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1. Вступ. Огляд проблеми. 

 Наприкінці 2019 року у світі розпочалась пандемія вірусу COVID-19. Вона 

стала складним викликом для більшості країн. У авангарді боротьби з недугом 

виступили медичні працівники, які були змушені працювати в умовах 

надвисокого фізичного та емоційного стресу, у стані тривалої невизначеності і 

тривоги.  

1 квітня 2020 року професор медицини John Z. Ayanian [5],  опублікував 

результати одного з перших досліджень стосовно психологічного стану 

медичних працівників, які працювали з пацієнтами з COVID-19 у Китаї. У 

дослідженні взяли участь більше 1200 медичних працівників, які розповіли які 

чинники найбільше впливали на їх психічний стан.  

Серед них: 

- емоційне напруження та фізичне виснаження під час догляду за великою 

кількістю пацієнтів та постійне очікування ще більшого їх напливу; 

- хвилювання за себе та колег через високий ризик захворіти чи померти 

внаслідок COVID-19; 

- напруга через нестачу засобів індивідуального захисту та необхідного 

медичного обладнання; 

- страх інфікувати рідних та близьких; 

- тривога через необхідність виконувати незнайомі клінічні обов’язки; 

- обмежений доступ до психологічної підтримки. 

У таких обставинах, лікарі та інші медичні працівники,  особливо вразливі 

до негативних впливів на психічне здоров’я, оскільки вони прагнуть 

збалансувати обов'язок турбуватися про пацієнтів із занепокоєнням щодо 

власної безпеки та благополуччя родини і близьких. 

В українських реаліях ситуація виглядала значно складніше, адже окрім 

об’єктивних труднощів, які є в умовах вітчизняної медицини – недостатність 

ресурсів, брак обладнання, не налагоджена структура медичної служби, 

відсутність досвіду кризової роботи та багато іншого. Додалось ще те, що 

медичні працівники, на етапі навчання чи підвищення рівня кваліфікації, не 

отримують узагалі або ж отримують дуже обмежені знання та навички турботи 

про свій психологічний стан. Медики, які і за звичних умов мають багато 

факторів ризику емоційного вигорання, на даний час, потрапили у круговерть 

важкої роботи, постійного психологічного напруження та дуже високих ризиків 

для життя і здоров’я. 

 Врахувавши дані досліджень психологічних труднощів медиків у часі 

пандемії, дані умов праці та запит від колег лікарів, нами було прийнято 

рішення провести тренінг для медичних працівників Західноукраїнського 
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спеціалізованого дитячого медичного центру на тему: «Розуміння тривоги в 

часі пандемії COVID - 19. Техніки першої психологічної допомоги»  для 

медичних працівників реанімаційного відділення (8 осіб) та старших медичних 

сестер центру, які безпосередньо налагоджують роботу у відділеннях (15 осіб). 

 

2. Цілі та структура тренінгу. 

Тренінг побудований таким чином, щоб у максимально стислий час дати 

щонайбільше доступних знань та практичних інструментів для медиків центру. 

Цілі які ми перед собою ставимо:  

- Навчити медичних працівників зберігати контроль над ситуацією; 

- Знизити рівень тривоги, шляхом збільшення усвідомленості тривоги і 

розвитку відповідних доказових компетенцій; 

- Знизити рівень гніву: на пандемію, роботодавця, уряд, самоврядування 

тощо 

- Збільшити обізнаність медиків у практичних навичках психологічної 

само- та взаємодопомоги. 

Тренінг складається з теоретичної частини – спільне з слухачами 

дослідження контексту у якому вони перебувають, психоедукація про тривогу з 

акцентом на когнітивні процеси та нейрофізіологічне підгрунтя, теоретичні 

стратегії превенції надмірної тривожності. Практичної частини – когнітивні 

техніки для зниження рівня стресу, техніки релаксації,  іммагінативні техніки, 

едукація про майндфулнес. На завершення: робота з робочим зошитом тривоги, 

мультфільм про тривогу, зворотній зв’язок. Створення вайбер-групи 

психологічної підтримки та facebook спільноти «Психологічна турбота про 

медичних працівників». Враховуючи обмеженість часу, сумарна тривалість 

тренінгу 3год+/- 30хв. 

Примітка! У тренінгу чимало медичної термінології, з врахуванням 

авдиторії, для яких ці поняття є добре знайомими. При використанні цих даних 

для не медичної авдиторії це слід врахувати та замінити доступнішими 

поняттями. 

 

2.1 Дослідження контексту у якому перебувають медичні працівники. 

Перед тим як планувати заходи, які допоможуть медичному працівнику 

психологічно вистояти у період викликів пандемією COVID – 19, давайте 

спільно розглянемо контекст у якому перебуває медичний працівник у березні 

2020 року. 

Перше – це абсолютно реальна пандемія, яка вирує по усій планеті, 

складність і небезпеку якої важко переоцінити. В той час, як людям слід 

дотримуватися правил самоізоляції, медичні працівники зобов’язані йти у 
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епіцентр небезпеки та працювати в умовах надвисокого стресу, дуже часто не 

маючи достатніх засобів індивідуального захисту та наражаючи себе на цілком 

реальну небезпеку, що породжує страх та злість. 

Друге – строга ізоляція – в часі пандемії, роботу більшості лікарень 

переведено у вахтовий режим, тобто лікарі та молодший медичний персонал, 

які зайшли у відділення, зможуть покинути його через 5- 7 днів, не маючи 

змоги контактувати з близькими, обмежені у пересуваннях навіть у межах 

лікарні та часто без змоги виходити на територію лікарні. 

Наступне – це страх за близьких, які залишились удома. Адже, дуже часто 

це старенькі батьки, маленькі діти чи близькі з певними хронічними 

захворюваннями, які є у групі високого ризику. Чи достатньо вони захищені? 

Хто їм допомагає зараз? І коли, медичний працівник, вийшовши з відділення, 

хоче врешті потрапити додому, постає природнє запитання – «Чи не 

інфікований я? Чи безпечно їхати до тих, кого люблю?», від чого наростає 

значна тривога.  

Четвертим складним фактором є те, що дуже багато суперечливої і 

недостовірної інформації шириться різними інфоресурсами, а в українських 

реаліях, це ще значний ступінь недовіри до даних, які нам транслюють ЗМІ. 

Обставина, яка специфічно впливає саме на медиків -  це те, що у даний 

час відбувається впровадження медичної реформи (на третинній ланці) та зміна 

звичного ладу надання медичної допомоги. Ведення електронного реєстрування 

пацієнтів, невизначеність щодо оплати праці, не налагодженість процесів у 

змінених умовах, необхідність у обмеженому часі здобувати нові навички та 

постійна мінливість настроїв центральних органів керівництва медициною в 

Україні. Все це загострюється різними недостовірними даними, як результат 

наростання тривоги в українській медичній спільноті. 

Окрім зазначених вище тригерів, важливим є особистісні особливості 

людини, яка підпадає впливу стресу.  

Схильність до надмірної тривоги носить спадковий характер, тож не тільки 

те, як довго ми відчуваємо стрес і наскільки він інтенсивний, але і те, якою є 

наша реакція на нього має дуже важливий вплив на нашу здатність впоратися зі 

стресом. Однакові стресори викликають у людей різну реакцію, тому кожна 

людина має свої комфортні рівні стресу та засоби протидії їм. 

 Коли ми тривожимося, наш мозок схильний трактувати невизначеність, як 

щось виключно негативне, не очікуючи від майбутніх подій нічого доброго. 

Проте, слід розуміти, що невизначеність насправді є нейтральною і можна 

враховувати численні статистичні ймовірності, проте невизначеність не має 

оцінки до того, як відбудеться і перестане нею бути. Натомість людям 
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притаманно ротувати бентежні думки, чим позбавляти себе насолоди 

проживати життя тут і зараз. [2] 

 
 

  

Стрес може вплинути на всі аспекти життя людини - поведінку, емоційні 

реакції, когнітивні процеси, фізичне здоров’я та навіть використання 

психоактивних речовин та алкоголю, все знаходить відображення в 

професійних і особистих взаєминах. 

Високий рівень стресу та тривоги, зокрема у медичних працівників, 

призводить до того, що розвиваються реакції декомпенсації – стан коли 

вичерпуються ресурси організму і відбуваються видимі зміни: порушення сну, 

агресивність, перевтома, емоційне вигорання постійна тривожність і порушення 

взаємин з колегами та рідними. Запобігти цим змінам можна.  

Ми твердо переконані у тому, що будь яку тривогу можна приборкати 

усвідомленою діяльністю. 

 

2.2 Психоедукація про тривогу та її рівні. 

Усі ми час до часу відчуваємо тривогу і це є добре, адже так наш мозок 

сигналізує нам про загрозу чим рятує життя і здоров’я.  

Тривога – це нормальна і дуже важлива емоція, яка попереджує нас про 

небезпеку і мобілізує до відповідних дій. У нашому мозку функціонує 

комплексна система тривоги. Вона дає нам змогу вчасно помічати загрози та 

запобігати їм. [7] 
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Нормальний рівень тривоги, активує в організмі механізми еустресу – вид 

корисного здорового рівня стресу, ознаками якого є: 

1) мобілізація фізичних ресурсів організму;  

2) підвищення здатності приймати рішення; 

3) не веде до виснаження та порушення психічного стану.  

1. Фізичні відчуття, індуковані тривогою, свідчать про те, що організм 

активує ресурси, які допомагають людям або залишитися та протистояти 

виклику, або максимально швидко дістатися до безпечного місця. 

Гіпофіз починає виділяти адренокортикотропний гормон (АКТГ) — 

основний стресовий гормон в організмі. АКТГ стимулює надниркові залози, що 

призводить до вивільнення адреналіну, норадреналіну та кортизолу. [6 ] 

Організм автоматично готується впоратися із загрозою завдяки базовій 

реакції «бийся або біжи»: пришвидшене серцебиття, частіше дихання, 

збудження, прилив крові до кінцівок, інколи розлади виділень та інші. Такі 

фізіологічні зміни часто трактуються людиною як загрозливі, адже вони є 

дискомфортними. Проте, дуже важливо пам’ятати, що насправді такі тілесні 

прояви не чинять жодної реальної небезпеки для здоров’я, не потребують 

ніяких специфічних втручань і нормалізуються самі собою. 

 У мозку людини існує 2 шляхи реагування на стресовий подразник 

А – короткий шлях – імпліцитний – при якому тригер потрапляє в центр 

аналізу (таламус) та імпульс з нього потрапляє прямо у мигдалеподібне тіло, 

яке посилає сигнал у спинний мозок, що одразу дає відгук у фізіологічних 

реакціях тіла (мал 1) 
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В – довгий шлях – експіліцитний – передбачає те, що інформація про 

тригер аналізується корою великих півкуль, де отримує оцінку співвідношення 

отриманих даних та контексту, синтезується відповідь і лише тоді  реакція 

організму (мал 2) 

 
  

Обидва ці механізми є необхідними і прикладними у різних життєвих 

обставинах, доприкладу – коли на вас з-за рогу націлюють зброю і ви 

відстрибуєте убік не вникаючи у деталі ситуації – спрацьовує А – короткий 

(імпліцитний) шлях опрацювання інформації. Механізм B - довгий 

(експліцитний) шлях опрацювання інформації спрацьовує, коли ви 

запізнившись на роботу зустріли у коридорі керівника, замість відстрибування 

убік, кора великих півкуль, аналізує цю ситуацію як дискомфортну, проте без 

загрози для життя, тож активно починає синтезувати неймовірні причини, які 

змусили вас затриматись і прийти невчасно на роботу        

2. Поряд з фізіологічними, тривога індукує зміну когнітивних процесів у 

людини, зокрема мислення, при здоровому рівні тривоги має такі ознаки: 

- пов’язане виключно з реальними проблемами; 

- дає змогу оцінювати труднощі збалансовано; 

 - бачити сильні сторони і вразливі місця; 

- сфокусоване лише на речах, на які людина має вплив; 

- призводить до корисних дій і рішень. [9] 
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Що черговий раз доводить те, що наша здатність тривожитись на 

здоровому рівні є дуже важливою і необхідною здатністю для виживання у 

непростих життєвих обставинах. 

При певних обставинах, доприкладу пандемія, коли рівень напруги дуже 

високий, поширюється на усі сфери життя медичного працівника та тривалий у 

часі, або ж особа генетично схильні до надмірної тривожності, змога 

відпочивати та відновлюватися значно обмежена, часте відчуття безсилля, яке 

чергується з відчуттям злості може розвинутися стан надмірної тривожності. До 

фізичних проявів якого відносяться: порушення сну, значна втрата чи набір 

ваги, зміна апетиту, зменшення енергії – постійна втома і знесилення, або 

протилежне - постійне збудження без можливості розслабитись та заспокоїтись 

(стан манії). Тілесні відчуття також можуть бути сфокусовані у певних 

частинах тіла – біль голови, відчуття перебоїв у роботі серця, напруження 

м’язів, біль спини, розлади випорожнень, тремор та багато інших. Інколи 

виникають нападоподібні епізоди страху, безперервна тривога чи дивакувата 

поведінка – ретельне сортування, рахування чи інші ритуали, які приносять 

заспокоєння, у таких випадках ми говоримо про тривожні розлади, 

найпоширенішу групу психічних розладів, втім у даному тренінгу вони не є 

предметом нашої розмови. 

Під впливом надмірної тривожності, у когнітивній сфері у людей 

розвивається особливий спосіб некорисного мислення – переживання. Його 

характерними  ознаками є:  

- пов’язане з гіпотетичними, малоімовірними проблемами; 

- перебільшує небезпеку і катастрофізує наслідки; 

- не веде до дій, або має перебільшені заходи безпеки; 

- неконтрольоване, тривале у часі, постійний потік думок; 

- низка думок ( « А що якщо?); 

- орієнтовані на майбутнє. [9] 

Якщо ви помітили у себе таке некорисне переживання, спробуйте його 

виявити – розпізнати – та зупинити, адже воно виснажує вас і не веде до 

жодних ефективних дій. Про те, як це можна зробити, ми поговоримо згодом. 

Надмірна тривога, запускає в організмі людини стан дистресу – це стадія 

виснаження, коли вмикаються механізми нездорового реагування на тригери 

(певні подразники для людини). Крім фізичних та когнітивних змін, 

відбуваються зміни психосоціальної сфери, тобто зміна поведінки. 

Характерними проявами є: прокрастинація, заповільнення у виконанні навіть 

простих завдань, уникання взаємодії з іншими, відстороненість та дуже низька 

продуктивність настрою. 
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Так як тривога дає дуже дискомфортне відчуття, то зміни відбуваються і в 

настрої людини – негативний, депресивний інколи до стану глибокого 

пригнічення, сердитість, лють, сум інколи паніка, що також є характерним, це 

часта мінливість настроїв людини. 

Ще одним критерієм надмірної тривоги є зміна звичного вживання 

алкоголю або психоактивних речовин (ПАР) – часте вживання алкоголю, 

періодичні запої, поведінка залежного – не може працювати без випивки і вся 

взаємодія спрямована на створення умов для вживання алкоголю. Вживання та 

зловживання ПАР (додаток 3) 

 

2.3 Як розпізнати надмірну тривожність у себе та колег. 

Вчасно виявити і зрозуміти, що ви чи ваш колега перебуває у стані 

надмірної тривоги – це дуже важливе завдання, яке допоможе вам вчасно 

відновитися, за необхідності, звернутися за професійною допомогою, а також 

дати руку допомоги колегам чи близьким. 

Для зрозумілості, усі прояви тривоги можна розділити на 5 основних 

кластерів (див. попередній розділ): 

1) зміна настрою 

2) зміна мислення  

3) зміна поведінки та соціальної взаємодії 

4) фізіологічні зміни 

5) зміна у вживанні алкоголю та психоактивних речовин (ПАР) 

Важливим є визначити яку саме допомогу потребуєте ви чи ваш колега, 

для цього можна вирізнити три ступені змін у цих кластерах 

І ступінь – здорові реакції 

ІІ ступінь – реакції, які свідчать про субкомпенсацію 

ІІІ ступінь – реакції, які свідчать про декомпенсацію.  

На стадії субкомпенсації буде ефективною стратегія самодопомоги, для 

якої можна використати техніки когнітивного аналізу ситуації, техніки 

релаксації, турбота про свої фізіологічні потреби. 

На стадії декомпенсації, стратегії самодопомоги можуть бути не достатньо 

ефективними, як правило тут необхідною є професійна допомога психолога чи 

психотерапевта. 

Для зручності усі типові симптоми та стадії були зібрані у таблицю, а 

також знаходяться у робочому зошиті тривоги: «Робочий зошит для медичних 

працівників.  Інструменти для зниження тривоги у часі пандемії COVID-

19».(додаток 3) 
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  з цієї таблички ми бачимо що стадії переходу між етапами можуть бути 

непомітними або «списуватися» на підвищений стрес чи зовнішню ситуацію. 

Тому так важливо бути уважним до себе та рідних. Ставити собі запитання, що 

я зараз відчуваю і чому. Намагатися помічати зміни у настрої і поведінці. 

Обізнаний – значить озброєний. Як правило, добре розуміння того що і 

чому саме у такий спосіб з вами відбувається це найкраща стратегія збереження 

вашої психологічної рівноваги. Також ці знання допоможуть вам розпізнати 

бентежні ознаки у колеги чи рідних та запропонувати їм допомогу. 

 

2.4 Етапи дієвих втручань для збереження психологічного здоров’я. 

 «Ми не повинні уникати стресу. Але ми можемо використовувати його та 

насолоджуватися ним. Якщо краще пізнаємо його механізм, то виробимо 

відповідну філософію життя». 

Ганс Сельє 

Маючи знання про тривогу, та способи її розпізнавання, наступним нашим 

кроком є розробка стратегій само- та взаємодопомоги, які ефективні в умовах 

коронавірусного стресу для медичних працівників. 

У когнітивно – поведінковій психотерапії наявна модель кризового 

втручання, яка пропонує певні етапи кризових інтервенцій. Розглядаючи 

проблему тривожності медичних працівників в часі пандемії, на нашу думку, 

ефективними будуть такі етапи: 

І. Перша допомога та превенція надмірної тривожності: фізичні потреби, 

безпека, соціальна взаємодія; 

ІІ Когнітивна робота з переживанням; 
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ІІІ. Розвиток прийняття - пандемія така яка вона є; 

ІV. Зміна фокусу зусиль на ті речі, які я можу контролювати. 

І етап. Найпершою і найдієвішою стратегією є - запобігання розвитку 

надмірної тривоги. Для цього можна скористатися давно відомою ієрархією   

потреб людини за Маслоу. 

 
З неї видно, що найперше, необхідно подбати про забезпечення 

фізіологічних потреб своїх та колег. Сон – дуже важливий параметр, для 

збереження психічної рівноваги. Облаштуйте максимально можливі комфортні  

місця для відпочинку та сну, за можливості, щоб вони були темними та 

прохолодними, бо саме в таких умовах краще відпочивається. Вибудовуйте 

графік чергування персоналу таким чином, щоб кожен отримував мінімум 6 год 

неперервного сну. 

 Забезпечення їжею та водою. Харчування має бути простим та 

збалансованим, слушним є скористатися рекомендаціями нутріціологів, які 

сформували списки продуктів, які посилюють імунну систему (додаток 1). 

Також слід збільшити вживання питної води, адже захисні костюми значно 

посилюють потовиділення, чим збільшують втрату рідини з організму.  

Коли фізіологічні потреби забезпеченні, необхідно подбати про відчуття  

безпеки у працівників відділення. Ініціюйте, у колективі, можливість говорити 

про свої емоційні потреби, нормалізуйте переживання та поділіться своїми 

міркуваннями і турботами, це створить атмосферу довіри та безпеки. 

Розташуйте на видному місці у відділенях інформацію про те, куди  у вашому 

регіоні можна звернутися за психологічною допомогою дистанційно чи очно 

(додатки 2, 3). Підтримуйте атмосферу солідарності та взаємодопомоги. Будьте 

прикладом для колег у турботі про психічне здоров’я.  

ІІ етап когнітивна робота. Дуже ефективним є дистанціювання від 

переживань. Коли ви в себе виявили потік неефективних тривожних думок, 
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важливо їх назвати – наголосити собі, що це всього лише думка – обдумати чи 

ви можете, щось змінити чи ця думка лише виснажує вас. Якщо ви виявили 

останнє, то слід відпустити таку думку, а не перебувати у її полоні. 

Ефективною буде техніка Russ Harris (2009) "Листя на потоці води", для якої 

необхідно використати вашу уяву для того, щоб позбутися потоку негативних 

та розвинути навчитися стишуватися навіть у важкий день. 

Сядьте у зручному положенні та або закрийте очі, або обережно 

відпочіть їх на нерухомому місці в кімнаті.  Візуалізуйте себе, сидячи біля тихо 

потоку, що пливе з листям по поверхні води. (Пауза 10 секунд). 

Протягом наступних кількох хвилин прийміть кожну думку, що спадає 

вам на думку, і покладіть його на листок… нехай пливе повз. Робіть це з 

кожною думкою - приємною, болючою, або нейтральною. Навіть якщо у вас є 

радісні думки, розмістіть їх на листі і нехай вони пливуть мимо. Якщо ваші 

думки на мить зупиняються, продовжуйте спостерігати за потоком. Рано чи 

пізніше ваші думки почнуться знову. (Пауза 20 секунд) Дозвольте потоку 

текти власним темпом. Не намагайтеся прискорити його та не підганяйте 

ваші думки. Не намагаєтесь кинути листя разом або «позбутися» 

ваших думок. Дозволяєте їм приходити та йти у своєму власному темпі.  

Якщо ваш розум каже: "Це глупо", "мені нудно" або "я роблю це 

неправильно" розмістіть і ці думки і на листках, і нехай відпливають з 

потоком води. (Пауза 20 секунд). Якщо лист застрягло, дайте йому постояти, 

поки воно не буде готовим пропливати повз. (Пауза 20 секунд.) Якщо виникає 

важке або болісне почуття, просто визнайте це. Скажіть собі: "Я помічаю, 

як я відчуваю нудьгу / нетерплячість / розчарування ». А після цього 

розташуйте ці думки про листя і дозволяють їм плисти вздовж. Час до часу 

ваші думки можуть зачепити вас і відволікати вас від повної присутності у 

цій вправі. Це нормально. Як тільки ти зрозумієш, що відволікся, обережно 

поверніть свою увагу до візуалізації. 

Дуже ефективним є  когнітивний рефреймінг поглядів на пандемію COVІD 

-19. Звичним, для більшості із нас, є негативне сприйняття проблем, які 

виникають на нашому життєвому шляху:  

- сприйняття проблем, як чогось негативного,  

- сприйняття себе, як особи, що не зможе вирішити ефективно проблему;  

- сприйняття наслідків проблеми, як неминуче негативних [9].  

Таке налаштування обмежує нашу здатність творчо і з відвагою шукати 

рішення у непростих життєвих ситуаціях, внаслідок такого негативного 

прогнозування, ми «застрягаємо» у переживаннях та часто діємо неефективно. 

Якщо подивитися на виклики пандемії, як на складну ситуацію, яка втім дає 

чималі можливості для розвитку і зростання. До прикладу: чи не вперше 
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медичні науковці об’єдналися, а не змагаються у тому, хто швидше знайде ліки 

від вірусу, як результат, зроблено чимало важливих медичних відкриттів. 

Чимало лікарень отримали нове обладнання, лікарі отримали доступ до 

актуальних у світі знань, фахівці розвинули навики ефективної кризової роботи, 

чимало фахівців освоїли інструменти он-лайн роботи, чим наблизили допомогу 

та інформацію до тих віддалених територій нашої країни, де вона раніше була 

не доступною. Такі виклики, також дають змогу випробувати свої сили і 

упевнитися у власній спроможності, що так необхідно для особистісного 

зростання кожному з нас.  

«ПРОБЛЕМИ Є ЧАСТИНОЮ ЖИТТЯ. ТОЖ ХАЙ ВОНИ ЕФЕКТИВНО 

ВИРІШУЮТЬСЯ – ЯКЩО ЦЕ МОЖЛИВО, АБО Ж ПРИЙМАЮТЬСЯ І 

ВІДПУСКАЮТЬСЯ, ЯКЩО ЇХ ВИРІШИТИ НЕМОЖЛИВО!» [9]. 

ІІІ. Прийняття – невід’ємна частина здорового дорослого прийняття 

труднощів та реальності життя. Необхідними складовими прийняття є: 

 1 – визнання факту ситуації та реалістичні обмеження, які вона за собою 

тягне. В контексті коронавірусної пандемії, чимало людей обирають не 

дотримуватися карантину, заперечувати наявність небезпеки та стверджувати, 

що це змова фармфірм, урядів тощо. Така поведінка є протилежною до 

здорового прийняття даних ситуації. 

2 – визнання не означає схвалення, ігнорування  або 

пасивність. Швидше навпаки – це стан, повного усвідомлення ситуації, 

проте виконання необхідного та життя згідно цінностей. Медичні працівники 

найяскравіший приклад такого відношення, коли вдягаючий захисну амуніцію, 

відважно боряться за життя пацієнтів. 

ІV. Після прийняття ситуації та адаптації до речей, які не підлягають 

нашому контролю, ефективним буде фокусування на речах, які підпадають під 

наш вплив. Вирішення осяжних завдань принесе користь, дасть змогу зберегти 

відчуття власної потентності та інсталює надію на добре вирішення кризової 

ситуації чим зменшить відчуття тривоги. 

 

2.5 Стратегії само- та взаємодопомоги в часі надмірної тривоги 

Опрацювавши рекомендації американського дослідника тривоги Dr. Robert 

Leahy, який створив «дорожню карту» того як впоратися з тривогою в часі 

пандемії, можна виокремити наступну послідовність кроків. [3, 4, 11] 

1 крок – валідизуйте свої емоції – назвіть та визнайте ті неприємні емоції, 

які ви переживаєте. Запам’ятайте, ви маєте право тривожитись, проте ви так 

само маєте право впоратися з цим у більш адаптивний спосіб. 

Нейрофізіологічно мозок побудований таким чином, що емоційні центри, які 

знаходяться у лімбічній системі, не піддаються вольовому контролю корою 
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великих півкуль мозку. Натомість, кора мозку дає нам змогу усвідомити свої 

переживання, та свідомо обрати ту форму поведінки, яка буде кориснішою нам 

у даному контексті та проміжку часу. 

2 крок – навчіться розуміти різницю між вірогідністю та можливістю. 

Крайнім ступенем можливості є те, що ви можете померти від ускладнень 

COVID – 19. Втім, якщо врахувати всі обставини – вік, стан здоров’я до 

початку пандемії (наявність чи відсутність хронічних захворювань), 

використання засобів захисту, перебування вас у місці, де є доступ до якісних 

медичних послуг, те що як медпрацівники ви доволі шкидко зможете 

діагностувати порушення вашого стану та багато інших, ми отримуємо 

результат, що вірогідність померти від ускладнень коронавірусу у вас доволі 

мала. Свідоме фокусування на вірогідності, а не можливості, дасть змогу вам 

краще аналізувати стан справ та не впадати у тривогу. 

3 крок – сядьте на інформаційну дієту – обмежте читання інформації до 

мінімуму, який вам необхідний для того, щоб залишатися у курсі оновлень, 

щодо актуальних заходів захисту та подорожей тощо. Дослідник вводить 

саркастичний термін – гуглітіс (google-itis) – описуючи цим терміном 

нав’язливий пошук в інтернеті інформації, щодо того, на що сфокусована ваша 

тривога. 

4 крок – розгляньте ситуацію пандемії у масштабному контексті -на 

державному та міжнародному рівні робиться чимало заходів, які спрямовані на 

збереження здоров’я та благополуччя людей, величезні фінанси вкладаються у 

дослідження та пошук ефективних інструментів захисту та допомоги, все це 

веде до того, що найвірогідніше найгірший сценарій пандемії «Ми всі 

помремо» - не відбудеться. Не варто бути легковажним чи надмірно 

самовпевненим, проте точно варто запитати себе, чи корисними є ці думки? Ви 

не можете контролювати всього, але ви точно можете контролювати свою увагу 

і сфокусувати її на тих речах, які є під вашим впливом – здоровий сон, корисне 

харчування, припинити куріння, достатня фізична активність. 

5 крок – для того, щоб тривога не займала всі ваші думки, виділіть собі 

чіткий час для хвилювання, припустімо це буде 15 хв кожного дня, після 

загальнолікарняної 5тихвилинки, коли ви сфокусовано хвилюєтесь, не 

відволікаючись. Протягом решти дня, коли ви починаєте відчувати тривогу, 

нагадайте собі, що у вас є спеціальний час для тривоги. Занотуйте чи збережіть 

цю думку до ранку наступного дня, коли ви зможете в повній мірі вникнути у 

свої тривожні думки, щодо ситуації. Коли ж час тривоги настане, задайте собі 

такі запитання:  

Чи це реальна (існуюча зараз) проблема чи гіпотетична? 

Якщо гіпотетична – чи ризик її високий, чи малоймовірний? 
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Чи я можу щось зробити, щоб її вирішити? 

Чи є користь про це думати – чи це трата часу і псує якість життя? [9] 

Це допоможе конструктивніще бентежитись, а також допоможе відрізнити 

корисні та некорисні переживання. Як результат відпустити останні. 

Всесвітня організація охорони здоров’я, також сформувала список 10 

ефективних інструментів самодопомоги для збереження психологічного 

здоров’я [8] 

1. Як зазначалося раніше, турбуйтесь лише про те, на що реально 

маєте вплив. Для вирішення цього корисною буде техніка прийняття рішення 

(рис 3). Вона допомагає когнітивно опрацювавши інформацію і вирішити 

проблему, або розпізнати у ній ознаки некорисного переживання та відпустити. 
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2. Максимально зберігайте щоденну рутину – ранкові гігієнічні 

процедури, максимально звична для вас кратність прийому їжі, 5-хвилинні 

прогулянки, навіть біля вікна відділення чи одна сторінка улюбленої книжки. 

Це ті психологічні якірці до вашого звичного, допандемійного, життя, які буду 

підтримувати у вас відчуття контролю над ситуацією. 

3. Обмежуйте кількість інформації про пандемію, зокрема не читайте 

новини за годину до відпочинку. Використовуйте лише достовірні ресурси 

інформації, доприкладу дані МОЗ України та ВООЗ. 

4. Робіть відеочати з рідними та друзями, дослідження показують, що 

контакт віч-на-віч є ефективнішим за використання електронної пошти чи 

розмови телефоном, для запобігання депресії та тривоги. Адже побачити 

посмішку та здоровий вигляд близьких справді дарує відчуття полегшення та 

заспокоює. 

5. У часі відпочинку переглядайте веселі відео, терапевтичний ефект 

сміху давно відомий,  а також дасть змогу відволіктися від тривожних думок. 

Чимало медичних працівників робили смішні відео танців у захисних костюмах 

та багато інших. 

6. Говоріть про свої страхи і не замикайтеся, часто розмова з колегою 

є дуже помічною, адже люди, які перебувають з вами у тому самому контексті, 

можуть мати ті самі переживання, що і ви та зрозуміти і підтримати вас. 

7. У потоці роботи та завдань зупиняйтеся і запитуйте себе – Що для 

мене зараз є необхідним? Іноді задоволенням навіть дрібних потреб – гаряча 

кава, свіже повітря, кілька хвилин тиші тощо можна значно знизити відчуття 

внутрішньої напруги 

8. Практикуйте вдячність – проста та дуже ефективна психологічна 

техніка – у кожному, навіть дуже складному дні, знайдіть три речі за які можете 

подякувати – це позбавить безнадії. 

9. Використовуйте афірмації – короткі фрази, які при багаторазовому 

повторенні закріплюють у пам’яті, та налаштовують на те, що все зміниться на 

краще, чим знижують відчуття тривоги. Список афірмацій ми зібрали для вас у 

робочому зашиті тривоги. 

10. Практикуйте науково достовірні інструменти для зниження стресу – 

медитація, майндфулнес, йога та інші, яких чимало є у вільному доступі у 

інтернеті. А також техніки релаксації та зниження тривоги, які ми 

практикуватимемо на цьому тренінгу. 

 

 

2.6 Які стратегії є неефективними для зменшення тривоги 
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Для зменшення відчуття тривоги для людей є притаманним шукати 

інструменти захисту. Найпопулярнішими і абсолютно не дієвими серед 

когнітивних інструментів є наступні. 

Уникати думати про небезпеку. Тут дуже простий і зрозумілий механізм 

не дієвості. Кожного разу, коли вам потрапляє інформація про COVID-19 чи 

якась вражаюча статистична цифра у вас природнім чином виникає думка про 

пандемію. Проте, якщо ви намагаєтесь уникати цих думок, така звичайна 

інформація супроводжується для вас сильним емоційним забарвленням, адже 

ви намагаєтесь уникати думок, а тут думка з’явилася. Таким чином, ви 

отримуєте протилежний ефект і фіксуєтесь на цих думках ще більше, від чого 

ще більше тривожитесь і так утворюється замкнутий цикл. 

Заперечувати небезпеку. Витісняти отримувану інформацію або 

ігнорувати її. Наче посеред кімнати стоїть великий рожевий слон, але ми його 

вперто не помічаємо. Така стратегія, окрім того що створює підсвідому 

напругу, наражає людину на небезпеку тим, що уникання інформації та думок, 

погіршує зв’язок з тим що тут і зараз відбувається, тобто з реальністю. Крім 

того, людина втрачає можливість здобути коригуючий досвід для своєї тривоги 

і зрозуміти, що насправді має значно кращі ресурси для толерування тривоги. 

Надмірні заходи безпеки. Парадоксально, чим більше ми намагаємось 

контролювати все у своєму оточенні, тим менше контролю ми відчуваємо. 

Нескінченна кількість можливих варіантів розвитку подій все рівно більша, ніж 

ми можемо придумати, не кажучи вже про запобігти їм. Коли ми прагнемо 

зробити все можливе, щоб керувати собою та своїм оточенням, ми витрачаємо 

дуже багато зусиль, вигораємо емоційно, стаємо дратівливі і неспокійні і в 

кінцевому підсумку нам все ж треба прийняти думку, що ми не маємо 

контролю над усім. Яка ціна постійного гіперконтролю? Поведінка 

спостерігача за життям, який боїться бути режисером своєї життєвої історії. В 

основі цієї поведінки лежить коло негативних думок і тривожних емоцій. 

Надмірні спроби контролю пов'язані з думками, такими як "я вразливий", і 

припущеннями, що "Якщо я не готуюсь, я стану жертвою". Коли ми думаємо 

так, ми відчуваємо страх і дратівливість. Коли думки, емоції та поведінка 

вирівнюються таким чином, починається цикл, що повторюється, виходячи з 

переконання "Існує небезпека, і все, що я роблю, є недостатнім". Це основне 

пояснення того, чому спроба отримати контроль лише призводить до того, що 

люди відчувають менше контролю. [11]  

Якщо розглянути надмірні заходи безпеки у контексті пандемії: Чи є 

науково обгрунтованим миття рук більше 20 с? Чи є науково достовірним 

профілактичне вживання антибіотиків чи носіння трьох масок водночас? Для 

вас, як для медичних фахівці, відповідь є очевидною, звісно ні. Така обдумана 
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оцінка власних дій та дій колеги дасть змогу знизити тривогу чи виявити 

надмірну тривожність. [1] 

Пошук завірень. Це нав’язливе перепитування у всіх навколо «скажи, що 

я не захворію COVID – 19» та інших завірень, про те, що все буде добре. Ця 

стратегія не дає жодного результату, адже не виробляється внутрішня опірність 

людини, а відбувається постійний пошук підтверджень ззовні, які є помічними 

дуже короткий період часу, а потім слід знову перепровіряти. Пошук завірень 

не дає змоги нам взяти відповідальність за рішення на себе та зростати 

внутрішньо на своєю тривожністю. 

Зазначені вище способи впоратися з тривогою є найпоширенішими, то ж 

якщо ви помітили у себе такі механізми самозаспокоєння, постарайтеся 

відмовитися від них, бо вони не чинять для вас жодної користі. 

 

 

2.6 Техніки релаксації для подолання тривоги (практична частина) 

Техніки релаксації – це науково достовірні психологічні інструменти, які 

допомагають: 

- побороти стрес; 

- ефективні у подоланні депресії та тривоги; 

- допомагають перебудувати мозок з імпульсивного реагування на стрес на 

більш обдумане реагування; 

- допомагають людям не виходити з психологічної рівноваги. 

Для того, щоб налаштуватися на роботу, усім учасникам тренінгу (23 

особи) було запропоновано, по колу назвати домінуючу емоцію, яку вони зараз 

відчувають та спробувати, описати її інтенсивність по шкалі від 0 до 10, де 0 – 

зовсім слабо відчуваю, 10 – дуже інтенсивна емоція. За підсумками, у більшості 

учасників переважали три основні емоції 

1- Тривога – середня інтенсивність у групі 6 балів 

2- Страх – середня інтенсивність у групі 4 бали 

3- Сум – середня інтенсивність у групі 3 бали 

Примітка: Серед інших емоцій були – радість, спокій, злість, 

роздратування. Всі учасники групи виконали завдання. 

Так як метою нашого тренінгу є розуміння тривоги та освоїти навички 

когнітивного опанування тривожних думок і технік релаксації наступною 

запропоновано: 

Техніка «Термометр тривоги» 

Усі медичні працівники добре знайомі з термометром. А тепер собі уявіть, 

що на термометрі є забарвлення 
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- До 36,6 градусів – «зелене», що означає, що рівень тривоги у вас такий, 

який зовсім не перешкоджає вашій роботі та відпочинку 

- Діапазон 36,6 -  38 градусів – «жовте», коли виникають певні ознаки 

субкомпенсації– змінююється настрій – дратівливість, нетерплячість, сум. 

Змінюються думки – тривожні думки стають нав’язливими, втрачається фокус 

уваги, відволікання. Зміна поведінки – заповільнення, частіші помилки.  

- Вище 38 градусів – «червоне» - стадія декомпенсації, ознаками якої є – 

зміна настрою – виражена тривожність, злість, пригнічення. Зміна поведінки – 

неможливість виконувати звичні обов’язки, відстороненість, прострація, 

небажання спілкуватися. Зміна мислення – неможливість концентруватися, 

оніміння, зацикленість думок на темі пандемії. (додаток 3) 

Примітка: За результатами техніки, більшість групи знаходиться у нижній 

межі жовтої зони та частина у зеленій зоні. 

У подальшому, провели техніки, які безпосередньо пов’язані з тілесними 

відчуттями та диханням.  

Техніка «Контрастного напруження та розслаблення».  

Розташувавшись зручно на кріслі, усім учасникам тренінгу було 

запропоновано закрити очі, після чого максимально напружити кисті рук та 

сфокусуватися на відчуттях у тілі. Орієнтовно через 5с різко розслабити руки, 

можна це зробити з одночасним різким рухом – струшування кистями. 

Основний принцип цієї вправи, активувати периферійну нервову систему і тим 

самим досягнути зменшити активність мигдалеподібного тіла у лімбічній 

системі, чим знизити рівень тривоги.  

Для зменшення дискомфортного відчуття у внутрішніх органах черевної та 

грудної порожнини рекомендовані дихальні техніки. Адже глибоке 

діафрагмальне дихання активує блукаючий нерв, який керує активністю 

внутрішніх органів, таким чином, можна зменшити частоту серцебиття та 

інтенсивність перестальтики кишківника та і саме дихання стає спокійнішим 

при свідомому керуванню ним. 

Зокрема нами запропонована техніка «Дихання по чотирикутнику» (рис 4)  

Учасники тренінгу знайшли очима в приміщенні будь який чотирикутний 

об’єкт (картина, зошит, вікно тощо), ведучи по ньому поглядом в умі рахуємо 

на кожну із сторін предмета 4 с і почергово робимо вдих та видих – 4 с.  



21 
 

 
Примітка: дихальна техніка викликала особливе зацікавлення та 

пожвавлення серед учасників тренінгу. 

 

Наступна запропонована техніка «Таємний тапінг» (рис 5), також 

пов’язана з стимуляцією переферійної нервової системи. 

 Таппінг (від англійського — «tap») означає «постукування». Робочою 

областю для цієї вправи є останні фаланги пальців на правій та лівій руках. 

Натискаючи великим пальцем на фаланги, ми стимулюємо нервові закінчення. 

Ці імпульси пригнічують активність мигдалеподібного тіла — мозкового 

центру, який відповідає за тривожність. Його можна виконувати в будь-якій 

обстановці, не привертаючи зайвої уваги. Повторювати цю вправу можна 

стільки, скільки потрібно і в будь-який час, відчувши тривогу або інші 

неприємні емоції. [6] 

 
Відомою є техніка «Метелик», яку  можна робити під час будь яких 

сильних неприємних відчуттів, вираженому серцебитті чи нудоті, які є частими 

супровідними симптомами тривоги. Для проведення цієї техніки, складаємо 

руки на грудях таким чином, щоб великі пальці були перехрещені між собою, а 

решта пальців знаходилися на ключицях на протилежній до рук стороні. Таким 

чином, відбувається взаємодія на виходи черепних нервів, які отримують 

перехресні сигнали. Мигдалеподібне тіло зменшує свою активність, 

префронтальна зона кори мозку активується і він переходить в більш 
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адаптивний режим. Легко постукуємо почергово пальцями по кожній ключиці, 

наче змахування крильцями метелика. 

 
 

Завершальною технікою тренінгу обрано дуже дієву іммагінативну 

 техніку «Безпечне місце». В цій техніці задіяно уяву людини, яка має віднайти 

у спогаді чи створити образ безпечного місця до якого буде змога повертатися у 

період вираженої напруги. Для того, щоб учасники тренінгу змогли 

використовувати цю техніку у зручний для них час, записано аудіо та відео 

даної техніки.  (додаток 4) 

Примітка: Дана техніка відчутно стишила атмосферу у авдиторії. 

До усіх вище перечислених технік особливо хотілось би додати та  

загострити увагу на технках майндфулнес (mindfulness), які мають наукову 

достовірність ефективності і активно використовується у медицині з 70х років 

ХХ століття. 

 Основним завданням майндфулнесу є безоцінкова усвідомленість, як 

результат проживання кожного моменту тут і зараз, а не постійна втрата уваги 

через надмір думок чи переживань. 

Майндфулнес можна описати як інструмент контролю нашого фокусу 

уваги. Фундамент практики полягає в тому, що ви повертаєтеся до своїх 

відчуттів. Завдання полягає в тому, щоб не лише відкидати зайві подразники, а 

й переносити фокус своєї уваги з одного на інший. Спробуйте на хвилину 

виринути усього спектру звуків, що оточують вас, та зосередитись лише на тих, 

що в вашій кімнаті, а потім лише на тих, що за вікном, а потім лише на тих, 

джерелом яких є ви самі (наприклад, спробуйте почути звук свого дихання). 

Справді цікаво і незвично спостерігати за тим, як одні звуки виходять на 

перший план, а інші — віддаляються і стають майже нечутними. Здатність 

зосереджувати та утримувати увагу на чомусь конкретному й тривалий час ми 

втрачаємо зокрема і через режим багатозадачності, у якому живемо. [12] 
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Численні науково достовірні дослідження доводять ефективність 

майндфулнесу у поєднанні з психотерапією, зокрема КПТ, при лікуванні 

тривожних розладів, рекурентної депресії та багатьох інших психічних 

порушень. 

Підсумок: Важливо є практикувати техніки щонайчастіше, адже без 

практики важко буде налаштуватися на необхідний для використання технік 

лад. Якщо ж їх повторювати, у мозку створяться відповідні нейронні зв’язки і 

досягнути стану релаксації буде легше. Сподіваємося, що ці вправи 

допоможуть вам відновити психологічний баланс і подолати тривожні відчуття. 

Виділіть ті техніки, які допомагають вам найбільше, а також шукайте інші і 

доповнюйте ними свою «аптечку самодопомоги». 

Додам свій улюблений і простий інструмент - Коробка надій (Hope Box) 

• Листи або записки, які багато для вас означають; 

• Фотографії гарних спогадів або майбутніх планів, на які ви сподіваєтесь; 

• Фотографії близьких; 

• Надихаючі цитати, позитивні афірмації чи молитви; 

• Жарти, які змушують вас сміятися; 

• Усе інше, що слугує для вас причиною залишитися живим. 

Тривогу можна приборкати усвідомленою діяльністю. Проговорюйте те, 

що вас непокоїть. Якщо відчуваєте, що не можете впоратися — звертайтеся по 

допомогу до фахівця.(додатки 2,3) 

 

3. Моніторинг ефективності і зворотній зв’язок. 

Перед завершенням тренінгу, запропоновано усім учасникам повторити 

техніку «Термометр тривоги» та відслідкувати у якій зоні знаходяться вони на 

даний час. Переважна більшість учасників відповіли, що знаходяться у зеленій 

зоні. 

Наступним завданням було запропоновано, повторити  коло та назвати 

домінуючу емоцію, яку вони зараз відчувають та спробувати, описати її 

інтенсивність по шкалі від 0 до 10, де 0 – зовсім слабо відчуваю, 10 – дуже 

інтенсивна емоція. За підсумками, у більшості учасників переважали три 

основні емоції 

1- Спокій – середня інтенсивність у групі 5 балів 

2- Тривога – середня інтенсивність у групі 3 бали 

3- Радість – середня інтенсивність у групі 3 бали 

Як видно з результату, тривога залишилася, проте значно знизилась, також 

додалась емоція спокою і радість. 
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Також, за результатами тренінгу, одна з медичних сестер реанімаційного 

відділення звернулася щодо приватної терапії у зв’язку з порушенням 

психологічного самопочуття. Це вважаю чи не найбільшим успіхом усієї затії 

У колі зворотнього зв’язку, серед тих хто висловився, усі оцінили тренінг 

позитивно та висловили задоволення свою участю у ньому. Всі учасники 

висловили свою цікавість до подальшої участі у подібних тренінгах. 

На завершення усім учасникам тренінгу запропоновано скласти чіткий 

план дій того де, коли і як вони будуть практикувати здобуті знання. 

 

4. Висновки та рефлексії 

Очевидно, що тема тривоги є дуже об’ємною та глибшою аніж є описана у 

даному тренінгу, проте маючи в розпорядженні дуже обмежений час, ми 

свідомо прийняли рішення, що краще зробити невеликий матеріал і цим 

принести незначну користь, аніж уникати робити тренінг через те, що тема 

потребує більшої глибини. 

Основні завдання які ми ставили перед собою: 

- Зробити концентровану інформацію про тривогу та прості інструменти, 

які працюють для медичних працівників КНП ЛОР ЗУСДМЦ 

- Підвищити рівень розуміння питаннях тривоги 

- Підготувати до ймовірних психологічних ризиків 

- Збільшити впевненість у своїй здатності справлятися з труднощами 

- Розвинути адекватне сприйняття проблем і ефективне їх вирішення 

Частково цілі були досягнуті, дуже сподіваємося, що скринька практичних 

інструментів, буде використовуватися фахівцями, відповідно до їх потреб та 

буде корисною, а ще краще якщо зацікавить медичних працівників та заохотить 

їх глибше досвідчуватися в техніках та інструментах турботи про своє 

ментальне здоров’я. 

Дослідження теми турботи про психічне здоров’я медичних працівників 

відкрили для нас цілий пласт інформації, яка є розроблена специфічно для цієї 

категорії працівників. Також стало відкриттям те, що практично усі медичні 

ВУЗи цивілізованих країн світу, готують студентів та лікарів до психологічних 

викликів майбутньої професії, натомість в українських медичних ВУЗах не 

вдалося відшукати відповідних програм чи спецкурсів. Спочатку це засмучує, 

але згодом виникнула ідея розробити відповідний курс для українських медиків 

з використанням доказових інструментів КПТ, то ж на даний час активно 

ведеться робота, яку ми надіємося запрезентувати уже у вересні. 

Якщо ж говорити про підсумки роботи цього тренінгу, то несподіванкою 

стало те, як медичні працівники різного віку та рівня роботи активно 
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працювали над навичками, які їм пропонувалися, що ще раз підтверджує думку 

про необхідність таких знань для української медичної спільноти. 

 

 

 

 

 

Післяслово. Хочу висловити щиру подяку моїй колезі, талановитій  

КПТ- терапевтці Оксані Зембович, яка стала неймовірною  

партнеркою у втіленні цього проєкту для медичних працівників. 
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Додаток 3  

 

 

 

 

Робочий зошит для медичних 

працівників. 

 Інструменти 

для зниження тривоги у часі 

пандемії COVID-19 
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Самообстеження рівня тривоги 
 

  Стадія здоров’я Стадія субкомпенсації Стадія  декомпенсації 

Зм
ін

и
 н

ас
тр

о
ю

 Нормальні коливання настрою Дратівливість Злість 

Спокій Нетерплячість Тривожність 

Впевненість Сум Сум у всіх контекстах життя 

Зрівноважене реагування Пригніченість Лють 

    Паніка 

    Депресивний настрій 

Зм
ін

а 
у 

м
и

сл
ен

н
і і

 с
та

вл
ен

н
і 

Здатний жартувати Витіснений сарказм Негативізм 

Сприймає інформацію 

спокійно 

Часті тривожні думки Наводнення тривожними 

думками/образами 

Здатний утримувати увагу Періодичне відволікання або 

повна втрата фокусу на задачі 

Постійне відволікання чи 

неможливість 

  сфокусуватись на задачі 

Здатний приймати рішення Складно приймати рішення Емоційне оніміння 

Пам’ять збережена Погіршення пам’яті Думки про суіцид/спроба суіциду 

    Значне погіршення пам'яті 

Зм
ін

и
 у

 п
о

ве
д

ін
ц

і т
а 

п
р

о
д

ук
ти

вн
о

ст
і 

Фізична активність збережена Знижена активність/соціалізація Уникнення взаємодії 

Соціальна активність 

збережена 

Прокрастинація Повільність 

Хороша продуктивність праці Знижена продуктивність праці Дуже низька продуктивності праці 

Звична поведінка Поведінка пасивна/збуджена Уникання близьких 

    Абстрагування від того, що 

відбувається 

    Невихід на роботу 

    Неможливість виконання звичних 

обо’язків  та завдань 

    Ментальна відсутність 

Ф
із

и
чн

і з
м

ін
и

 

Нормальна схема сну Проблеми зі сном Сон без відпочинку 

Хороший апетит Зміни апетиту 

(переїдання/відсутність апетиту) 

Втрата апетиту/ заїдання стресу 

Енергійність Зниження енергії 
 

Стабільна вага Втрата або набір ваги Різке коливання ваги 

    Неможливість заснути/прокинутись 

    Постійна втома та знесилення 

В
ж

и
ва

н
н

я 
ал

ко
го

л
ю

 і 
П

А
Р

 Обмежене вживання 

алкоголю, без запоїв 

Періодичне чи регулярне 

вживання, періодичні запої 

Часте вживання 

Часті запої 

Обмежені або відсутні 

залежності 

Деяка узалежнена поведінка Поведінка залежного 

Вживання значно впливає на 

життєве функціонування 

Вживання не спричиняє 

впливу чи шкоди (соціальної, 

фінансової, законної) 

Вживання спричиняє невеликий 

вплив на життєві функціонування 

 

    Узалежнення від ПАР 
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Когнітивний аналіз переживань 
 

КОРИСНІ ПЕРЕЖИВАННЯ НЕКОРИСНІ ПЕРЕЖИАПННЯ 

ОЦІНЮЮТЬ СИТУАЦІЮ 

ЗБАЛАНСОВАНО 

ПЕРЕБІЛЬШУЮТЬ НЕБЕЗПЕКУ І 

 

 

КАТАСТРОФІЗУЮТЬ НАСЛІДКИ 

 

ПОВЯЗАНІ З РЕАЛЬНИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ 

 

ПОВЯЗАНІ З ГІПОТЕТИЧНИМИ 

МАЛОІМОВІРНИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ 

 

КОНТРОЛЬОВАНІ І ОБМЕЖЕНІ В 

ЧАСІ НЕКОНТРОЛЬОВАНІ, 

ТРИВАЛІ 

 

НЕКОНТРОЛЬОВАНІ, ТРИВАЛІ 

ЩОДО ПРОБЛЕМ/ЗАГРОЗ, НА ЯКІ 

Я НЕ 

 

ЩОДО ПРОБЛЕМ/ЗАГРОЗ, НА ЯКІ 

Я 

 

МАЮ ВПЛИВУ 

 

МАЮ ВПЛИВ 

ВЕДУТЬ ДО КОРИСНИХ ДІЙ 

ЩОДО 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

 

НЕ ВЕДУТЬ ДО ДІЙ АБО Ж 

ВЕДУТЬ ДО 

ПРОБЛЕМНИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

 

 

Задайте собі ці запитання, щоб краще зрозуміти свою 

тривогу 

 

1. Чи це реальна (існуюча зараз) проблема чи 

гіпотетична? 

2. Якщо гіпотетична – чи ризик її високий, чи 

малоймовірний? 

3. Чи я можу щось зробити, щоб її вирішити? 

4. Чи є користь про це думати – чи це трата часу і псує 

якість життя? 
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Техніка «Дерево рішень» 
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Мої техніки самодопомоги 
Після завершення практичної частини, впишіть ті техніки релаксації чи ідеї самодопомоги, які 

найбільше вам сподобалися, збережіть їх у своїй скринці самодопомоги 

Мої топ-3 техніки 
релаксації/ засоби 
турботи про себе 

Коли ти це зробиш? Як? Хто / що 
може цьому посприяти? 

1.  

2.  

3.  




