Parks & Marlatt, 2000), при попередженні 

рецидиву в основі ставиться навчання навикам керування. Клієнти вчаться 

тому, що: 

1) помилки є частиною процесу удосконалення і тому прогнозувати їх 

виникнення; 
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2) визначити і скласти список переліку найризикованіших стимулів (люди чи 

ситуації), що часто зустрічаються в житті  клієнта, а можливо і рідко, але є 

ризикованими; 

3) за рахунок володінню навиками  попередження  гнівних реакцій 

справлятись з найризикованішими стимулами і протистояти бажанню 

повернутися  до  минулих  моделей прояву гніву; 

4) при спробі справитись з почуттям гніву станеться помилка, клієнт не буде 

рахувати це ознакою своєї невдачі; 

5) після здійснення помилки продовжувати діяти по плану терапії; 

6) навчитися робити своє життя більш збалансованим, щоб можливість 

виникнення невідомих стимулів і мало адаптивних оцінок була зведена до 

мінімуму. 

Тему рецидиву потрібно піднімати тоді, коли клієнт вперше виражає своє 

розчарування тим, як він пережив  ситуацію,що викликала у нього почуття 

гніву і запитати: «Що по-вашому  являє собою покращення?» Можна 

попросити клієнта графічно зобразити своє уявлення про прогрес, щоб 

продемонструвати клієнту, що  плавна лінійна  прогресія є  не  реальною,  і  

щоб знизити  рівень  неспокою  при  помилках. 

Рішення  про завершення  терапії необхідно  приймати  разом з клієнтом, коли 

поставлені  цілі досягнуті і клієнт добре підготовлений до того, щоб 

справлятися з  поточними  подразниками,  які можуть викликати гнів. 

 

  Висновки з дипломної роботи 

  Стан гніву є природнім  для всіх  людей, в  тому числі і психотерапевтів.  

Існує безліч причин, які можуть викликати гнів. Якщо у психотерапевта 

стаються часті , тривалі і сильні спалахи гніву це може негативно вплинути на 

його особисте і професійне життя. Поштовхом до виникнення гніву у 

психотерапевта може бути і виконання ним своїх професійних обов’язків. 

Роздратування і гнів психотерапевта можуть викликати такі риси клієнтів: 
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недостатність  мотивації, нерішучість, ворожість і гнів,  деструктивна 

поведінка, безпорадна і залежна поведінка,маніпуляція і брехня та ін.. Гнів і 

його вираження щодо клієнта може стати перешкодою вдалого лікування, тобто 

вплинути на терапевтичний союз. Необхідність  справлятися з роздратованою 

поведінкою клієнтів є частиною роботи психотерапевта. Якщо психотерапевти 

не будуть звертати уваги на власні гнівні реакції,  то це негативно 

відобразиться на ефективності. Тому психотерапевту необхідно пам’ятати про 

чотири компоненти програми по управлінню власним гнівом: більш 

ефективніше справлятися зі своїм гнівом, продумувати способи його 

мінімізації, застосовувати методи змін і прийняття по відношенню власних 

реакцій до клієнтів, це є постійна робота, що буде сприяти особистому і 

професійному зростанню.  Сучасні підходи до психокорекції стану гніву, 

агресії ґрунтуються на врахуванні механізмів виникнення та розвитку цих 

психічних явищ.  
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