
Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

34 
 

Верник А., Павленко О. 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЛАГОПОЛУЧИИ У  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается исследование индивидуальных представлений о 
благополучии, представленных в сознании студенческой молодежи. С помощью 
методики семантического дифференциала, проанализировано психологическую 
структуру представлений о благополучии этой возрастной категории респонден-
тов. Выявлено психосемантического структуру представления о личностном бла-
гополучии, и обоснованно трех-факторную модель благополучия для студенче-
ской молодежи. Первый фактор «Удовлетворенность» составляет почти 26% об-
щей дисперсии. Второй фактор «Комфортность» составил 16,65% общей диспер-
сии. Третий фактор «Правильность» (15,79%). Таким образом каждый выделен-
ный фактор соответствует составляющим психологического бытия личности - аф-
фективному, конативному и когнитивному соответственно. Проанализированы и 
выявлены различия структуры представления о благополучии относительно пола 
респондентов. 
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ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ТРИВОГОЮ,  
ЯКУ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ДІТИ В ЧАС ЗАГРОЗИ COVID 19 
В статті розглядається проблема готовності громадян зустріти загрози та ви-
клики, пов’язані з поширенням масових інфекцій, яке набуває впродовж 
останніх років характеру пандемії світового масштабу. Особливо запитаними 
виявляються дослідження та практичні рекомендації, які напрацьовуються 
психологами з метою підвищення рівня стресостійкості та життєстійкості, 
попередження гіпертрофованих реакцій на нову життєву ситуацію, зокрема 
панічних та тривожних станів, які фіксуються серед молодших членів суспі-
льства. Розроблені лайфхаки спрямовані на роботу шкільного психолога з 
тривогою молодших школярів, зарекомендували свою ефективність в прак-
тиці. 
Ключові слова: загрози, пандемія, ЗМІ, психологічне благополуччя, три-
вога, тривожність, самодопомога. 
 

Cитуація, в якій опинилося людство в 2019-2010 роках 21 століття 
в результаті своєї не завжди екологічної взаємодії зі світом отримало 
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назву пандемії, спричиненої розповсюдженям COVID-19. Ми проана-
лізували деякі психологічні дослідження, присвячені кризам, які пе-
реживало людство, аналіз котрих, на нашу думку може допомогти 
впоратись з психологічними наслідками пандемії COVID-19. Встанов-
лено, що соціальні медіа можуть викликати тривогу та травмувати 
громадян більшою мірою ніж офіційні ЗМІ. Дослідження Мен-Пуй 
Саллі Чан з університету Іллінойсу показали, що авторитетні ЗМІ, ко-
трі транслюють інформацію відносно громадського здоров’я, можуть 
ефективно впливати на рівень готовності населення зустріти загрози 
та виклики пов’язані з поширенням масової інфекції та на рівень 
суб’єктивного благополуччя в цілому. З одного боку наповнення соці-
альних мереж інформацією, часом неправдивою, підвищує рівень 
тривоги та панічних настроїв, з іншого боку інформація з офіційних 
відповідальних джерел стимулює громадян до більшої готовності реа-
лізувати доцільну та виважену поведінку, спрямовану на захист себе та 
близьких. Вченими доводиться той факт, що надмірне «споживання» 
медіа може призводити до негативних наслідків, які відбиваються на 
стані психічного здоров’я громадян [5]. Варто послатись на дослі-
дження, проведене Кохен Сілвер, в якому було виявлено, що люди які 
сприймали та слідкували за величезним потоком інформації, котра 
стосувалась вибухів, які мали місце під час марафону 2013 в Бостоні, 
продемонстрували значно більший рівень стресу порівняно з тими 
людьми, які безпосередньо були присутні на цих подіях [6]. 

Дослідниками виявлено також, що настанова на оптимальну по-
ведінку в нинішніх умовах полягає в тому, аби бути проінформовани-
ми з надійних офіційних джерел щодо ситуації, але зважено ставитись 
до того наскільки багато часу присвячується отриманню цієї інформа-
ції, намагаючись це контролювати і обмежувати. Звичайно, важливим 
є ступінь довіри до засобів масової інформації, адже саме це впливає 
на готовність сприйняти і ефективно діяти в несприятливих обстави-
нах, спричинених епідемією чи іншими загрозливими факторами. 

Ми оцінюємо ризик за своїми почуттями більше, ніж перегляда-
ючи дані, статистику, докази та факти". У той час як гнів може знизи-
ти сприйняття ризику, переживання страху натомість може значно пі-
дсилити його. Важливими є результати дослідження Паула Словіка та 
інших з університету Орігон, в яких виявили, що певні фактори поси-
люють страх і сприйняття небезпеки: коли загроза нова і незнайома, 
коли люди відчувають відсутність власного контролю над загрозою і 
коли вони охоплені емоцією страху - наприклад, піддаючись тривож-
ним історіям про хвороби та смерть. Іншими словами, новий чинник, 
котрий визначає та впливає на життєдіяльність людини - коронавірус, 
що охопив нині світ та змусив до радикальних дій протидії та профі-
лактики в різних країнах, має всі основні елементи, щоб змусити лю-
дей відчувати гостру тривогу [7]. Це не означає, що громадяни надмі-
рно бурхливо, чи неадекватно реагують на цей чинник. Логіка мірку-
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вань тут приблизно така: "Як ми бачимо в таких країнах, як Італія, це 
може стати катастрофічним надзвичайно швидко, тому ми мусимо 
сприймати це серйозно і обов’язково вживати дієвих заходів". 

Психологиня Саманта Брукс, доктор філософії з Лондонського 
Кінгс-коледжу, та її колеги опублікували огляд досліджень психологі-
чних наслідків карантину [2]. Вони виявили негативні психологічні 
наслідки, включаючи посттравматичні стресові симптоми, розгубле-
ність та гнів. Щоб звести до мінімуму психологічні наслідки, автори 
рекомендують посадовцям вживати заходів, щоби карантини були 
максимально короткими, забезпечували чітке обґрунтування необхід-
них заходів та алгоритму поведінки та інформацію про карантинні 
протоколи та опікувались громадянами, які дотримуються карантину, 
чи перебувають в ізоляції і мають доступ до всього необхідного. 

Дослідження також показують, що психологам важливо допома-
гати людям розрізняти такі речі як можливість та ймовірність. Хоча 
існує потенційна можливість заразитися коронавірусом, але в силах 
кожного робити все, що доцільно для зменшення такого ризику, тоді 
власне ймовірність негативного розвитку подій буде знижуватись. 
Вміння зрозуміти і усвідомити цю відмінність може допомогти змен-
шити тривожність громадян, максимально стабілізувати їхнє психоло-
гічне благополуччя. 

Сподіваємось, надана інформація сприятиме плідним роздумам і 
творчим проривам колег, наприклад, в побудові раціональної моделі 
психологічної ситуації зовнішньої загрози за відсутності способів її пе-
рцептивної фіксації, моделі впливу загрози на людину та трансфор-
мації в цілі та мотиви. Деякими напрацюваннями в цьому напрямку 
ми хотіли поділитись зі спільнотою шкільних психологів, які в період 
карантину дуже активно включились у спілкування в он-лайн форматі 
зі співробітниками лабораторії екологічної психології Інституту пси-
хології імені Г.С. Костюка НАПН України.  

Тривога - це виправдана реакція на щось небезпечне або стресове. 
Тривожність у дітей може особливо гостро виявляти себе не тільки 
тими, хто власне відчуває тривогу, але й у дорослими, які опікуються 
ними. Ми вже знаємо, що тривога не має нічого спільного з силою, 
сміливістю чи характером. Якщо тривога переживається дитиною чи 
підлітком, це може викликати особливі труднощі, викликаючи про-
блеми зі сном, їжею та пропущеною школою від незрозумілих захво-
рювань, таких як хворі животи або раптові головні болі. Однією з най-
гірших речей, що стосуються тривоги у дітей, є те, що такий стан може 
виявитись ніби без будь-якої причини, яку можна чітко визначити. 
Фізичне почуття знайоме - це панічне почуття, яке виникає, за свід-
ченням одного з учнів, «коли ти пропускаєш раптом сходинку на схо-
дах, чи драбині», або як недавно описала одна учениця, це є "це від-
чуття, коли ти майже спиш і відчуваєш, що вже кудись падаєш". 
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Хороша новина полягає в тому, що тривожність у дітей назагал 
піддається корекції. Часто-густо дорослі недооцінюють дітей та їхню ві-
дкритість до трансформації і вміння дуже швидко налагоджувати пра-
вильні зв'язки, коли їм надається потрібна інформація та підтримка. 

Зазвичай спостерігається спокуса не лише у батьків, але й практи-
чних психологів заспокоїти дитину ніжними коментарями на зразок: 
"Немає про що хвилюватися" або "Все буде добре". 

 Така лінія поведінки виходить з найчистіших намірів, але таким 
чином виникає ризик спричинити відчувати дитині себе так, ніби з 
нею щось негаразд, щось не так, як має бути в нормі, інакшість. Прав-
да полягає в тому, що коли тривога охоплює дитину, вона не може її 
«вимкнути», бо робота її мозку в цей час спрямована зовсім в інше ру-
сло. Тому найперше, що варто зробити, це нормалізувати ставлення до 
таких своїх станів, а саме – методично і спокійно пояснити, що: 

• Тривога - це нормально, і кожен відчуває тривогу в певний час у 
своєму житті - перед іспитом, при зустрічі з новими людьми, при спів-
бесіді або при вступі до школи, чи переходу до нового класу, при за-
грозі життю, чи здоров‘ю. 

• Іноді це відбувається взагалі без причини. Це теж природньо і 
трапляється з багатьма дорослими та багатьма дітьми. Проте є речі, 
які можна навчитись робити, аби впоратись з тим. Дитині на відповід-
ному віковому етапі нескладно пояснити зрозумілою мовою і те, чому 
саме відчувається тривога. 

Тривога - це емоційний стан, що виникає в ситуації небезпеки і 
проявляється в очікуванні неблагополучного розвитку подій. Тривогу 
визначають як несприятливий за своїм емоційним забарвленням стан, 
що характеризується суб’єктивним відчуттями напруження, занепоко-
єння, похмурих передчуттів (Ч. Д. Спілбергер, 1983). Стан тривоги ви-
никає тоді, коли дитина сприймає певний подразник або ситуацію як 
елементи потенційної чи актуальної загрози, небезпеки, шкоди. 

Тривога — це послідовність когнітивних, емоційних і поведінко-
вих реакцій, які актуалізуються в результаті впливу різних стресорів, 
якими можуть бути як зовнішні подразники (люди, ситуації), так і 
внутрішні фактори (актуальний стан, минулий життєвий досвід, інте-
рпретації подій і передбачення сценаріїв їх розвитку). 

Тривога виконує декілька важливих функцій: попереджає людину 
про можливу небезпеку і спонукає до пошуку й конкретизації цієї не-
безпеки на основі активного дослідження ситуації. 

Мозок - це ліва частина і права, передня і задня. Відділи мозку 
повинні вміти добре працювати самостійно, але вони також повинні 
працювати разом. Чим міцніші зв’язки між частинами мозку, тим бі-
льша здатність реагувати, навчатися та зростати.  

Мигдалина може бути представлена, як воїн на сторожі людини, 
що попереджає про загрози і дає первинну реакцію –бий, біжи замри, 
згодом вже фронтальні частини мозку як логічний раціональний 
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центр контролюють в коригують першу реакцію. Але встановлено й те, 
що зв'язок цей може порушуватись. Можна порівняти таку організа-
цію роботи мозку із спортивною командою. Кожна людина в команді 
може бути суперзіркою, але якщо кожен спортсмен, чи спортсменка 
наполягає на тому, щоб забити всі очки самостійно, незалежно від то-
го, що від них потрібно решті команди, настане хаос. Сильна команда 
потребує участі всіх. Іноді це означатиме, що буде працювати важко на 
передовій, а іноді – треба відступити, щоб інші могли працювати. Чим 
краще команда може працювати разом, тим ефективніше буде. Мозок 
працює так само. 

Одне з захоплюючих досягнень психології - це відкриття, що мо-
зок завжди відкритий до змін. Це називається нейропластикою, пря-
мою залежністю змін від отриманого життєвого досвіду.  

Що це означає для дітей, так це те, що кожен досвід, який вони 
отримують, має здатність змінювати їх і зміцнювати їхній мозок. Ро-
зуміння того, що відбувається в мозку під час тривоги, допоможе зро-
зуміти, як ми можемо змінити ситуацію. 

Хоча на рівні суб’єктивного переживання тривога швидше є нега-
тивним станом, її вплив на поведінку і діяльність людини є неодно-
значним. Саме тривога іноді стає чинником мобілізації потенційних 
можливостей. Невипадково в концепції Р. Сельє тривогу аналізують 
як першу фазу загального адаптаційного синдрому (Сельє Р., 1992). А 
власне слово «тривога» спочатку означало: «сигнал до бою».  

Тривожність — індивідуальна психологічна особливість, що вияв-
ляється в схильності людини дитини переживати сильну тривогу сто-
совно незначних приводів. Її розглядають або як особистісне утворен-
ня, або як пов’язану зі слабкістю нервових процесів особливість тем-
пераменту, або те й інше одночасно. Що стоїть за словом «тривога? 
Чим вона допомагає людині в житті, а чим шкодить? Важливо усвідо-
мити, що переживання тривоги - це нормально.Тривожний розлад ро-
звивається, коли ця реакція стає перебільшеною або не пропорційною 
тригеру, який її викликає. 

 
Здорова тривога  Проблемна тривога 
триває лише короткий 
час 

триває місяці чи роки 

трапляється в стресовій 
сит.  

не завжди пов'язана зі 
стресовою сит.  

відчуває занепокоєння 
зрідка  

відчуває занепокоєння ча-
сто 

не впливає на повсяк-
денне життя  

перешкоджає робити 
справи 

стурбовані речами, які 
можуть викликати про-
блеми 

турбуватися про речі, які, 
швидше за все, не спри-
чинять проблем 
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Проаналізуємо, що лежить в основі надмірної тривожності. 
1. Генетика. Дитина, у якої є член сім’ї з тривожним розладом, 

швидше за все, матиме таку особливість. Діти можуть успадковувати 
схильність до надмірної тривоги. 

2. Хімія мозку. Гени допомагають спрямовувати роботу хімічних 
речовин мозку (так званих нейромедіаторів). Якщо специфічних хімі-
чних речовин для мозку бракує, або він погано працює, це може ви-
кликати тривожні стани. 

3. Досвід життєвих ситуацій. Ситуаціі, які трапляються в житті ди-
тини, можуть бути стресовими і з ними дитині важко впоратися. Втра-
та, серйозна хвороба, смерть, хвороба близкої, рідної людини, насиль-
ство або зловживання в сім’ї можуть призвести до того, що деякі діти 
виявляють підвищену тривогу. 

4. Завчена (вивчена) поведінка. Зростання в сім'ї, де інші бояться 
чи є тривожними, також може "навчити" дитину боятися. 

Що має насторожувати психолога та батьків? Попередження три-
вожного розладу може відбуватись через фіксацію наступних проявів. 

Діти та підлітки відчувають надмірну та неконтрольовану стурбо-
ваність різноманітними аспектами повсякденного життя, майбутніми 
подіями, а також і несуттєвими питаннями (на думку близьких, чи 
сторонніх людей). Сюди можна віднести стурбованість здоров’ям, вла-
сною безпекою та своєї сім’ї, успішністю в навчанні чи позакласній 
роботі, дружбою та сприйняттям іншими, майбутнього свого доросло-
го життя (наприклад, кар’єри, пари), сімейною стабільністю, матеріа-
льних питань, подіями у світі (наприклад, екологічний стан навколи-
шнього середовища, зростання злочинності) тощо. 

Прояви фізичних симптомів при тривозі, такі як втома, неспокій, 
концентрація на проблемах, дратівливість, напруга у м’язах та труд-
нощі зі сном. Хоча іноді кожна людина відчуває занепокоєння з при-
воду цілого ряду подій та фактів, для тривожних станів, це занепоко-
єння є надмірним, постійним, неконтрольованим. Це фізично висна-
жує та негативно впливає на якість життя як дитини, так сім'ї в цілому. 
Дівчата вдвічі частіше проявляють такі особливості порівняно з хлоп-
чиками. Більший ризик розвитку загострення тривожності мають ді-
ти, які є доволі інертними, важко звикають до нового та змін, ризико-
вих ситуацій (наприклад, більш обережно або повільно звикають до 
нових ситуацій), якщо вони схильні сприймати речі в негативному 
ключі (наприклад, бачити склянку наполовину порожньою), якщо їхні 
батьки виявляють гіперопіку. 

Якщо не приділяти увагу таким загостреним станам тривоги, сама 
по собі ситуація не зміниться з часом, а навпаки може посилюватись і 
призвести до серйозного порушення життєдіяльності дитини. Коли ді-
ти дорослішають, їхнє мислення стає складнішим, тому їхні тривоги 
можуть стати абстрактнішими або зосереджуватися не на сьогоденні, а 
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на більш далекому майбутньому. Наприклад, "Що робити, якщо гло-
бальне потепління так посилюється, впливає на мою сім'ю, а що ж тоді 
буде, коли я виросту? Відома захисниця екологічного світу Грета Тун-
берг – яскравий приклад прояву такої тривоги, спрямованої в майбут-
нє. Окрім того, чим більше дитина тривожиться, тим більше це стає 
вже видимим в поведінкових проявах. Батьки, вчителі та інші дорослі 
можуть бачити, що дитина «виглядає» інакше, ніж однолітки, коли 
їхня дитина проводить годинами за навчанням, здається напруженою 
і виснаженою, погано спить, або відмовляється прогулятись, зустрі-
тись з друзями, чи піти в гості до родичів, або просто поспілкуватись з 
рідними – все через побоювання невдачі в навчанні, своєї невідповід-
ності до якогось (часто надуманого) стандарту. 

З часом постійна тривога та дистанціювання від друзів та дитячої 
діяльності можуть сприяти розвитку почуттю маловартості та депресії. 
Крім того, стаючи старшими вже підлітки, шукаючи способу втечі від 
свого занепокоєння, можуть звернутися до небезпечних стратегій по-
долання, таких як зависання в мережі, комп’ютерних ігор, чи в телеві-
зорі, щоб відволіктись, або вживання алкоголю чи марихуани, щоб 
впоратися з тривогою. 

Діти часто покладаються на дорослих, розраховуючи на захист їх 
від безпосередньої загрози чи небезпеки. Тому вони можуть плакати, 
істерикувати, чіплятися, труситись від холоду, лаятись, аби приверну-
ти увагу задля того, щоб ситуація змінилась. Молодші діти частіше бо-
яться конкретних та безпосередніх ситуацій, таких як бурі, вітер, тем-
рява, комахи, тварини та ін. 

На противагу цьому, зіткнувшись із страхом або ситуацією, на ві-
дміну від маленьких дітей, які менше контролюють своє повсякденне 
життя, старші діти та підлітки можуть вибрати варіант, щоб уникнути 
певних ситуацій або втекти від них, не зіткнувшись зі своїми тривога-
ми, страхом. Наприклад, підліток, який боїться закритих приміщень, 
може уникати підйому в ліфті, тоді як маленькій дитині, можливо, до-
ведеться продовжувати їхати в ліфті, якщо вся сім'я заходить до нього. 
Нарешті, підлітки частіше, ніж молодші діти, реально усвідомлюють, 
що їхні тривоги та побоювання може бути не пропорційний реальній 
небезпеці.  

Завжди актуальним є запит від практиків на технології та прийо-
ми, котрі допомагають впоратись зі станом тривоги. Нижче ми пропо-
нуємо певні лайфхаки, використання яких добре зарекомендувало се-
бе при роботі з дітьми молодшого шкільного віку. 

1. Позування. Один простий спосіб дітям змінити стан тривоги на 
інший -через рух, через пози тіла. Щоб заохотити до заняття тим, що 
вони можуть допомогти їм відчути себе сильними, сміливими та більш 
щасливими. Дуже помічним є запропонувати спробувати одну з на-
ступних поз. 
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 Супермен: цю позу практикують, стоячи з ногами трохи ширше сте-
гон, кулаки стиснуті, а руки витягнуті до неба, розтягуючи тіло 
якомога вище. 

 Чудо-дівчина: ця поза виражена міцною поставою тіла широко роз-
ставленими ногами та руками чи кулаками, поставленими на стег-
нах, руки вбоки [4, 9]. 
Запитайте дітей, як вони почуваються після декількох спроб будь-

якої з цих поз. Діти будуть подивовані змінами в своєму стані, покра-
щенням настрою, зростанням активності. 
 Cпайдер-почуття (Spidey-Senses) 

Хоча це тема супергероїв, але це є "наступний крок", щоб навчити 
дітей як залишатися присутніми в «тут і тепер». Попросіть дітей уві-
мкнути свої "спайді-почуття" або надто зосереджені відчуття нюху, зо-
ру, слуху, смаку та дотику, якими Спайдермен користується, щоб зби-
рати інформацію про навколишній світ. Це спонукає їх робити паузу 
та зосереджувати свою увагу на сьогоденні, відкриваючи їх усвідом-
лення інформації, яку приносять їхні чуття [4, 9]. Класична вправа 
спрямована на тренування уваги та заохочення спостережливості та 
цікавості. 

2. Вправа «Мудра банка» 
Ця діяльність може навчити дітей, як сильні емоції можуть змі-

нювати ситуацію та розуміння навколишнього, як можуть утримува-
тись, і як знайти спокій, коли ці сильні емоції пригасають. 

Спочатку слід приготувати прозору банку (як баночка Мейсона) і 
наповнити її майже до країв водою. Далі, додавати в банку велику ло-
жку блиску, клею. Після цього треба закрити кришкою банку і струси-
ти її, щоб блиск закрутився. Дітям при цьому дається наступний коме-
нтар: "Уявіть, що блиск схожий на ваші думки, коли ви піддаєтеся 
стресу, чи засмученню. Подивіться, як вони кружляють навколо, як це 
дуже важко чітко бачити що ж там відбувається? Ось чому так легко 
приймати нерозумні рішення, коли приходить тривога - адже думки 
затуманюються і закручуються в емоціях чітко. Не хвилюйтесь, це но-
рмально, і це трапляється у всіх нас (так, дорослі теж). Поставте банку 
перед ними. Тепер дивіться, що станеться, коли ви ще за пару хвилин. 
Продовжуємо дивитися. Подивіться, як блиск починає осідати і вода 
очищається? Ваш розум працює так само. Коли ви трохи заспокоїтесь, 
ваші думки починають стихати, і ви починаєте бачити речі набагато 
чіткіше. Глибокі вдихи під час цього заспокійливого процесу можуть 
допомогти нам збалансувати емоції» [9]. Ця вправа не тільки допома-
гає дітям дізнатися про те, як їх емоції можуть затьмарити їх думки, 
але також полегшує практику уважності, зосереджуючись на блискіт-
ках в банці. 

3. Сафарі. Ця вправа - прекрасний спосіб допомогти дітям навчи-
тися уважності. Активність перетворює звичайну, щоденну прогулян-
ку у нову захоплюючу пригоду. Потрібно сказати дитині / дітям, що ви 
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будете їхати на сафарі: їх мета - помітити якомога більше птахів, кло-
пів, моторошних та інших тварин. Все, що ходить, повзає, плаває чи 
летить, викликає інтерес, і їм потрібно буде зосередити всі свої почут-
тя, щоб знайти їх, особливо маленьких [9]. Подібна вправа для дорос-
лих - це розумна прогулянка. Ця вправа провокує у дітей таку ж реак-
цію, яку викликає розумна прогулянка у дорослих: стан усвідомленос-
ті та присутність у сьогоденні. 

Встановлено, що створення нових, позитивних спогадів, які мо-
жуть конкурувати зі старими спогадами (або знаннями) (незалежно 
від того, пам’ятаються вони свідомо чи ні), є потужним способом по-
долання страху чи тривоги. Нова пам’ять про безпечну ситуацію та 
вирішення ситуації закодована в передній корі, частині мозку, яка 
здатна заспокоїти і тимчасово перекрити мигдалину (частину мозку, 
яка утримує емоційні спогади і спонукає до тривоги) і використовува-
ти інформацію з нової пам'яті для міркування та подальшого плану-
вання. Можливо, тривожні спогади чи асоціація все ще існують, але 
вони стають менш нав'язливими та менш ймовірними для поведінки. 
Таким чином змінюється шаблон. 

Ідея полягає в тому, щоб новий досвід надав інформацію, яка су-
перечить первинному досвіду, або показав, що побоювання були мар-
ними, або що це було не так погано, як очікувалося. Роблячи це, стра-
хітливі спогади можуть бути "перезаписані" і почуватися буде безпеч-
ніше і без тривог. 

Якщо не приділяти увагу таким загостреним станам тривоги, сама 
по собі ситуація не зміниться з часом, а навпаки може посилюватись і 
призвести до серйозного порушення життєдіяльності дитини. Пропо-
нуємо декілька прийомів самодопомоги при тривозі: 

1. Заземлитись у теперішньому моменті. Для цього слід розтисну-
ти стиснуті щелепи, розправити плечі, підняти брови. Ставимо перед 
собою такі завдання: 

а). Побачте 5 об’єктів. Подивіться навколо і відмітьте речі, які ба-
чите: колір, форму, розмір, об’єм. 

б). Доторкніться до 4х речей. Яка фактура, які вони на дотик, теп-
лі, чи холодні, гладкі чи шершаві. 

в). Почуйте 3 звуки. Прислухайтесь - лампа видає звук, 
комп’ютер, на вулиці птахи, чи дитячий галас 

г). Відчуйте запах 2х речей. Може це ваші парфуми, запах з кухні, 
цвітіння акації з вікна 

д). Відчуйте щось одне на смак. Може ви щойно пили чай, чисти-
ли зуби.  

2. Подружіться зі своєю тривогою. В нас немає способу прибрати 
тривогу зі свого життя, особливо в час який ми переживаємо нині. 

Це нормальна емоція, коли виникає небезпечна або невизначена 
ситуація, коли робимо щось вперше. Є генетична складова і розвива-
ється внаслідок отриманого досвіду у різних середовищах життєдіяль-
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ності. Ми не маємо боротись з тривогою ми маємо навчитись жити з 
нею. 

3. Змінити хімію свого тіла. Для цього можна обрати один з на-
ступних варіантів: зробити зарядку, проїхати на велосипеді, потанцю-
вати, побігати, поплавати. Все це змінює стан тіла і відповідно впливає 
на емоційний статус. 

4. Оволодіти особливим лайфхаком, який має назву « Дайвінг». 
Для реалізації цієї вправи має бути така послідовність дій: 

1)Налити холодну воду у широку миску. 
2) затамувати дихання 
3) занурити область носа, очей в воду 
4) 15-30 секунд витримати, затамувавши подих 
Така послідовність дій, комбінація запускає тригер-рефлекс, шо 

допомагає послабити напруження та тривогу.  
5. Вчитись дихати, аби допомогти собі впоратись в ситуації, яка 

викликає напруження та тривогу. Практикувати це вміння слід тоді, 
коли перебуваємо в спокійному настрої. 4 рахунки вдих. 4 рахунки за-
тримати дихання. 8 рахунків видих. 

6. Вміння припинити боротись з власними думками. Варто зазна-
чити, що концентрація на страхах, небезпеці, гнітючій інформації під-
вищує стан тривоги. Тому такій катастрофізації думок протиставляємо 
напрацювання вміння «відклеїтись» від них. 

Насправді думки можуть бути страшними, неприємними, але во-
ни самі по собі не можуть бути небезпечними. 

Допомагають такі афірмації, які можна пригадати, чи зберегти на 
телефоні: 

- Ти контролюєш, що саме ти робиш, а не твої думки. 
- Не вір всьому, що ти думаєш. 
- Знай, що момент тривоги не буде тривати завжди. Є початок і є 

кінець. Він триває довше ніж тобі хотілося би, але він 
обов’язково мине. 

- Твої тривоги схожі на хвилі в морі- вони підіймаються, падають, 
а потім зникають назавжди. 

- Думки завжди змінюються. Вони як погода, яка є мінливою – 
проходячи над горами. А гори сильні настільки, що переживуть 
будь-яку погоду і будь-який шторм. 

- Твої думки - це тільки думки. 
- Час для тривоги (Worry time) можна обирати самостійно, за влас-

ним бажанням, коли це зручніше і комфортніше собі дозволити. 
Набуваються також навички подолання через використання:  

 предмету, що допомагає; 
 інформації, яка дає орієнтацію; 
 відволікаючі засоби;  
 вміння просити допомоги та підтримки;  
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 вміння уявити когось, хто підтримає, якщо немає змоги отрима-
ти цю підтримку в реальній ситуації. 
Дослідники, що розвивають напрям позитивної психології, ви-

знають високий внесок суб’єктивних параметрів до інтегрального по-
казника психологічного благополуччя людини. Можна говорити про 
те, що останнє є ключовим виміром суб’єктивного аспекту якості жит-
тя, загальною результуючою взаємовпливу умов життя та активності 
особистості на різних етапах онтогенезу. У структурі психологічного 
благополуччя, що є свідченням вияву реалізації орієнтованої на здо-
ров’я життєдіяльності людини виділяються окремі елементи, що за 
свідченням М. Селігмана, підлягають вимірюванню, а саме: позитивні 
емоції, включеність, наявність сенсів, досягнення та позитивні взає-
мини. Останні є пов’язаними як з емоціями, так і з базовими механіз-
мами саморегуляції та здоровим способом життя, основи якого закла-
даються в дитинстві. Роботи, здійснені в рамці позитивної психології 
показують, що недостатньо людину звільнити від проблем і тривог, 
щоб вона могла відчувати психологічне благополуччя. Алгоритми 
благополучної, оптимальної життєдіяльності, стаючи предметом спе-
ціального напрямку досліджень, дедалі виразніше виокремлюються 
(М. Чиксентмихайя та ін.) і знаходить підтвердження теза про те, що 
саме активізація позитивних особистісних факторів, сильних сторін 
особистості, життєвої стійкості можуть виконувати профілактичну, за-
хисну функцію, знижуючи ризик розвитку тривожних станів, депресії 
та дезадаптації, а отже формувати екологічно орієнтований вектор ви-
будови стосунків зі світом. 
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Vovchik-Blakytna О. 
EXPERIENCE OF EXPERIENCE OF PRACTICAL WORK  
WITH ANXIETY EXPERIENCED BY CHILDREN AT  
THE TIME OF THREAT COVID19 

The articles consider the problem of readiness of citizens to face threats and chal-
lenges, involvement in the spread of mass infections, which creates the introduction of 
the last years of the existence of global pandemia. Special questions are posed by re-
search and practical recommendations of psychologists in order to increase the level of 
stress resilience, strong response to a new life situation. Offer life hacks to overcome anx-
iety and panic attacks, which were identified among young members of society.  

Developed life hacks are aimed at the work of a school psychologist on the anxiety 
of children, registered their effectiveness in practice. Activation of positive personal fac-
tors, personality strengths, life resilience can perform a preventive, protective function, 
reducing the risk of anxiety, depression and maladaptation, and thus form an ecological 
oriented vector of building relationships with the world. 

Keywords: threats, pandemic, mass media, psychological well-being, anxiety, 
anxiety, self-help. 
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Вовчик-Блакытна Е. 
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕРЕЖИВАЕМОЙ ДЕТЬМИ 
ТРЕВОГОЙ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ COVID-19 

В статье рассматривается проблема готовности граждан встретить угрозы и 
вызовы, связанные с распространением массовых инфекций, которое приобретает 
в последние годы характер пандемии мирового масштаба. Особенно востребован-
ными оказываются исследования и практические рекомендации, которые нараба-
тываются психологами с целью повышения уровня стрессоустойчивости и жизне-
стойкости, предупреждения гипертрофированных реакций на новую жизненную 
ситуацию, в частности панических и тревожных состояний, которые фиксируются 
среди взрослого населения и в школьной среде. Предлагаемые практические ин-
струменты, направленные на работу школьного психолога с тревогой школьников, 
зарекомендовали свою эффективность при работе со школьниками начальных 
классов.  

Активизация положительных личностных факторов, сильных сторон лично-
сти, жизненной стойкости могут выполнять профилактическую, защитную функ-
цию, снижая риск развития тревожных состояний, депрессии и дезадаптации, а 
значит формировать экологически ориентированный вектор выстраивания отно-
шений с миром. 

Ключевые слова: угрозы, пандемия, СМИ, психологическое благополучие, 
тревога, тревожность, самопомощь. 

 

 


