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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
ВООЗ –  Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГО «Альянс за громадянські права» – Громадська організація «Альянс за 

громадянські права» 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ІОВ – інтерактивна освітня виставка 

МБ – Маршрут Безпеки 

ПТСР – посттравматичний стресовий розлад 

УКУ – Український Католицький Університет 

ЮНІСЕФ – Дитя́чий фонд ООН (англ. United Nations Children's Fund, UNICEF) 

BZgA (Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) – Німецька Федеральна 

агенція просвіти в галузі охорони здоров'я  

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – Німецьке 

товариство міжнародного співробітництва 

JiC – Join-into-circuite – методика, на якій базується навчальний метод Mental Trek 

MH4U – Mental Health for Ukraine 

MТ – «Mental Trek» 

PR (Public Relations) – зв’язки з громадськістю 

WMHD – World Mental Health Day  
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ВСТУП 
 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), психічне 
здоров’я — це стан благополуччя, при якому кожна людина може реалізувати 
власний потенціал, упоратися із життєвими стресами, продуктивно та 
плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти [6]. У цьому 
позитивному сенсі психічне здоров’я (ментальне здоров’я) є основою 
благополуччя та ефективного функціонування для людини і суспільства. Таке 
основне тлумачення / розуміння психічного здоров’я відповідає його широким і 
різноманітним інтерпретаціям у різних культурах. 

 

Проте бути психічно здоровим не означає бути щасливим увесь 
час. «Психічно здорова людина переживає цілу гаму відчуттів, і злість та сум 
у тому разі», – зазначає Денис Угрин, радник проекту MH4U, лікар-
консультант клініки Модслі в Лондоні, викладач кафедри дитячої психіатрії 
Інституту психіатрії Королівського коледжу Лондона. Головне – 
відповідність емоцій та поведінки людини тій ситуації, яка складається. 
 
ВООЗ визначає 7 компонентів психічного здоров'я:  

- усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного «Я»; 
- постійність і тотожність переживань в однотипних ситуаціях; 
- критичне ставлення до себе і своєї діяльності; 
- адекватність психічних реакцій впливові середовища; 
- здатність керувати своєю поведінкою у відповідності до встановлених норм; 
- планування власної життєдіяльності та її реалізація; 
- здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин 
[9]. 

  
Сучасні дослідження свідчать: 
- близько 30% українців_ок упродовж життя хоча б раз хворіють на один із видів 
психічних розладів. Найпоширенішим серед них є депресія, далі у переліку – 
наркотична залежність, алкоголізм, тривожний розлад та шизофренія; 
- українці_ки не звикли піклуватись про психічне здоров’я, – рідко звертаються до 
спеціалістів і, зазвичай, не розуміють що з ними відбувається. 
 
У 2017 році національний дохід, втрачений Україною через психічні розлади і 
розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, становив щонайменше 
104,6 млрд. гривень [7] 
 
Наше життя, в умовах цифрового суспільства, переповнене стресовими 
ситуаціями, які стають випробуваннями для нервової системи. Сучасна молодь 
стикається з поточними стресами та проблемами, що відбуваються не лише у 
їхньому особистому житті, але і в навколишньому стрімко змінювальному світі.  
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Окрім них, молоді люди потерпають і від сильного впливу таких чинників 
додаткових стресів, як: залякування; наслідки травм; дискримінація; 
інформаційне перенавантаження; насильство з боку однолітків і батьків та ін. 
Зростання ж в умовах додаткових стресів, зазвичай, зумовлює проблеми з 
психічним здоров’ям.  
 
Насильство та залякування – одні з найвагоміших чинників виникнення депресії 
серед молоді – виходять далеко за межі культури, релігії та економічного 
становища суспільства. Наразі це – глобальна проблема, яка не лише знижує 
самооцінку людини, завдає суттєвої шкоди її фізичному та психічному здоров’ю 
але й загострилася на ґрунті розвитку он-лайн технологій. 
 
Як свідчать статистичні дані, 92 % підлітків віком 13–17 років щодня відвідують 
Інтернет, а переважна половина демонструє наявність у них інтернет залежності 
[2]. Водночас у соціальних мережах, попри спілкування та розваги, діти часто 
стають об’єктами залякування чи шантажу, – кібербулінгу, кібергрумінгу, 
сексторшину тощо.  
 
ЮНІСЕФ U-Report/SRSG-VAC у 2016 році здійснило опитування щодо досвіду 
залякування серед підлітків і молоді у засобах спілкування – СМС-повідомлення, 
Facebook Messenger і Twitter. Так, зі 100 тис. опитаних осіб у   18 країнах що 25 % 
учасників опитування повідомили, що стали об’єктами знущання через їхній 
фізичний вигляд, 25 % — через їхню стать або сексуальну орієнтацію, ще 25 % 
— через їхню етнічну чи національну приналежність [5]. 

 
Сучасні ЗМІ та індустрія моди диктують молоді образи успішної людини. 
Відповідно, у гонитві за «ідеальною фігурою» та наслідуванні способу життя 
світських левиць і зірок модної індустрії набирає обертів ще одна медична 
проблема – розлади харчової поведінки, а саме булімія, анорексія та 
компульсивне переїдання. Ці чинники є реальною загрозою життю молодого 
покоління. Сьогодні у світі кожні 62 хвилини щонайменше одна особа помирає 
через наслідки розладів харчової поведінки [8]. 
 
Відсутність діагностики та лікування психічних розладів призводить до невтішних 
наслідків, зокрема – суїцидів. У віці від 20 до 35 років самогубства забирають 
більше життів, аніж ДТП або інші зовнішні причини. Так, 19% смертей українців_ок 
віком 20–24 років спричинені суїцидом [1].  

 
Найпоширенішими психічними розладами серед молоді є депресія, біполярний 
афективний розлад та шизофренія. Їх вплив на якість життя може бути нищівним. 
Проте наразі в Україні практика звернення за професійною психологічною та 
психотерапевтичною допомогою вважається неприйнятною для «нормальної» 
людини. Водночас, раннє й ефективне медикаментозне втручання дає змогу 
мінімізувати віддалені наслідки психічного розладу. Нерозпізнані ж 
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психопатологічні порушення у дитячому віці чинять негативний вплив на 
подальший процес особистісного розвитку та характер взаємин з оточуючим 
світом. 

 
Такі реалії вимагають від громадськості особливої уваги, а також усвідомлення 
сутності та освоєння засобів збереження психічного здоров’я особистості. У такий 
спосіб ми можемо захистити та розширити можливості нового покоління задля 
сприяння продуктивному та стабільному майбутньому. Тому невідкладними 
вбачаються просвітницькі дії щодо підтримки психічного здоров’я особистості як 
однієї з умов її благополуччя [6].  
 
Для вдосконалення охорони психічного здоров’я світові експерти рекомендують 
якомога ширше популяризувати інформацію щодо основних проявів психічних 
розладів задля профілактики та попередження психічних проблем у молоді, 
організації своєчасних втручань (інтервенцій), а також належного догляду і 
програм реабілітації для таких хворих. У відповідності до цих рекомендацій, 
зокрема, побудовано Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в 
Україні на період до 2030 року, яка відводить значну роль роботі щодо 
підвищення рівня обізнаності про психічне здоров’я у суспільстві та подолання 
стигматизації [6]. 

 
До системи безпосередньої профілактики належить просвітницька робота, 
завдяки якій створюються умови для підтримки психічного здоров’я учнівської 
молоді, зокрема, обізнаності щодо сутності психічного здоров’я, його 
взаємообумовленості з фізичним здоров’ям, залежністю від способу життя та 
користування професійною допомогою. Серед різноманітних форм 
просвітницької роботи доцільно обирати найефективніші колективні форми і 
методи аврально-виховної роботи, які спроможні охопити одночасно великий 
обсяг аудиторії, забезпечують інтерактивну взаємодію, використовують ігрові 
прийоми та прийоми моделювання, сприяють створенню позитивного емоційного 
настрою. Цією установкою керувалася авторська група даного посібника для 
розробки інноваційного курсу, спрямованого на підготовку фасилітаторок_ів, які 
інформуватимуть молодь про ресурси збереження психічного здоров’я.  
   
Курс базується на методиці «Маршрут Безпеки» (МБ) – інтерактивного 
профілактичного освітнього інструменту. Доведена на практиці ефективність МБ 
дозволяє використовувати його у проектах, пов’язаних з профілактикою будь-
яких негативних суспільних явищ в молодіжному середовищі. На базі методу МБ 
авторський колектив даного посібника сконструював свій навчальний маршрут 
(виставку станцій), за допомогою якого молоді люди отримують інформацію та 
практичні навички щодо ментального здоров’я. Мандрівка виставкою «Mental 
Trek» дозволяє зануритися в питання, пов’язані з темою психічного здоров’я, 
способам підтримки свого психічного благополуччя, шляхами допомоги собі та 
іншій людині у психотравмуючих ситуаціях а також розвинути навички  критичного 
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мислення. 
 
Метою розробленого просвітницького заходу є не лише підвищення рівня 
обізнаності учнівської молоді у сфері психічного здоров’я, а й популяризація 
засобів профілактики психічного неблагополуччя, підвищення порогу 
толерантності (зниження стигматизації) до людей, які страждають на розлади 
психіки та поведінки. Таким чином, ключовими завданнями маршруту визначено: 
● Поширення інформації про Концепцію благополуччя, невід’ємною 
складовою якого є психологічне благополуччя та яка передбачає відповідальне 
ставлення до власного психічного здоров’я. 
● Розповсюдження інформації щодо взаємозалежності психічного і 
фізичного здоров’я та обумовленості його ефективної підтримки вчасним 
зверненням за професійною допомогою; 
● Запобігання поширенню в середовищі учнівської молоді основних чинників 
психічних розладів (вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, 
насильницької поведінки та ін.). 
● Сприяння розвитку навичок у молоді щодо прийняття зважених 
самостійних рішень. 
● Зменшення упереджень / табу / стигм / дискримінаційних практик щодо 
людей, які мають психічні розлади. 
● Розповсюдження пам’ятки з зазначенням контактів відповідних фахівців, 
центрів психологічного обслуговування, психіатричних лікарень, гарячих ліній для 
здійснення належної медичної та соціальні підтримки. 
 

Цей продукт (Mental Trek) не тільки відповідає пізнавальним потребам 
учасників_ць, але і звертається до їхніх емоцій, що збільшує ймовірність зміни 
їх поведінки на більш безпечну. Технологія проведення освітньої виставки 
«Mental Trek» спрямована на активізацію спілкування й обміну знаннями й 
думками з іншими щодо широкого кола питань психічного здоров’я та оцінки 
ризиків відповідних життєвих ситуацій. Завдяки дискусіям у групі учасники й 
учасниці розвивають здатність мислити комплексно та критично. Вони вчаться 
пов’язувати свої особисті поведінкові ризики із можливими наслідками та 
починають розробляти особисті стратегії збереження власного психічного 
благополуччя. 
Запропонована кампанія розрахована на вікову категорію 14+ цільової групи, 
але переважно застосовується з просвітницькою метою серед підлітків та 
молоді обох статей, починаючи з 14 років, які проживають у міській або сільській 
місцевості (школярів, студентів тощо). В ідеалі, для максимального ефекту та 
взаємодії, учасники_ці кожної з інтерактивних станцій мають становити 

достатньо гомогенну групу. 
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1. ОПИС ОБРАНОГО МЕТОДУ 
1.1. «Mental Trek» – ефективний освітній комунікативний 

метод  
Для реалізації мети пропагування та навчання молоді правилам поведінки, яка 
допоможе їм дбати про власне психічне благополуччя, потрібен ефективний 
сучасний освітній метод. Цей метод повинен не лише інформувати про наявні 
засоби підтримки власного психічного здоров’я у повсякденному житті та у 
кризових ситуаціях, але й навчати бути толерантними до людей, які мають 
психічні розлади та надавати підтримку людям, які перебувають у стані 
психічного неблагополуччя. 

Добре відомо, що шлях від теоретичних знань до реальних дій займає багато 
часу, якого іноді бракує. Термін засвоєння знань залежить від особистого 
ставлення до проблемних ситуацій. Інформувати, створити відповідне ставлення 
до проблеми психічного здоров’я, навчати поведінці, що допомагає підтримувати 
психічне благополуччя покликаний сучасний комунікативний метод «Mental Trek» 
(МТ), який базується на методі Join-into-circut (JiC). JiC – методологічна основа 
даної виставки – був розроблений Німецькими організаціями BZgA та GIZ для 
профілактичної роботи з молоддю, як компонент національних освітніх програм. 
«Mental Trek» поєднує низку комунікаційних та тренінгових напрацювань з 
інтерактивними іграми в рамках мобільного заходу (пересувна виставка освітніх 
стендів-станцій). Головні показники цього методу – просвітницький фактор, 
інтерактивність, комунікативність, емоційний вплив – обумовлюють його 
ефективність. 

 «Mental Trek» – це навчальний інструмент для підвищення обізнаності 
через особисте залучення до спільної діяльності. 

 
Перевагами «Mental Trek», як різновиду «JiC», порівняно з іншими сучасними 
профілактично-освітніми програмами для учнівської молоді, є те, що він: 

● ініціює рівноправну дискусію; 
● залучає учасників_ць до активної взаємодії; 
● окрім пізнання та інтелектуального розвитку, звертається до емоцій; 
● залучає особистий досвід учасників_ць, аналізує реальні ситуації з 
повсякденного життя; 
● спонукає, допомагає учасникам_цям виробити власні правила 
поведінки для уникнення ризикових ситуацій. 

 
Ключові завдання виставки: 

● Розширення та закріплення знань про сутність психічного здоров’я 
та психологічного благополуччя. 
● Розвиток власних поведінкових стратегій, сприятливих для 
психічного здоров’я. 
● Зменшення стигми й дискримінації щодо людей, які мають психічні 
розлади. 
● Сприяння засвоєнню навичок віднайдення й прийняття зважених 
самостійних рішень.  

На практиці метод «Ментал Трек» реалізується як поєднання наочних матеріалів 
(станцій), та навчальної інтерактивної гри. Безпосередніми «штурманами» 
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маршруту, від яких залежить успіх виставки в цілому, є фасилітатори_ки.  

1.2. Фасилітатор_ка – ключовий комунікатор_ка 
виставки 

Фасилітатор_ка – особа, яка забезпечує успішну групову комунікацію, допомагає 
групі зрозуміти загальну мету заходу та підтримує позитивну групову динаміку. 
Сприяючи комфортній атмосфері, фасилітатор_ка перетворює групову 
комунікацію на зручний і легкий процес для всіх її учасниць_ків. Особу, яка 
працює у фасилітаторському стилі, нерідко визначають як диригента_ку 
навчального процесу. 

Фасилітатор_ка керується наступними настановами в роботі: 

● заохочення і мотивація;  
● віра у здібності учасників_ць; 
● «емпатійне розуміння» (бачення поведінки учасника_ці: реакцій, 

дій, навичок). 

Дії, що здійснюються у процесі фасилітації: 

● допомага учасникам_цям сконцентруватися на змісті та цілі 
дискусії; 

● «підштовхування» до використання навчальних матеріалів; 
● підтримка взаємодії всередині навчальних груп; 
● продукування порад, які натякають учасникам_цям у якому 

напрямку потрібно мислити; 
● оцінка результатів навчальної діяльності.  

Підтримка особистої ініціативи учасників_ць підвищує якість і рівень засвоєння 
ними знань. Усім членам групи має бути надано достатньо часу для вироблення 
власних висновків за особистою ініціативою. Якщо такі висновки спочатку будуть 
не зовсім коректними, фасилітатор_ка має налаштувати аудиторію на самостійне 
критичне мислення, підводячи до необхідного висновку в межах 15-хвилинної 
сесії. Саме завдяки такій роботі, у процесі перетворення інформації на знання і 
переконання, відбувається зміна ментальних схем учнів та учениць. 

Запорукою успішного процесу фасилітування у кожному конкретному випадку є 
розуміння того, з якою аудиторією відбувається  робота, які провідні меседжі вона 
ретранслює та як і в якій формі доцільніше спілкуватися з цією групою.  

 

ФАСИЛІТАТОРИ_КИ Є ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ЯКІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕРАКТИВНОЇ ВИСТАВКИ «МЕНТАЛ ТРЕК» ТА  
РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ З УЧ АСНИКАМИ_ЦЯМИ! 
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2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ІНТЕРАКТИВНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ВИСТАВКИ 

 
2.1. Методологія виставки 

Проведення інтерактивної освітньої виставки передбачає попередню підготовку 
приміщення, тому команді фасилітаторів_ок рекомендується приїхати 
заздалегідь, за 1-1,5 години допочатку сесії. Виставка складається з шісти 
станцій, кожна з яких обладнана спеціальною дошкою-стендом (банером на 
розтяжці) та супроводжується яскравими кольоровими матеріалами. Загальний 
час монтажу шісти стендів, у середньому, займає 30 хвилин. Стенди 
розміщуються у просторому приміщенні по колу робочою поверхнею назовні.  

 
Схема 1. Хід роботи виставки 
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Під час роботи біля одного стенда учасники_ці не мають бачити, що відбувається 
на решті території та не повинні відволікатися на діяльність інших груп. Водночас 
відстань між стендами не мусить бути надто великою, щоб учасники_ці встигли 
за декілька секунд перейти від однієї станції до наступної. Коло зі стендів 
дозволяє учасникам_цям пересуватися з однієї станції до іншої за визначеним 
«маршрутом» та відкривати для себе різні сторони проблеми підтримки 
психічного здоров’я. 

Перед початком виставки координатор_ка виставки Mental Trek виголошує 
промову, у якій вітає учасників_ць та гостей заходу, стисло розповідає про 
виставку, її правила та особливості роботи, проводить вхідне анкетування 
учасників_ць, а також об’єднує їх у рівномірні групи (по 8-10 осіб у кожній). Кожна 
група, одночасно, відповідно до пропозиції координатора_ки, починає роботу на 
виставці з однієї зі станцій, на якій з ними працює фасилітатор_ка: пояснює 
завдання для цієї станції, мотивує до активної участі запланованою 
презентацією, пропонує висловлювати свої думки та обмінюватись особистим 
досвідом, – тобто заохочує до активної співпраці у групі. Основний результат 
такої роботи – учасники_ці навчаються один від одного. Фасилітатори_ки мають 
уважно стежити за дискусією та делікатно скеровувати її в необхідне русло. 

Робота на кожній станції триває 15 хвилин. Під час роботи координатор_ка 
слідкує за роботою фасилітаторів_ок та за 2-3 хвилини до закінчення роботи на 
станціях подає фасилітаторам_кам умовний сигнал. За сигналом 
координатора_ки фасилітатори_ки мають допомогти учасникам_цям підвести 
підсумки роботи на станції та спільно прийти до визначеного ключового 
повідомлення станції (меседжу). Фасилітатор_ка має скоригувати неправильні 
твердження та переконання, озвучені учасниками_цями таким чином, щоб ніхто 
із них не залишив станцію, засвоївши неправильну інформацію та хибне 
повідомлення. По завершенні часу роботи на одній станції, рівно через 15 хвилин 
після початку, координатор_ка подає ще один сигнал про завершення роботи та 
перехід до наступної станції. 

Сигналами можуть бути музичні мелодії, дзвіночки, свисток тощо. Сигнал-
попередження про наближення кінця роботи на станції та сигнал про кінець 
роботи на станції мають бути різними. Сигнал на початок роботи наступної станції 
не подається. Фасилітатор_ка починає роботу, тільки но група в повному складі 
підійшла до станції. 

Під час проведення виставки координатор_ка відповідає за роботу з гостями 
виставки, які прийшли супроводжувати учасників_ць та/або зацікавлені в роботі 
проекту, зокрема ЗМІ. В окремих випадках, коли кількість супроводжуючих 
перевищує 6 осіб та вони виказують наполегливе бажання взяти участь у виставці 
як учасники_ці, координатор_ка може прийняти рішення про об’єднаня їх в 
окрему групу. 

Варто зауважити, що гості виставки не можуть бути об’єднані у групи 
разом з безпосередніми учасниками_цями виставки 

Один захід із використанням 6-ти станцій триває близько 2-х годин (15 хвилин на 
кожній зі станцій + перехід + введення і висновок + анкетування учасників_ць до 
і після виставки). У виставці з 6-х станцій одночасно можуть взяти участь від 40 
до 90 (максимум) осіб (по 7-15 осіб на станцію).  

Взаємодія фасилітаторів_ок та 40-90 учасників_ць може призвести до 
передбачуваної метушні та відволікання. Саме тому всі учасники_ці команди 
виставки Мental Тrek, у тому числі координатор_ка, повинні тримати все під 



 

 13 

контролем та слідкувати за порядком. Координатор_ка контролює підготовку, 
монтаж стендів, їх правильне розміщення та супроводження візуальних 
матеріалів, а також слідкує за роботою фасилітаторів_ок. У процесі роботи 
станції координатор_ка має пересвідчитись, що між усіма учасниками_цями та 
фасилітаторами_ками налагоджено зворотний зв’язок. А наприкінці виставки 
координатор_ка перевіряє, щоб усі учасники отримали інформаційні освітні 
матеріали з додатковою інформацією та з адресами і контактами відповідних 
національних та регіональних установ, які надають допомогу у тих чи інших 
ситуаціях дотичних до проблеми ментального здоров’я. Коли всі групи обійшли 
всі станції, координатор_ка оголошує про закінчення роботи виставки та 
запрошує всіх пройти заключне анкетування і поділитися враженнями. 

Таким чином технологія роботи на кожній станції інтерактивної освітньої 
виставці складається з 5-ти етапів: 

1. Підготовчий етап:  
 підготовка матеріалів для станції (картки та інші матеріали – для 

кожної станції є свій набір матеріалів).  
2. Привітання учасників_ць та оголошення цілі роботи на станції 
3. Пояснення правил / умов роботи на станції. 
4. Проведення станції. 
5. Заключний етап:  

 підбиття підсумків роботи на станції / висновки;  
 завершення роботи: подяка учасникам_цям за роботу та пояснення, 

на яку станцію їм слід переходити далі.  

2.2. Організація та логістика виставки 
Організація інтерактивної виставки передбачає попередню підготовку. У 
таблицях наведено перелік пропозицій для успішної організації проведення 
виставки (див. Табл. 1-3). 

Перед виставкою 

Таблиця 1 

Вид 
діяльності 

Опис діяльності 
Відповідаль

ні 
особи 

Налагодити 
зв'язок з 
партнерськими 
установами 

Налагоджена співпраця з партнерськими установами – запорука 
успішного результату. Щоб його досягнути, команда виставки 
повинна: 
• Надати інформацію про ключові повідомлення та методологію 
«Mental Trek» напередодні проведення виставки партнерським 
установам.  
• Зібрати інформацію про заходи з тематики виставки, які 
впроваджувались та впроваджуються у потенційних партнерських 
установах. 
• Встановити контакти з особами, які є відповідальними у потенційних 
партнерських установах з  дотичних до теми виставки питань. 
• Спланувати час для впровадження виставки відповідно до потреб 
цільових груп. 
• Знайти просторе приміщення для проведення виставки, домовитись 
про участь у виставці цільових груп. 
• Запросити одного чи декількох представників_ць приймаючої 
установи відвідати виставку та розповісти колективу, згодом, про її 
проведення і результати. 

Координатор_ка 
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• Попросити, за необхідності, працівників_ць установи допомогти 
зібрати / розібрати банери станцій, підключити звукову апаратуру 
тощо. 
• Одержати інформацію про попередні виставки, які вже проводились 
у цій установі / у цьому місці. 

Варіювання 
змісту станцій 

Відбір матеріалів для різних станцій необхідно здійснювати 
відповідно до конкретних потреб та інтересів цільових груп. 
Заздалегідь дізнайтесь про рівень знань учасників_ць щодо питань 
психічного здоров’я. 

Координатор_ка 

Підготовка 
приміщення 

Приміщення має бути достатньо просторим та комфортним для того, 
щоб усі учасники_ці могли вільно пересуватись від станції до станції 
та працювати, не заважаючи один одному. Стенди мають бути 
розміщені на достатній відстані один від одного у формі кола, щоб 
надати можливість кожній групі учасників_ць працювати автономно, 
не заважаючи іншим. У приміщенні має бути гарне освітлення для 
того, щоб учасники_ці могли легко читати написи на стендах та 
роздивлятись малюнки. Також приміщення має добре 
провітрюватися, щоб приймати аудиторію від 40 до 80 осіб, та мати 
акустику, яка дозволяла би не створювати надмірних звукових 
перешкод. 

Координатор_ка 

Набір 
Матеріалів 

Фасилітатор_ка – єдина особа, яка використовує та відповідає за 
набір матеріалів, представлених на певних станціях. Перевірте всі 
матеріали на вашому робочому місці: стенди, картки, опитувальники, 
тощо. Крім фасилітатор_ки ніхто не здатен помітити пошкодження 
або нестачу якихось важливих компонентів. Брак важливих 
візуальних матеріалів може негативно вплинути на презентацію 
станції та, відповідно, на її результати для учасників_ць. Якщо щось 
зламалося або скінчилось, про це має негайно дізнатися 
координатор_ка до початку роботи виставки. 

Фасилітатор_ка 

Гнучкість Навіть якщо фасилітатор_ка працює на своїй улюбленій станції, 
він/вона повинні вміти робити презентацію і на інших станціях. 
Фасилітатор_ки мають бути здатними замінити / підстрахувати один 
одного. 

Фасилітатор_ка 

PR-робота Повідомте пресі про проведення інтерактивної виставки. Приверніть 
до неї увагу громадськості. Після проведення виставки прослідкуйте 
та зберіть усі публікації і згадки про виставку у ЗМІ а також враження 
учасників_ць та гостей виставки. Підготуйте спеціальні матеріали 
(прес реліз) для ознайомлення ЗМІ та гостей виставки із методикою 
та особливостями виставки. 

Координатор_ка 

 
Під час виставки 

Таблиця 2 

Вид 
діяльності 

Опис діяльності 
Відповід

альні 
особи 

Синхронізація Синхронізація часу всіх фасилітаторів_ок на станціях є 
надзвичайно важливою для успішної роботи виставки. 
Намагайтесь закінчувати презентацію для кожної групи 
учасників_ць вчасно, уникаючи як передчасного завершення, так і 
затримок роботи. Якщо учасники_ці не будуть залучені до дискусій 
у своїй групі, їх зможе дуже легко відволікти робота інших груп та 
вони можуть почати заважати іншим учасникам_цям. 
Координатор_ка дає сигнал за 1-2 хвилини до закінчення роботи 
на станції. Для фасилітатора_ки це означає, що необхідно 
завершувати дискусію та переходити до висновків і закріплення 
ключових повідомлень кожної станції. 

Координатор_ 
ка 
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Варіація 
часових меж 

Залежно від кількості учасників_ць та їхнього попереднього рівня 
знань і досвіду, команда координатора_ки та фасилітаторів_ок 
може вирішити, яким чином оптимально підлаштувати для них 
роботу станцій. Наприклад, якщо кількість учасників_ць досить 
велика або рівень знань з тематики психічного здоров’я дуже 
низький, координатор_ка та фасилітатори_ки можуть вирішити 
подовжити роботу кожної станції на 2 додаткові хвилини. Таке 
рішення має бути прийняте заздалегідь та спільно. Проте слід 
пам’ятати, що за будь-яких обставин не може бути змінено 
загальний формат роботи та інтерактивність методу. 

Координатор_ 
ка та 
фасилітатори_ 
ки 

Контакт з 
аудиторією 

Привітайте учасників_ць та гостей виставки. Познайомте їх із 
командою виставки. Поясніть цілі та завдання виставки, її правила 
та процедури. За допомогою фасилітаторів_ок об’єднайте 
учасників_ць у рівномірні підгрупи. Надайте їм інструкції та 
команду про початок роботи виставки. Промовляйте голосно та 
чітко, переконайтесь, що всі учасники_ці вас почули і зрозуміли. 

Координатор_ 
ка 

Вітання та 
презентація 
виставки для 
гостей 

Гості виставки – це всі особи, які супроводжують учасників_ць: 
вчительки, психологи, батьки та люди, яким цікаво побачити 
роботу виставки (журналісти, співробітники партнерських установ 
тощо) але які не належать до цільової групи проекту і не можуть 
брати участь у виставці разом з іншими учасниками_цями. 
Потурбуйтесь про те, щоб гості виставки не брали в ній участь 
разом з іншими учасниками_цями. Передбачте, щоб під час роботи 
усієї виставки гостей супроводжував хтось із вашої команди 
(координатор_ка або фасилітатор_ка, який не задіяний в роботі 
жодної зі станцій). Гостям необхідно докладно представити метод 
«Mental Trek», розповісти про зміст кожної ігрової станції та 
дозволити спостерігати за тим, що відбувається у приміщенні, не 
заважаючи роботі учасників_ць. 

Координатор_ 
ка 

Інтерактивність Інтерактивність є найважливішим складником кожної станції 
«Mental Trek». Взаємодія учасників_ць та їх залученість до 
групової роботи є основою інтерактивного методу. У жодному разі 
не уникайте та не применшуйте її! Надайте учасникам_цям 
достатньо часу для того, щоб зануритись у роботу групи, та 
стимулюйте їх до взаємодії. Намагайтесь визначити, якими 
знаннями вже володіють учасниці_ки, про що вони думають та чого 
бояться. Фасилітатор_ка має координувати подорож учасників_ць, 
але не робити замість них усі відкриття. Якщо група призупинила 
обговорення або виникла пауза, не перетворюйся на вчителя та не 
застосовуйте методи фронтального навчання (опитування, лекція 
тощо).  

Фасилітатори_ 
ки 

Ключові 
повідомлення 

Добре володійте ключовими повідомленнями до станцій, з якими 
ви працюєте. Підводячи підсумки роботи станції з кожною із груп, 
чітко проговоріть та підкресліть необхідні повідомлення. 

Фасилітатори_ 
ки 

Відкриті 
питання 

Особистий внесок фасилітаторів_ок – чи не найважливіший 
компонент виставки. Якщо ви, як фасилітатор_ка, відчуваєте 
невпевненість у своїх знаннях з будь-якої теми чи питання в 
контексті, не зволікайте та звертайтесь безпосередньо до вашого 
координатора. Часто фасилітатори_ки стикаються з однаковими / 
тотожними складнощами та проблемами, але вони не 
наважуються поговорити про це зі своїми колегами. Ми переконані, 
що ефективність виставки залежить також і від успішності 
командної роботи. Обговорюйте з іншими фасилітаторами_ками 
та координатором_кою усі моменти, що вас турбують, і разом ви 
завжди зможете знайти відповідь на будь-яке запитання. 

Фасилітатори_ 
ки 

Інструкції для 
учасників_ ць 

Інструкції для учасників_ць слід виголошувати чітко та голосно. 
Необхідно переконатись, що усі зрозуміли: 
- Правила та процедури виставки. 

Фасилітатори_ 
ки 



 

 16 

- Правила пересування зі станції на станцію. 
- Конкретні інструкції та ключові повідомлення на кожній станції. 
Будьте терплячими, якщо на початку учасники_ці плутатимуться 
та відволікатимуться на візуальні матеріали. Намагайтесь одразу 
залучити учасників_ць до взаємодії та допомогти їм перейти до 
наступної станції. 

Тестування 
після 
проведення 
виставки  

Попросіть учасників_ць заповнити опитувальники та проведіть 
вихідне тестування для того, щоб отримати результати вашої 
роботи з цільовою групою. Рекомендовано провести подібне 
тестування повторно через три місяці після проведеного виставки 

Координатор_ 
ка та 
фасилітатори_ 
ки 

Прощання з 
Учасниками_
цями 
виставки 

Роздайте інформаційні освітні матеріали, подякуйте за участь та 
попрощайтесь із учасниками_цями і гостями виставки. 

Координатор_ 
ка та 
фасилітатори_ 
ки 

 
Після виставки 

Таблиця 3 
Вид 

діяльнос
ті 

Опис діяльності 
Відповід

альні 
особи 

Підтримка 
зв’язку з 
партнерами 

Попросіть партнерів_ок надати зворотній зв'язок про проведену 
інтерактивну виставку на базі їх закладу. Дізнайтесь, що 
сподобалось і чого не вистачало у вашій співпраці. Подякуйте за 
плідну співпрацю особисто та надіславши офіційного листа на ім’я 
керівництва установи. Оцініть співпрацю з установою всередині 
вашої команди фасилітаторів_ок, запитайте їхні враження і 
зафіксуйте слабкі та сильні сторони вашої співпраці. 

Координатор_ 
ка 

Збір 
інформації 

Одразу зберіть ключову інформацію про проведену інтерактивну 
виставку (кількість та стать учасників_ць, дата та місце проведення 
заходу тощо). Заповніть всі необхідні документи та форми, не 
відкладаючи надовго. 

Координатор_ 
ка та 
фасилітатори_ 
ки 

Робота зі 
ЗМІ 

Через певний час після закінчення виставки прослідкуйте та зберіть 
усі публікації та згадки про виставку у ЗМІ, а також враження 
учасників_ць та гостей виставки. Регулярно проводьте моніторинг 
ЗМІ. 

Координатор_ 
ка 

Обговоренн
я стану 
виконання 
завдань 

Обговоріть у команді стан виконання завдань виставки. Обговоріть 
– як пройшла виставка, що вдалося зробити, а що – ні і чому. 
Проаналізуйте групу учасників_ць, з якими складнощами роботи в 
цій групі ви стикнулися, яких успіхів досягли. 

Координатор_ 
ка та 
фасилітатори_ 
ки 
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3. ОПИС ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ  
«MENTAL TREK» 

 

Виставка «Mental Trek» передбачає просвітницьку роботу за 
шістьма різними темами: 

 

● Станція «Психічне здоров’я – це про всіх».  
 
Учасники_ці, у результаті самостійного аналізу й обговорення життєвихситуацій 
героя і героїні станції та їх подальшого розвитку, покликані усвідомити різницю 
між психічним здоров’ям та психічним благополуччя а також зрозуміти, що 
прояви стану психічного неблагополуччя можуть бути у будь-кого. Також 
обговорення змін життєвих ситуацій у форматі «мозкового штурму» сприяє 
розумінню необхідності звертання по професійну допомогу та толерантного 
ставлення до людей з психічними розладами. 
 
● Станція «Mental quest».  
 
Мета цієї станції – навчити учасників_ць відрізняти правду від міфіву царині 
психічного здоров’я, орієнтуватися в сучасних реаліях, критично оцінювати 
інформацію. У процесі роботи в міні-командах учасники_ці вчаться розвіювати 
міфи і стереотипи про психічні розлади, їх причини й наслідки.  Опитування 
відбувається у формі гри. Якщо питання викликають у аудиторії труднощі, то до 
відповіді їх підштовхує фасилітатор_ка. Метою гри-опитування є покращення 
обізнаності учасниць_ків за темою психічного здоров’я. 
 
● Станція «Мозок, душа, тіло – одне ціле».  
 
Учасники_ці, у форматі ігрового обговорення потенційно можливих вчинків 
героя станції (“Пряничного чоловічка”), запрошуються виступити 
радниками_цями щодо вибору тих поведінкових стратегій, які зберігають та 
поліпшують психічне здоров’я людини. Коментарі фасилітатора_ки покликані, у 
разі необхідності, уточнити чи доповнити інформацію. Матеріал станції 
демонструє тісний взаємозв’язок між фізичним і психічним здоров’ям та 
способом життя людини. 
 
● Станція  «Булінг: як розпізнати й подолати».  
 
Учасникам_цям пропонується, користуючись своїм власним досвідом та 
розсудом, усвідомити сутність булінгу, його різновиди та відмінність від 
конфлікту. Мета полягає не лише у виокремленні різновидів булінгу та 
з’ясуванні адміністративної відповідальності за нього, але й у сприянні 
усвідомленню явища булінгу як руйнівної загрози психічному і фізичному 
здоров’ю особистості. 
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● Станція «Коло допомоги».  
 
Учасники_ці, у форматі диспуту, обговорюють запропоновані життєві ситуації, 
які можуть бути пов’язані з виникненням психічних розладів. Мета роботи 
полягає в заохоченні аудиторії до всебічного аналізу ситуативних кейсів, 
усвідомлення й оцінки ризиків та потенційних ресурсів допомоги а також до 
формування позитивного ставлення щодо необхідності вчасно звертатися по 
професійну допомогу для відновлення психічного благополуччя. 
 
 Станція: “Живи, дихай, відчувай” (Принципи самодопомоги під час 
військових дій) 
 
Під час проведення цієї станції учасникам пропонується обговорити різні 
ситуації, в які може потрапити людина під час військових дій, поміркувати, що 
вона відчуває в цей час, а також як людина може заспокоїтись в небезпечній 
ситуації та допомогти близьким психологічно. Учасники матимуть змогу 
висловити своє ставлення до проблеми психологічного травмування під час 
ситуацій, що могли трапитись під час військових дій, та здобути знання щодо 
самодопомоги.  
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4. СТАНЦІЯ 1: «ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я –  
ЦЕ ПРО ВСІХ» 

  
     Стенд станції до початку роботи          Стенд станції в результаті роботи 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ключове повідомлення станції: Прояви психічного неблагополуччя можуть 
бути у кожної людини. Допоможи собі та оточуючим подолати їх. Звертайся 
по допомогу.  

 

1 етап – Підготовчий  
Обладнання: 

 стенд із зображенням шкали психічного благополуччя та описом психічних 
станів; 
 2 знімні картки із зображенням людських силуетів – жіночим та чоловічим; 
 4 роздаткові картки-кейси з описом ситуацій, що пропонуються до аналізу. 

 
 
 
 



 

 20 

2 етап – Вітання учасників_ць та оголошення мети 

На цьому етапі фасилітатор_ка вітає учасників та учасниць, представляється і 
повідомляє назву станції: 

 

 -  Привіт. Мене звуть…, я рад_а вітати вас на станції «ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я – 
ЦЕ ПРО ВСІХ». Пропоную разом розглянути кілька життєвих ситуацій та 
спробувати визначити, де на шкалі психічного благополуччя можуть 
перебувати люди, які в цих ситуаціях опинилися. 

  
Після цього фасилітатор_ка повідомляє учасникам_цям мету роботи на цій 
станції: 
  
- На цій станції ми побачимо, що будь-яка людина може перебувати у різних 

станах: як психічного благополуччя, так і психічного неблагополуччя і що це 
не обов’язково пов’язано із захворюваннями та діагнозами.  

- Симптоми психічного неблагополуччя – агресія, тривога, гіперактивність, 
депресія, низька концентрація уваги. Наявність цих симптомів не означає 
наявність психічних розладів, але коли ці симптоми призводять до проблем – 
коли людина вже неспроможна успішно функціонувати в сім’ї, школі, 
позашкільному житті, у колі друзів – то необхідно звертатись по допомогу.  

  
3 етап – Пояснення правил / умов роботи на станції 
Фасилітатор_ка пояснює учасникам та учасницям, що зараз вони разом 
обговорюватимуть ситуації, у яких опинилися дві людини, і в яких може опинитися 
будь-хто. 
Учасникам пропонується оцінити рівень психічного благополуччя персонажів 
пропонованих ситуацій та розмістити картки з їх умовними зображеннями на 
відповідному місці шкали психічного благополуччя. 

 
4 етап – Проведення станції  
4.1.Фасилітатор_ка просить аудиторію об’єднатися у дві групи. Кожній групі 
видається по одній картці із зображенням фігури людини (хлопця чи дівчини). 
Також фасилітатор_ка видає кожній групі одну картку-кейс з описом ситуації №1, 
що стосується хлопця або дівчини відповідно. 
Потім кожна група самостійно ознайомлюється зі змістом свого кейсу (зачитує 
картку вголос у міні-колі) та спільно вирішує, у якому стані знаходиться їх 
персонаж. 
Відповідно до рішення, кожна група розміщує картку із зображенням персонажа 
на шкалі психічного благополуччя. 
Далі групи почергово презентують своє рішення: оголошують ситуацію іншій 
групи та пояснюють чому вони розмістили картку у певному місці шкали. 
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Зміст початкових ситуацій, що пропонуються для аналізу на роздаткових 
картках-кейсах: 
 
Ситуація №1 (Хлопець). Хлопцю 19 років. У нього було діагностовано депресію. 
Він лікується і відчуває, що в даний момент у нього в житті все гаразд: він 
навчається в університеті, працює неповний робочий день, у нього дуже хороші 
стосунки з дівчиною та гарні друзі. 
 

Ситуація №1 (Дівчина). Дівчині 15 років. У неї відсутні психічні розлади, але 
зараз вона готується до складання іспитів і відчуває велике навантаження. Друзі 
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занепокоєні її станом, тому що вона втратила багато ваги і більше не спілкується 
з ними після школи.  
 

4.2. Фасилітатор_ка видає групам картки-кейси з іншими ситуаціями в житті тих 
самих персонажів. Аудиторії пропонується, за аналогічною логікою, 
проаналізувати нові ситуації та перемістити картку із зображенням персонажа на 
шкалі психічного благополуччя, якщо, на думку групи, рівень психічного 
благополуччя  героя_їні змінився.  
Потім групи почергово презентують своє рішення: зачитують ситуацію для іншої 
групи та пояснюють чому вони змінили місце розташування картки на шкалі.  
 
Зміст розвитку ситуацій, що пропонуються для аналізу на роздаткових 
картках-кейсах:  
 
Ситуація №2 (Хлопець). Хлопець розлучився зі своєю дівчиною і дуже сумує за 
домівкою. Його друзі все ще підтримують його, але він починає відсторонюватись 
від них. Вони вирішують залишити його, адже думають, що наодинці він краще 
впорається зі своїм станом.  
 

Ситуація №2 (Дівчина). Дівчина поговорила з одним зі своїх найближчих друзів 
про те, як вона себе почуває. Разом вони пішли до шкільного психолога, яка 
допомогла нашій дівчині. Вона все ще турбується про свої іспити, але відчуває, 
що їй краще.  

 
4.3 Обговорення  
Важливо: Фасилітатор_ка зауважує, що хоча у хлопця було діагностовано 
депресію, а дівчина вважається психічно здоровою, вони опинилися в однакових 
/ близьких точках шкали психічного благополуччя (найімовірніше, десь 
посередині) і пропонує учасникам_цям обговорити чому так сталося.  
Перелік питань для обговорення:  

 Чому важливо розуміти, що тема психічного здоров’я є надважливою для 
кожної людини? (тому що розуміння цього збільшує наші можливості 
підвищити якість свого життя та життя інших людей, – досягти благополуччя) 
 Якби ви були другом / подругою нашої героїні, що б порадили їй у першій 
ситуації для запобігання стану психічного неблагополуччя? 
 Наскільки важливою для психічного благополуччя людини може бути 
допомога друзів, близьких людей? Чому?  
 Якщо людина не впевнена, що спроможна впоратися із погіршенням свого 
психічного стану самостійно, чи варто їй продовжувати спроби вирішити все 
самотужки, чи все ж таки краще звернутися по допомогу?  

 
5 етап – Заключний  
Необхідно: 

1. Подякувати учасникам і учасницям за те, що вони прийняли участь у 
обговоренні та поділилися своїми знаннями. Підвести підсумки роботи на Станції: 

- Ми побачили, що в цілому рівень нашого психічного благополуччя 
залежить не від діагнозів, а від того, що саме відбувається у нашому житті 
і як добре ми справляємося з цим. Якщо ми почуваємося погано 
(показується нижній полюс шкали психічного благополуччя), то 
правильним рішенням буде звернутися за підтримкою до оточуючих – 
друзів, батьків, шкільного психолога, або на гарячу лінію. Відповідно, 
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надати допомогу людині, яка опинилася у подібній ситуації – означає 
зробити її (і своє) життя кращим.  

2. Знову звернути увагу групи на меседж Станції: «Прояви психічного 
неблагополуччя можуть бути у кожної людини. Допоможи собі та оточуючим 
подолати їх. Звертайся по допомогу». Висловити сподівання, що аудиторія 
стала більш обізнаною у тому, що прояви психічного неблагополуччя можуть 
стосуватися будь-кого і що їх можна успішно долати. 
3. Повідомити групі, на яку Станцію їй слід переходити далі. 

 

Додаткова інформація для фасилітаторів_ок 
Підліткова депресія — це набагато більше, ніж просто відчуття тимчасового 
смутку. Це серйозний та виснажливий розлад настрою, який може змінити спосіб 
життя, звички та пізнавальні (когнітивні) функції. У пригніченому стані людина 
відчуває себе безнадійною та безпорадною, позбавленою життєвої енергії та 
ресурсів (див. Глосарій). 
Ознаками та симптомами депресії можуть бути: 

● відчуття смутку або безнадійності; 
● дратівливість, гнів або ворожість; 
● сенситивність та плаксивість; 
● уникнення спілкування; 
● втрата інтересу до повсякденної діяльності; 
● відсутність отримання задоволення від раніше приємних занять і подій; 
● зниження успішності у школі; 
● брак апетиту, ознаки схуднення, наявність розладів шлунково-кишкового 

тракту; 
● поява шкідливих звичок, зловживання алкоголем або психоактивними 

речовинами; 
● почуття нікчемності та власної провини; 
● брак ентузіазму та мотивації; 
● постійна втома або нестача енергії; 
● наявність труднощів у разі зосередження та виконання розумових 

завдань (навіть легкої складності); 
● біль неясної етіології; 
● думки про смерть або самогубство. 

 
Батьки, вчителі та вихователі мають бути вкрай уважними та якомога швидше 
звертатися за фаховою допомогою до консультанта, якщо помітять хоча б два 
симптоми з основних чотирьох: 

1) роздратування або гнівний настрій; дратівливість, а не смуток (часто 
домінуючий настрій у депресивних підлітків: вони можуть бути злими, ворожими, 
розчарованими або схильними до серйозних спалахів агресії); 

2) головний біль або біль у животі, або у грудях, найчастіше невстановленої 
етіології, до того ж медичний огляд здебільшого не виявляє фізичної причини 
його виникнення; 

3) відчуття нікчемності (підліток стає надзвичайно вразливим до критики), 
відмови та провалу; 

4) схильність до розірвання дружніх стосунків, ізоляції, відмови спілкуватися з 
батьками, втеч із дому, вуличного бродяжництва та вживання психоактивних 
речовин. 
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Біполярний афективний розлад (раніше мав назву «маніакально-депресивний 
психоз») теж може виявитися у достатньо молодому віці (20–30 років). Розлад 
проявляється афективними станами: маніакальними (гіпоманіакальними) і 
депресивними, а також змішаними типами, у разі розвитку яких спостерігаються 
ознаки депресії та манії, що розділені «світлими періодами». Людині з біполярним 
розладом можу бути притаманні маніакальний, депресивний або «змішані» 
епізоди. Останній має як симптоми манії, так і депресії. Для зазначеного 
психічного розладу характерна сезонність виникнення — частіше навесні або 
восени, кількість фаз у різних хворих значно різниться, їх тривалість може сягати 
від 3 до 6 місяців. У популяції частота біполярного розладу становить близько 
0,7–1 %, причому депресивні епізоди мають значну перевагу. Зокрема, у дитини 
зміни настрою та активності відрізняються від звичайної поведінки її однолітків. 
Раннє й ефективне медикаментозне втручання дає змогу мінімізувати віддалені 
наслідки психічного розладу. Нерозпізнані психопатологічні порушення у 
дитячому та підлітковому віці безпосередньо чинять вплив на подальший процес 
дорослішання дитини, її становлення як особистості, характер взаємовідносин з 
оточуючим світом та адаптацію до нього (див. Глосарій).  
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5. СТАНЦІЯ 2: «MENTAL QUEST: 
ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ» 

Станція в процесі роботи 
 

Станція після завершення роботи 

 

 
 
Ключове повідомлення станції: Психічне здоров'я – це можливість керувати 
своїм життям, справлятися з його злетами і падіннями, бути гнучким. 

 
1 етап – Підготовчий 
Обладнання: 

 Стенд (банер) Станції 
 Набір карток із запитаннями – 32 картки: із зовнішньої сторони картки 

фіолетового кольору, а з внутрішнього білі (з надрукованим текстом 
запитань), та 3 жовті («пусті», без тексту)  

 Картки із зображенням смайлика – 30 карток 
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2 етап – Привітання учасниць_ків та оголошення мети 
На цьому етапі фасилітатор_ка вітається з групою, представляється і 
повідомляє назву та мету Станції:  

–«Привіт. Мене звуть…, я радий_а вітати вас на Станції «MENTAL QUEST: 
ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ». На цій станції ми зможемо отримати або уточнити 
інформацію щодо різних аспектів психічного здоров’я. 

 
Завдання роботи фасилітатора_ки на Станції: залучити групу до обговорення 
низки питань, оперативни й стисло надавати уточнювальну та нову інформацію; 
тримати дискусію в рамках методу ненасильницького спілкування; заохочувати 
отримання учасниками_цями нових знань про психічне здоров’я; акцентувати на 
неприпустимості стигматизації людей, які мають психічні розлади; мотивувати 
відповідальне ставлення до проблеми психічного здоров’я. 

 
3 етап – Вступ 

1. Фасилітатор_ка представляє учасникам_цям загальні правила 
роботи на станції:  

«Перед нами гра Mental quest (Ментал квест). На ігровому полі розташовані 
картки із запитаннями. Усі питання стосуються теми психічного здоров’я 
людини. Для початка гри об’єднаймось у 2 команди. 

2. Фасилітатор_ка об’єднує команди та інструктує: 
«Команди по черзі обирають картку із запитанням та після короткого 
обговорення дають відповідь: «Правда» чи «Неправда». Також, до обраного 
твердження учасники_ці команди, що надають відповідь, додають свої 
пояснення. Якщо команда правильно відповідає на запитання – вона отримує 
одну картку з зображенням смайла, яка символізує поширення достовірної 
інформації про психічне здоров’я. У разі надання однією командою невірної 
відповіді, право обґрунтувати протилежну відповідь надається іншій команді. 
За правильну аргументацію ця команда також може отримати картку із 
зображенням смайла. У разі, якщо команді дістається «пуста» картка, право 
ходу переходить до іншої команди. 
 
4 етап – Проведення станції 
Фасилітатор_ка заохочує аудиторію: «Давайте спробуємо відповісти на 
якомога більше питань, щоб отримати та поширити якомога більше корисної 
для нас інформації про психічне здоров’я».  
 
Важливо: За відсутності правильної відповіді від команд, на запитання квесту 
відповідає фасилітатор_ка. Інформація для коментара / відповіді 
фасилітатора_рки, що наведена нижче (у тому разі статистичні дані) покликана 
систематизувати обізнаність щодо широкого кола питань, пов’язаних із психічним 
здоров’ям. Ця інформація  не потребує обов’язкового повного відтворення у 
процесі взаємодії з групою. Фасилітатор_ка не читає лекції, а  ефективно 
організовує спільне обговорення складної проблеми без втрат часу для 
виконання усіх запланованих завдань із максимальним залученням учасників 
процесу. 
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Перелік пропонованих питань і відповідей: 
 

1. Чи правда, що кожна людина може мати проблеми з психічним 
здоров’ям? 
Правда: Згідно з офіційними даними: у світі 25% осіб, а в Україні – біля 30%, 
мають проблеми з психічним здоров’ям у певний період свого життя (наприклад, 
після пережитого стресу, травми, втрати або від народження); 10% молодих 
людей переживавли депресію; 10% дорослих страждають на депресію або 
тривожний розлад, а 1% хворіє на шизофренію [28; 14]. 
 
2. Чи правда, що людина яка має психічний розлад, може одужати? 
Правда: У наш час лікування психічних розладів є набагато кращим порівняно з 
попередніми десятиліттями. Дослідники та фахівці постійно розробляють нові 
методи та можливості лікування. Широкий спектр психофармакологічних 
препаратів, методів психотерапевтичних втручань, організації служб допомоги та 
послуг значно розширюють можливості одужання / ремісії [28]. 
 
3. Чи правда, що дітям і підліткам краще нікому не говорити про свої 
почуття? 
Неправда:  
Практика свідчить, що більшість підлітків побоюються говорити про свої почуття 
через можливі негативні реакції оточуючих. Проте, за умови правильного вибору 
довіреної особи (насамперед, тих дорослих, які безумовно сприймають дитину: 
старших родичів тощо), практика вербалізації почуттів поліпшує психічний стан 
людини. Адже перш ніж озвучити свої почуття їх потрібно усвідомити. Саме 
усвідомлення своїх емоційних станів і почуттів дозволяє розвивати здатність до 
контролю, керування й використання своїх емоцій та почуттів. Означене сприяє 
набуттю більшої задоволеності життям [9]. 
 
4. Чи правда, що люди, які мають проблеми із психічним здоров’ям, можуть 
успішно навчатися і працювати? 
Правда: На жаль, психічні розлади переважно сприймаються як клеймо: люди 
вірять у правило 4D (deviance: їх поведінка є відхиленням від норми; 
dysfunction: емоційний стан заважає людині виконувати свої щоденні 
обов’язки; distress: вони відчувають постійні страждання та психічний 
дискомфорт; danger: їх емоційний стан може бути небезпечним як для самої 
людини, так і для її оточення). Насправді є багато людей із психічними 
захворюваннями, яким вдається вийти з цього стану. Є тяжкі психічні розлади 
(шизофренія, біполярний розлад, стійке погіршення когнітивних станів, аутизм), 
від яких важко вилікуватися. А є захворювання невротичного спектру – 
тривожна депресія, ПТСР, тривожні стани, іпохондрія. Від них можна 
видужувати через психотерапевтичні методики, деколи у поєднанні із 
медикаментозним лікуванням. У психіатрії існує правило – якщо людина, яка 
хворіє на шизофренію, проходить медикаментозне лікування і протягом 5 років 
не відчуває гострих станів, рецедивів, її діагноз скасовують. 
Отже, люди з проблемами психічного здоров'я настільки ж продуктивні, як і інші 
працівники. У період загострення хвороби вони потребують додаткової підтримки 
фахівців, після чого можуть повернутися до роботи [7]. 
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Примітка: Серед людей із психічними захворюваннями було і є багато 
геніальних особистостей – Кетрін Зета Джонс і Джім Керрі, Джоун Роуллінг, 
Чарльз Діккенз, Джон Неш, Авраам Лінкольн. 
 
5. Чи правда, що краще уникати спілкування з людьми, які мають проблеми 
психічного здоров’я?  
Неправда:  
За статистикою 95%-98% тяжких злочинів скоюють психічно здорові люди. Кожна 
4-та людина, яка має психічний розлад, сама стає жертвою злочину. Люди, які 
хворіють на психічні розлади, у 14 разів частіше стають жертвами фізичних 
насильств і знущань. Водночас ризик суїциду та самоушкоджень серед людей, 
які мають психічні захворювання, досить високий. Під впливом галюцинацій 
людина не усвідомлює, що відбувається. Психічні розлади настільки впливають 
на людей, що вони легко піддаються навіюванню, зовнішньому впливу, 
особливо люди із розумовою неповносправністю. Людина в тяжкій депресії не 
захищається. Вона вірить у те, що погана й інші мають право її засуджувати [7; 
11]. 
 
6. Чи правда, що у дітей та підлітків не виникають психічні розлади? Усі 
проблеми, які можуть бути у них – це лише «особливості віку і вони їх 
переростуть». 
Неправда: Щонайменше одна дитина з п’яти має періодичні проблеми з 
психічним здоров’ям. 70-75% психічних розладів починаються в дитячому чи 
підлітковому віці – депресія, тривожні розлади, розлади харчової поведінки тощо. 
Половину проблем з психічним здоров’ям було вперше діагностовано у дітей до 
14 років, а ¾ від їх загальної кількості – у віці до 25 років [7; 28]. 
 
7. Чи правда, що причиною виникнення проблем психічного здоров’я є 
особистісні риси характеру?  
Неправда: Риси характеру не є причиною проблем психічного здоров’я. Серед 
внутрішніх причин їх виникнення виділяють: черепно-мозкові травми, пухлини 
головного мозку; інфекційні захворювання, що впливають на головний мозок; 
сахарний діабет, інсульт; уроджені аномалії та пороки. До зовнішніх причин 
психічних розладів відносять: сімейне насильство; вплив низки хімічних сполук, у 
тому разі отруєння; систематичні стресові навантаження та стресові ситуації [15]. 

 
8. Чи правда, що я нічим не можу допомогти людині, яка має проблеми 
психічного здоров'я? 
Неправда: Якщо хтось з вашого оточення має певний психічний розлад, то своєю 
готовністю підтримати і неупередженістю ви можете значно поліпшити стан цієї 
людини. Для кожної людини є важливою підтримка та увага в ситуаціях, коли вона 
сумує чи почуває себе погано. Емпатія і доброзичливе ставлення є основою 
дбайливого ставлення один до одного. Перше, що потрібно пам’ятати у 
зазначеній ситуації – це людина, яка просто має певний розлад. Якщо у вас є така 
змога – допомагати повернутися людині у суспільство, а якщо ні — піклуватися, 
щоб людина не зазнала жорстокого поводження через свій психічний стан. Адже 
люди, які хворіють на психічні розлади, у 14 разів частіше стають жертвами 
фізичних насильств і знущань [7]. 
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9. Чи правда, що однією із причин вживання наркотиків  є сильні психо-
емоційні фактори?  
Правда: Проте ця причина спрацьовує лише у сполученні з невмінням людини 
усвідомлювати й аналізувати власний психічний стан, незнанням механізмів 
психологічної самодопомоги та нездатністю звертатися по допомогу [4]. 
 
10. Чи правда, що будь-яка залежність завжди є шкідливою і призводить до 
психологічного нездоров’я?  
Правда: Будь-яка залежність свідчить про те, що у людини відбуваються зміни 
свідомості, що проявляється і у її поведінці. Залежність — набута гостра потреба 
здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має 
кілька значень. Залежність поділяють на фізіологічну та психічну. У широкому 
сенсі, залежність – це стан, що відчувається людиною як нав’язлива потреба в 
певній діяльності. Від алкогольної, тютюнової, наркотичної, харчової, ігрової та 
інших залежностей не тільки страждає здоров’я, а й знижується якість життя 
людини [3; 4; 5; 19; 28]. 
 
11. Чи правда, що потреба у самостійному вживанні більшої кількості 
лікарського засобу  є симптомом залежності? 
Правда: Самостійне підвищення нормованої дози, унаслідок самолікування 
медичними препаратами або припинення консультацій із спеціалістами, 
призводить до звикання, а з часом – і до залежності [8; 17].  
 
12. Чи правда, що фізична активність не впливає на психічне здоров’я 
людини? 
Неправда: Переважна більшість тих, хто починає займатися спортом, помічають 
як після тренувань посилюється усвідомлення власної сили та здатності досягти 
тієї чи іншої мети, з’являється позитивний емоційний настрій, бадьоре 
самопочуття, покращується здатність керувати своїм психічним станом, 
підвищується продуктивність у навчанні [20; 27]. 
 
13. Чи правда, що вжити наркотик один раз – це безпечно? 
Неправда: Прийом наркотиків спричинює швидкоплинний стан ейфорії (через 
надмірний викид допаміну), що зумовлює потяг до наступної спроби. Синтетичні 
та психостимуляторні наркотики викликають залежність вже від 2-3 разів 
прийому. Повторне вживання може призвести до змін у мозку, у результаті чого 
людина буде  нездатна опиратися інтенсивному потягу до психоактивних 
речовин. Оскільки вживання наркотиків може призводити до змін у мозку, 
залежність розглядають як хронічне захворювання, а не брак волі чи прояв 
поганого характеру [4]. 
 
14. Чи правда, що залежність не впливає на думки, почуття та поведінку?  
Неправда: Дії, що здійснюються через залежність людини, переважно є 
шкідливими для її організму. Вони перешкоджають людині розвиватися як 
розумово, так і фізично. У повсякденній мові термін «залежність» 
використовується, переважно, щодо людей, які зловживають наркотиками, 
алкоголем та цигарками. У ширшому розумінні можна зазначити багато її 
різновидів, як от ігрова, харчова, комп'ютерна, Інтернет або сексуальна 
залежність, професійна залежність. Усі вони є наслідком нашої поведінки і 
ставлення до себе.  
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Шкідливі звички і залежності з’являються у разі: неможливості задоволення своїх 
найактуальніших потреб (відбувається пошук того, що могло б заповнити цю 
порожнечу);  недбалого ставлення до свого здоров'я, нелюбові до себе і 
незадоволеності власним життям;  орієнтації на стереотипне мислення, 
відсутності власної думки; перебільшення своїх обов'язків перед іншими людьми. 
Іншими словами, шкідливі звички і залежності з’являються  за умови наявності у 
людини невизначеності, незадоволеності життям, нестачі чогось важливого для 
себе [3; 4; 5; 19; 28]. 
 
15. Чи правда, що людина із залежністю, щоб одужати, має зрозуміти: 
залежність – це захворювання, яке потребує професійної допомоги?  
Правда: Те, що я усвідомлюю свою залежність – вже шлях до одужання! Це не 
питання «гарний» – «поганий». Усвідомлення своєї залежності – найперший крок 
до видужання. Нерідко на той момент, коли людина чесно зізнається собі у тому, 
що не може контролювати свою звичку, хвороба вже руйнує її характер та 
внутрішні органи. Утім, у недузі немає нічого соромного, адже ідеальних людей 
не буває. Варто пам’ятати, що життя нам дається одне і для того, щоб прожити 
його різноманітно й гідно, слід дбати про своє здоров'я, у тому разі й психічне, і 
робити це вчасно! [12]. 
 
16. Чи правда, що вживання алкоголю не є шкідливим для нашого здоров’я?  
Неправда: Безпечної дози алкоголю не існує: алкоголь збільшує ризик 
деменції, певних видів раку, серцево-судинних хвороб, гіпертензії та 
ожиріння. Алкоголь призводить до генетичних змін в організмі. Його 
систематичне вживання погіршує характер психічних реакцій людини, знижує 
здатність мислити раціонально та оперативно: 20% побутового, 46% вуличного 
травматизму, більш ніж 50% травматизму на автомобільних 
шляхах  відбуваються у станні алкогольного сп’яніння. Алкоголь – це головна 
причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років [1; 23].  
 
17. Чи правда, що комп’ютерні ігри не викликають залежності і не 
впливають на емоційний стан людини? 
Неправда: Поведінкові моделі можна відносять до «залежності», якщо вони 
стають некерованими: пов’язані з неконтрольованим емоціями чи діями. Розлад 
ігрової діяльності – порушення контролю над відеоіграми; підвищення пріоритету 
гри над іншими інтересами та повсякденною діяльністю; продовження грання та 
посилення його інтенсивності попри виникнення негативних наслідків. Відеоігрову 
залежність у 2019 році внесено ВООЗ до міжнародного класифікатора хвороб [5; 
29]. 
 
18. Чи правда, що у вихідні можливо відіспатися за весь тиждень?  
Неправда: Сучасні дослідження доводять, що якщо протягом тижня спати по 
чотири години, а у вихідні – по 10 годин, то самопочуття людини буде 
незадовільним. За вихідні неможливо компенсувати тижневу «прогалину» у сні. 
До того ж, “відсипання” на вихідних може мати і негативний ефект — спричинити 
так званий “соціальний джетлаг” (коли збивається режим, і стає складно заснути 
в неділю ввечері та прокинутися рано вранці в понеділок). Тому для того, щоб 
фізичне і психічне здоров’я залишалося на належному рівні потрібно спати 
щодобово по 7-8 годин [2; 22]. 
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19. Чи правда, що життєвий успіх визначається порівнянням себе з іншими 
«авторитетними» людьми, зокрема порівнянням своїх досягнень з 
досягненнями інших? 
Неправда: Успіх – поняття особистісне, що тісно пов’язане з особистісним 
зростанням. Наприклад: «у минулому я не вмів вгамовувати гнів, а тепер 
навчився»; «у минулому я не була спроможна самостійно зосереджено 
працювати над завданням, а тепер я вмію це робити». Уміння обирати власні мрії, 
ставити власні цілі, концентруватись на їх досягненнях – запорука життєвого 
успіху. 
Зовнішнє благополуччя та успішне (гармонійне) життя – різні поняття. Людина за 
кермом дорогої автівки може бути «по вуха» у боргах. А особа, яка видається 
надзвичайно вродливою та успішною, може бути виснаженою і почуватися «на 
грані» [9]. 
 
20. Чи правда, що дотримання режиму дня, складання списків 
повсякденних дій (навчання, домашні обов’язки, зустрічі з друзями, заняття 
спортом тощо) допомагає у досягненні життєвого балансу?  
Правда: Навички складання та аналізу завдань на день або тиждень 
допомагають виявити першочерговість у їх виконанні, спланувати час та зберегти 
енергію! До того ж, біля нотаток щодо певного виду діяльності можна позначити: 
що дає вам енергію і пожвавлює вас, а що втомлює або приносить стрес. 
Чергуючи такі справи можна  зберегти позитивний психо-емоційний стан [25; 26]. 

 
21. Чи правда, що психічне здоров’я людини не має впливу на її фізичне 
здоров’я?  
Неправда: Зокрема, наші почуття постійно впливають на наші тілесні 
функції. Між психічним та фізичним самопочуттям людини існує найтісніший 
взаємозв’язок. Зокрема, фізичні вправи не лише загартовують організм, 
захищають судини, стимулюють серцеву діяльність, а й сприяють утворенню 
гормонів – ендорфінів, які поліпшують настрій, діють як натуральні природні 
енергетики. З іншого боку, депресія може призводити до високого артеріального 
тиску, інфаркту міокарда, інсульту. Тому депресія підвищує ризик виникнення 
хронічної патології, прогресування наявної а також смертності. У свою чергу, 
серцево-судинні захворювання, рак і діабет можуть підвищувати тягар 
депресивних розладів [22; 25]. 
 
22. Чи правда, що такі ознаки, як: порушення сну, втрата апетиту, 
нездатність витримувати фізичні навантаження, порушення травлення, 
зіпсовані зуби, нездорова шкіра, підвищена стомлюваність, загальна 
слабкість – відносять до психічного нездоров'я?  
Неправда: Всі ці ознаки відносять до фізичного нездоров’я. 
 
23. Чи правда, що люди поводять себе більш дружньо, коли трохи вип’ють? 
Неправда: Вживання алкоголю має властивості змінювати свідомість і викликати 
різні емоційні стани: від апатії до агресії. Алкоголь притупляє відчуття і робить 
людину менш розважливою, підвищує категоричність суджень, притупляє зорові 
рецептори, погіршує координацію м’язів, послаблює відчуття дотику та слуху, 
звужує поле та тривалість уваги, сповільнює час реакції [23]. 
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24. Чи правда, що, коли людина має навички ділитися своїми 
переживаннями, говорити про свої почуття, аналізувати ситуації – її 
психічний стан покращується? 
Правда: Якщо людина має навички розуміти свої почуття, вміє просити про 
допомогу, то вона навчається аналізувати:  які з її потреб є незадоволеними і 
яких саме ресурсів вона потребує.  Завдяки цьому знижується ризик виникнення 
психо-емоційного напруження. А віднайдення шляхів ресурсування і 
самодопомоги значно прискорюється [12]. 
 
25. Чи правда, що люди з проблемами психічного здоров’я завжди 
відрізняються від інших своєю поведінкою? 
Неправда: Люди з проблемами психічного здоров’я такі ж самі, як і інші. У 
більшості випадків поведінка людей, які мають психічні розлади, мало чим 
відрізняється. Вони намагаються вести нормальний спосіб життя, 
працювати, займатися улюбленими справами, але водночас дуже 
страждають від незвичних відчуттів, думок чи емоцій, що не дозволяє їм 
повноцінно функціонувати. А стигма, яка оточує тему психічних порушень, 
часто стає на заваді звертанню за допомогою [28]. 
 
26. Чи правда, що депресія – це ознака лінощів, поганого характеру та 
небажання людини щось робити? 
Неправда: Численні дослідження доводять, що депресія не має нічого спільного 
з лінощами чи слабкістю характеру. Це стан, який зумовлений порушенням 
хімічних процесів у мозку та змінами у його функціонуванні.  Депресія – це 
захворювання, при якому людина тривалий час почувається пригніченою, 
втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення а також не може 
робити повсякденні справи. За данними ВООЗ, депресією страждає близько 300 
млн людей по всьому світі! Психотерапія або медикаментозне лікування, а 
найкраще – поєднання обох видів допомоги, сприяють одужанню.  
В Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів.  
Симптоми депресії: пригнічення, втрата інтересу, неможливість відчувати 
радість, зменшення життєвої енергії, пасивність, тривога, сонливість або 
безсоння, низька концентрація, втрата апетиту, низька самооцінка, відчуття 
провини чи відчаю, думки про самогубство [28]. 
 
27. Чи правда, що провідною причиною виникнення у людини залежності 
(алкогольної, наркотичної тощо) є «слабкість волі»? 
Неправда: Залежність – це складний феномен, який охоплює багато чинників: 
особливості середовища чи соціального оточення, у якому  зростає та взаємодіє 
людина, рівень розвинутості (емоційний інтеллект) і умінь справлятися зі 
стресогенними факторами, а також наявність інших психічних розладів, 
наприклад, депресії. Подолання залежностей потребує комплексних втручань та 
багатопрофільної допомоги [4]. 

 
28. Чи правда, що за пропозицією спробувати наркотик, навіть якщо цього 
разу безкоштовно, зрештою завжди стоїть комерційний інтерес певних осіб, 
для яких життя людини-споживача нічого не варте?  
Правда: Залучення нових споживачів наркотиків – умова існування 
«наркобізнесу». Наразі діяльність світового ринку наркотиків оцінюється у 100 
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мільярдів доларів. Продаж заборонених речовин має безліч негативних наслідків: 
передчасні смерті (у 2017 році від передозування наркотиками померло близько 
190 тисяч осіб), підвищення рівня загальної захворюваності (від різних хвороб та 
розладів, спричинених наркотиками, страждає понад 29 мільйонів людей), 
глобальне розповсюдження хвороб (серед людей, які обирають ін’єкційні 
наркотики, майже кожний шостий є носієм ВІЛ), збільшення корупції, кризи в 
економічному розвитку деяких регіонів [18; 13].  
 
29. Чи правда, що ті, хто чинять самогубство, не завжди є особами з 
психічними розладами? 
Правда: Наявність психічного розладу є фактором високого ризику самогубства. 
Проте, за статистикою, у більшості суїцидентів відсутні будь-які психічні розлади. 
Для них суїцидна ситуація є тимчасовою, з якої вони не бачать іншого виходу; 
проте його завжди можна знайти, якщо звернутися по допомогу. 
Депресія та тривога — найпоширеніші психічні стани в практиці психотерапії. 
Депресія може бути нормальною реакцією на певні життєві обставини. Перші 
прояви депресії: відчуття нікчемності, втрата чи набір ваги за короткий проміжок 
часу. При перших таких ознаках вже можна звертатися до сімейного лікаря. Не 
можна допускати стану, унаслідок якого глибока депресія може призвести до 
суїциду. Таке трапляється, коли людина вчасно не звернулася по допомогу, 
вирішивши вживати психоактивні речовини або взагалі ігнорувати проблему [10]. 
 
30. Чи правда, що людина, яка говорить про наміри самогубства, його не 
скоїть. 
Неправда: Люди, які накладають на себе руки, найчастіше (у чотирьох з п’яти 
випадків) перед цим, прямо чи опосередковано, повідомляють кому-небудь про 
свої наміри. Тому якщо до вас людина звернулася з таким меседжем, обов’язково 
приділіть увагу і час для розмови з нею, покажіть, що глибоко зацікавлені її 
життям та щонайшвидше повідомте дорослих [10]. 
 
31. Чи правда, що спроби самогубства (дії, які не призводять до смерті), 
є лише засобом привертання уваги до себе. 
Неправда: Суїцидальні форми поведінки або «демонстративні» дії деяких людей 
є крайнім, останнім закликом або проханням про допомогу, що надсилаються 
іншим. Надання професійної(!) допомоги щодо розв’язання проблем у сполученні 
із налагодженням безоціночного контакту з близьким оточенням можутьть 
запобігти суїциду [10]. 
 
32. Чи правда, що курити «траву» безпечно?  
Неправда: Марихуана негативно впливає на функціонування мозку людини: на 
когнітивні (пізнавальні) й емоційні процеси. Дослідження свідчать: 10% тих, хто 
регулярно вживає марихуану стають залежними від цього. 
Ризик отримати залежність є вищим, якщо почати вживати канабіс ще у 
підлітковому віці, або робити це щодня.  
Довготривале ж уживання марихуани погіршує пам’ять: під час проходження 
тестів на визначення IQ, підлітки, які зловживають марихуаною, виявляють 
зниження інтелекту на 6-8 пунктів (від загальностатистичного показника у 100 
пунктів) [24]. 
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5 етап – Заключний 
Необхідно: 

1. Подякувати учасникам і учасницям за те, що вони прийняли участь у 
обговоренні та поділилися своїми знаннями. Підвести підсумки роботи на 
Станції: «Завдяки спільним зусиллям ОБОХ команд ми змогли зібрати 
«N» кількість смайлів, уточнити важливу інформацію, здобути нові знання 
про психічне здоров’я, його зв’язок із фізичним здоров’ям та зрозуміти, що 
обізнаність у темі психічного здоров’я є життєво важливою». 

2. Висловити свої сподівання, що вони стануть поколінням, для якого 
важливо бачити «людину в людині». 

3. Повідомити групі, на яку Станцію їй слід переходити далі. 
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6. СТАНЦІЯ 3: «МОЗОК, ДУША, ТІЛО – 
ОДНЕ ЦІЛЕ» 

 
Стенд до початку роботи Стенд у процесі роботи  Стенд в результаті роботи 

 
Ключове повідомлення: Від твого фізичного стану та самопочуття 
залежить твоє психічне благополуччя  

 
1 етап – Підготовчий 
Обладнання: 

 стенд (банер) Станції, із зображенням «пряничного чоловічка», обличчя 
якого є наполовину радісним і щасливим, а наполовину – засмученим, 
навколо якого і будуть розміщуватися інші картки; 

 два набори двосторонніх знімних карток (по 7 шт. у кожному). На одній 
стороні карток знаходяться ілюстрації позитивних і негативних явищ, що 
впливають на фізичний і психічний стан людини, а на іншій стороні – 
запитання до ілюстрації; 

 знімна картка (велика) із зображенням «пряничного чоловічка» з 
усміхненим обличчям. 

 
Важливо: Наявність усіх цих матеріалів слід перевірити завчасно. 

 
2 етап – Вітання учасників та оголошення мети 
На цьому етапі фасилітатору_ці потрібно привітатися з групою, представитися і 
оголосити назву Станції: 
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- Привіт. Мене звуть…, я радий_а вітати вас на станції «МОЗОК, ДУША, 
ТІЛО – ОДНЕ ЦІЛЕ».  

Після цього фасилітатор_ка повідомляє учасникам мету роботи на Станції: 
 

- На цій станції ми обговоримо явища, що мають різний вплив на здоров’я 
людей (позитивний і негативний), а також більше дізнаємось про 
взаємозалежність психічного та фізичного здоров’я людини.  
 
Фасилітатор_ка може представити мету і таким чином:  
 
- На цій станції ми обговоримо як ми можемо подбати про своє психічне 

здоров’я.  
 

3 етап – Вступ 
3.1. Фасилітатор_ка пояснює групі тезу про тісний взаємозв’язок психіки і тіла 

людини: 
- Коли нам погано морально,  нам часто бракує сил займатися справами. 

Коли ж ми виснажені фізично, ми не в змозі бути «в настрої».  
3.2. Фасилітатор_ка пояснює правила / умови роботи на Станції: 

- Давайте разом обговоримо позитивні і негативні явища, що впливають на 
наше фізичне і психічне здоров’я.  
Для зручності ми будемо використовувати картки з відповідними малюнками 
та закріплювати їх у негативному або позитивному секторах стенда / банера, 
адже наш герой заплутався у тому, як різні явища та його власна поведінка 
впливають на фізичне і психічне здоров’я. 

 
4 етап – Проведення станції 
Фасилітатор_ка роздає усім учасникам_цям картки, на яких є малюнки з 
відповідними явищами та допоміжні питання на зворотній стороні. Дає групі час 
на ознайомлення зі змістом карток (до 30 секунд).  
Фасилітатор_ка звертає увагу групи на зображення героя Станції і значення 
різних секторів стенда / банера та пропонує почати обговорення з негативних 
явищ, звертаючись із запитанням: «Хто має картку з таким явищем і готовий 
почати, підніміть, будь ласка, руку».  
Перший_а учасник_ця висловлює свою думку з приводу змісту отриманої картки 
і розміщує її у відповідному секторі. За потреби розширити відповідь учасника, 
фасилітатор_ка звертається до групи, або доповнює відповідь особисто. 
Наступним учасникам_цям фасилітатор_ка також пропонує здійснити аналіз 
впливів негативних і позитивних явищ на фізичне та психічне здоров’я людини 
(чергуючи їх через одне). 
У результаті, сектори навколо зображення «пряничного чоловічка» 
заповнюються по мірі колективного обговорення, яке обов’язково має 
завершитися карткою з явищем, що має позитивний вплив на психічне здоров’я. 
Після цього фасилітатор_ка ще раз звертає увагу учасників на картки з 
позитивними явищами та діями, що, фактично, не потребують надмірних зусиль 
для справдження, проте допомагають нам підтримувати фізичне і психічне 
здоров’я в доброму стані. 
 
Важливо: робота на Станції спрямована на створення умов для обговорення 
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учасниками впливів певних явищ на фізичне і психічне здоров’я людини. 
Запитання, що розміщені на картках, є опорними. Розміщення карток (з 
малюнками позитивних та негативних впливів) навколо героя у двох відповідних 
секторах здійснюється учасниками (за необхідності – з допомогою 
фасилітаторка_ки). Обговорення змісту карток відбувається попарно: негативні і 
позитивні явища чергуються, починаючи з негативного. 
Інформація для коментара / відповіді фасилітатора_рки, що наведена нижче в 
таблиці (у тому разі статистичні дані) покликана систематизувати обізнаність 
щодо впливу способу життя людини на її здоров’я а також щодо 
взаємозалежності фізичного та психічного здоров’я. Ця інформація не потребує 
обов’язкового повного відтворення у процесі взаємодії з групою! 
Фасилітатор_ка не читає лекції, а  ефективно організовує обговорення складної 
проблеми без втрат часу для виконання усіх запланованих завдань із 
максимальним залученням учасників_ць процесу. 
 
Опис карток 
Головний герой. Картка з головним героєм – «пряничним чоловічком» – має 
великий розмір, а герой розміщений там щасливим і усміхненим. Ця картка 
розміщується на стенді / банері у підсумку роботи групи на Станції, коли обидва 
сектори стенду (негативні та позитивні  явища) є заповненими.  
Зображення головного героя розміщено і на стенді / банері Станції, але воно має 
інший вигляд – його обличчя є наполовину усміхненим – наполовину зажуреним.  

 
Картки з 

негативними явищами 
Питання, 

подані на 
звороті карток 

Інформація для відповіді / 
коментараі фасилітатора_ки 

 
Довге сидіння /  

робота за комп’ютером / 
ноутбуком 

 
 

 
 

 
Як довга 
взаємодія з 
гаджетами 
впливає на стан 
людини? 

Безперервне сидіння за комп’ютером 
шкодить здоров’ю: порушує поставу, 
знижує життєву ємність легень і розумову 
працездатність. Також виникають 
артрози, зоровий комп’ютерний синдром, 
погіршується кровообіг кінцівок. Ці 
нездужання спричинюють швидку 
стомлюваність, дратівливість та 
виснаженість. 

 Коментар: 
 Сьогодні комп’ютери 

використовуються майже в усіх сферах 
діяльності людини. Проте безперервне 
сидіння за комп’ютером шкодить 
здоров’ю. Воно спричинює порушення 
постави (сколіоз), що знижує життєву 
ємкість легень і нашу розумову 
працездатність [6]. Також виникають 
ураження променево-зап'ясткового 
суглоба (тунельний синдром), артрози, 
зоровий комп’ютерний синдром [3], 
погіршується кровообіг кінцівок [15]. 
Ці нездужання, у свою чергу, 
спричинюють швидку стомлюваність, 
дратівливість, виснаженість. 
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Постійне лежання на 
дивані без діла або з 

телефоном 
 
 

 

 
Чи може людина 
втратити м’язи 
лежачи?  

 

Малорухливий спосіб життя спричиняє 
гіподинамію (порушення функцій опорно-
рухового апарату, кровообігу, дихання, 
травлення), призводить до ожиріння 
(через дисбаланс між спожитими та 
витраченими калоріями). Наслідком 
тривалого лежання може стати і м'язова 
атрофія. Такі стани спричиняють серйозні 
психоемоційні розлади. 

 Коментар: 
Зазвичай, брак руху призводить до 
ожиріння внаслідок дисбалансу між 
спожитими та витраченими калоріями 
(майже половина дорослого населення 
має надлишкову вагу, а більше 25% 
страждають ожирінням).  
Серед шкідливих наслідків тривалого 
лежання визначають і м'язову атрофію. 
Підраховано, що в повному спокої людина 
втрачає до 3% від загальної м'язової 
маси на добу. Тому всього через місяць з 
невеликим безупинного 
горизонтального «відпочинку» може 
відбутися повна атрофія м'язів і людина 
стане повністю узалежненою від інших 
та навіть безпорадною. Такий стан 
спричиняє серйозні психо-емоційні 
розлади [8]. 

 
Комп’ютерні ігри 

 
 

 

 
У чому небезпека 
комп’ютерних 
ігор для 
психічного 
здоров’я?  

 

Дослідження свідчать, що діти, які 
проводять за комп'ютерними іграми 
більше 1 години на день мають низьку 
концентрацію уваги, слабку здатність 
зосереджуватися на поставлених 
завданнях і утруднений психоемоційний 
розвиток. Ігрова залежність визнана 
ВООЗ психічним розладом та потребує 
професійної допомоги. 
Коментар: 
Психологи  закликають бути 
обережними з комп'ютерними іграми, 
особливо дітям, адже це небезпечно 
впливає на їх емоційний стан. 
Комп'ютерні ігри шкодять психіці 
людини, адже головне їх завдання – це 
суперництво з самим собою (побити 
рекорд, поставлений раніше). Тому 
людина дратується через ігрові 
«досягнення», у вразливих осіб може 
стертись межа між реальністю і світом 
фантазій а насильницький зміст відео- і 
комп’ютерних ігор можуть розвинути 
агресивність і жорстокість. Дослідники 
визначили, що серед залежних гравців: 
- рівень суїциду утричі вищий порівняно з 
середньостатистичним (80% хотіли 
померти, у 50% був план суїциду. 12-18% 
гравців робили спроби суїциду); 
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- 9-20% мають метадонову залежність; 
- 70-76% переживають депресивний 
розлад; 
- до 30% шлюбів руйнуються; 
- 3/4 мають проблеми з роботою [10]. 
Також комп'ютерні ігри погіршують і 
фізичний стан людини: дистрофія м'язів, 
болі в суглобах, порушення опорно-
рухового апарату, зменшення життєвої 
ємкості легенів, проблеми з зором – це 
все через довге сидіння за комп'ютером. 
Комп'ютерні ігри в малій кількості, (не 
більше 30хв. на день)  роблять життя 
веселішим, а у надмірному обсязі – 
вбивають прагнення взаємодіяти в 
реальному житті. Саме тому ігрова 
залежність визнана психічним розладом 
та потребує професійної допомоги [27]. 

 
Погані звички 

(тютюнопаління, 
алкоголь та наркотики) 

 

 

 
Як впливають 
погані звички на 
наш мозок та 
психіку? 

 

Тютюновий дим викликає стресову 
реакцію організму: звуження судин 
головного мозку, кисневий голод 
головного мозку, захворювання 
дихальної системи. Найпоширенішою 
причиною розладів психіки в Україні є 
вживання алкоголю та наркотиків. Вони 
викликають такі психічні розлади: 
синдром залежності, істеричний синдром, 
психотичний розлад, фіксаційну амнезію 
(нездатність запам’ятовувати поточні 
події) та інші. 
Коментар: 
З'ясовано, що тютюновий дим 
потрапляє в усі органи і тканини через 
1,5 хвилини від початку куріння, що 
викликає стресову реакцію організму:  
судоми судин головного мозку, кисневий 
голод головного мозку, судоми дихальної 
системи (90% випадків раку легенів 
пов’язано з курінням). Через кисневий 
голод відбувається деградація 
розумових здібностей людини та 
страждає її психічний стан. Зокрема, в 
Україні найбільша кількість пацієнтів із 
розладами психіки хворіє унаслідок 
вживання алкоголю та наркотиків. Ці 
шкідливі звички викликають такі психічні 
розлади: синдром залежності, 
істеричний синдром, психотичний 
розлад,  фіксаційну амнезію 
(нездатність запам’ятовувати поточні 
події) та інші [16]. 
 

 
Нерегулярне харчування 

та fast food 
 
 

 
Яким чином 
нерегулярне 
харчування та 
fast food 
впливають на 

Від правильного співвідношення жирів, 
білків і вуглеводів у їжі та їх своєчасного 
надходження, залежить не тільки 
самопочуття і зовнішній вигляд людини, 
але і її мозкова діяльність. При 
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людину? неправильному їх балансі ми відчуваємо 
втомленість і нездужання, стаємо 
розсіяними. Продукти, які мають високу 
енергетичну цінність, підвищений вміст 
солі, цукру, жирів і трансжирів, домішок та 
не приносять організму жодної користі 
називають джанк-фуд – «сміттєва їжа». 
Коментар: 
На жаль, через швидкий темп життя 
сучасна людина часто забуває про 
природну необхідність вчасно 
харчуватися та харчуватися 
правильно. Факт відсутності почуття 
голоду не означає, що організм отримав 
збалансовану кількість речовин для 
ефективної роботи. А саме від 
правильного співвідношення жирів, білків 
і вуглеводів у їжі та їх вчасного 
надходження залежить не тільки 
самопочуття і зовнішній вигляд людини, 
але і її мозкова діяльність. При 
неправильному їх балансі ми відчуваємо 
втомленість і нездужання, стаємо 
розсіяними (втрачаємо можливість 
концентруватися).  
Усі продукти, які мають високу 
енергетичну цінність, підвищений вміст 
солі, цукру, жирів і трансжирів, домішок, 
але при цьому не приносять організму 
жодної користі називають джанк-фуд 
(junk-food) – «сміттєва їжа». До цієї 
категорії входить і фаст-фуд. 
Харчування ними призводить до 
розвитку хронічних захворювань: коліту, 
холециститів, гастритів, печії та 
закрепів, ожиріння (цукрова залежність), 
задишки, депресії та ін. [8]. Також 
підвищується ризик розвитку серцево-
судинних захворювань, діабету, деяких 
видів раку  [1].   

За оцінками ВООЗ: 
- за минулі 40 років кількість дітей та 
підлітків шкільного віку з ожирінням 
зросла більш ніж у 10 разів; 
- якщо не оздоровити харчування, то у 
2025р. зайву вагу або ожиріння матиме 
кожен третій дорослий [7]. 

 
Нестача сну (Порушення 

режиму сну) 
 

 
Яким чином 
порушення сну 
впливає на 
психіку?   

 

Нестача сну (менше 7-8 годин на добу) 
призводить до значного зниження 
загального рівня здоров’я та якості життя: 
постійних головних болів, уповільнення 
розумових процесів, зниження 
концентрації уваги, зменшення здатності 
до обробки  інформації. Також 
спостерігаються зниження імунітету, 
погіршення настрою, порушення 
гормональної системи тощо. 
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Коментар: 
Третину життя людина проводить у сні. 
Повноцінний сон визначає загальний 
рівень здоров’я і якість життя. 
Порушення сну закономірно призводить 
до їх значного зниження. За даними 
ВООЗ, близько половини населення 
Землі має ризик виникнення розладів сну. 
Основними порушеннями сну є: 
недостатній сон – менше 7-8 годин на 
добу (13%), неспокійний сон (10%), 
труднощі засипання (6%);  
безсоння (4%). 
Розлади сну призводять до порушення 
його циклів.  
Основні симптоми хронічного 
недосипання – постійні головні болі,  
уповільнення розумових процесів, 
зниження концентрації уваги, зменшення 
здатності до аналізу й 
запам’ятовування інформації. Також 
спостерігаються падіння загального 
рівня здоров’я, зниження імунітету, 
погіршення настрою, зниження 
продуктивності праці. 
Хронічне недосипання призводить до 
порушень гормональної системи 
(пригнічення вироблення гормонів) і 
низки захворювань: нестача інсуліну 
сприяє розвитку діабету; зменшення 
лептину збільшує накопичення жирової 
тканини, посилює потребу в їжі; 
зниження рівня білих тілець крові 
ослаблює здатність імунної системи 
боротися з інфекціями; нестача 
нейромедіаторів посилює депресію і 
агресивність [8]. 

 
Відсутність догляду за 

тілом, волоссям та 
зубами 

 

 

 
Як відсутність 
догляду за тілом 
та порушення 
правил гігієни 
може впливати 
на наш психічний 
стан? 

На забрудненій шкірі виникають 
ураження, що спричиняють суттєвий 
дискомфорт: свербіж, який вводить 
людину у стан сильної роздратованості, 
через що вона втрачає спроможність 
адекватно мислити і сприймати 
навколишнє середовище. Акне, лупа 
породжують дратівливість, депресію, 
порушення сну. Нечищення зубів може 
погіршити психічний стан, адже 
неприємний запах може стати бар’єром у 
спілкуванні з іншими людьми. 
Коментар: 
Людина – цілісний організм. А шкіра є 
найбільшим органом і виконує 
різноманітні функції, зокрема захищає 
тіло від хвороб і потребує пильного 
догляду та гігієни. На поверхні шкіри 
осідає пил; нагромаджуються її відмерлі 
клітини; речовини, що виділяються з 
потом, жир; хвороботворні 
мікроорганізми; яйця глистів тощо. 
Забруднена шкіра не може нормально 
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функціонувати, на ній виникають 
ураження, які спричинюють суттєвий 
дискомфорт людині. Свербіж, 
наприклад, негативно впливає на 
нервові клітини і вводить людину у стан 
сильної роздратованості, через що 
втрачається спроможність адекватно 
мислити і сприймати навколишнє 
середовище. Свербіж, акне, гіпертрихоз 
(лупа) породжують дратівливість, 
депресію, порушення сну [14]. 
Елементарне нечищення зубів може 
призвести до погіршення психічного 
стану, адже неприємний запах може 
стати причиною бар’єрів у спілкуванні з 
іншими людьми, а зубний біль взагалі 
може призвести до втрати розуму [12]. 

Картки з 
позитивними явищами 

Питання, 
подані на 

звороті карток 

Інформація для відповіді / 
коментара фасилітатора_ки 

 
Гімнастика / розминка 

 

 

 
Як фізична 
активність 
впливає на наш 
психічний стан?  

Рухова активність, через м’язову систему, 
покращує стан організму в цілому: 
фізична активність є джерелом 
позитивного емоційного впливу, 
задоволення, всебічного розвитку нашого 
організму. Фізичне тренування прискорює 
процеси відновлення центральної 
нервової системи. підвищують нашу 
розумову здатність: малої інтенсивності – 
на 6 навчальних годин, середньої – до 
кінця навчального дня. 
Коментар: 
Організм людини – єдине ціле, у якому всі 
органи й системи взаємопов’язані 
роботою центральної нервової 
системи. Рухова активність, через 
м’язову систему, покращує стан 
організму в  цілому: це пояснює існування 
поняття «м’язова радість», яке описує 
приємні відчуття від роботи м’язів. 
Тобто фізична активність є джерелом 
емоційного впливу, отримання 
позитивних емоцій, задоволення, 
усебічного розвитку нашого організму 
[17]. Фізичне тренування прискорює 
процеси відновлення центральної 
нервової системи. Також фізичні 
навантаження підвищують нашу 
розумову здатність: малої 
інтенсивності – на 6 навчальних годин, 
середньої – до кінця навчального дня [4]. 

 
Сонячні ванни (похід на 

пляж, тощо) 
 

 
Навіщо приймати 
сонячні ванни та 
дихати свіжим 
повітрям?  

Ультрафіолетові промені прискорюють 
всі реакції нашої шкіри, покращують її 
зовнішній вигляд, мають антисептичну 
дію. При загорянні на піску в організм 
додатково надходить енергія кремнію, яка 
зміцнює серцево-судинну систему, кістки і 
м'язи. Від сонця ми отримуємо вітамін D, 
корисний для кісток, зубів, а також гормон 
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щастя (серотонін). Загальна тривалість 
сонячних ванн має становити 30 – 40 хв. 
на день.  
Коментар: 
Сонце випромінює енергію великого 
спектра частот. Впливаючи на 
людський організм, проникає в усі його 
структури, впливає на всі функції. 
Ультрафіолетові промені прискорюють 
всі реакції нашої шкіри, покращують її 
зовнішній вигляд, мають антисептичну 
дію. Разом із тим, від сонця ми 
отримуємо вітамін D, який корисний для 
кісток, зубів, а також гормон щастя 
(серотонін). Правильне засвоєння 
сонячної енергії та перебування на 
свіжому повітрі сприяє хорошому 
фізичному і психічному самопочуттю, 
збільшенню оптимізму, підвищенню 
працездатності, поліпшенню 
сприйняття і пам'яті, очищенню шкіри, 
нормалізації функцій шлунково-
кишкового тракту, зміцненню волосся і 
нігтів, поліпшенню зору, слуху, 
зникнення носоглоткових розладів, 
зростанню легкості і радості в тілі [5; 
21]. 

 
Активні ігри з друзями  
(футбол, теніс, та ін.) 

 

 

 
Як командні 
спортивні ігри 
впливають на 
наш настрій та 
самопочуття? 

Регулярні активні командні ігри (футбол, 
баскетбол, теніс та ін.) покращують 
фізичний стан, позитивно впливають на 
самооцінку та зменшують стрес. Такі ігри 
розвивають координацію, сприяють 
спільній роботі, вчать "думати на ходу", 
підвищують навички концентрації, 
наполегливості та самодисципліни. Викид 
адреналіну під час участі у командних 
іграх тренує стресостійкість організму. 
Коментар: 
Як і будь-яка фізична 
активність, регулярні командні 
спортивні ігри (футбол, баскетбол, 
теніс та ін.) роблять нас щасливішими 
— ми здоровіше харчуємось, покращуємо 
фізичний стан, позитивно впливаємо на 
самооцінку та зменшуємо стрес. Вони є 
хорошим засобом кардіотренування, що 
покращує аеробні здібності та здоров’я 
серця і судин, допомагає тримати в 
нормі вагу та покращує тонус м'язів, 
позитивно впливає на силу і 
витривалість.  
До того ж, захоплююча фізична 
активність здатна відволікти від 
негативних емоцій: поки ми граємо, ми 
не думаємо про жодні негаразди; а коли 
виграємо, ми радіємо [22]. 
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Регулярні піші 
прогулянки 

 
 
 

 
 

 
А ви знаєте яку 
відстань 
необхідно 
долати кожного 
дня та навіщо? 

Ходьба – найбільш безпечний вид 
фізичної активності та ідеальний спосіб 
"розвантаження" мозку, зменшення 
стресу і тривожності. Вона тренує 
серцево-судинну систему, активізує обмін 
речовин, регулює рівень цукру в крові. 
Щоденні піші прогулянки знижують ризик 
передчасної смерті, допомагають 
контролювати емоції, концентруватися, 
поліпшують психічний стан. Для 
нормального самопочуття людині слід 
робити 10000 кроків на день або 10-ти 
хвилинну інтенсивні прогулянку.  
Коментар: 
Піші прогулянки поступово підвищують 
частоту нашого дихання та серцевих 
скорочень, а отже – тренують серцево-
судинну систему, активізують обмін 
речовин (допомагають підтримувати 
здорову вагу), урегульовують рівень 
цукру в крові. Дослідники стверджують:  

- щоденні 20-ти хвилинні піші 
прогулянки на 30% знижують ризик 
передчасної смерті;   

- 30 хвилин ходьби спалюють близько 
150 калорій; 

- нормалізація дихання під час ходьби 
допомагає нам контролювати   
емоції; 

- концентрація уваги, що відбувається 
під час ходьби та споживання свіжого 
повітря сприяють поліпшенню 
нашого психічного стану і 
спрямовують на конструктивну 
взаємодію [24]. 

 
Вітаміни, фрукти овочі 

 
 

 

 

 
Яким чином 
вітаміни, овочі та 
фрукти 
впливають на 
наш мозок? 

Експериментально з’ясовано, що 
споживання більшої кількості фруктів і 
овочів покращує психічний стан: вітамін В 
(зелень, цільне зерно, бобові та горіхи) 
поліпшує клітинні та метаболічні процеси 
та важливий для роботи мозку. Дефіцит 
вітаміну В виявляють у людей, які 
страждають на депресію. Фрукти, овочі та 
ягоди (ожина, лохина, малина, годжі, 
виноград) містять антиоксиданти, які 
зменшують пошкодження клітин мозку та 
кількість спожитого цукру. 
Коментар: 
Учені проаналізували дані понад 40 
тисяч людей у Великобританії і виявили, 
що споживання більшої кількості 
фруктів і овочів поліпшує наш психічний 
стан: 

- вітамін В (міститься у зелені,  
цільному зерні, бобових та горіхах) 
необхідний для багатьох клітинних 
та метаболічних процесів; він 
важливий для низки хімічних речовин 
нашого мозку. Дефіцит вітаміну В 
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науковці виявляють у людей, які 
страждають на депресію; 

- фрукти, овочі та ягоди (особливо 
ожина, лохина, малина, годжі, 
виноград) містять антиоксиданти, 
що зменшують пошкодження клітин 
мозку і є профілактикою стресу. 

До того ж, вживаючи фрукти ми 
споживаємо набагато меншу кількість 
цукру. А це береже нашу талію тонкою, 
усмішку – широкою, психічний стан – 
чудовим [20]. 

 
Розпорядок дня 

 

 

 
Чому є корисним 
розпорядок дня? 

Розпорядок дня – це чіткий план дій, що 
охоплює всі сфери діяльності. Така 
організація життя допомагає значно 
більше встигати та почувати себе більш 
задоволеним від вчасної реалізації 
життєвих планів. Розпорядок дня 
дозволяє працювати набагато 
продуктивніше, значно менше 
втомлюватися та більше відпочивати. 
Завдяки цьому зростає стресостійкість та 
зміцнюється здоров'я.  
Коментар: 
Ніщо так не стомлює нашу нервову 
систему, як відсутність режиму. І 
навпаки: якщо встановлений життєвий 
ритм протягом дня, тижня, року 
дотримується, він сприяє зміцненню 
здоров'я, підвищенню рівня розумової та 
фізичної працездатності.  
Загалом, розпорядок дня – це чіткий 
план дій, що охоплює усі сфери 
діяльності. На перший погляд, це може 
видатися нудним, але в такого способу 
життя є реальні переваги: 1) можна 
встигати набагато більше; 2) ми 
почуваємо себе більш задоволеними від 
вчасної реалізації життєвих планів. А 
тривале почуття задоволення викликає 
емоційний підйом та почуття щастя.  
Усі зазначені аспекти дуже тісно 
пов’язані: розпорядок дня – це  ніби 
каркас, який підтримує наші життєві 
сили й енергію задля досягнення 
запланованого [8]. 

 
Особиста гігієна 

 

 
Як особиста 
гігієна впливає на 
наш настрій і 
самопочуття? 

Дотримання гігієнічних правил є однією з 
умов, які визначають культуру людини, 
обумовлюють її зовнішній вигляд, якість 
взаємодії з іншими та ступінь 
задоволеності собою. Щоб мати 
привабливий вигляд необхідно доглядати 
за тілом, шкірою, волоссям, нігтями, 
зубами. Особиста гігієна включає кілька 
груп правил: гігієнічний догляд за тілом; 
гігієна одягу та взуття; гігієна житла.  
Коментар: 
Особиста гігієна – це необхідний 
кожному звичний комплекс заходів 
догляду за тілом, який допомагає 
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зберегти здоров’я і приносить відчуття 
задоволення своїм зовнішнім виглядом. 
Зовнішній вигляд для людини в соціумі є 
дуже важливим для встановлення якісної 
взаємодії з іншими. Як говорить народна 
мудрість: «Зустрічають по одягу…», – 
тобто по тому як людина виглядає. І 
щоб мати привабливий вигляд без 
догляду за тілом – шкірою, волоссям, 
нігтями, зубами – не обійтися. 
Почуваючи себе в гармонії з власним 
тілом і навколишнім світом, позбавлені 
побоювань бути неприйнятими до 
спілкування через незадовільну гігієну, 
ми маємо гарний настрій, доброзичливо 
ставимось до інших та задоволені самі 
собою: є менш тривожними і 
дратівливими та більш врівноваженими 
і зконцентрованими на досягненні 
запланованого результату [8]. 

 
5 етап – Заключний 
Необхідно: 

1. Подякувати учасникам і учасницям за те, що вони прийняли участь у 
обговоренні та поділилися своїми знаннями.  

2. Яким би чином не розвивалося обговорення у групі, у підсумку  
фасилітатор_ка робить висновок про те, що ментальне (психічне) 
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здоров’я – це важлива складова здоров’я людини в цілому, і що на нього 
можуть суттєво впливати різні явища та чинники: як негативні, так і 
позитивні.  

3. Повідомити групі, на яку Станцію їй слід переходити далі. 
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7. СТАНЦІЯ 4: «БУЛІНГ:  
ЯК РОЗПІЗНАТИ Й ПОДОЛАТИ» 

 
Стенд станції до початку роботи   Стенд станції в результаті роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ключове повідомлення станції: Булінг є загрозою і для тебе, і для 
суспільства. Булінг неможливо перечекати, його необхідно подолати 
спільними зусиллями 

 

1 етап – Підготовчий 
Обладнання: 

 стенд (банер) Станції  
 десять карток з описом дій / стосунків, які є або не є булінгом  
 дві картки з кейсами – описом ситуацій булінгу 
 три картки із зазначенням осіб, які є відповідальними за булінг в 

освітньому закладі 
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2 етап – Привітання учасників та оголошення мети 
На цьому етапі фасилітатор_ка вітається з групою, представляється і 
повідомляє назву та мету станції:  
 –  Привіт. Мене звуть…, я радий_а вітати вас на станції «БУЛІНГ: ЯК 

РОЗПІЗНАТИ Й ПОДОЛАТИ». На цій Станції ми дізнаємось про те, що таке 
булінг (або інакше – цькування) та які заходи ми можемо здійснити, якщо ми 
потрапили в ситуацію булінгу або стали його свідком. 

 
3 етап – Вступ 

 

Фасилітатор_ка пояснює групі: 
1. Булінг (іншими словами можна сказати – цькування) є порушенням згідно з 

адміністративним кодексом України і за нього передбачена відповідальність 
– показує на перелік покарань на стенді і називає їх. 

Примітка: для інформуванні фасилітатора_ки наводимо дані з 
вітчизняного законодавства, з якими рекомендуємо ознайомитись при 
підготовці до проведення станції на випадок, якщо у групи виникнуть 
додаткові запитання щодо цієї частини Станції. Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)” (2019 р.) визначає:  

 Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які 
полягають у психологічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів 
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої 
чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 
заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, 
– тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

 Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене 
групою осіб або повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення 
штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від сорока до 
шістдесяти годин. 

 Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене 
малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти 
до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на 
батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

 Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене 
малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти 
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до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на 
батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

 Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим 
підрозділам органів Національної поліції України про випадки 
булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою 
накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів 
заробітку"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 5, ст.33). 

Скорочено: особа, яка вчинила булінг, несе адміністративну 
відповідальність: 

– У разі, якщо їй виповнилось 16-ть років: 
 Штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 850 до 3 400 грн.) 
 Громадські роботи від 20 до 60 годин 

– У разі, недосягнення особою 16-ти років, відповідальність несуть її 
батьки, або особи які їх замінюють, а саме: 
  Штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 850 до 3 400 грн.) 
  Громадські роботи від 20 до 60 годин 

2. Якщо ви потрапили в ситуацію булінгу, використовуйте наявні структури 
підтримки (показується відповідний перелік органів підтримки, зазначений 
на стенді / банері Станції). Якщо ви є свідком булінгу, спробуйте 
запропонувати пряму підтримку або інформаційну допомогу. 

3. У ситуації булінгу взаємодіють три сторони: жертва, переслідувач_ка / 
переслідувачі та спостерігач_ка /спостерігачі (показується нижня частина 
стенда / банера).  

4. Булінг  приймає багато різних форм, таких як фізичне, психічне, 
економічне та  сексуальне насильство. 

4 етап – Проведення станції 
1. Практика розпізнавання булінгу: що є і що не є булінгом. 

Важливо: Необхідно нагадати аудиторії значення поняття «булінг». 
Зауважити, що сварка (як крайня форма конфлікту) і булінг – це різні речі: 
булінг завжди містить в собі елементи конфлікту, але не всі конфлікти є 
булінгом. Потрібно ще раз підкреслити, що булінг це СИСТЕМАТИЧНЕ 
(більше 2-х раз) насильницьке діяння.  
Потім фасилітатор_ка пропонує учасникам_цям почергово обрати картки, 
зачитати їх зміст, обговорити в групі та розмістити їх на стенді, визначивши 
чи є описані дії / стосунки булінгом, чи ні а також навести аргументи на 
підтримку своєї думки.  
Учасники_ці обирають і читають картки, спільно обговорюють характер 
наведених у них дій / стосунків та розміщують їх на стенді. 
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Булінг Не булінг 

Постійне штовхання, підніжки, 
бійки, ляпаси, нанесення тілесних 
ушкоджень 

Фізичні ушкодження, спричинені 
випадково (під час змагань, гри 
тощо) 

Тривале поширення образливих 
чуток, ізоляція, ігнорування, 
погрози, образливі жарти 

Емоційна спроба вирішити 
конфлікт, гучні суперечки 

 
Неодноразові крадіжки, 
пошкодження чи знищення одягу та 
інших особистих речей, вимагання 
грошей 

Випадкове псування речей 

Поширення прізвиськ та 
повторювані образи сексуального 
характеру, погрози 

Прийнятні стосунки хлопчиків та 
дівчат 

Постійне цькування за допомогою 
мобільних телефонів або в 
інтернеті 

Спори, словесні перепалки, 
поодинокі образливі коментарі в 
соціальних мережах 

 

 
 

2. Фасилітатор_ка об’єднує учасників і учасниць у 2 групи та видає кожній з 
них кейс, який містить у собі опис ситуації з булінгом. 

Кейс 1: 
Даринка у розпачі. Хлопець, з яким вона зустрічалась цілий рік, сказав, що вони 
більше не пара. Він не лише розірвав їхні стосунки, а й насміхається з неї. 
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Розповідає своїм друзям різні подробиці, а ті насміхаються та чіпляють до неї 
різні прізвиська. Однокласники підхоплюють злі жарти про Дарину. Дівчина 
почувається розчавленою, майже не спить, не може зосередитись на навчанні. 
Вона припинила відвідувати танцювальну студію та майже не спілкується з 
подругами. У школі намагається бути непомітною, тримається так,  щоб ніхто не 
мав змоги заговорити до неї. Я пропонувала правки цього тексту. Не можу 
звірити з фінальною карткою, бо її тут немає. 
 
Кейс 2: 
«Я навчаюсь у старшій школі. Спілкуюсь тільки з однокласниками. Однокласниці 
ж мене не розуміють, насміхаються. Нещодавно я випадково дізналася, що 
дівчата створили бесіду в Фейсбуці, де говорять про мене неправдиві речі.  
Мені неприємно. Дівчата демонстративно ігнорують мене та за очі глузують з 
мене». Я пропонувала правки цього тексту. Не можу звірити з фінальною 
карткою, бо її тут немає. 

 
Учасникам і учасницям дається 2 хвилини, щоб ознайомитись із кейсами, після 
чого фасилітатор_ка пропонує їм ще раз подивитись на картки «БУЛІНГ – НЕ 
БУЛІНГ», що розміщені на стенді / банері Станції, і просить відповісти на 
запитання: 

 Чи є описана ситуація булінгом? 
 Чому ви так вважаєте? 
 До якого типу булінгу (з описаних на картках різновидів) вона відноситься? 
 Які «сторони» є в кожному з наведених кейсів (жертва, переслідувач_ка / 

переслідувачі, спостерігачі)? 
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 Виходячи з наведеного прикладу, яку пораду ви б дали постраждалій 
людині? 

Важливо дотримуватися таймінгу: 1 хвилина відповіді на кожне запитання. 
 
5 етап – Заключний 
Необхідно: 

1. Подякувати учасникам і учасницям за те, що вони прийняли участь у 
обговоренні та поділилися своїми знаннями.  

2. Висловити свої сподівання, що вони стануть поколінням, для якого булінг 
залишиться в минулому, адже (цитується меседж Станції) «Булінг є 
загрозою і для тебе, і для суспільства. Булінг неможливо 
перечекати, його необхідно подолати спільними зусиллями».  

3. Повідомити групі, на яку Станцію їй слід переходити далі. 
 

Інформаційні ресурси: 
1. МОДУЛЬ 1. Булінг (цькування) як явище, його форми та учасники. 

Авторський колектив: Тілікіна Н. В., Гольцберг К. О., Мельниченко А. А. URL : 
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/deps/ps/buling/module1/buling-iak-
iavische.pdf 

2. Що таке булінг. URL : https://dt.ua/SOCIUM/buling-z-shiroko-zakritimi-ochima-
285910_.html 

3. Як інтернет і соцмережі тиснуть на дитячу психіку. URL :  
https://osvitoria.media/experience/yak-internet-i-sotsmerezhi-tysnut-na-dytyachu-
psyhiku/ 

4. 1.1. Основні поняття – визначення цькування, булінгу. URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=fqMCm79P3RY&t=7s 

5. 1.2. Види булінгу. URL : https://www.youtube.com/watch?v=1n67EWIVntI 
6. 1.6. До чого призводить цькування. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=broTe2rq2PA&t=22s 
7. 2.2. Булінг як адміністративне правопорушення. URL :  

https://www.youtube.com/watch?v=r82CLvwZszI&t=2s 
8. School violence and bullying: Global Status Report (англійською мовою). 

URL : 
https://books.google.com.ua/books?id=dXX2DQAAQBAJ&pg=PA21&lpg=PA21&
dq=U-Report/SRSG-VAC&source=bl&ots=UGzW-
fOFTK&sig=ACfU3U1NQvL2qazVD1Iv5se5dRvo5PICWQ&hl=nl&sa=X&ved=2ah
UKEwiLyum1xPTpAhXRl4sKHbKJBNAQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=U-
Report%2FSRSG-VAC&f=false 
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8. СТАНЦІЯ 5: «КОЛО ДОПОМОГИ» 
  Стенд станції до початку роботи  

 

 Стенд станції в результаті роботи 

  

Ключове повідомлення Станції: Знаю як допомогти собі, знаю коли потрібно 
звернутися по допомогу, звертаюся по допомогу. 

1 етап – Підготовчий 
Обладнання: 

 Стенд / банер Станції з базовим малюнком чарівної квітки, навколо якої 
розташовуються три надписи: «знати себе», «прийняти себе», 
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«допомагати собі». Серединка квітки є зображенням усміхненого 
смайлика 

 Три картки з описом життєвих ситуацій, які в процесі проведення Станції 
будуть розташовані у верхній частині стенда / банера між 
намальованими бар’єрами  

 Знімні (на наліпках) картки-«пелюстки» двох кольорів: 10 фіолетових 
«пелюсток», що відповідають внутрішнім ресурсам людини для 
самодопомоги у контексті питання підтримки і покращення психічного 
здоров’я; 10 жовтих «пелюсток», що відповідають зовнішнім ресурсам 
отримання / надання допомоги людині для підтримки і покращення її 
психічного здоров’я 

Важливо: Наявність усіх матеріалів слід перевірити завчасно. Оскільки на цій 
станції передбачено багато візуальних матеріалів, слід подбати, щоб поруч зі 
стендом стояв стілець тощо із заздалегідь розташованими матеріалами (дві 
групи карток-«пелюсток» і три картки з життєвими ситуаціями). 

2 етап – Привітання учасників та оголошення мети 
На цьому етапі фасилітатор_ка вітається з групою, представляється і 

повідомляє назву та мету станції:  
– «Привіт. Мене звуть... Ви подорожуєте по «Mental Trek» і зараз перебуваєте на 
станції «КОЛО ДОПОМОГИ». На цій станції ми розглянемо декілька ситуацій із 
повсякденного життя та спільними зусиллями знайдемо шляхи їх вирішення». 
Після цього фасилітатор_ка повідомляє учасникам мету роботи на Станції. 
Мета: Надати інформацію про внутрішні й зовнішні джерела підтримки та 
покращення ментального здоров’я людини. 

 
3 етап – Пояснення правил / умов роботи на станції 
Зверніть увагу вашої аудиторії на стенд / банер, прокоментуйте малюнок на 
ньому. Дайте учасникам та учасницям кілька секунд, щоб роздивитись візуальні 
матеріали Станції. Надайте аудиторії загальну інформацію про існування 
внутрішніх і зовнішніх джерел підтримки та покращення психічного здоров’я 
людини. 
Повідомте учасників та учасниць, що разом вони будуть добирати шляхи 
допомоги відповідно до запропонованих на Станції життєвих ситуацій: 
учасникам_цям будуть роздані картки із зазначеними на них інструментами / 
ресурсами / джерелами допомоги для підтримки / покращення психічного 
здоров’я. Зміст цих карток учасниці та учасники мають співвіднести із 
запропонованою ситуацією та визначити можливість їх застосування у ній (у разі 
позитивного рішення учасника_ці щодо дієвості певного джерела допомоги, 
картка-«пелюстка» кріпиться навколо смайлика у певному колі). 
 
4 етап – Проведення станції 
Запропонуйте аудиторії розглянути почергово життєві ситуації. Ознайомте 
учасників та учасниць зі змістом першої ситуації, розмістивши відповідну картку 
на стенді та зачитавши її вголос. Роздайте картки-«пелюстки». Надайте групі 2 
хвилини для аналізу змісту ситуації та застосування можливих шляхів підтримки 
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/ допомоги, що відображені на «пелюстках». Запропонуйте учасникам_цям 
почергово озвучити один із можливих інструментів / ресурсів допомоги для 
підтримки / покращення психічного здоров’я людини, яка потрапила в описану 
ситуацію. Попросіть учасниць_ків закріпити певну «пелюстку» на стенді у 
відповідному колі: самодопомоги (внутрішнє коло) чи допомоги (зовнішнє коло).  
Після закінчення обговорення першої ситуації, переходьте до роботи з наступною 
ситуацією за тією ж технологією (картки з ситуаціями залишаються на стенді по 
мірі їх обговорення до кінця роботи групи на Станції). 
Допоміжні запитання до аудиторії для аналізу життєвих ситуацій: 

- Чи зрозумілою є для вас ця ситуація? 
- Чи чули ви про подібні випадки? 
- Якою, на вашу думку, є основна проблема цієї ситуації? 
- Які ризики можливі у подальшому, якщо не докладати зусиль для вирішення 

цієї проблеми? 
- Які рішення ви порадите прийняти у цій ситуації для підтримки / покращення 

психічного здоров’я людини, яка потрапила у неї? 
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Зміст карток з кейсами: 

Ситуація №1. Учень 7-го класу «не встигає» з математики. Знову його оцінка за 
контрольну роботу виявилася незадовільною. Під загрозою оцінка за семестр. 
Учень відчуває себе розгубленим і безпорадним. Він ні з ким не хоче 
спілкуватися. Спроба відволіктися через улюблену комп’ютерну гру настрій йому 
не покращила. 

Ситуація №2. В учениці 11-го класу наближається випускне свято. Цього разу 
нарешті вона буде справжньою красунею з фігурою моделі. Для цього вона 
схудне! Тому вже два тижні дівчина вживає лише огірки та грейпфрути. Але, час 
від часу, вона «зривається» і неконтрольовано наїдається до знемоги. Це 
викликає у неї гостре почуття провини: дівчина в паніці стимулює позиви 
блювання, щоб позбавитися з’їденого. 

Ситуація №3. Учень 9-го класу грає в хокей уже 5 років. Він – воротар хокейної 
команди. Члени його команди переконані: минулий відбірковий матч програний 
ними через те, що саме він пропустив вирішальну шайбу. У зв’язку з цим хлопці 
влаштували йому «розборки», звинувативши у провалі гри. Тренеру про це 
невідомо. Хлопець сумний і пригнічений.  Він повідомив друга, що скаржитися не 
буде, а краще вистрибне з вікна. 

Перелік змісту карток з інструментами / ресурсами самодопомоги для 
підтримки / покращення психічного здоров’я: 

 зайнятись фізичною активністю; 
 зробити дихальні вправи; 
 прийняти водні процедури; 
 зробити самомасаж; 
 почитати веселу книжку; 
 переглянути улюблений фільм; 
 зробити письмовий аналіз проблеми; 
 поспілкуватись з домашнім улюбленцем; 
 зайнятися улюбленою справою; 
 зайнятись медитацією. 

Перелік змісту карток з інструментами / ресурсами зовнішньої 
допомоги для підтримки / покращення психічного здоров’я: 

 коло друзів; 
 родинне коло; 
 психолог / психологиня; 
 масаж; 
 телефони довіри / гарячі телефонні лінії; 
 Клініки, дружні до молоді; 
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 Кризові центри; 
 психотерапевт / психіатр; 
 педагоги / тренери / керівники гуртків; 
 реабілітологи, корекційні педагоги. 

Важливо: у процесі обговорення шляхів покращення психічного здоров’я з 
групою, фасилітатор_ка обов’язково наголошує, що на стенді представлений 
далеко не повний їх перелік. Адже і життєві обставини є набагато 
різноманітнішими, ніж це може представити будь яка схема; і кожна особистість 
є унікальною. Тому для декого, наприклад, у колі внутрішніх ресурсів – шляхів 
самодопомоги – більш актуальними можуть виявитися техніки позитивного 
мислення, співи, здорове харчування, новий для людини вид діяльності тощо.  

5 етап – Заключний 
Необхідно: 
1. Подякувати учасникам і учасницям за те, що вони прийняли участь у 
обговоренні та поділилися своїми знаннями. Підвести підсумки роботи на станції: 
«Ви зрозуміли, що для підтримки та покращення психічного здоров’я існують 
різні шляхи, серед яких саме ви обираєте ті з них, які вважаєте 
найприйнятнішими та доступними: від самодопомоги, допомоги близького 
оточення до допомоги спеціалізованої. Також важливо пам’ятати, що діти, 
яким у певній критичній ситуації не вдалося нормалізувати свій психічний стан, 
можуть думати про суїцид. Зазвичай діти частіше говорять про суїцид з 
друзями, а не з дорослими. Саме тому необхідно бути уважними до таких 
повідомлень: адже, якщо людина повідомляє нам, що у неї болить серце ми 
якнайшвидше звертаємося по лікарську допомогу. Проте, дітям, зазвичай, 
загрожують не інфаркти: на другому місці, після нещасних випадків, серед 
причин дитячої смертності – суїциди. Тому коли приятель / подруга говорить, 
що не хоче жити чи готова_ий себе вбити необхідно терміново повідомити 
дорослих: шкільного психолога, учителя, тренера тощо». 
2. Знову звернути увагу групи на ключове повідомлення Станції: Знаю як 
допомогти собі, знаю коли потрібно звернутися по допомогу, звертаюся по 
допомогу. Висловити сподівання, що аудиторія стала більш обізнаною у тому, як 
допомогти собі, розуміє коли потрібно звертатися по допомогу та зробить це у 
разі потреби. 
3. Повідомити групі, на яку Станцію їй слід переходити далі. 

 

Додаткова інформація для фасилітаторів_ок: 
Вчасно помітити наявність суїцидальних тенденцій, попри відсутність прямого 
звернення людини за розрадою, та запропонувати відповідну кваліфіковану 
допомогу фахівця можливо за такими основними ознаками, як: 

 фрази або думки вголос про бажання померти або вбити себе; 
 розмови про відчуття внутрішньої порожнечі та безнадійності або 

відсутності причин для подальшого життя; 
 створення плану або пошук способу заподіяти собі шкоди (пошук, купівля 

не призначених медикаментозних засобів — найчастіше гіпотензивних 
препаратів або вогнепальної зброї); 
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 розмови про відчуття провини або сорому, про нестерпний біль 
(емоційний чи фізичний); 

 розмови про власну безнадійність чи втрата надії на щастя, успіх 
(вислови про те, що людина відчуває себе «тягарем для інших»); 

 зловживання алкоголем або наркотичними засобами; 
 розмови про жагу до помсти шляхом самогубства; 
 коливання настрою, висловлювання роздумів стосовно сенсу життя та 

власної нікчемності; 
 нестримна жага до екстремальних захоплень; 
 розірвання стосунків із друзями та рідними. 

 
Основними чинниками ризику суїциду є: 
 депресія та інші психічні розлади,  
 хронічний біль,  
 попередня спроба самогубства, сімейна історія психічного розладу або 

зловживання психоактивними речовинами, 
 випадки самогубства в родині,  
 насильство в сімейному колі, зокрема фізичне або сексуальне,  
 нещодавнє звільнення з в’язниці. 

 
У багатьох людей можуть бути наявні деякі з цих чинників ризику, однак вони не 
обов’язково мають вчинити самогубство. Важливо усвідомлювати, що 
суїцидальні дії не є нормальною реакцією на стрес. Думки про самозгубу чи навіть 
дії свідчать про надзвичайний стрес, який потребує невідкладної допомоги з боку 
рідних та друзів, консультації кваліфікованого фахівця та обов’язкових 
терапевтичних втручань. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. «Клініки, дружні до молоді» чекають молодих! URL : 
http://knowledge.org.ua/uk/pidlitkam/kliniki-druzhni-do-molodi-chekayut-
molodih/ 

2. «Психе» означає душа. Чим займаються психологи, психіатри та 
психотерапевти. URL : https://patriotdefence.org/brainteka/psycheya/psixe-
oznachae-dusha.-chim-zajmayutsya-psixologi-psixiatri-ta-
psixoterapevti.html?fbclid=IwAR24kqnI_vdmLZaA7PfhNz9jyxD1WrrvFhvyqAtl
QQcgKxUsL98Q31nIhP8 

3. Самопідтримка, емоційна регуляція та подолання стресу. Вебінар про 
зміст та методи самопідтримки, емоційної регуляції та подолення стресу 
від дивізіону "Стрес та психологічна травма" Національної психологічної 
асоціації. URL : 
https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/videos/217502376220764 

4. Самодопомога при тривожних розладах. Вебінар (Національна 
психологічна асоціація). URL : 
https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/videos/581037729434431 
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9. СТАНЦІЯ: “ЖИВИ, ДИХАЙ, ВІДЧУВАЙ” 
(Принципи самодопомоги під час військових дій) 

 
Стенд до початку роботи Стенд в результаті роботи 

 

 

Ключове повідомлення станції: Застосовуй сам, поділись з оточенням, 
навчи близьких. 
 

1 етап – Підготовчий 
Обладнання: 

● стенд (банер) Станції; 
● три картки з кейсами – описом ситуацій, які могли трапитись під час 

військових дій;  
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● п’ять карток у вигляді смайлів, що ілюструють емоції, які може відчувати 
людина в надзвичайній ситуації;  

● набір карток-хмаринок з інформацією щодо методик самодопомоги, які 
можна використати під час стресової ситуації: «Квадратне дихання», 
«Формула трьох питань», «Сканування тіла», «Струшування пилу», 
«Мокрий пес». 

Наявність цих матеріалів слід перевірити завчасно. Оскільки на цій станції 
передбачено багато візуальних матеріалів, слід подбати, щоб поруч зі 
стендом стояв стілець, тощо, із заздалегідь розташованими матеріалами. 

2 етап – Вітання учасників та оголошення мети 
На цьому етапі фасилітатор_ка вітається з групою, представляється і повідомляє 
назву та мету станції: 
– Привіт. Мене звуть..., я радий_а вітати вас на станції «Живи, дихай, відчувай». 
На цій Станції ми розглянемо ситуації, які можуть трапитись під час військових 
дій та разом дізнаємось які заходи ми можемо здійснити, щоб заспокоїтись та 
допомогти собі та близьким.» 
 
Мета: Учасникам пропонується обговорити різні ситуації, в які може потрапити 
людина під час військових дій, поміркувати, що вона відчуває в цей час, а також 
як людина може заспокоїтись в небезпечній ситуації та допомогти близьким 
психологічно.  
Учасники матимуть змогу висловити своє ставлення до проблеми психологічного 
травмування під час ситуацій, що могли трапитись під час військових дій, та 
здобути знання щодо самодопомоги.  

3 етап – Пояснення правил/умов роботи на станції 
На цьому етапі фасилітатор_ка пояснює учасникам, що зараз вони разом 
обговорюватимуть ситуацію, яка може виникнути під час військових дій: які емоції 
відчуває людина, що з нею відбувається в цей час та які методи самодопомоги 
людина може використовувати. 
Всі ілюстрації фасилітатор_ка розміщує на стенді, у процесі розвитку 
ситуації 

4 етап – Проведення станції 
Фасилітатор_ка запитує думку учасників про те, хто зображений на банері, і про 
кого (хлопця чи дівчину) вони бажають розглянути ситуацію. Після того, як 
учасники оберуть головного героя, фасилітатор_ка пропонує учасникам обрати 
історію, яка трапилась з героєм/ героїнею. Фасилітатор_ка знайомить учасників 
та учасниць зі змістом першої ситуації, розмістивши відповідну картку на стенді 
та зачитавши її вголос. Після чого підліткам пропонується роздивитись емоції, що 
розкладені на стільці та колективно обрати ту (основну), яку в даній ситуації 
відчуває герой/героїня та обґрунтувати чому саме цей смайл було обрано, і чи 
тільки цю емоцію переживає герой. Фасилітатор_ка пропонує учасникам 
закріпити обрану емоцію (емоції) на стенді, після чого - зняти одну з хмаринок з 
методиками, що наліплені на стенді. В залежності від методики, яку відкрили 
учасники та учасниці, фасилітатор_ка розповідає про неї та пропонує разом 
виконати вправу, що описана в обраній методиці. (В залежності від часу, група 
може спробувати й інші методики.) На завершення фасилітатор_ка пропонує 
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зробити останню вправу та «подолати» стрес завдяки методиці «Мокрий пес» або 
«струшування пилу» (якщо вони не були відкриті раніше.   
Пам’ятайте: потрібно, щоб усі учасники групи під час проведення вашої 
станції почувалися якомога комфортніше. 

 
Зміст карток з кейсами: 

 
Ситуація №1. Дівчина Марічка з мамою та молодшим братиком понад 
тиждень перебувала в сховищі на станції метрополітену під час обстрілів її 
міста. Зараз у їх місті відбувається налагодження мирного життя. Але в 
безпеці вона себе не відчуває. Як ви вважаєте які емоції у дівчинки зараз? 

 
Ситуація №2. Брат і сестра Микита та Надія з родичами зараз виїхали до 
Ужгорода, але їх батько служить в ЗСУ, й з ним дуже рідко вдається 
встановити зв’язок. Як ви вважаєте які емоції вони відчувають?  

 
Ситуація №3. Хлопець Сергійко - йому 18 років - навчається зараз у Львові, 
його родина залишилась в Маріуполі. Він постійно відстежує новини з рідного 
міста. Які у нього зараз емоції? 
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Опис карток 

«Емоції» 
Страх 

У кризових ситуаціях, зокрема під час війни, страх 
─ це природня емоція. Нормально відчувати страх 
смерті, болю, поранення, залишитися калікою. 

Але варто зазначити, що є дві схожі емоції, які 
часто плутають – тривога і страх.  

✴ Страх – це те, що ми відчуваємо прямо зараз як 
реакцію на події, що відбуваються, тоді як тривога 
стосується подій у минулому чи майбутньому, які 
ми переносимо на нинішній момент.  

 
Ступор 

Під терміном «ступор», що означає в перекладі з 
латинського «оглушення» або «заціпеніння», 
мається на увазі стан, що супроводжується 
помірним порушенням свідомості, зниженням 
орієнтації в навколишньому оточенні і 
ослабленням реакції на всілякі зовнішні 
подразнення. 

Вираз «впасти в ступор» є досить поширеним у 
побуті, і означає раптову загальмованість, 
дезорієнтацію, пригніченість. 

 
Гнів/ Злість 

 
В той час, коли ситуація для людини змінюється 
(наприклад – в наслідок втрати майна, евакуації, 
та ін.), гнів настає як наслідок усвідомлення цих 
змін. Дратівливість і злість, пошук винних та 
відчуття несправедливості — особливо гострі в 
цей період. 
 
Іноді нам здається, що гніватися це погано. Втім, 
це не завжди так. Гнів — природня реакція в 
ситуації, коли ми відчуваємо загрозу. 
 
Але гнів корисний лише в невеликих дозах, в 
ситуації, коли він змушує людину різко 
відреагувати на проблему і спробувати вирішити 
її. Якщо ж людина дозволить гніву захопити її 
повністю, то ситуація вийде з-під контролю і може 
погіршитись. 

 



 

 67 

Плач 

Коли людині потрібно вижити, вона вимикає емоції 
та навіть частково сенсорне відчуття. Людина не 
до кінця відчуває біль. Але через деякий час у неї 
відбувається процес "розморожування". Вона 
поступово починає перейматися через 
дискомфорт в тілі або нарешті має змогу 
поплакати 
 
Сльози допомагають перенести стресові ситуації 
та згладити їхні наслідки. Після плачу пульс і 
дихання сповільнюються, м'язи тіла приходять в 
розслаблений стан, тиск нормалізується. 
  

Панічна атака/ Істерика 
Панічна атака – це раптовий напад 
неконтрольованого страху, який супроводжується 
погіршенням самопочуття.  

У такі моменти у людини спостерігається сильне 
потовиділення, серцебиття, тремтіння, оніміння, 
їй стає важко дихати.   

Панічну атаку передбачити неможливо. Напад 
сильного страху або тривоги може застати в 
будь-який час і в будь-якому місці. 

Панічні атаки є наслідком тривалого стресу та 
нервової напруги, отже в умовах війни можуть 
траплятися часто.   

Панічна атака розвивається за кілька секунд і може 
тривати близько 20 хвилин. 

Істерику визначають за надмірним збудженням, 
безліччю рухів, емоційно насиченою, швидкою 
мовою, криками та риданнями. 

 

 

 
 

Хмаринки з методиками 
«Квадратне дихання» 

Знайдіть у просторі квадратне або те, що нагадує 
квадрат: вікно будинку, плитку на підлозі, кишеню 
рюкзака, власний ніготь тощо. 
   
Зафіксуйте погляд на одному з кутів квадрата. Далі ви 
робитимете вдих, одночасно рахуючи до чотирьох, 
затримуючи дихання, одночасно рахуючи до чотирьох 
і робитимете видих, одночасно рахуючи до чотирьох. 
 
Промовляйте про себе чітко і ритмічно: РАЗ-ДВА-
ТРИ-ЧОТИРИ.  Тримайте весь фокус уваги лише на 
рахунку та фокусуйте погляд лише на кутах квадрата. 
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Не рухайте головою та шиєю, рухайте тільки очима. 
Це допомагає в перетворенні емоцій.  
  
Перший кут квадрата – погляд фіксує перший кут 
квадрата.  Вдих (раз-два-три-чотири).   
Другий кут квадрата – погляд фіксує другий кут 
квадрата. Затримка дихання (раз-два-три-чотири).   
Третій кут квадрата – погляд фіксує третій кут 
квадрата. Видих (раз-два-три-чотири).   
Четвертий кут квадрата – погляд фіксує четвертий 
кут квадрата.  Затримка дихання (раз-два-три-
чотири).   
Повторювати щонайменше 5 хвилин. 
 

«Формула трьох питань» 
Бажано задавати питання у спокійному стані та не на 
бігу.  Відповідь обов'язково прийде, будьте уважні та 
відверті. 
 
1. Чи можу я зараз зробити щось, щоб допомоги 
собі та вирішити ситуацію, що сталася?  Якщо так, 
то йду і роблю. Якщо ні, то видихаю та переходжу до 
наступного питання. 
 
2. Як я можу зараз себе підтримати?  Що мені зараз 
справді важливо?  Іду та роблю чи прошу про 
допомогу. 
 
3. Як я можу бути корисною своїм близьким 
сьогодні?  Що хорошого я можу зробити для них? 
Іду та роблю.  Навіть якщо це буде просто теплі 
обійми і усмішка цього вже достатньо. 
 
Ця вправа дозволяє подивитися на ситуацію із 
позиції дорослої людини.  Я розумію, я вибираю і я 
роблю. В апатії та тривозі немає дії та немає 
допомоги. 

 

 

«Сканування тіла» 
Універсальна техніка, що допомагає повернути своє 
тіло собі.  
  
Часто при стресі та тривозі ми втрачаємо зв'язок із 
власним тілом, що сприймається психікою як показник 
небезпеки. І це явище не лише посилюватиме стрес, 
а й буде самостійним стресором.  
 
Повернення зв'язку з тілом допомагає зібрати 
розірвану систему «думки-почуття-тіло» і повідомити 
психіці, що ви в порядку, небезпеки немає, ви вижили, 
ви живі.   
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Сядьте зручно, поставивши обидві ноги на підлогу.  
Закрийте очі і зверніть увагу на дихання. Просто 
спостерігайте за своїм подихом «вдих-видих». 
Спрямуйте свій внутрішній погляд на своє тіло. З 
цікавістю спостерігайте за своїм тілом - відзначте його 
становище у просторі, напругу чи розслаблення. 
 
Зробіть стільки глибоких вдихів та видихів, 
скільки знадобиться для того, щоб сфокусуватися 
на своєму тілі.  
  
Сфокусуйтеся на своїх стопах.  Подумки скажіть «це 
мої стопи».  Зверніть увагу на пальці правої ноги та на 
пальці лівої ноги. Утримуйте увагу на кожному пальці, 
промовляючи про себе «це мій перший палець правої 
ноги, це мій другий палець правої ноги» тощо. Потім 
повільно переміщуйте увагу на шкіру стоп, помітьте 
відчуття від дотику до підлоги. Зауважте, чи 
відрізняються відчуття у лівій нозі від відчуттів у 
правій нозі. Дуже добре.   
 
Продовжуйте повільно переміщувати увагу 
вздовж тіла: спочатку кісточки, потім ікри, 
гомілки, коліна.  Промовляйте про себе назви частин 
тіла. Спробуйте запитати себе: «Що я відчуваю в 
цій частині тіла?» Слідкуйте за своїм диханням, 
просто спостерігайте, коли й як дихаєте. Вдих-видих. 
Вдих-видих.  Продовжуйте переміщувати внутрішню 
увагу вище, називаючи частини свого тіла "це моє 
праве стегно, це моє ліве стегно". Спробуйте 
усвідомити відчуття у тих частинах тіла, де зараз 
перебуває ваша увага.  Помічайте будь-які відчуття, 
просто називаючи їх та дозволяючи їм відбуватися.   
 
Повільно переміщайте свою увагу по всіх 
частинах тіла знизу вгору, як би скануючи їх: 
помічайте відчуття, називайте частини тіла. Таз, 
нижня частина живота, живіт, спина, грудна клітка, 
долоні, кисті, передпліччя, плечі, шия, рот, ніс, вуха, 
очі, верхівка голови.   
 
Зауважте всі відчуття, які можете помітити. 
Намагайтеся помічати своє дихання і просто бути там, 
де зараз знаходитесь. Не хвилюйтеся, якщо ваш 
розум відволікається від об'єкта уваги або ви 
починаєте думати про щось інше. М'яко поверніть 
свій розум до частини тіла, якої ви досягли. Вам, 
можливо, доведеться робити це кілька разів. Не 
критикуйте та не оцінюйте це.  Повертайтесь 
думками до процесу цієї важливої практики. 
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Коли ви повністю проскануєте своє тіло, зафіксуйтеся 
якийсь час на своєму подиху і проговоріть кілька разів 
цю фразу: «Я тут. Я жива. Я дихаю. Я маю тіло». 
 

«Мокрий пес» 
Техніка допомагає активізувати тіло та знизити 
інтенсивність неприємних емоцій.  
 
Встаньте на підлогу. Уявіть, що ви наймокріший пес в 
світі. Ви вмієте плавати, стрибати, бігати. Ви тільки-но 
вийшли із води. А ще ви вмієте так гарно 
отряхуватись, що навіть рушник не потрібен.  
 
Починайте отряхуватися. Трясіть ногами, руками, 
тілом, головою. Трусить як слід, щоб не залишилось 
жодної краплі! Можна стрибати, можна відрахувати 
«краплі» спочатку в одну сторону, потім в іншу, можна 
робити це дуже швидко або спочатку швидко, а потім 
все повільніше. Підключайте фантазію та 
імпровізуйте. А якщо у вас виникне бажання 
відтворити якість звуки – не соромтесь, це буде ще 
краще! 
 
Ви зараз не просто зображаєте собаку, а 
допомагаєте активації парасимпатичної 
системи, вивільняєте кортизон й адреналін та 
рухаєтесь великими кроками до повернення собі 
розслаблення та спокою.     
 

 

«Струшування пилу» 
Можна поєднати з технікою «Мокрий пес», а можна 
проводити як самостійну техніку.   
 
Під час стресу нас так сильно переповнюють емоції, 
що часом ми втрачаємо зв'язок із найголовнішою 
опорою – нашим тілом.   
 
Отримавши цю опору, ми повертаємо собі спокій 
та власну силу.   
 
Уявіть, що ви помітили на собі порошинки. Ось вони 
на руках, на ногах. Ще на стегнах, на спині, навіть на 
голові!   
 
Починайте активно струшувати пил.  Використовуйте 
рухи, що поплескують. Плескайте себе з голови до ніг. 
Струшуйте гарненько! Хлопки, різкі погладжування, 
тряска -позбавляємося уявного пилу. І повертаємо 
тілу відчуття, чутливість та силу. 
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5 етап – Заключний 
Необхідно: 

1. Подякувати учасникам і учасницям за те, що вони взяли участь в 
обговоренні та поділилися своїми знаннями. 

2. Висловити свої сподівання, що тепер вони можуть не переживати за 
стресові ситуації, бо зможуть допомогти як собі, так і оточуючим, адже 
(цитується меседж Станції) «Застосовуй сам, поділись з оточенням, 
навчи близьких». 

3. Звернути увагу учасників та учасниць, що надмірне поглинання 
стрічки новин шкодить психічному здоров'ю та самовладанню 
людини 

Інформаційні ресурси: 

1.   Емоції, пов'язані з війною, та емоції під час війни: як допомогти дітям. 
URL: https://psych.fss.muni.cz/ukrajina/doporuceni/children_help_ua 

2. Прийоми психологічної самодопомоги учасникам бойових дій. URL: 
https://shron2.chtyvo.org.ua/Nevidomyi_Avtor/Pryiomy_psykholohichnoi_camodopom
ohy_uchasnykam_boiovykh_dii.pdf?PHPSESSID=cjcsdlch1g44ek9ruvlvsntqt4 

3. Психологічна само- та взаємодопомога військовослужбовцям 
Національної гвардії України в умовах ведення бойових дій [Текст] : посібник 
/ О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько / За заг. ред. проф. І.І. 
Приходька. – Х. : НА НГУ, 2016. – 108 с. URL: 
http://books.ndcnangu.co.ua/knigi/posіjobnik_samodopomoga_2016.pdf 

4. Як підтримати та заспокоїти дитину під час війни. URL: https://eo.gov.ua/yak-
pidtrymaty-ta-zaspokoity-dytynu-pid-chas-viyny/2022/02/28/ 

5.  Керншток-Редль Г. Цілющі історії для дітей : Заспокійливі, утішливі і 
підбадьорливі : творимо самі : [пер. з нім.] / Гельґа Керншток-Редль. — 
Львів : Свічадо, 2010. — 158 с. - 
https://drive.google.com/drive/folders/1aiMmw1kwa5HIduZnmLNusKhOdg5dou9c  

6. Як допомогти дітям пройти крізь виклики війни: поради від дитячого 
психолога. URL: https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/how-to-help-
children-
war/?fbclid=IwAR3ifAfiY4ELaZmlmSckU9Pp40t24tX9OCncmPNToyiXsNdiDysSNAN
FSIY 

7. Діти та війна: навчання технік зцілення [Текст] : / П. Сміт, Е. Дирегров, У. 
Юле / вид: Інститут психічного здоров’я УКУ, 2014. – 98 с. URL:  
https://drive.google.com/drive/folders/1aiMmw1kwa5HIduZnmLNusKhOdg5dou9c  

8. Діти та війна: навчання технік зцілення [Робочий зошит] : / А. Ялінь, Б. 
Льовент, Н. Кайя / вид: Інститут психічного здоров’я УКУ, 2014. – 98 с. URL:  
https://drive.google.com/drive/folders/1aiMmw1kwa5HIduZnmLNusKhOdg5dou9c 



 

 72 

10. ФАСИЛІТУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ВИСТАВКИ 

9.1 Ключові вимоги до фасилітаторів_ок 
Представлені загальні аспекти є ключовими для успішної роботи і досягнення 
мети проведення інтерактивної освітньої виставки. 

Мотивація 

Фасилітатори_ки мають бути мотивовані працювати за методом Мental Тrek, 
проявляти інтерес до учасниць_ків та щиро бажати співпрацювати з ними. 
Зацікавленість фасилітаторів_ок у проекті – ключ до його успіху. 

Відкритість 

Фасилітатори_ки мають бути відкритими та готовими до нового досвіду – повинні 
бути готовими відкрито розмовляти з учасниками на чутливі теми, такі як: 
психічне здоров’я, депресія, суїциди, наркотична/алкогольна та інші види 
залежностей тощо. 

Мова 

Важливо, щоб фасилітатори_ки могли розмовляти з учасниками_цями однією 
мовою, розуміючи сленг аудиторії проте не переходячи на нього, а 
використовуючи загальнозрозумілі для аудиторії поняття й терміни (із 
застосуванням фемінітивів). 

Доступність 

Підготовка фасилітаторів_ок – це ресурсомісткий процес, який потребує часу, 
коштів та енергії усього залученого персоналу. Тому важливо, щоб усі 
фасилітатори_ки це розуміли і були готові присвятити свій час участі у проєкті.  

Фасилітатори_ки мають бути доступними на час проведення інтерактивних 
виставок; вони мають бути готовими подорожувати і на певний час зупинятися в 
місцевості проведення виставки. 

 

9.2. Компетенції фасилітаторів_ок 
Фасилітатори_ки мають володіти: 

Знаннями щодо: 

● цілей та механізмів методу «Mental Trek»; культурного та 
соціального становища та особливостей поведінки цільових груп; 
● змісту вимог, обов’язків та завдань фасилітаторів_ок;  
● засад психологічних та правових питань, які висвітлено в 
інтерактивній освітній виставці.  

Навичками: 

● презентації та ефективної комунікації;  
● викладання за допомогою методики активного навчання; 
● роботи з цільовими групами; 
● роботи з інтерактивним методом «Мental Тrek»; 
● самостійного навчання та самовдосконалення. 

Інформацією про такі процеси: 

● стратегію впровадження методу «Мental Тrek»;  

● планування, проведення, документування, моніторингу та оцінки як 
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окремих заходів інтерактивної виставки, так і методики загалом. 

Такими особистісними якостями, як: 

● відповідальність (таймінг взаємодії, зовнішній вигляд, обов’язки, 
субординація); 
● комунікативність (бути компетентними у спілкуванні, впевненими, 
відкритими, доброзичливими у спілкуванні, вміти зав'язати розмову/діалог); 
● раціональність (уміти доступно, лаконічно, коректно донести інформацію, 
добирати аргументи, наводити приклади з життя); 
● здорове почуття гумору; 
● мобільність (спроможність вчасно й конструктивно реагувати у 
непередбачуваних ситуаціях спілкування); 
● гуманістичність (спілкуватися на рівних, уникати оцінок); 
● толерантність (увага та прийняття до розгляду чужих думок); 
● щирість (бути емоційними, зацікавленими у поставленій меті); 
● креативність (уміти оригінально подати інформацію); 
● тактовність (спроможність коректно вийти із суперечливої ситуації); 
● спостережливість (бути уважними); 
● оптимістичність (налаштованість на позитивний результат, відсутність 
страху невдач); 
● стресостійкість (спроможність публічно працювати в умовах жорсткого 
таймінгу й неповній визначеності умов комунікації). 

 

9.3. Практичні поради для фасилітаторів_ок 
Оволодіти новим навчальним методом, який до того ж може суперечити 
тривалим традиціям навчання цілої когорти професіоналів, непросто. Тим більше 
потрібно докласти зусиль для того, щоб зробити цей метод частиною свого 
мислення та рефлексії. Це можливо лише за умови, що цей новий метод є цілком 
зрозумілим та сприймається внутрішньо. 

Практика показує, що фасилітатори_ки, які погано володіють цим методом, 
намагаються перейти одразу до того, що вони вміють робити найкраще – до 
фронтального викладання, а саме – до лекцій. Але такий підхід є несумісним з 
методом «Mental Trek».  

Механізм роботи за методом інтерактивної виставки «Маршрут Безпеки» 
різновидом якої є  «Mental Trek», розроблявся впродовж декількох років багатьма 
провідними експертами_ками з профілактики негативних суспільних явищ, а його 
ефективність була підтверджена емпірично. Саме тому усі фасилітатори_ки 
мають дотримуватися методики інтерактивності якомога точніше і не 
перетворювати її на зручне та знайоме фронтальне навчання. 

Це є ще однією причиною, чому рекомендовано уважно читати й перечитувати 
покрокові рекомендації щодо проведення станцій у Посібнику для фасилітування 
інтерактивної освітньої виставки «Mental Trek», навіть коли у фасилітаторів_ок за 
плечима великий досвід роботи за методикою Маршруту Безпеки.  

Фасилітатори_ки нерідко намагаються уникати у своїх презентаціях тих 
повідомлень та висловлювань, які культурно та соціально викликають у них 
дискомфорт. Перелік прикладів та опис різних навчальних методик допоможуть 
нагадати, що саме активне та інтерактивне методи навчання значно підвищують 
його результативність. Якщо фасилітатор_ка спроможний_а організувати 
розумовий процес аудиторії таким чином, що вона зможе самостійно робити 
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висновки та аналізувати наслідки, можна з упевненістю прогнозувати, що 
просвітницька інформація врешті-решт знайде свій благодатний ґрунт. 

У таблицях 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 наведено рекомендації для ефективної роботи за 
представленою інтерактивною методикою, які допоможуть краще зрозуміти роль 
та завдання фасилітатора_ки. 

Таблиця 9.3.1. Ставлення до учасників_ць 
 

Що варто робити Чого не варто робити 
Будьте: 
- відкритими (користуйтесь «відкритими» жестами 
та «Ми»-висловлюваннями); 
- доброзичливими (посміхайтесь, бажайте гарної 
та цікавої роботи на Станції, будьте вдячними за 
взаємодію); 
- оптимістичними (проголошуйте оптимістичні 
прогнози стверджувального типу: «Ми з вами 
з’ясуємо…», «Це допоможе нам добирати ресурси 
відновлення стану психічного благополуччя», «Ми 
дізнаємось про …») до всіх учасників_ць 
незалежно від рівня їх обізнаності у проблемі та 
позиції, яку вони відстоюють. 

Не спілкуйтесь з учасниками_цями з 
позиції «учителя, який є істиною в 
останній інстанції», не тисніть на них 
авторитетом (знань, віку, статусу 
фасилітатора_ки). 

Не коментуйте особистість 
учасника_ці («Ви ж розумна людина, 
як таке спало Вам на думку?», «Ви у 
нас сьогодні мовчун, чи як?», «О, Ви у 
цій групі просто гуру з питань 
здорового способу життя!»). 

Уникайте оціночних суджень типу «правильно – 
неправильно», «добре – погано». 

Не критикуйте твердження 
учасників_ць – це створює перепони 
щирому спілкуванню. 

Виявляйте повагу та підтримку як до аудиторії у 
цілому («Дякую, що завітали на Станцію», 
«Спасибі за щирість / оптимізм / роботу»), так і до 
окремих особистостей («Дякую за приклад», 
«Спасибі за допомогу», «Приємно, що Ви такі 
активні», «З Вашою допомогою ми рухаємось до 
наміченої цілі», «Кожен має право на власну 
позицію», «Наш досвід – це найцінніше, що ми 
маємо» тощо), до думки й позиції кожноъ_го з 
учасниць_ків – це прояв їх життєвого досвіду. 

Не розмовляйте директивами, не 
моралізуйте і не проповідуйте («Ви 
маєте робити … і не маєте робити 
…», «Так розумні люди не діють», «Це 
аморально – дражнити людей із 
захворюваннями» тощо). 

Таблиця 9.3.2. Презентація на станціях 

Що варто робити Чого не варто робити 
Максимально використовуйте візуальні 
матеріали (наочність). Не розмовляйте до стенду. 

Стійте з одного боку стенда обличчям до 
учасників_ць, промовляйте до учасників_ць. 

Не перебивайте паузу, коли учасник_ця 
намагається підібрати фрази для 
висловлення своїх думок. 

Підтримуйте зоровий контакт із тими 
учасниками_цями, які до Вас говорять. 

Не читайте «лекції із заданої теми». Ви не 
повинні надати учасникам_цям вичерпну 
інформацію з визначених питань. Ваше 
завдання – змотивувати аудиторію більш 
відповідально ставитися до власного 
психічного здоров’я та підвищити її 
толерантність щодо людей з психічними 
розладами 
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Попросіть учасників_ць стати півколом 
навпроти стенда для того, щоб уся група мала 
змогу бачити візуальні матеріали. 

Не залишайте місця для плутанини та 
неправильного тлумачення інформації, не 
бійтесь виправляти хибні твердження 
учасників_ць, проте робіть це з повагою 
(«Це переконання є досить поширеним у 
нашому з вами суспільстві, проте 
насправді важливо пам’ятати, що…») 

Промовляйте голосно та чітко, так, щоб усі вас 
гарно чули. 

Не «ковтайте» закінчення речень та не 
обривайте їх. 

Мотивуйте сором’язливих учасників_ць 
висловлювати свої думки. Коректно зупиняйте 
тих, хто домінує у груповій дискусії. 
(Наприклад: «Це була гарна відповідь і я бачу, 
що Ви багато знаєте з цього питання, проте 
давайте вислухаємо якомога більше 
думок…»). 

Не змушуйте учасників_ць висловлювати 
свої думки, якщо у них відсутнє бажання 
говорити. 

Спостерігайте, чи учасники_ці ще слідкують 
за процесом: якщо Ваші повідомлення 
підтверджують вербально («так», «угу»…) або 
жестами (кивають), група все ще включена в 
роботу. Якщо ж ні, то Ви маєте знову 
привернути її інтерес (наприклад: «О, 
відповідь на питання, що зараз виникло, 
здивувала мене свого часу»). 

Не обмежуйте свій інтерес лише 
активними учасниками_цями. 

Слідкуйте за часовими межами, дотримуйтесь 
синхронізації роботи з колежанками та 
колегами. 

Не затягуйте закінчення Вашої сесії. 
Не дивіться весь час на годинник та не 
змушуйте учасників_ць відчувати, що в 
них обмаль часу і вони не встигають. 

Після першого сигналу координатора_ки про 
близький час закінчення роботи на Станції (1-
2 хв.) ввічливо переходьте до підведення 
підсумків роботи. 

Не завершуйте сесію передчасно та не 
створюйте «вакуумну паузу». 

Закінчуйте сесію ключовими повідомленнями, 
які учасники_ці мають винести з вашої 
Станції. Наголосіть на важливості таких 
повідомлень. 

Не закінчуйте роботу з групою на Станції 
без підведення підсумків. 

Наприкінці обов’язково подякуйте 
учасникам_цям за плідну роботу та пояснить 
їм, на яку станцію вони переходять. 

Не відмежовуйтесь від комунікації з 
групою доти, поки вона не рушить до нової 
Станції. 

 
9.4. Робота з «важкими» учасниками_цями 

Під час виставки фасилітаторам_кам доводиться працювати з різними 
учасниками_цями, іноді буває досить важко. Фасилітатори_ки мають уміти 
працювати і з такими «некомфортними» учасниками, для того щоб група могла 
отримати від участі у «Mental Trek» якомога більше користі. 

Щоб справлятися з «важкими» співбесідниками, слід виробити декілька власних 
стратегій відповідно до типу таких учасників. Нижче наведені приклади їх умовної 
класифікації та стратегій, якими може скористатись фасилітатор_ка. 
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№ 

Характеристика 
«важких» 

учасників_ць Техніка роботи з «важкими» учасниками_цями 

1) 

Збентежені 
учасники_ці 

Запропонуйте іншим учасникам_цям допомогти прояснити 
запитання. 
Надайте стислу інформацію з питання. 
Зазначте, що учасник_ця знайде додаткові пояснення в 
інформаційних освітніх матеріалах наприкінці виставки. 
Запропонуйте пояснити детальніше після завершення 
виставки. 
Використовуйте зрозумілу мову. 

   

2) 

Ворожі чи агресивні  
учасники_ці 

Тримайте самоконтроль, залишайтеся спокійними. 
Цінуйте будь-який внесок учасників_ць. 
Ігноруйте із доброзичливою посмішкою. 
Використовуйте ввічливу, а не образливу мову. 
Залучіть до дискусії інших учасників_ць. 
Надайте таким учасникам_цям окремі завдання. 
Утримуйтесь від вступу у відверту конфронтацію. 

   

3) 

Учасники_ці-
експерти_ки 

Цінуйте внесок, вислухайте думку та перейдіть до інших 
учасників_ць. 
Апелюйте до їхнього відчуття справедливості та 
відповідальності за інших. 
Надайте таким учасникам_цям окремі завдання. 
Пам’ятайте, що ми всі вчимось. 
Утримуйтесь від спокуси іронізування щодо оцінки рівня 
знань учасника_ці. 

   

4) Балакучі учасники_ці 

Попросіть учасника_цю дати шанс участі й іншим. 
Надайте таким учасникам_цям окремі завдання. 
Нагадайте про правила виставки (колективна співпраця) 
Реагуйте доброзичливо, з посмішкою. 
Попросіть учасника_цю перейти ближче до суті питання. 
Апелюйте до їхнього відчуття справедливості та 
відповідальності за інших. 

   

5) 

Конфліктні ситуації між 
учасниками_цями 

Поважайте думку обох сторін. 
Використайте прийом відволікання: задайте обом 
сторонам запитання у контексті роботи Станції. 
Переривайте, зупиняйте суперечки. 
Дистанціюйте  конфліктуючих учасників_ць (розведіть по 
різні сторони групи). 
Нагадуйте про часові обмеження. 
Якщо відчуваєте, що втратили контроль, попросіть 
координатора_ку допомогти у вирішенні конфлікту. 

   

6) Пасивні учасники_ці 

Створіть комфортну атмосферу. 
Заохочуйте до участі в роботі групи, у тому разі прямим 
звертанням: «Чи можу я Вас попросити прокоментувати 
…?». 
Задавайте прямі прості запитання. 
Запропонуйте, за можливості, міні-винагороду за 
активність / оригінальність / спостережливість тощо. 

   
7) Мотивуйте до участі заохоченням. 
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Учасники_ці з  
завищеною/ 
заниженою  
самооцінкою 

Цінуйте будь-який вклад учасників_ць. 
Стимулюйте до участі. 
Переконуйте, надаючи приклади. 
Запропонуйте пояснити детальніше наприкінці виставки. 
Регулярно до них звертайтесь. 

   

8) 

Учасники_ці, які 
постійно задають 
запитання 

Подякуйте, переадресуйте запитання до інших  
учасників_ць групи. 
Доповнюйте. 
Попросіть надати іншим шанс відповісти. 
Запропонуйте пояснити детальніше наприкінці виставки. 
Нагадайте про часові межі. 
 

   

9) 

Учасники_ці, які 
вважають, що завжди 
мають рацію 

Аргументуйте: наводьте факти та цифри. 

Запропонуйте пояснити детальніше наприкінці виставки. 
   

10) 
Учасники_ці, які 
критикують 

Зазначте, що учасник_ця знайде додаткові пояснення в 
інформаційних освітніх матеріалах наприкінці виставки. 
Зауважте, що навчання потребує часу. 
Приділіть увагу відповіді на запитання. 

 

  

11) 

Учасники_ці, які 
заважають  
проведенню станції 

Попросіть учасників_ців дати Вам можливість гарно 
попрацювати разом з групою. 
Нагадайте про правила виставки. 
Цінуйте будь-який внесок учасників_ць. 
Запропонуйте цій особі індивідуальний статус – хронографа 
– для відслідковування динаміки групи та дотримання 
таймінгу. 

   

12) Домінантні учасники_ці 

Надавайте усім учасникам_цям однаковий час для 
висловлення їхніх думок. 
Нагадайте про участь усіх в обговоренні як умову його 
повноти. 
Запропонуйте вислухати думки інших учасників_ць. 

 
9.5. Вербальне спілкування 

Прийнятна комунікація 

Під час усіх веселощів, ігор та методів інтерактивності фасилітатори_ки мають 
переконатись, що усі повідомлення, приклади, зображення на стендах та 
роздаткових картках є прийнятними для учасників_ць. Якщо щось із 
вищезгаданого ображає або бентежить учасників_ць, вони не зможуть 
зконцентруватися на роботі на Станції, а отже – не зможуть сприйняти, 
проаналізувати та засвоїти важливі повідомлення. 
Пам’ятайте, що фасилітатори_ки виставки «Mental Trek» мають справу з низкою 
делікатних понять. Тому важливо зрозуміти не тільки ті сленгові слова, які 
використовують учасники_ці, а й розмовляти з ними простою мовою, 
застосовуючи прийнятні та зрозумілі терміни. Важливо віднайти нейтральну, 
прийнятну (зокрема, гендерно чутливу) мову, щоб позбавити учасників_ць 
можливого почуття сорому, провини або образи. 
Також будьте спостережливими та звертайте спеціальну увагу на мову 
учасників_ць для того, щоб краще їх зрозуміти. Для цього рекомендується вести 
словник найбільш уживаних сленгових понять за зразком, наведеним нижче. 
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 Поняття 
Прості, зрозумілі назви, які 

мають використовувати 
фасилітатори(-ки) 

Сленг / Діалект / Мова 
учасників 

1 Наявність у 
людини хімічної 
адикції 

Людина з наркотичною / 
алкогольною / тютюновою 
залежністю 

Торчок / Синяк / Куряга 

Техніки постановки запитань 

Відповідно до ситуації можна використовувати різні види запитань. Для того, щоб 
контролювати час та звернути на себе увагу учасниць_ків, фасилітатор_ка може 
використати закриті запитання. Вони можуть допомогти отримати саме ті 
відповіді, які необхідні на даний момент роботи групи на Станції.  
 
Відкриті запитання доречні в ситуаціях, за яких фасилітатор_ка бажає дізнатись 
про думки учасників_ць щодо конкретної ситуації, особливо, коли варто 
заглибитись у питання та виявити справжнє ставлення і досвід аудиторії. 
Фасилітаторам_кам необхідно розуміти важливість правильної постановки 
питань.  
 
Використовуючи правильні запитання, можна передбачити, яку відповідь 
дадуть учасники_ці. Адже відповіді, які вони надають, залежать від того, які 
запитання і яким чином будуть поставлені. 
Зазвичай, фасилітатор_ка не отримає бажаної відповіді, якщо задаватиме 
риторичні, альтернативні запитання або запитання-підказки. Ці види запитань 
знижують активність учасників та роблять тему монотоннішою і менш цікавою. 
 

Закриті 
запитання 

Відкриті 
запитання 

Альтернативні 
запитання 

Два 
запитання в 

одному 

Риторичні 
запитання або 

запитання-
підказки 

Запитання, які 
передбачають 
односкладну 
відповідь: 
«так», «ні», 
цифри, вік, 
колір, дати 
тощо. 
 

Запитання, які 
передбачають 
розгорнуту 
відповідь 

Запитання, які 
передбачають вибір 
одного із 
запропонованих 
варіантів 

Запитання, які 
складаються з 
двох частин 

Запитання, які в 
собі вже містять 
відповідь 

Скільки? Хто? 
Як часто? 

Як? Яким чином? 
Що? «Розкажіть, 
будь ласка, про…»  
«Чи можете Ви 
пояснити, як...?»  
«Що ви відчуваєте 
стосовно…?»  
«Що ви ще можете 
додати?» 
«Якою є ваша 
думка з 
приводу...?» 

«Чи ви хотіли б 
детальніше про це 
поговорити, чи ми 
можемо перейти до 
наступного 
запитання?» 

«Що ви 
думаєте про… 
та чи вважаєте 
ви, що….?» 

«Ви 
полюбляєте… 
чи….?» 
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Дослідницькі запитання: 

Дослідження проблеми допомагає отримати додаткову інформацію та краще 
зрозуміти те, що вже було сказано. Це сприяє поглибленню дискусії та 
виокремленню найголовнішого. 
Без дослідницьких запитань навіть активна дискусія може зав'язнути навколо 
загальних та очікуваних коментарів і відповідей. Одна з найбільших переваг цього 
типу запитань – можливість отримати значно більше, ніж проста відповідь. Такі 
запитання дають змогу пожвавити та оновити обговорення. 

Як ставити дослідницькі запитання? 

● Витримайте паузу, очікуючи на відповідь. 
● Повторіть те, що сказала людина. 
● Повторіть те, що сказала людина у формі запитання: «…, чи не так?» 
● Попросіть людину пояснити свою позицію. 
● Використовуйте техніку звернення до третіх осіб: «Що, на вашу думку, можуть 

відчувати інші щодо цього?» 
● Використовуйте відкриті запитання: «Як?», «Яким чином?», «Що?» тощо. 

Ось деякі приклади дослідницьких запитань: 
1. Будь ласка, наведіть приклад…?  
2. Яким чином ви можете …?  
3. Що ви думаєте про…?  
4. Що ви відчуваєте стосовно…?  
5. Поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі під…?  
6. Що ми можемо зробити для того, щоб…?  
7. Що б ви порадили…?  та ін.  
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11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
ІНТЕРАКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВИСТАВКИ  

«Mental Trek» 

10.1. Інструменти моніторингу та оцінки виставки 
Перед тим, як розпочинати виставку, важливо проводити спільні зустрічі з усіма 
фасилітаторами_ками, щоб підготовитись до проведення заходу. Попередньо 
необхідно зібрати та проаналізувати інформацію щодо місцевості, у якій 
фасилітатори_ки будуть працювати, про установу, на базі якої буде проводитись 
інтерактивна виставка. Потрібно дізнатися, яким буде вік майбутніх учасників_ць, 
яким є рівень їх попередніх знань з питань психічного здоров’я. 

Дуже важливо збирати та аналізувати дані, які вказують на результати проведеної 
сесії. Саме тому команда фасилітаторів_рок має бути залучена до збору даних про 
проведений захід згідно з розробленими формами для моніторингу та оцінки.  

Наприкінці кожної проведеної інтерактивної освітньої виставки команда 
фасилітаторів_ок також повинна оцінити якість реалізації своїх презентацій та 
результати співпраці. Слід визначити, у яких умовах відбувалася виставка, якою була 
атмосфера та якими були особливості цільової групи. Після кожної проведеної 
виставки одразу ж необхідно заповнити відповідні форми з оцінки і моніторингу та 
проаналізувати отримані результати, обмінятися враженнями й ідеями, обов’язково 
зафіксувати усі важливі коментарі та висновки.  

Також, час від часу, варто проводити анкетування учасників_ць виставки не лише 
одразу після проведення заходи, а й через три місяці з метою оцінки стійкості 
досягнутого ефекту. 

 

Перелік доступних інструментів для моніторингу та 
оцінки ефективності виставки (див. додатки): 

1. Перелік ключових етапів проведення інтерактивної виставки.  

2.  Форма для моніторингу проведення виставки. 

3. Форма для самоконтролю фасилітаторів_ок. 

4. Анкета для учасників_ць.  
 

Моніторинг — це форма організації, збору, системного обліку та аналізу інформації про 
організацію і результати діяльності для ефективного вирішення завдань управління її 
якістю. 
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10.2.  Додаток 1. Перелік ключових етапів проведення 
виставки 

Цей список буде в нагоді координатору і фасилітаторам_кам для самоконтролю правильності 
проведення виставки.  

Кроки проведення виставки 
Так/Ні/ 
Частково Коментарі 

1. Координатор_ка зустрічає та вітає учасників_ць і 
гостей інтерактивної виставки   
2. Координатор_ка  надає інформацію про виставку 
та чіткі інструкції щодо роботи. Проводить вхідне 
анкетування учасників_ць   
3. Координатор_ка / фасилітатори_ки швидко та 
ефективно розподіляють учасників_ць на 6, приблизно 
рівних за кількістю, груп   
4. Координатор_ка  та фасилітатори_ки 
направляють та допомагають учасникам_цям 
переходити із однієї станції на іншу   
5. Візуальні матеріали правильно розміщені на 
дошках кожної зі станцій   
6. Матеріали для кожної зі станцій зберігаються у 
належному стані   
7. Координатор_ка  забезпечує супровід гостей 
виставки, знайомить їх із кожною станцією   
8. Координатор_ка  та фасилітатори_ки слідкують 
за часом та вкладаються у відведений термін   
9. Фасилітатори_ки кожної зі станцій проводять 
презентації відповідно до вимог Посібника для 
фасилітування    
10. По закінченні виставки серед учасників_ць 
проводиться вихідне анкетування   
11. Координатор_ка  та фасилітатори_ки дякують 
учасникам_цям і гостям за участь у виставці та 
прощаються з ними   
12. Координатор_ка  та фасилітатори_ки збирають 
інформацію про проведену інтерактивну виставку   
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10.3. Додаток 2. Форма для моніторингу проведення 
виставки 

Дата: _______________________ Час: _______________ 

Назва 
організації:_________________________________________________________ 

Назва партнерської 
установи:__________________________________________________________ 

Місце проведення:__________________________________________________  

Кількість учасників:________                                Кількість учасниць.:_________ 

Вік учасників_ць: _______________  

Загальна кількість осіб цієї вікової категорії у закладі:_________, 

із них: Чол.:_______Жін.:______ 

 

ПІП фасилітатора_ки: 
_________________________________________________________________ 

 

Назва Станції: 

___________________________________________________________________ 

ПІП координатора_ки: _______________________________________________ 

Будь ласка, оцініть роботу інтерактивної освітньої виставки «Mental Trek» відповідно до шкали: 
5=Відмінно, 4=Добре, 3=Задовільно, 2=Незадовільно, 1=Погано  

За потреби надайте відповідні коментарі. 

Перевірка роботи фасилітаторів_ок Оцінка Коментарі 
1. Презентації фасилітатора_ки відповідають 
вимогам Посібника для фасилітування   
2. Фасилітатор_ка передає учасникам_цям 
ключові повідомлення станції   
3. Фасилітатор_ка володіє знаннями з теми 
Станції   
4. Фасилітатор_ка використовує зрозумілу, 
прийнятну мову, яка відповідає рівню учасників_ць   
5. Фасилітатор_ка підтримує зоровий контакт з 
учасниками_цями та правильно використовує мову 
тіла   
6. Учасники_ці беруть активну участь у дискусіях 
та залучені до роботи Станцій   
7. Фасилітатор_ка вкладається у відведені часові 
рамки   
8. Фасилітатор_ка володіє ситуацією з роботою 
групи на Станції   
9. Фасилітатор_ка працює командно: співпрацює 
з колегами та колежанками   
10. Фасилітатор_ка користується гендерно-
чутливою термінологієюю   
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Будь ласка, зазначте стан дотримання процедури проведення інтерактивної освітньої 
виставки: «Так» означає, що відповідний пункт плану повністю виконується, «Ні» – пункт плану 
не виконується, «Частково» – пункт плану виконується не повністю або неналежним чином. За 
потреби, надайте відповідні коментарі. 

Перевірка дотримання процедури 
проведення 

Так/Ні/ 
Частково Коментарі 

1. Координатор_ка зустрічає та вітає 
учасників_ць та гостей інтерактивної виставки   
2. Координатор_ка надає інформацію про 
виставку та чіткі інструкції щодо її роботи; 
проводить вхідне анкетування    
3. Координатор_ка / фасилітатори_ка 
швидко та ефективно розподіляють учасників_ць  
на 6, приблизно рівних за кількістю, груп   
4. Координатор_ка та фасилітатори_ка 
направляють та допомагають учасникам_цям 
переходити з однієї Станції на наступну   
5. Візуальні матеріали правильно розміщені 
на дошках кожної зі Станцій   
6. Матеріали для кожної зі Станцій 
зберігаються у належному стані   
7. Координатор_ка забезпечує супровід 
гостей виставки, знайомить їх із кожною Станцією   
8. По закінченні виставки серед учасників_ць 
проводиться анкетування   
9. Координатор_ка та фасилітатори_ка 
дякують учасникам_цям і гостям за участь у 
виставці та прощаються з ними   
10. Координатор_ка та фасилітатори_ка 
збирають інформацію про проведену 
інтерактивну виставку   
 
ПІП та підпис особи, яка проводила моніторинг:_________________ 
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10.4. Додаток 3. Форма для самоконтролю  
фасилітаторів_ок 

Будь ласка, оцініть свою презентацію під час «Mental Trek» відповідно до шкали: 5=Відмінно,   
4=Добре,   3=Задовільно.   2=Незадовільно.   1=Погано.  
За необхідності надайте відповідні коментарі 

 
ПІП фасилітатора_ки:________________________________________________ 
Назва станції:______________________________________________________ 

Дата:___________________ 
 

 Оцінка Коментарі 

1. Моя презентація була добре структурована   
2. Моя презентація відповідала вимогам 
Посібника для фасилітування   
3. Я володію знаннями з теми психічного 
здоров’я   
4. Я надаю учасникам_цям правдиву та 
коректну інформацію   

5. Я розмовляю чітко та голосно   
6. Моя мова є зрозумілою та відповідає рівню 
учасників_ць   
7. Я надаю учасникам_цям чіткі та зрозумілі 
інструкції   
8. Учасники_ці відчувають себе залученими 
до роботи, проявляють інтерес та активність   
9. Я  заохочую учасників_ць задавати 
запитання   
10. Я надаю достатні відповіді на запитання 
учасників_ць   
11. Я контролю ситуацію з учасниками_цями 
та роботу групи на Станції   
12. Я слідкую за часом та вкладаюсь у 
відведені часові рамки   
13. Я слідкую та правильно використовую 
наданий простір   

14. Я почуваюся впевнено та спокійно   
15. Я підтримую атмосферу доброзичливості, 
партнерства, толерантності, оптимізму   
16. Я підтримую зоровий контакт із 
учасниками_цями та правильно використовую 
мову тіла   

 
 
Підпис фасилітатора_ки _______________________ 
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10.5. Додаток 4. Анкета для учасників_ць 

Перед заповненням просимо уважно читати всі пояснення 
● Заповни, будь ласка, анкету нашого опитувальника: прочитай уважно запитання і відміть 
відповіді, які вважаєш правильними.  
● Ми проводимо опитування, щоб дізнатися, що саме підлітки та молодь в Україні знають 
про психічне здоров’я. 
● Твоя участь в опитуванні є анонімною і конфіденційною. Нам цікаві лише загальні 
висновки про рівень знань та користь від проведення виставки. Ми гарантуємо, що твоя особиста 
інформація не розкривається і не публікується. 
● Просимо тебе заповнювати анкету самостійно, без участі інших осіб.  
Дякуємо! 
 
 A. Код анкети. 
● Нам потрібен унікальний код анкети для того, щоб зрозуміти, чи вплинула виставка 
«Mental Trek» на рівень твоїх знань про психічне здоров’я. Ми пропонуємо створити код з 
інформації, яку ти гарантовано пам’ятаєш ;-) 

Перша літера 
твого прізвища 

Перша літера 
твого повного 

імені 

Перша літера, як 
тебе по-батькові 

День твого 
народження: 

2 цифри 

[_____] [_____] [_____] [_____] 
 
1. Зазнач, будь ласка, твою стать: [_____] чоловіча [_____] жіноча 
2. Скільки тобі виповнилось повних років [_________] ? 
3. У якому населеному пункті ти живеш? 
а) село 
б) поселення міського типу 
в) місто 

4. Чи вважаєш ти достатнім свій рівень знань щодо феномену психічного здоров’я? 
а) Так 
б) Ні 
в) Важко сказати 

5. Що таке психічне благополуччя?  
а) стан людини, за якого її ніщо не тривожить 
б) переважання позитивних емоцій, позитивна самомотивація, наявність тісних міжособистісних 
стосунків, включеність у життєдіяльність 
в) стан людини, за якого вона постійно почуває себе щасливою 
г) не знаю 
д) не чув про таке 

6. Якими є причини виникнення психічних розладів? 
а) бідність 
б) низький рівень освіти 
в) генетична схильність 
г) вплив хімічних речовин та сполук 
д) залежності (наркотична, тютюнова, інтернет тощо) 
е) стреси 
ж) недосипання 
з) насильство (у тому разі булінг) та дискримінація 
і) усе перелічене вище 
к) жодна з відповідей не є правильною 
и) інше (зазнач, будь ласка)_____________________________________________ 

7. Що, з наведених нижче дій, є булінгом? 
а) фізичні ушкодження, спричинені випадково (під час змагань, гри тощо) 
б) систематичні крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей певної 
особи, вимагання у неї грошей 
в) неодноразове цькування за допомогою мобільних телефонів або в інтернеті (непристойні 
фото/відео, «групи ненависті» тощо) 
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г) емоційна спроба вирішити спонтанний конфлікт, гучні суперечки 
д) зумисне поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, образливі жарти 
е) неодноразові штовхання, підніжки, бійки, ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень 
ж) випадкові суперечки, словесні перепалки, поодинокі образливі коментарі в соціальних 
мережах 
з) псування речей іншої людини через необережність 
і) постійне «навішування» прізвиськ, нанесення образ та висловлення погроз сексуального 
характеру. 

8. Оціни ймовірність свого потрапляння в ситуацію булінгу: 
а) це не може трапитися зі мною 
б) це може трапитись з будь-ким 

9. Хто може надати допому людині у разі виникнення напруженої психо-емоційної ситуації? 
а) близькі родичі (батьки, сестри, брати та інші) 
б) друзі  
в) учителі, тренери 
г) психологи, психотерапевти, психіатри 
д) усі перелічені вище відповіді вірні, 
е) усі перелічені вище варіанти невірні 
 
10. Оціни ризики погіршення психічного здоров’я в наведених нижче  ситуаціях? 

 
 

Зміст ситуації 
 
 

не
м
ає 

не
зн
ач
ни
й 

зн
ач
ни
й  

ви
со
ки
й 

1. Нерегулярне харчування / вживання «сміттєвої їжі» (junk-food, fust-food)     

2. Наявність хімічних залежностей (алкогольна, наркотична, тютюнова)     
3. Відмова від активного способу життя     
4. Недотримання розпорядку дня, у тому разі – режиму сну     
5. Наявність інтернет / комп’ютерної залежності      
6. Незадовільна особиста гігієна     
7. Наявність ігрової залежності     
8. Перебування у статусі «жертви» булінгу     

 
11. Оціни імовірність свого звернення по допомогу до психолога / психотерапевта / психіатра у разі 

виникнення у тебе проблем з психічним здоров’ям: 
 
а) не буду звертатися, адже нормальні люди до таких спеціалістів не ходять 
б) можливо і звернусь, якщо буду себе надто погано почувати 
в) скоріш за все, звернусь на умовах анонімності 
г) скоріш за все, звернусь 
д) обов’язково звернусь: вчасне кваліфіковане втручання підвищує ефективність допомоги 
 

12. Чи можуть люди з психічними розладами навчатись і працювати?  
а) Так  
б) Ні 

 
13. Що потрібно робити для підтримки стану психічного благополуччя? 

а) ________________________________________________________________________ 
б) ________________________________________________________________________  
в) ________________________________________________________________________ 

14.  Чи знайомі тобі інструменти самодопомоги, які треба використовувати під час військових дій? 
а) Так  
б) Ні 

15.  Наведи приклад принаймні одного інструмента самодопомоги під час військових дій? 
 ________________________________________________________________________ 

 
 

Дякуємо тобі за участь! 
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ГЛОСАРІЙ 
Абстинéнція (лат. аbstinens, abstinentis – «той, що стримується»; «прихильник 
утримання від чого-небудь», найчастіше від вживання спиртних напоїв) – особливий 
психічний і соматичний стан, що виникає внаслідок припинення вживання алкоголю або 
наркотиків. Абстинентний стан (синдром відміни) за МКХ–10 визначається як група 
ознак, що виникають при повному припиненні втечі у штучну реальність після 
неодноразового, зазвичай тривалого та / або глибокого занурення в дану реальність. 
Початок і перебіг синдрому відміни обмежені в часі і відповідають того різновиду 
штучної реальності, яку людина використовувала для ухилення від свого життя перед 
стриманістю. Синдром відміни полегшується наступною втечею у штучну реальність //  
Клінічна психологія. Словник-довідник. Автор-укладач Матейко Н. М. – 2015 р. URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 
Агорафобія – непереборний страх відвідувати місця, які може бути важко або 
незручно покинути у разі непередбачуваних обставин (натовп, громадські місця, ліфти 
тощо) // Орос М. М., Яцинін Р. Ю. Генералізований тривожний розлад. URL: 
https://neuronews.com.ua/ua/archive/2019/5%28106%29/pages-47-53/generalizovaniy-trivozhniy-
rozlad#gsc.tab=0 

 
Агресивність – у психології (від лат. agressio – напад) – багатозначний термін: 
1) Ситуативний стан, що характеризується афективними спалахами гніву та 
імпульсивними проявами поведінки, спрямованими на об’єкт фрустрації, що став 
причиною конфлікту. Агресивність як стан має такі складники: 
а) когнітивний, що забезпечує орієнтування суб’єкта в ситуації; 
б) емоційний, що виявляється в емоційних станах суб’єкта (гнів, ворожість тощо); 
в) вольовий, що забезпечує агресивно налаштованому суб’єкту досягнення його мети. 
2) Риса особистості, що спричиняє відносно стабільну схильність до агресії. 
Агресивність, як риса особистості, може зумовлюватися несприятливим соціальним 
досвідом, вродженими диспозиціями, психопатологією тощо // Крайніков Е. В. Агресивність 
(психологія) / Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/  

 
Агре́сія – у психології – зумовлена переживанням фрустрації ворожа поведінка 
стосовно іншої особи або групи осіб. Агресію розглядають або як інстинкт, або як 
наслідок фрустрації, або як соціальне научіння // Крайніков Е. В. Агресія (психологія) / Велика 
українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/ 
 
Адреналін (епінефрин) – виділяється у випадках сильного збудження: коли людині 
лячно чи вона лютує, чи захоплена азартом перемоги. Адреналін посилює увагу, 
розширює зіниці, підвищує рівень глюкози в крові, змушує жирову тканину 
розщеплювати жири а також прискорює серцебиття, звужує судини внутрішніх органів, 
розширює судини м’язів та обличчя, дихальні шляхи. Саме тому адреналін вводять при 
зупинці серця чи анафілактичному шоці, а так звані “вибухові тренування” і боротьба – 
такі ефективні для схуднення. Адреналін може діяти і як нейромедіатор, тобто від 
клітини до клітини, так і як гормон, тобто речовина, що поширюється кровотоком і має 
системну дію // Адреналін, ендорфіни та інші нейромедіатори: що це і як працює. URL:  
https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue 
 
Акне (вугрова хвороба або вульгарні вугрі) – розповсюджене ураження сально-
волосяного фолікула внаслідок різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. Акне 
починаються в ранньому пубертатному віці, у дівчаток дещо раніше (10-13 років), ніж у 
хлопчиків (14-15 років). У віці від 12 до 24 років у 85% осіб розвивається вугрова 
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хвороба. У віковій категорії старші 25 років захворювання зустрічається у 11% осіб. 
Після 44 років захворювання може тривати у 12% жінок та 3% чоловіків. Згідно зі 
статистичними даними, майже у 20% осіб розвиваються важкі форми акне, а в кожного 
четвертого з них – спотворюючі рубці, які разом з гіперпігментацією (явища постакне) 
представляють серйозну медико-психологічну проблему через соціальну 
дезадаптацію  хворих. Водночас лише 20% осіб з акне звертаються до лікаря за 
професійною медичною допомогою // Акне. Ошивалова О. О.  URL : http://clinic.gov.ua/?p=4018 

 
Альцгéймера хвороба (сенíльна демéнція Альцгéймерівського типу) – один з 
різновидів деменції, що уражає одного з 20 людей віком понад 65 років. Названа іменем 
німецького психіатра і невролога Алоїза Альцгеймера. Існують різновиди цієї хвороби, 
які також уражають людей молодшого віку. Ураження «сірої речовини» мозку 
призводить до втрати пам'яті характеризується прогресуючою деменцією, 
психотичними розладами й атрофічним процесом, переважно у скроневих і тім'яних 
частках кори великого мозку. Перші прояви хвороби – поглиблення порушень пам'яті. 
Цей період триває від кількох місяців до 4 років. Хворі усвідомлюють такі зміни й тяжко 
переживають з приводу порушення інтелекту. Можуть бути коливання щодо вияву 
амнестичного синдрому і пожвавлення пам'яті за рахунок відтворення картин 
минулого. Поступово порушується предметна орієнтація і втрачаються накопичені 
знання (знижується рівень суджень), що призводить до повної інтелектуальної 
безпорадності. Мова стає все менш зрозумілою. Розлади афективності 
супроводжуються тривогою, дратливістю, іноді – веселощами, психомоторним 
збудженням. Судомні й безсудомні епілептоформні напади спостерыгаються у 30 % 
хворих. Повільність рухів поступово перетворюється на нездатність до 
автоматизованих дій. Хворі розучуються вставати, сидіти, ходити. Часто лежать, не 
змінюючи пози. Середня тривалість життя такого хворого – 8 років (від 1 до 20 років) // 
Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 
125 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

Амнезії – розлади пам’яті у вигляді порушення здатності запам'ятовувати, зберігати і 
відтворювати інформацію // Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С. Основи 
психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник. ― К. : НДЦ 
ГП ЗСУ, 2018. ― 310 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/ 710955/1/ПОСІБНИК_НДЦ_2018.pdf  

Амнезія фіксаційна (нездатність запам’ятовувати поточні події) – втрата 
спроможності запам’ятовувати поточні події // Фармакологічна енциклопедія. URL : 
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/725/pam-yat 

 
Амфетамін,  метаамфітамін  (скор. від альфаметилфенилетиламин) – психоактивна 
речовина, стимулятор центральної нервової системи, структурно схожий з 
адреналіном та норадреналіном. Їх призначають для підвищення працездатності, 
зняття втоми. За фармакологічним ефектом близькі до адреналіну. Зумовлюють викид 
в організмі дофаміну. Через 10-15 хв. після введення підвищується настрій, з'являється 
бажання працювати, зникає сон. У разі передозування спостерігаються балакучість, 
стереотипія, непосидючість, тремор, тахікардія, інколи – фрагментарні маячні ідеї 
ставлення та переслідування, ілюзії й марення (переважно слухові). За хронічного 
вживання зникає сон, і хворі намагаються його нормалізувати за допомогою 
медикаментів // Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: 
Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 
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Анорексія (грец. Α – «без-», «не-»; ὄρεξις – «позив до їжі») – синдром, що полягає у 
повній відсутності апетиту при об'єктивній потребі організму в харчуванні, який 
супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекцій, хвороб травної системи, 
зокрема паразитарних інфекцій, а також виникає через низку психологічних причин. 
Анорексія може призводити до білково-енергетичної недостатності // Типові види залежної 
поведінки. Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний посібник до курсу за вибором «Основи 
адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія 
/ О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL:  
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf  

Апáтія (гр. απάθεια – букв. «безпристрастність», «незворушність») – порушення 
емоційно-вольової сфери, що полягає у відсутності бажань, зниженні емоцій, почуттів, 
втраті зацікавленості в усьому. Психічний стан, який характеризується відсутністю 
життєвого тонусу, млявістю, пасивністю, байдужістю до оточення та навколишнього, 
ослабленням спонукань та інтересів, емоційним отупінням. Спостерігається при 
органічних ураженнях головного мозку, особливо лобної локалізації. Належить до 
основних симптомів шизофренії. Може бути короткочасною (при психогенії) та 
довготривалою // Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: 
Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 
Артроз (arthrosis – зчленування) (остеоартроз) – хронічне прогресуюче незапальне 
захворювання оболонок суглобів різної етіології, яке характеризується дегенерацією 
суглобового хряща, структурними змінами субхондральної кістки і скупченням рідини 
всередині суглобу. Артроз – найпоширеніша (6,43%) патологія суглобів, корелює з 
віком і досягає максимальних показників (13,9%) у осіб віком старше 45 років. Атроз 
виникає внаслідок взаємодії безлічі генетичних і середовищних факторів // 
Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2881/artroz 

 
Аутизм (гр. autos – сам; аутизм – занурення в себе) – вроджене психічне 
захворювання, що характеризується втратою контакту хворого з реальністю і відхідом 
у себе, у світ внутрішніх переживань, нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім 
світом та появою у зв’язку з цим порушення соціалізації. Хворий типово уникає 
спілкування, порушення повсякденного розпорядку та стереотипів виявляється для 
нього трагедією, проте інтелект аутиста знижений далеко не завжди, часто 
виявляються так звані «острівці знання» – області, у яких здібності хворого досягають 
нормального або навіть геніального рівня. Спроби проникнути в його внутрішній світ 
рідко закінчуються успіхом. Іноді хворі підтримують лише формальний контакт, 
розмовляючи на теми, не пов'язані з їхньою особистістю проте одразу ж ухиляються 
від співбесіди, якщо питання стосується їхнього здоров'я, особистих планів і намірів // 
Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 
125 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 

Афект – надто сильний і відносно короткочасний за тривалістю психоемоційний стан 
особистості /лють, жах, відчай, екстаз/, під час якого знижується ступінь самовладання: 
дії та вчинки здійснюються за особливою емоційною логікою, а не за логікою розуму. 
Афект фіксується в свідомості людини. Сліди пережитих афектів можуть 
актуалізуватися при певних умовах, посилюватися; проявляється ефект накопичення 
А. з наступною їх розрядкою, іноді ще в гостріших формах. Патологічна форма афекта 
робить людину неосудною // Психологічний словник. Авт.-уклад. В. В. Синявський, О. П. 
Сергєєнкова / За ред. Н. А. Побірченко. URL : 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf 
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Афéкт патологíчний (лат. аffectus – «пристрасть», «душевне хвилювання») – 
короткочасна бурхлива емоційна реакція, що виникає внаслідок психотравмуючих 
переживань і характеризується розладом свідомості. Має характер окресленого в часі 
нападу. Виникає при епілепсії, травматичному ураженні головного мозку, психопатії, 
під впливом різноманітних несприятливих чинників (алкогольне сп'яніння, психічна 
травма, перевтома). Подразник незначної сили спричинює таку емоційну реакцію, що 
хворий стає здатним до руйнівних та агресивних дій. Виникає раптово, триває від 
кількох секунд до кількох хвилин (рідше годин) і закінчується глибоким сном з 
подальшою повною або частковою амнезією. Патологічний афект відзначається 
потьмаренням свідомості, є за своєю сутністю психотичним станом  //  Клінічна психологія. 
Словник-довідник. Автор-укладач Матейко Н. М., 2015 р. URL :  http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 

Афективний стан – проявляється в постійно наростаючому емоційному напруженні; є 
динамічним і яскраво вираженим, завжди має певне завершення. Може закінчитися 
задоволенням, коли несподівана подія або очікувана неприємна розмова закінчилася 
щасливо. У надзвичайно конфліктній ситуації афективний стан нерідко завершується 
сильним спалахом – афектом // Джигун Л. М. Основи психології та педагогіки. URL : 
https://lubbook.org/book_535_glava_40_6.3._Afektivnijj_stan_ta_afekt.html 

 

Ацетилхолін — це головний нейромедіатор навчання, мислення та пам’яті. Якщо він 
діє на м’язи, то викликає скорочення. Нестача ацетилхоліну проявляється як 
дратівливість, нездатність зібратися думками і м'язова слабкість, а при хворобі 
Альцгеймера загибель нейронів, що виділяли ацетилхолін, проявляється як провали в 
пам’яті. На рецептори ацетилхоліну в мозку діє нікотин, а на його рецептори в м’язах 
— отрута кураре та мускарин (отрута мухомору). Ботуліністичний токсин не дає 
ацетилхоліну виділятися, тому відповідний м’яз, до якого йшов нерв, не скорочується 
– саме таким чином ботокс запобігає мімічним зморшкам. Для утворення ацетилхоліну 
потрібен вітамін В1. Він є у висівках, яловичині і свинині, стручковій квасолі і зеленому 
горошку, сочевиці, кукурудзі, горіхах і насінні, і щоб спожити його достатньо, слід 
справді їсти щодня все із цього переліку. І не вживати спиртного, бо алкоголь 
перешкоджає засвоєнню вітаміну В1 в кишківнику.   Брак вітаміну В1 та проблеми із 
синтезом ацетилхоліну бувають в людей, що їдять забагато білого рису, білого хліба, 
солодощів. Інший компонент утворення ацетилхоліну — це речовина холін. Міститься 
в печінці, яйцях, цвітній та брюсельскій капусті, устрицях і буряковому листі // Адреналін, 
ендорфіни та інші нейромедіатори: що це і як працює. URL : https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-
endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue  

Біполярний розлад (біполярний афективний розлад — БАР) — психічний розлад, 
раніше відомий як маніакально-депресивний психоз. Під БАР розуміють комплексний 
афективний психічний розлад, який включає повторні маніакальні (гіпоманіакальні), 
депресивні, змішані афективні епізоди. Усі пацієнти з БАР мають певну історію 
повторюваних епізодів патологічних станів настрою, що характеризуються 
маніакальними або депресивними симптомами, які періодично змінюються відносно 
нормального настрою (еутимії) // Біполярний розлад: діагностика і терапія. Лекція для лікарів 
первинної ланки медичної допомоги. Марценковський І. А., Марценковська І. І., Український медичний 
часопис. URL : https://www.umj.com.ua/article/124363/bipolyarnij-rozlad-diagnostika-i-terapiya-lektsiya-dlya-
likariv-pervinnoyi-lanki-medichnoyi-dopomogi  
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Благополуччя – стан комфорту, здоров’я або щастя // Измерение показателей и постановка 
целевых ориентиров в области благополучия: инициатива Европейского регионального бюро ВОЗ. 
URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/195511/e96732r.pdf?ua=1 

 

Булімія (від грец. Βοῦς – «бик» і λῑμός – «голод»; також вовчий голод, кінорексія) – 
розлад харчової поведінки, для якого характерні три основні ознаки: 1) переїдання 
(тобто безконтрольне споживання їжі у великій кількості); 2) регулярне застосування 
методів, покликаних впливати на масу тіла і фігуру (очищення шлунково-кишкового 
тракту, стимулювання у себе блювоти, зловживання проносними, суворе дотримання 
дієти або голодування, виснажливі фізичні вправи); 3) зайва залежність самооцінки від 
фігури і маси тіла. Булімія зустрічається при деяких захворюваннях центральної 
нервової системи, ендокринної системи, психічних розладів. Багатьма фахівцями вона 
визнається різновидом самоушкодження // Типові види залежної поведінки. Клініка, діагностика, 
лікування : навчально-методичний посібник до курсу за вибором «Основи адиктології» для студентів I 
та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія / О. М. Чулков, А. З. 
Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL :  
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 

 

Булінг (цькування) – діяння учасників освітнього процесу, які полягають у 
психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 
застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої 
чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному 
здоров’ю потерпілого. Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність 
(повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва 
булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є 
заподіяння психічної та / або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, 
підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та / або спричинення соціальної 
ізоляції потерпілого // Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 

Вербалізація емоцій – процес словесного опису людиною своїх емоційних 
переживань і станів // Трунов Д. Г. Уровни вербализации эмоционального опыта. Вестник Пермского 
университета. Философия. Психология. Социология. Пермь, 2013. № 1. с. 102–107., С. 102. 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я, (англ. - World Health Organization, 
WHO) 

 

Гама-аміномасляна кислота (ГАМК) – головний гальмівний нейромедіатор мозку. 
Вона гасить збудження нейронів, і коли її достатньо, людина зосереджена і спокійна. У 
людей із розладами тривожності та посттравматичним синдромом виявляють менший 
рівень ГАМК чи рецепторів цього нейромедіатору. Утворення ГАМК порушено при 
епілепсії та хворобі Гантінгтона. Крім цього, ГАМК бере участь в контролі рухів. 
Бензодіазепени (транквілізатори) та алкоголь є агоністами ГАМК, тобто імітують її 
дію. ГАМК погано долає гематоенцефалічний бар’єр. Це означає, що навіть якщо 
вживати її в таблетках, як пропонують виробники БАДів, вона не потрапить до мозку. 
Натомість, є обхідний шлях — споживати достатньо вітаміну В6 та напої, що 
підвищують її утворення нейронами: чай (він містить амінокислоту теанін), відвари чи 
екстракти меліси, ромашки, хмелю, валеріани // Адреналін, ендорфіни та інші нейромедіатори: 
що це і як працює. URL : https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-
i-jak-pracjue 
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Гастрит – запальне захворювання слизової оболонки шлунка // Словник медичних 
термінів. URL : https://pidruchniki.com/2015082666091/meditsina/slovnik_medichnih_terminiv 

 
Гігієна особиста – включає в себе широке коло питань, пов'язаних із раціональним 
розпорядком дня, доглядом за тілом, відмовою від шкідливих звичок, з гігієною одежі і 
взуття. Знання правил та вимог особистої гігієни обов'язкове кожній людині, їхнє 
виконання має не лише індивідуальне, але й соціальне значення, адже нехтування 
ними може призвести до розповсюдження захворювань у колективі. Особиста гігієна 
передбачає ведення здорового способу життя, основами якого є: розпорядок дня з 
раціональним чергуванням праці та відпочинку з використанням фізичних вправ; гігієна 
сну; гігієна тіла; гігієна одягу;  гігієна взуття; відмова від шкідливих звичок // Курс лекцій з 
фізичного виховання. URL : https://pidruchniki.com/92447/pedagogika/osobista_suspilna_gigiyena 

 
Гіпертензія внутрішньочерепна – симптомокоплекс, що зумовлений підвищенням 
тиску ліквора (черепно-мозкової рідини): головний біль, часто нападами; 
запаморочення; блювання; порушення свідомості різного ступеню вираженості; 
застійний диск зорового нерва, почасти з порушенням зору // Большой энциклопедический 
словарь медицинских терминов: более 100 тысяч терминов. Под ред. Э. Г. Улумбекова. М., 2013 
(російською мовою). URL : 
https://books.google.com.ua/books/about/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B
9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B
8%D1%87.html?id=dNaFUcI6rn0C&redir_esc=y 

 
Гіпоманія (mania levis, mania mitis) – м'яка форма манії, що включає в ослабленій 
формі прояви останньої. Гіпоманіакальними синдром, подібно до класичної манії, 
визначається підвищеним, гіпертимічним афектом, іноді з рисами ейфорії (безтурботне 
задовільнення, безтурботність, пасивне розчулення), прискоренням когнітивних 
процесів з підвищеною балакучістю, дратівливістю, рухливістю, скороченням часу 
нічного сну. Гіпоманія, зазвичай, суб'єктивно сприймається як стан природного 
приємного підйому. Критичне ставлення до розладу суб'єктивно ускладнено: ознаки 
підйому, нехарактерні для хворого поза цим періодом, частіше помітні лише для його 
оточення // Тиганов А. С. Эндогенные психические заболевания. URL : 
http://www.psychiatry.ru/lib/54/book/29/chapter/64 

 

Геймінг (від англ. gaming disorder – ігровий розлад, ігроманія) – психічний розлад, 
що включений до Нової Міжнародної класифікації хвороб, яка набере чинності з 
1 січня 2022 року. У ній Ігровий розлад стоятиме відразу після залежності від азартних 
ігор. Серед описаних симптомів ігроманії – часті та тривалі ігрові сесії. Загалом, для 
гравця геймінг стає життєвим пріоритетом, заради якого він готовий пожертвувати 
іншими справами. Така поведінка викликає «значне порушення в особистих, сімейних, 
соціальних, освітніх, професійних або інших важливих областях функціонування». 
Людина прагне «продовження ігрової діяльності, незважаючи на виникнення 
негативних наслідків» // ВООЗ офіційно визнала ігровий розлад хворобою. URL : 
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2708402-vooz-oficijno-viznala-igrovij-rozlad-hvorobou.html 

 

Гемблінг (від англ. gambling) – гра, у якій виграш повністю або значною мірою залежить 
не від мистецтва граючих, а від випадку // Типові види залежної поведінки. Клініка, діагностика, 
лікування : навчально-методичний посібник до курсу за вибором «Основи адиктології» для студентів I 
та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія / О. М. Чулков, А. З. 
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Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 

 

Генералізований тривожний розлад (ГТР) –  надмірне відчуття тривоги, що триває 
щонайменше 6 місяців, стосовно щоденних проблем, є непропорційним до жодного 
можливого ризику та зумовлює страждання чи порушення працездатності. 
Хвилювання не обмежується особливостями іншого психічного розладу, не 
спричинене зловживанням психоактивними речовинами або соматичною патологією. 
Часті симптоми – надмірне напруження м'язів, дратівливість, проблеми зі сном та 
хронічна втома // Яковлева Н. Ю. Психологічні особливості тривожних розладів у хворих на 
отосклероз. Дис. … к. псих.н. Київ, 2020. – С. 64 URL : http://psychology-naes-
ua.institute/files/pdf/dissertaciya_yakovleva_1582024893.pdf 

 

Глутамат – нейромедіатор, який відповідає за збудження в нервовій системі, без 
глутамату неможливі навчання та запам’ятовування. 60—90% нейронів мозку 
спілкуються за допомогою глутамату.  Крім цього, він залучений у розвиток нових 
нервових зв’язків — так звану нейропластичність. Із глутамату утворюється гама-
аміномасляна кислота (ГАМК). Антогоністом глутамату є наркотик фенциклидін, а 
також алкоголь. При професійному вигоранні стає забагато серотоніну та глутамату, і 
замало дофаміну та ГАМК. Порушення балансу глутамат / ГАМК відбувається при 
тривожних розладах, хворобі Альцгеймера, інсульті, шизофренії, спектрі аутичних 
порушень та обсцесивно—компульсивному розладі. Глутамат нам знайомий як 
харчова добавка. Не слід хвилюватися, що його може бути забагато в їжі: він не 
потрапляє з крові в мозок // Адреналін, ендорфіни та інші нейромедіатори: що це і як працює. URL 
:  https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue 

 

Гомогенна група – група, що є однорідною за основними ознаками. Найбільше 
значення має гомогенність тренінгової групи щодо психологічних проблем і віку. 
Групам з коротким курсом занять, а також тим групам, чиєю функцією є емоційна 
підтримка, показана велика гомогенність (схожість між учасниками)  // Соціологія. 
Підручник. URL : 
https://pidruchniki.com/90418/sotsiologiya/geterogennist_gomogennist_grupi_treningu_sposobi_formuvannya 

 

Деменція (лат. – dementia) – стійке порушення когнітивних функцій у результаті 
органічного ураження мозку. Частота деменції збільшується з віком: від 2% – у віці до 
65 років, до 20% - у хворих 80 років і старше. Деменція – процес розпаду інтелекту 
внаслідок психічних захворювань: стійке зниження пізнавальної діяльності людини, 
прогресуючий перебіг, порушення поведінки та збіднення морально-етичного ядра 
особистості. Деменція лакунарна (парціальна, часткова) виявляється частковими 
дефектами інтелекту внаслідок зниження пам'яті. Людина стає малоздатною до 
операцій мислення (обмежуються асоціативні зв'язки, що призводить до недостатності 
кмітливості; спостерігається емоційна нестійкість, зниження працездатності), але 
певною мірою зберігаються професійні навички. Лакунарна деменція буває при 
судинних захворюваннях, черепно-мозковій травмі, сифілітичному ураженні головного 
мозку та ін. Деменція тотальна (глобальна, дифузна) виявляється зниженням усіх 
форм пізнавальної діяльності: втрачається здатність користуватися операціями 
мислення, критично оцінювати свій стан, вчинки, а також навколишній світ. 
Відбувається загальне (глобальне) зниження розумової діяльності із розпадом ядра 
особистості. Глибоко порушується пам'ять на поточні та минулі події. Нерідко 
спостерігається ейфорія. Хворий не здатний до цілеспрямованої діяльності, потребує 
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догляду й нагляду. Тотальна деменція розвивається при старечому недоумстві, 
прогресивному паралічі, хворобах Альцгеймера, Піка та ін. // Матейко Н. М. Клінічна 
психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL : 
http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 
 
Депресія – захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) 
почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, 
а також не може робити повсякденні справи. За данними ВООЗ депресією страждає 
близько 300 млн людей по всьому світі. Психотерапія або медикаментозне лікування, 
а найкраще – поєднання обох видів допомоги, сприяють одужанню. В Україні депресія 
є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів. Симптоми депресії: 
пригнічення, втрата інтересу, неможливість відчувати радість, зменшення життєвої 
енергії, пасивність, тривога, сонливість або безсоння, низька концентрація, втрата 
апетиту, низька самооцінка, відчуття провини чи відчаю, думки про самогубство. 
Депресивні стани часто потребують саме медикаментозного лікування, і порада 
“опануй в себе, у тебе ж усе гаразд” нікому допомогти не може // Депресія: серйозніше, ніж 
ми звикли думати. URL : https://moz.gov.ua/article/health/depresija-serjoznishe-nizh-mi-zvikli-dumati 

  
Джанк-фуд (junk-food) або «їжа-сміття» – в перекладі з англійської означає «сміттєва 
їжа». До джанк-фуду сьогодні відносять усі продукти, які мають високу енергетичну 
цінність, підвищений вміст солі, цукру, жирів і добавок, але при цьому не приносять 
організму ніякої користі. Такі харчові продукти витримують тривале зберігання без 
спеціальних умов, дрібно розфасовані і спеціально створені для їжі «на ходу». Проте з 
часом таке харчування призводить до розвитку хронічних захворювань: коліту, 
холециститів, гастритів, печії та запорів, ожиріння, задишки, депресії та ін. Смачні 
картопляні чіпси, пишні гамбургери і апетитна смажена курочка з ресторанів швидкого 
харчування, білий шоколад, шоколадні батончики, кава «три в одному», супи швидкого 
приготування, солоні горішки, «хімічні» сухарики з різноманітними смаками, кола, пепсі 
та інші солодкі газовані напої ‒ це неповний перелік продуктів, що мають високу 
калорійність, але при цьому низьку поживність і які вже 40 років іменують «джанк-
фудом» // Горобей М. П. Загальна теорія здоров’я : навчальний посібник / М. П. Горобей, 
О. В. Осадчий. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – C. 52-53. URL : https://zdorovya.stu.cn.ua/wp-
content/uploads/Загальна-теорія-здоров’я.pdf 

 
Діабет (лат. diabetes = грец. diabaino — «проходити крізь») – патологічний стан, що 
характеризується виділенням великої кількості сечі і деяких хімічних речовин, що 
утворюються в організмі в процесі обміну. Термін «діабет» входить до назви низки 
захворювань, які а ні етіологічно, а ні патогенетично не пов’язані між собою, але при 
яких вода або інші хімічні речовини виводяться з сечею у великій кількості. 
Найважливішими клінічними формами є діабет цукровий, діабет нецукровий і діабет 
нирковий // Фармацевтична енциклопедія. URL : 
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2524/diabet 

 

Дистрес – це стрес, який шкодить організму (на відміну від еустреса – корисного 
стресу). Симптоми дистресу: часті хвороби, ослаблення імунної системи організму; 
розлад статевої функції; головний біль, шлункові болі, виразкові хвороби; погіршення 
сну; втрата апетиту або, навпаки, обжерливість; зміна переваг в їжі: якщо раніше, 
наприклад, багато гострого або солодкого не хотілося – то у стані стресу навпаки: 
хочеться і багато. А також – підвищена збудливість: частіше хочеться дратуватися, 
злитися, сердитися, безпричинно сміятися. Найчастіше дистрес викликається 
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тривалими і / або сильними негативними впливами на організм. Також частою 
причиною дистресу є не погане життя навколо, а негативне ставлення до подій, 
переживання страху, гніву, люті. Сама по собі тривала негативна емоція – це вже 
стресовий фактор. А якщо вона накладається ще й на стресовий фактор іззовні – 
утворюється подвійний негативний стрес // Дистрес. Як позбутися від стресу? URL : 
http://psychologis.com.ua/distress._kak_izbavitsya_ot_stressa_vop_zn_.htm 

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 
проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 
іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно 
від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 
самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь // Закон 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7.12.2017, зі змінами. 
Редакція від 01.01.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 
 

Дофамін (допамін) – нейромедіатор, який може відповідати як за задоволення, 
самозаохочення до певної діяльності (наприклад, спорту, куріння, споживання кави), 
очікування щастя, асоціативне навчання, прагнення новизни, рух, прийняття рішень, 
адекватне сприйняття дійсності чи бажання певних речей, харчову і сексуальну 
поведінку, так і за волоцюзтво («ген волоцюги»), адже зумовлює активну пошукову 
діяльність, мандри та схильність до наркотичних залежностей і випадкових зв’язків.  У 
мозку є декілька ділянок, у яких діє дофамін, і подекуди їх ефекти протилежні. При 
посттравматичному порушенні загальний рівень дофаміну зростає, а серотоніну стає 
менше. Порушення роботи “дофамінових прошивок” мозку відбувається при хворобі 
Паркінсона, синдромі дефіциту уваги, шизофренії, залежностях, у тому числі від 
азартних ігор та алкоголю. Дофамін – прекрасний приклад того, як один нейромедіатор 
може по-різному діяти в різних ділянках мозку за різних обставин та на різних людей // 
Адреналін, ендорфіни та інші нейромедіатори: що це і як працює. URL : 
https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue 

 
Ейфорія (древньогр. εὐφορία – «плодовитість»; εὖ – «добре», φορέω – «несу»; 
буквально – те, що добре несеться) – позитивно забарвлений афект чи емоція. 
Відчувається як раптове відчуття щастя, захвату. Стан піднесеного настрою, що не 
відповідає ситуації, стан безпричинного щастя з відтінком безтурботності, пасивності, 
блаженства в поєднанні з підвищеним самопочуттям та браком активності. Під час 
ейфорії спостерігається мімічне і пантомімічне пожвавлення, психомоторне 
збудження. Ейфорія найчастіше спостерігається у стані алкогольного та наркотичного 
сп'яніння, під впливом хронічних інтоксикацій, при органічних психозах. На відміну від 
манії, для їй не притаманні прискорення мислення та підвищена рухливість. У 
патологічних випадках цей стан може містити манію величі, маніакальні рівні 
активності. Незважаючи на різноманітні зміни психіки, які виникають при сп’янінні від 
різних наркотичних засобів, ейфорія є тим сильнішою, чим більше проявляються такі 
ознаки, як некерованість психічної діяльності, дисоціація (розпад) психічної діяльності, 
глибинність відчуттів  // Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: 
Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 
Економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів 
чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи 
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піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 
заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 
правопорушення економічного характеру // Закон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» від 7.12.2017, зі змінами. Редакція від 01.01.2020. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 

 
Ендорфіни – загальна назва для нейромедіаторів, що викликають відчуття 
задоволення і знеболення. Структурно вони нагадують опіати, тому трактуються як 
“внутрішні морфіни”. Відповідно, рецептори ендорфінів називаються опіатними. 
Ендорфіни виділяються у процесі улюбленої справи, у тому разі кавування, занять у 
тренажерному залі, споживання делікатесів тощо // Адреналін, ендорфіни та інші 
нейромедіатори: що це і як працює. URL : https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-
nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue  
 

Задишка –  підвищення частоти дихальних рухів, що супроводжується суб’єктивним 
відчуттям нестачі повітря. У патогенезі З. основне значення мають гіпоксія (нестача 
кисню) і гіперкапнія, що виникають унаслідок різних причин і зумовлюють порушення 
функцій дихального центру, локалізованого в довгастому мозку. Задишка може бути 
фізіологічною (при інтенсивному фізичному навантаженні, сильному психоемоційному 
стресі, внаслідок зниження процентного вмісту кисню у повітрі в умовах високогір’я); 
патологічною (при захворюваннях серцево-судинної, дихальної системи, при 
захворюваннях крові. Також задишка може бути зумовлена інтоксикацією через пряме 
пригнічення дихального центру токсичними продуктами чи недоокисненими 
продуктами обміну // Фармацевтична енциклопедія. URL : 
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1540/zadishka#:~:text=ЗАДИШКА%20—
%20підвищення%20частоти%20дихальних%20рухів,центру%2C%20локалізованого%20в%20довгастом
у%20мозку. 

 
Зале́жність (поведінкова адикція) – стан свідомості людини, що характеризується 
прихильністю до певної діяльності, нездатністю самостійно її припинити. Адиктивна 
поведінка пов'язана з бажанням людини піти з реального життя шляхом зміни стану 
своєї свідомості. Вивченням цього явища займаються аддиктологія, клінічна психологія 
і соціологія. Є прийнятні суспільством форми адикції (духовні практики, медитації, 
закоханість, творчість, трудоголізм, інтернет-залежність, шопоголізм, екстремальний 
спорт, переїдання) а також соціально небезпечні (токсикоманія, наркозалежність, 
клептоманія та інші). Будь-яка залежність свідчить про те, що у людини відбуваються 
зміни свідомості, що проявляється і у її поведінці. Залежність поділяють на фізіологічну 
та психічну, тому що психічно-емоційна, хімічна, фізична природа залежності має 
комплексні складові. У широкому сенсі, цього значення залежність – це стан, що 
відчувається людиною як нав’язлива потреба в певній діяльності. Види залежностей: 
алкогольна, тютюнова, наркотична, харчова, ігрова, інтернет залежність та ін. // Типові 
види залежної поведінки. Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний посібник до курсу за 
вибором «Основи адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна 
справа», «Педіатрія / О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 

 
Залежність алкогольна (раніше – алкоголізм) — хронічне психічне захворювання, 
різновид залежності (токсикоманії), що характеризується пристрастю до алкоголю 
(етилового спирту), з психічною і фізичною залежністю від нього. Вона 
характеризується втратою контролю над кількістю випитого алкоголю, зростанням 
толерантності до алкоголю (наростання доз спиртного, потрібних для досягнення 
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задоволення), абстинентним синдромом, токсичним ураженням органів, а також 
провалами пам'яті на окремі події, що відбувалися в період сп'яніння. Металкогольні 
психози — це психічні розлади, зумовлені хронічною алкогольною інтоксикацією. 
Відомо кілька типів алкогольних психозів: алкогольний делірій («біла гарячка»), 
алкогольна депресія, алкогольний галюциноз, алкогольні маревні психози // Типові види 
залежної поведінки. Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний посібник до курсу за 
вибором «Основи адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна 
справа», «Педіатрія / О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. с 131 с. URL : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 
Головними нозологічними формами, які спричинили в Україні, протягом 2000-2017рр., 
смерть за V класом хвороб «Розлади психіки та поведінки» є алкогольні психози та 
алкоголізм. Смертність унаслідок вживання алкоголю, складала 73,0% від усіх смертей 
цього класу // Чемерис Н. М. Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої моделі профілактики 
вживання психоактивних речовин студентською молоддю. – Дис. … к.мед.н. – Ужгород, 2019. URL : 
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/22259 

 
Залежність наркотична – різновид залежності (токсикоманії), нав'язлива потреба у 
використанні звичної наркотичної речовини, що супроводжується зростанням 
толерантності і вираженими фізіологічними і психологічними симптомами. Зростання 
толерантності означає звикання до все більших і більших доз // Типові види залежної 
поведінки. Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний посібник до курсу за вибором «Основи 
адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія 
/ О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 

 
Залежність тютюнова (нікотинізм, тютюнопаління, табакоркуріння тощо) – 
різновид залежності (інгаляційної токсикоманії). У характеристиці синдромів 
нікотинізму все те, що характерно для будь-якої з токсікоманій, незалежно від способу 
введення токсичної речовини (бензинової, ефедринової, кофеїнової, лікарської і т. п.), 
а також і для інших наркологічних захворювань – алкоголізму, наркоманії. Різниця лише 
в тому, що при курінні в якості психоактивної речовини, до якої сформувався 
хворобливий потяг і хронічна залежність, тут виступає нікотин. Спеціалістами доведено 
що зменшення тривалості життя людей в Україні, поряд з іншими причинами і 
факторами, суттєво залежить від масового табакокуріння, що представляє собою 
реальну загрозу здоров'ю націі і є, таким чином, соціально небезпечним // Типові види 
залежної поведінки. Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний посібник до курсу за 
вибором «Основи адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна 
справа», «Педіатрія / О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. UR  : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 

 
Здорове харчування – щоденне споживання адекватної кількості калорій за рахунок 
збалансованого набору переважно здорових продуктів. Здорове харчування значно 
зменшує ризик серцево-судинних захворювань, діабету та раку, тобто – найбільш 
небезпечних захворювань для українців // Рекомендації МОЗ України щодо здорового 
харчування дорослих. 08.12.2017 р. URL : 
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/01122017_Basic_Recommendations-1.pdf  
Неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі. 
Більше ніж куріння, високий тиск та будь-який інший фактор ризику. Кожна п’ята смерть 
у світі трапляється саме через те, що люди не їдять здорову їжу. Причина – занадто 
багато солі, недостатньо цільнозернових продуктів та свіжих фруктів. Також люди 
споживають дуже мало горіхів, насіння, свіжих овочів, омега-3 жирних кислот та 
клітковини. Надмірне споживання солі та недостатня кількість цільнозернових і фруктів 
в раціоні – спричиняють понад 50% смертей, які пов’язані з харчуванням. Інша частина 
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пов'язана з високим рівнем споживанням червоного м'яса та процесованих м’ясних 
продуктів, підсолоджених напоїв і транс-жирів // Як харчування впливає на смертність 
і що може змінити кожен для свого здоров'я. URL : https://moz.gov.ua/article/health/jak-
harchuvannja-vplivae-na-zdorovja-i-scho-mozhe-zminiti-kozhen-dlja-svogo-zdorovja 

 
Здоров’я — це не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного 
фізичного, психічного та соціального благополуччя // Статут (Конституція) Всесвітньої 
організації охорони здоров'я. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599 

Зоровий комп’ютерний синдром (комп’ютерний синдром, комп’ютерний зоровий 
синдром) – супроводжується скаргами, які можна поділити на дві групи: 
1) астенопічні скарги (зниження гостроти зору вдалину і зблизька, порушення 
акомодації, двоїння, швидке стомлювання під час читання, зміна форми та розмірів 
об’єктів, зміна кольорового сприйняття, порушення бінокулярного зору); 

2) очні скарги (відчуття важкості, жару, пісок в очах, біль в під час руху очних яблук, 
почервоніння очних яблук, сльозотеча, світлобоязнь, відчуття втомлених очей). Такі 
зміни відбуваються у тих, хто проводить за монітором 4-5 годин на день. Спочатку 
порушення носять тимчасовий характер, Але щоденні навантаження можуть 
призвести до розвитку рогівково-кон’юнктивального ксерозу (сухості). Ситуація 
погіршується в приміщенні з кондиціонованим повітрям // Комп’ютерний зоровий синдром у 
дітей. URL : https://www.bsmu.edu.ua/blog/1575-dytjacha-oftalmologija/ 

 
Інсулин – гормон, який впливає на багато процесів у клітинах органів-мішеней, але 
найважливішу роль відіграє в регуляції вуглеводного обміну: основна біологічна 
функція інсуліна – регуляція рівня глюкози в крові. Він – єдиний гормон, що знижує 
рівень глюкози в крові. При недостатності кільості інсуліну розвивається цукровий 
діабет // Фармацевтична енциклопедія. URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3340/insulin 

 
Іпохондрія (девньогр. ὑποχόνδριον – «підребер’я») – психічний розлад (іпохондричний 
розлад, iпохондричний синдром), що виявляється у надмірному страху людини за своє 
здоров'я: постійне занепокоєння з приводу можливості захворіти однією або 
декількома хворобами, скарги або заклопотаність своїм фізичним здоров'ям, 
сприйняття своїх звичайних відчуттів як ненормальних і неприємних; припущення, що 
окрім основного захворювання одалося якесь додаткове. При цьому людина може 
вважати, що знає, яке «насправді» в неї захворювання, але міра її переконаності, 
зазвичай, змінюється і вона вважає вірогіднішим то одне захворювання, то інше. 
Побоювання, викликані іпохондрією, можуть бути настільки серйозними, що у вкрай 
негативному ключі впливають на трудову діяльність і соціальні відносини пацієнта // 
Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 
125 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 
Істеричний синдром (істерія, істеричний невроз) – захворювання, спричинене дією 
психічної травми, внаслідок якої виникає механізм "втечі у хворобу" або умовної 
бажаності хворобливого симптому //  Словник медичних термінів. URL : 
https://pidruchniki.com/2015082666091/meditsina/slovnik_medichnih_terminiv 

Клініки дружні до молоді (КДМ) – відділення медико-соціальної допомоги, які 
функціонують з метою надання медичної допомоги підліткам віком 14-18 років та 
молоді віком до 24 років за їх особистим зверненням або за направленням центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших лікувально-профілактичних закладів 
установ. Принцип роботи «Клінік, дружніх до молоді» (КДМ) побудований на трьох «Д» 
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– ДОСТУПНОСТІ, ДОБРОВІЛЬНОСТІ, ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ. Типовий перелік фахівців 
КДМ, які надають безкоштовну допомогу на засадах «дружнього підходу» (у тому разі, 
зі збереженням анонімності):  гінеколог, дерматовенерлог, уролог, нарколог, педіатр, 
психолог, соціальний працівник, юрист // «Клініки, дружні до молоді»чекають молодих! URL : 
http://knowledge.org.ua/uk/pidlitkam/kliniki-druzhni-do-molodi-chekayut-molodih/ 

Коліти – група запальних захворювань прямої й товстої кишки // Словник медичних 
термінів. URL : https://pidruchniki.com/2015082666091/meditsina/slovnik_medichnih_terminiv  

 
Конфлікт – буквально означає зіткнення, серйозну розбіжність, суперечку, спір. 
Конфлікт – це найбільш гострий спосіб розв’язання суперечностей, які виникають у 
процесі соціальної взаємодії, що полягає у протидії між суб’єктами конфлікту та 
зазвичай супроводжується негативними емоціями (соціопсихологічна інтерпретація); 
це зіткнення протилежних або несумісних інтересів, дій, поглядів і цілей окремих осіб, 
соціальних груп чи спільнот, політичних партій, організацій, держав, різних соціальних 
(політичних, економічних) систем (соціополітична інтерпретація). Протилежності 
конфлікту – мир, єдність, консенсус, згода, згуртованість, співробітництво, інтеграція // 
Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. — Х. : Право, 2012. — 128 с. 
URL : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2012/Konfliktologiy_2012.pdf 
 
«Кризовий центр» (Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі) – 
спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та 
/ або насильства за ознакою статі (далі – постраждалі особи). Денний центр 
створюється для надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової 
допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, 
коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) 
можливості короткострокового або цілодобового перебування у спеціально 
обладнаному при денному центрі приміщенні, що забезпечене комунальними 
послугами і призначене для надання постраждалим особам, які звернулися до такого 
центру, послуг короткострокового або цілодобового перебування (“кризова кімната”) // 
Постанова КМУ «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної 
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та 
спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 21.08.2019р. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF 

 
Кризовий центр медико-психологічної допомоги –  підрозділ лабораторії 
консультативної психології та психотерапії в Інституті психології імені Г. С. Костюка, 
робота якого полягає у наданні безпосередньої психологічної допомоги постраждалим 
внаслідок психотравмівних подій та у проведенні психогігієнічної та навчально-
методичної роботи, спрямованої на волонтерів // Офіційний сайт Інституту психології імені 
Г. С. Костюка. URL : http://psychology-naes-ua.institute/info/156/ 

 
Лептин – гормон пептидної природи, що виробляється, переважно, жировою тканиною 
та відіграє суттєву роль в регуляції метаболизму й маси тіла. Його застосування в 
медицині може стати перспективним методом боротьби з ожирінням // Лептин : новые 
перспективные подходы к лечению ожирения / Панкрушина А. Н.,Толстых К. Ю.  URL : 
https://core.ac.uk/download/pdf/74267434.pdf 

 
Маніфестувати – виявляти що-небудь, свідчити про щось // Академічний тлумачний 
словник української мови. URL : http://sum.in.ua/s/manifestuvaty 
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Майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія (МОКПТ) – це підхід для вирішення 
психологічних труднощів людей, що з’єднує концепцію усвідомленості (mindfulness) з 
ідеями когнітивно-поведінкової психології.   Сьогодні програма визнана на офіційному 
рівні в якості ефективного засобу терапії, рекомендується National Institute for Clinical 
and Health Excellence (NICE) в Британії // Майндфулнес. URL : 
http://ipz.org.ua/navchanya/mindfulness/ 

 

Марихуана – суміш, яку отримують з висушених листків, стебел, квіток та насіння 
жіночих рослин коноплі (канабісу). Діюча речовина – тетрагідроканабіол (ТГК). За 
вмістом ТГК буває у вигляді темної олії, пластичної маси темного кольору (пластилін); 
пресовані брикети темного кольору з вкрапленнями подрібнених суцвіть, стебел та 
зелених листків (анаша); чорної тягучої рідини з неприємним хімічним запахом 
("хімка"); термічно оброблені подрібнені рослини брунатночорного кольору ("жареха"); 
подрібнені рослини зеленого кольору. Коноплю курять у суміші з тютюном (цигарки, 
рідше – люлька); ковтають чи змішують з алкоголем; відварюють у молоці. Реакції на 
перше вживання взагалі може не бути. Вона з'являється після 3-4 прийомів. Якщо у 
тих, хто курить, наявні якісь органічні ураження нервової системи, можуть бути судоми, 
переважно тонічні. Марихуана є найпоширенішим наркотиком у світі. Після алкоголю, 
вона є наступною речовиною, яку знаходять у крові водіїв, які потрапили в 
автокатастрофу // Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: 
Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 

Медитація – розумова дія, спрямована на приведення психіки людини в стан 
поглибленої зосередженості і відволікання від реального середовища. Медитація 
пов'язана з усуненням крайніх емоційних проявів, пониженням реактивності // 
Психологічний словник / [авт.-уклад.: В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за ред. Н. А. Побірченко]. – 
К.: Наук. світ, 2007. – 274 с. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf 
 
Нейромедіатори – хімічні речовини, завдяки яким нейронні мережі в певній ділянці 
мозку можуть збудитися, загальмувати чи почати краще співпрацювати. Людина ці 
процеси відчуває як радість, збуджене очікування результату, розбудову планів чи 
тривожність тощо. Коли один нейрон збуджується, то в місці його з’єднання з іншими 
нейронами чи м’язами – синапсі – виділяються нейромедіатори. Це сигнал, який 
організму слід сприйняти й розшифрувати. Здатність до цього визначається наявністю 
в клітині відповідного рецептору. Рецептор і нейромедіатор взаємодіють, як ключ та 
замок, чи як елементи пазлу, і це запускає сигнальний каскад — клітина “зрозуміла”, 
що їй повідомили. До рецепторів нейромедіаторів здатні приєднуватися і наркотичні 
речовини, кофеїн та алкоголь.  
Згодом нейромедіатори руйнуються ферментами чи поглинаються нейронами – це 
механізм контролю тривалості сигналу. Саме на ці процеси діють деякі фармакологічні 
препарати для лікування депресії та передменструального дисфоричного синдрому. 
Порушення утворення, сприйняття, руйнація чи балансу нейромедіаторів 
супроводжують шизофренію, аутичне порушення, посттравматичний синдром, хворобу 
Альцгеймера, Паркінсона, а також тривожність, депресію, вигорання, сонливість чи 
розсіяність. Щоб полагодити це, інколи потрібне медикаментозне лікування, а інколи 
достатньо дотримуватися правильного раціону та не забувати про спорт і обійми // 
Адреналін, ендорфіни та інші нейромедіатори: що це і як працює. URL : 
https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue 
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Норадреналін (норепінефрин) – нейромедіатор, що впливає на увагу, реакцію “бий 
чи біжи”, та інтенсивність кровообігу. Порушення утворення та руйнації норадреналіну 
супроводжують тривожність і безсоння (його надлишок) або млявість і розсіяність (його 
нестача). Людям із синдромом дефіциту уваги (часто його називають дитяча 
гіперактивність) може бракувати саме норадреналіну. Порушення утворення 
норадреналіну інколи лікують медикаментозно. Але слід пам’ятати: щоб у тілі 
утворилися адреналін та норадреналін, необхідно споживати незамінні амінокислоти 
тирозин чи фенілаланін (сир, соя, м’ясо птиці, яловичина, риба, гарбузове насіння, 
яйця, сочевиця, висівки) та вітамін В6 (усі види м’яса, банани, авокадо та 
картопля). Чорна смородина містить інгібітори моноамінокосидази – тобто сповільнює 
руйнацію норадреналіну в мозку // Адреналін, ендорфіни та інші нейромедіатори: що це і як 
працює. URL : https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-
pracjue 
 

Обсесивно-компульсивний розлад – порушення функціонування мозку, що 
виявляється у повторюваних нав’язливих думках, які нерідко перетікають в ритуальні 
дії, що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги і 
запобігти лякаючим подіям. При цьому між нав’язливими діями і наслідками, від яких 
вони нібито повинні захистити, зазвичай не простежується ніякого логічного зв’язку // 
Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С. Основи психологічних знань про психічні розлади 
для військового психолога. Методичний посібник. ― К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2018. ― 310 с. URL : 
http://lib.iitta.gov.ua/ 710955/1/ПОСІБНИК_НДЦ_2018.pdf 

 
Ожиріння (цукрова залежність) – це захворювання, що характеризується 
накопиченням надлишкової маси тіла у зв’язку з надмірним відкладенням жирової 
тканини. Медики всього світу визнають ожиріння епідемією XXI століття. За останні 
десятиріччя проблема зайвої ваги та ожиріння стала глобальною, і поширилася на 
жителів країн навіть з низьким рівнем життя. За даними ВООЗ, у 2005 р. надлишкову 
масу тіла мали приблизно 1,6 млрд дорослих у світі, і як мінімум у 400 млн із них 
діагностували ожиріння. До 2015 р. ці цифри зросли, відповідно, до 2,3 млрд і 700 млн. 
Станом на 2016 р. ожиріння в Україні діагностували у 26 % жінок і 16 % чоловіків, а 
надлишкову масу тіла мають 40 % населення країни. За даними ВООЗ, за 2015 р. у 
нашій країні надлишкову масу тіла мали 25 % дітей, а це кожна четверта дитина. Одним 
із найвпливовіших факторів ризику щодо розвитку ожиріння є залежність від цукру, 
цукровмісних продуктів // Ожиріння як наслідок цукрової залежності у дітей / Надточий К.  О. // 
Медсестринство. 2018. №3 
 
Панічний розлад (панічна атака) – повторювані напади важкої тривоги (паніки), що 
не обмежуються визначеною ситуацією або обставинами і тому є непередбачуваними. 
Як і при інших тривожних розладах, симптоми у різних хворих варіюються, але 
загальними є раптово виникаюче серцебиття, болі в грудях, відчуття ядухи, 
запаморочення і почуття нереальності (деперсоналізація або дереалізація). 
Характерним є також вторинний страх смерті, утрати самоконтролю або страх 
божевілля. Зазвичай панічні атаки тривають лише протягом декількох хвилин, хоча 
часом можуть бути і довшими. Їхня частота і перебіг – досить варіабельні. URL : 
http://www.dovidnyk.org/dir/25/135/1425.html 
 
Печія – симптом гастроезофагальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), що є поширеною 
патологією: зустрічається у 20–40 % населення (клінічно). Печія – це відчуття тепла, 



 

 102 

що локалізується за грудиною або у верхній частині епігастральної ділянки або 
іррадіює у ділянку шиї, іноді у передпліччя. Печія, що часто виникає і сильно виражена, 
зазвичай є наслідком подразнення слизової оболонки стравоходу соляною кислотою 
або жовчю, що закидаються в стравохід. У цьому випадку печія розвивається після 
рясного прийому їжі, при нахилі або згинанні тулуба або коли хворий знаходиться в 
положенні лежачи на спині. Вона може супроводжуватися мимовільною появою в роті 
рідини, що може бути солонуватою, кислою ("кисла відрижка") або гіркою, такою, що 
має зелений або жовтий колір (жовч). Печія може виникнути після вживання певних 
харчових продуктів (наприклад, соки цитрусових), лікарських засобів 
(ацетилсаліцилова кислота, алкоголь) // Основні клінічні синдроми в гастроентерології : 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів. URL : http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/ 
123456789/3968/1/Основні%20синдроми%20в%20гастроентерології%202016%20СМТіК.pdf 

 
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – відставлена у часі і / або затяжна 
реакція на стресову подію або ситуацію (короткочасну або тривалу) винятково 
загрозливого характеру, що, в принципі, може викликати загальний дистрес майже в 
будь-якої людини (наприклад, природні або штучні катастрофи, бійки, серйозні нещасні 
випадки, спостереження за насильницькою смертю інших, роль жертви катувань, 
тероризму, зґвалтування або іншого злочину). Типові ознаки ПТСР включають епізоди 
повторного переживання травми у вигляді нав’язливих спогадів (ремінісценцій), снів 
або кошмарів, що виникають на фоні хронічного відчуття «завмирання» і емоційного 
зниження, відчуженості від інших людей, відсутності реакції на навколишнє, ангедонії 
й ухилення від діяльності та ситуацій, що нагадують про пережиту травму. Зазвичай 
пацієнт боїться й уникає того, що йому нагадує про пережиту травму. Зазвичай 
спостерігається стан підвищеної вегетативної збуджуваності з підвищенням рівня 
неспання, посиленням реакції переляку і безсонням. З перерахованими вище 
симптомами й ознаками зазвичай сполучаються тривога і депресія, нерідко є 
суїцидальні наміри. Додатковим ускладнюючим чинником може бути надмірне 
вживання алкоголю або наркотиків. Початок цього розладу виникає слідом за травмою 
після латентного періоду, що може варіювати від кількох тижнів до місяців (але рідко – 
більше 6 місяців). Перебіг – хвилеподібний, але, у більшості випадків, закінчується 
видужанням. URL : http://www.dovidnyk.org/dir/25/136/1433.html 

 
Психіатр – фахівець з вищою МЕДИЧНОЮ освітою, а його основною спеціалізацією є 
психіатрія. Основна сфера діяльності дипломованого психіатра –розлади психіки (такі 
захворювання, як шизофренія, психози, порушення мислення, недоумство, епілепсія 
та ін.). У сфері його компетенції також лікування алкоголізму і наркоманії (звичайно, у 
тандемі з лікарем-наркологом), корекція важких депресивних станів, неврози. При 
оцінці психічного стану пацієнта, психіатр також проводить оцінку його соматичного 
стану (функціонування внутрішніх органів і систем). При призначенні лікування 
психіатри практикують комплексний підхід: лікують вони не тільки душу, а й тіло, а 
застосовувані ними методи можуть бути дуже різноманітними (і медикаментозне 
лікування, і фізіопроцедури, і спеціальні психотерапевтичні техніки). Приводами 
звернення до психіатра є випадки, за яких: у людини наявний неврологічний або 
психіатричний діагноз; виявлено розлади уваги, пам’яті, мислення, сприйняття; 
спостерігаються тривалі і (або) різкі зміни поведінки; людина є залежною від алкоголю 
або наркотичних засобів; людина одержима нав’язливими ідеями, станами, схильна до 
спалахів гніву та агресії, її переслідують постійні думки про суїцид // Психолог, 
психотерапевт і психіатр: до кого звернутися? URL : https://ukrhealth.net/psixolog-psixoterapevt-i-psixiatr-
do-kogo-zvernutisya/ 
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Психічна гігієна, або психогігієна — комплекс заходів, націлений на збереження і 
зміцнення психічного здоров'я людини, забезпечення найкращих умов для її психічної 
діяльності // Психологічний словник / [авт.-уклад.: В. В. Синявський, О. П.Сергєєнкова ; за ред. 
Н. А. Побірченко]. – К.: Наук. світ, 2007. – 274 с. URL : 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf 

 

Психічне здоров’я — це стан благополуччя, у якому людина реалізує свої здібності, 
може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок у 
суспільні справи. Воно дає людини відчуття (само)цінності та (само)контролю, а також 
сприяє формуванню «Я» у всіх його проявах і в різних міжособистісних зв’язках // 
Психічне здоров’я на перехідному етапі: результати оцінювання та рекомендації для інтеграції 
охорони психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги та громадські платформи в Україні. 
URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/747231517553325438/pdf/120767-Ukrainian-PUBLIC-
mental-health-UA.pdf 

Психічні розлади – порушення функціонування головного мозку, які проявляються 
різноманітними розладами психічної діяльності. Ці розлади можуть бути 
продуктивними (марення, галюцинації, депресія, кататонічні розлади) і негативними 
(випадіння або ослаблення психічної діяльності), а також виявлятися загальними 
змінами особистості. Фахівцями визначається широкий спектр порушень: тривожні 
розлади, обсесивно-компульсивний розлад, залежності, розлади особистості, 
біполярний афективний розлад, шизофренія, деменції тощо. Характерні ознаки 
психічного чи поведінкового розладу — це порушення мислення, настрою або 
поведінки. У більшості випадків ці симптоми пов’язані з пригніченим станом людини, 
вони перешкоджають виконанню своїх обов’язків та негативно впливають на взаємодію 
з іншими // Основи неврозології та психіатрії [Електронный ресурс] : навч. посіб. / В. А. Федосєєв, Т. 
Ю. Проскуріна, Н. І. Завгородня – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2015. 
– 79 с. URL : http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/FedoseevNevr.pdf 

 
Психоактивні речовини (ПАР) – це речовини натурального або синтетичного 
походження здатні при одноразовому прийомі привести до бажаних, з погляду 
користувача ефектів, впливів на свідомість, а при систематичному – спричинити 
психічну й фізичну залежність // Основи неврозології та психіатрії : навч. посіб. / В. А. Федосєєв, 
Т. Ю. Проскуріна, Н. І. Завгородня – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 
2015. – 79 с. URL : http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/FedoseevNevr.pdf 

 
Психóз (древньогр. Ψύχωσις – «душевний розлад»; ψυχή – «душа», ωσις – «порушений 
стан») – збірна назва групи різних психічних розладів, що супроводжуються 
продуктивною психопатологічною симптоматикою – маренням, галюцинаціями, 
псевдогалюцинаціями, деперсоналізаціями, дереалізаціями та іншими симптомами. 
Психози поділяють за походженням (етіологією) та причинами (патогенетичними 
механізмами розвитку) на ендогенні (шизофренія, шизоафективний розлад, психотичні 
форми афективних розладів), органічні, соматогенні, психогенні (реактивні, 
ситуативні), інтоксикації, абстинентні / пост-абстинентні. Крім того, психози 
класифікують за визначеною клінічною картиною, тобто за переважаючою 
симптоматикою: параноїдні, іпохондричні, депресивні, маніакальні та інші, включаючи 
комбінації // Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія-
форте, 2015. – 125 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 
 
Психолог – фахівець з  гуманітарною освітою в галузі психології, тому він не може: 
займатися діагностикою психічних захворювань, лікувати і призначати лікарські 
препарати, проводити психотерапію. Тому сфера діяльності психолога не має 
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відношення до хвороб (розладів). Зазвичай, дипломовані психологи працюють в 
педагогіці, підборі кадрів і управлінні персоналом, маркетингу. 

Почасти психологи займаються практикою психологічного консультування, але 
тільки у випадках, коли у людини відсутні психічні розлади, лікуванням яких мають 
опікуватися фахівці з медичною освітою. Приводами звернення до психолога є: 
труднощі у спілкуванні з людьми; кризи в сім’ї; проблеми у відносинах з дітьми; 
незадоволеність собою, своїм життям і вчинками; потреба у самовизначенні // Психолог, 
психотерапевт і психіатр: до кого звернутися? URL : https://ukrhealth.net/psixolog-psixoterapevt-i-psixiatr-
do-kogo-zvernutisya/ 

 
 

Психологічна допомога – певна психосоціальна практика, полем діяльності якої є 
сукупність питань, утруднень і проблем, що належать до психічного життя людини. 
Психологічна допомога є сферою та способом діяльності, що призначена для сприяння 
людині і спільноті у вирішенні широкого кола проблем, які породжуються духовним 
життям в соціумі. Психологічну допомогу надають психолог, психотерапевт і психіатр. 
Загальним для цих фахівців є те, що всі вони професіонали у сфері психічного здоров’я 
// Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С. Основи психологічних знань про психічні розлади 
для військового психолога. Методичний посібник. ― К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2018. ― 310 с. URL : 
http://lib.iitta.gov.ua/710955/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A_
%D0%9D%D0%94%D0%A6_2018.pdf 

 

Психологічна інтервенція — це психологічне втручання до особистісного простору з 
метою стимуляції позитивних змін. Мета інтервенції полягає в послабленні або 
усуненні тих форм поведінки, які перешкоджають соціальній адаптації // Основи 
корекційної педагогіки. Навчальний посібник С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвеева. За заг. 
ред. С. П. Миронової. URL : https://studfile.net/preview/2299622/page:25/ 

Психологічна самодопомога (самореабілітація) — це самодопомога в якомога 
продуктивнішому подоланні внутрішніх і зовнішніх перешкод, виході зі скрутного 
становища. Психологічна самодопомога передбачає наявність особистісного 
контролю. Кожна людина має певні риси, які допомагають особистісному контролю, 
полегшуючи його, роблячи більш ефективним. З-поміж них, передусім, психічне 
здоров’я, оптимізм, конструктивне мислення, тобто здатність розв’язувати повсякденні 
проблеми з мінімальними постстресовими наслідками // Життєві кризи особистості : [наук.-
метод. посіб.]. У 2-х ч. – К. : ІЗМН, Психологія життєвих криз особистості. – 360 с. – С. 160–185. URL : 
https://www.academia.edu/35246451/Повсякденна_психологічна_травматизація-
психологічна_допомога_та_самодопомога 

 

Психологічне благополуччя особистості («psychological well-being») – показник 
ступеня реалізованості особистістю власної спрямованості, що суб’єктивно 
виявляється у задоволеності життям та собою, відчутті щастя // Кашлюк Ю. І. Основні 
чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості. URL : 
http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157308/156550 

 
Психологічне насильство – словесні образи, погрози, у тому разі щодо третіх осіб; 
приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність 
викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, 
спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди 
психічному здоров’ю особи // Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» від 7.12.2017, зі змінами. Редакція від 01.01.2020. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 
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Психологічне неблагополуччя – відсутність психологічного благополуччя // Кашлюк 
Ю. І. Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості URL : 
http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157308/156550 
Психотерапевт – це психолог або психіатр, який отримав додаткову освіту в галузі 
психотерапії. Якщо «психолог» і «психіатр» — це здобута освіта в межах системи 
вищої освіти, то психотерапевт — це те, чому фахівець потім довчився й здобув 
додаткову спеціалізацію у певному методі психотерапії. Це може бути когнітивно-
поведінкова терапія, гештальт-терапія, терапія, орієнтована на вирішення тощо. 
Психотерапевт допомагає розібратися у глибинних проблемах людини: що 
відбувається в її житті, стосунках, причинах тривожних станів тощо. Психотерапія 
потрібна, якщо людина постійно відчуває емоційний дискомфорт та вже спробувала усі 
звичні методи, аби з ним впоратися. Іншими словами – коли рівень стресу перевищив 
можливості організму самостійно з ним боротися // Не дружить з клієнтами. Як вибрати 
хорошого психотерапевта. URL : https://nv.ua/ukr/style/blogs/psihologiya-chim-vidriznyayetsya-psiholog-vid-
psihiatra-yak-vibrati-horoshogo-psihoterapevta-50061753.html 
Сучасні дослідники виокремлюють медичну та психологічну моделі психотерапії а 
також зауважують, що сеанс психотерапії може пройти будь-яка людина, яка сама не 
спроможна подолати ті чи інші психологічні проблеми, гармонійно адаптуватися, 
віднайти базові чинники нормального функціонування, яка не знає як правильно 
взаємодіяти із соціумом та долає різні рівні депресії тощо // Основи психотерапії : навч. посіб 
/ М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна ; за ред. М. І. Мушкевич. – Вид. 3-тє. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 420 с. 
URL : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13447/1/Книга%20Вежа-Друк%20%281%29.pdf 

 

Ремісія – (лат. remissio – «зменшення», «ослаблення») – період перебігу хронічної 
хвороби, що характеризується значним ослабленням або зникненням її ознак 
(симптомів). Тимчасове поліпшення психічного стану, часткове або повне зникнення 
ознак захворювання. Такий стан може настати в силу особливих закономірностей 
перебігу захворювання (так звана Р. спонтанна або "мимовільна") або у зв'язку з 
терапевтичним впливом (Р. терапевтична). Залежно від ступеня зменшення 
суб'єктивних і об'єктивних ознак хвороби розрізняють повні і неповні ремісії. Повні 
ремісії можуть тривати місяцями і роками, або ж є нестійкими і швидко змінюються 
новим загостренням (рецидивом) хвороби. Почасти цей термін вживається по 
відношенню до людей з наркозалежністю, котрі зменшують частоту вживання 
наркотиків або намагаються «зав'язати» // Матейко Н. М. Клінічна психологія. Словник-довідник. 
– Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

 
Розлади сну – відзначаються у 43% міських жителів, а з урахуванням сільського 
населення ця цифра варіює для різних країн від 10 до 30%. Основними серед них є: 
недостатній сон (13,1%), неспокійний сон (10,3%), труднощі засинання (5,7%); 
безсоння (3,9%) // Горобей М. П. Загальна теорія здоров’я : навчальний посібник / М. П. Горобей, О. 
В. Осадчий. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – C. 87. URL : https://zdorovya.stu.cn.ua/wp-content/uploads/Загальна-
теорія-здоров’я.pdf 

 
Свербіж – це неприємне відчуття, що викликає потребу розчухування. Виникає 
у поверхневих шарах шкіри, слизових оболонок, верхніх дихальних шляхів 
і кон'юнктив. Патогенез свербіжу недостатньо вивчений і, ймовірно, багатофакторний 
// Посібник «Внутрішні хвороби». URL : https://empendium.com/ua/chapter/B27.I.1.38. 

 
Селективний мутизм – проявом селективного мутизму є постійна відмова людини 
розмовляти у специфічних соціальних ситуаціях, у яких від неї таке спілкування 
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очікується (наприклад, дитина – у школі, доросла людина –  громадському транспорті 
тощо). В інших ситуаціях така людина розмовляти може. При цьому, мовна експресія 
та розуміння, інтелектуальний розвиток відповідають віку людини або суттєво від нього 
не відхиляються // Орос М. М., Яцинін Р. Ю. Генералізований тривожний розлад. URL : 
https://neuronews.com.ua/ua/archive/2019/5%28106%29/pages-47-53/generalizovaniy-trivozhniy-
rozlad#gsc.tab=0 

 
Сексуальне насильство – будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно 
повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в 
присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, 
а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості 
особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності // Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» від 7.12.2017, зі змінами. Редакція від 01.01.2020. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 

 
Серотонін – хімічна речовина, яка може діяти як гормон: його виробляють клітини 
кишківника, він поширюється кровотоком, а низка клітин органзму людини  до нього 
чутлива. Наприклад, серотонін впливає на роботу імунної системи, загоєння ран і 
згортання крові. Серотонін крові не може потрапити до мозку через 
гематоенцефалічний бар’єр. Мозок може поглинути лише молекули-попередники 
серотоніну, наприклад, амінокислоту триптофан.  А в мозку серотонін залучений у 
формування всіх типів поведінки: харчової сексуальної, навчання – а також чергування 
станів сон  / бадьорість (тому ще має назву “сироватка бадьорості”). Брак серотоніну 
пов’язаний із сезонним афективним порушенням, депресією та передменструальним 
синдромом. Деякі антидепресанти перешкоджають поглинанню серотоніну тими 
клітинами, що його виділили, тобто подовшують його дію. Антагоністом серотоніну є 
наркотик ЛСД. Щоб підняти рівень серотоніну в мозку слід бувати вдень на сонці, 
робити силові вправи та їсти після тренування продукти, що містять триптофан 
(індичку, нут), вітамін В6 (банани, картоплю, м’ясо) та вуглеводи // Адреналін, ендорфіни 
та інші нейромедіатори: що це і як працює. URL : https://moz.gov.ua/article/health/adrenalin-endorfini-ta-
inshi-nejromediatori-scho-ce-i-jak-pracjue 

Симптом – це ознака захворювання, якісно новий, невластивий здоровому організму 
феномен, який можна виявити за допомогою клінічних методів дослідження. Симптом 
передбачає не лише появу будь-якого нового, незвичного явища, а й відсутність 
нормального. При дослідженні клінічної картини захворювання розрізняють 
функціональні та органічні, сприятливі та несприятливі симптоми // Матейко Н. М. Клінічна 
психологія. Словник-довідник. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 125 с. URL : 
http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

Сколіоз (грец. skoliosis – викривлення) – це захворювання опорно-рухового апарата, 
що характеризується викривленням хребта у фронтальній (боковій) площині з 
розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі. Процес формування 
сколіотичної деформації – це результат взаємодії чинників, що порушують 
вертикальне положення хребта, й пристосувальних реакцій, спрямованих на 
збереження вертикального положення. Сколіоз може починатися в будь якому віці, але 
найчастіше зустрічається у віці від 6 до 24 місяців, 5-8 років, 11-14 років життя. Зі 
збільшенням викривлення зростає тенденція до погіршення проблем загального стану 
здоров’я. Сильні сколіози є причиною деформації тулуба та його укорочення і 
призводять до зменшення об’єму грудної клітки і черевної порожнини // Сколіоз: чому 
виникає та як проявляється. URL : 
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https://www.medcv.gov.ua/archives/23895#:~:text=Сколіоз%20(грец.,торсія)%20навколо%20своєї%20вер
тикальної%20осі. 

 
Соціальний тривожний розлад (соціальна фобія) – людина боїться ситуацій, у яких 
вона перебуває в центрі уваги та / або може піддаватися критиці (зокрема, під час 
публічних виступів, візитів до громадських установ, спілкування з представницями(-
ками) протилежної статі). Людину обмежує страх видатися незграбною, тощо // Орос М. 
М., Яцинін Р. Ю. Генералізований тривожний розлад. URL : 
https://neuronews.com.ua/ua/archive/2019/5%28106%29/pages-47-53/generalizovaniy-trivozhniy-
rozlad#gsc.tab=0 

 
Спайс (англ. — spice), синтетичні каннабіноїди –  У складі спайс (і подібних 
продуктах) було виявлено понад 100 сполук із рецепторними властивостями 
канабіноїдів. Попри багаторічний досвід аналітичних і клінічних досліджень цих 
сумішей для паління в різних країнах, сьогодні практично нічого не відомо про 
фармакологію, токсикологію та ступінь їх потенційної небезпеки для людини. 
Структурна різноманітність токсичних сполук у складі сумішей становить проблему для 
ідентифікації та оцінки ризиків і розробки можливих стратегій з контролю цих продуктів. 
Сьогодні найбільш поширеними продуктами, що продаються під маркою спайс, є 
«срібний спайс», «золотий спайс», «алмазний спайс», «спайс арктичної синергії», 
«спайс тропічної синергії», «єгипетський спайс» та інші. Крім того, є безліч інших 
рослинних сумішей, яким приписується схожий ефект: «вогонь Юкатану», «дим», 
«почуття», «удар землі», «місячні камені», «блакитний лотос», «галактичне золото», 
«чорна мамба», «АК-47» та багато інших. Важливо зазначити, що швидкість інновацій 
у цій галузі є настільки високою, що будь-який перелік продуктів на момент його 
публікації застаріває. За своєю структурою та дією на організм людини визначені 
речовини є аналогічними особливо небезпечній психотропній речовині 
тетрагідроканабінолу, що включений до переліку наркотичних засобів і заборонений 
для використання на території України // Феномен спайс: суміш для паління або нова хімічна 
зброя / Левченко О. Є., Курділь Н. В., Луценко О. Г. // Медицина неотложных состояний. – 2016. №2. – 
С.94-99. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2016_2_12 

 
Специфічні (ізольовані фобії) – фобії, що обмежені суворо визначеними ситуаціями, 
такими як перебування поруч із якимись тваринами, на висоті, під час грози, у темряві, 
під час польоту в літаку у закритому просторі, під час сечовипускання або дефекації в 
суспільних туалетах, при лікуванні у зубного лікаря, вигляду крові або ушкоджень та 
інше. Незважаючи на те, що ситуація, яка викликає страх, є ізольованою, коли людина 
опиняється у ній, це може викликати у неї паніку. URL : 
http://www.dovidnyk.org/dir/25/134/1422.html 

 

Співзалежність – патологічний стан, що характеризується глибокою і сильною, 
емоційною, соціальною або навіть фізичною залежністю від іншої людини. Найчастіше 
термін вживається по відношенню до родичів і близьких людей з алкогольною, 
наркотичною та іншими залежностями. Співзалежна людина, дозволивши поведінці 
іншої людини впливати на себе, стає повністю поглиненою тим, щоб контролювати дії 
цієї іншої людини, регулюючи у такий спосіб власний стан // Типові види залежної поведінки. 
Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний посібник до курсу за вибором «Основи 
адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія 
/ О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 

 



 

 108 

Стигма - 1) у стародавні часи клеймо, що наносили на тіло раба або злочинця; 
2) наслідки певного ярлика (діагнозу), які проявляються в упередженому ставленні 
суспільства до його носія. Одним з перших дослідників стигматизації був 
американський соціолог Ервін Гоффман (1963), який виділив три види стигми:  

- як результат фізичної вади і тілесних каліцтв,  
- як результат індивідуальних недоліків характеру (слабка воля, неприродні 
пристрасті, відсталі переконання), куди входять також і набуті порушення – алкоголізм, 
кримінальна поведінка,  
- як наслідок родових особливостей (расової, етнокультурної, релігійних 
приналежності). Стигма психічного захворювання відноситься до другого типу. 
Стигматизації піддаються небажані особливості особистості, при цьому одна і та ж 
особливість може стигматизувати одну людину і водночас бути нормальною для іншої 
//  ДЕОНТОЛОГИЯ В ПСИХИАТРИИ. Учебно-методическое пособие для студентов медико-
психологического факультета, психологов, интернов, клинических ординаторов и врачей 
психиатрического профиля. URL : 
https://web.archive.org/web/20131004215320/http://www.grsmu.by/files/university/cafedry/psihiatrii-
narkologii/files/dentologiaya.pdf 

 
Стигматизація – процес “навішування” ярликів, виключення з колективу, суспільства 
носіїв стигми /клейма/ з ігноруванням їх особистісного потенціалу. Під С. розуміється 
те, що носій стигми є менш цінним членом колективу, групи і має, внаслідок цього 
менше прав, ніж аналогічні індивіди без стигми. С. може здійснюватися за 
національною ментальністю, релігійними, майновими, статевими та іншими ознаками 
// Психологічний словник / [авт.-уклад.: В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за ред. Н. А. Побірченко]. 
– К.: Наук. світ, 2007. – 274 с. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf 

 

Стрес (англ. stress – «тиск», «натиск»; «гніт»; «навантаження»; «напруга») – 
неспецифічна (загальна) реакція організму на вплив (фізичний або психологічний), що 
порушує його гомеостаз, а також відповідний стан нервової системи організму (або 
організму в цілому). Психофізіологічний стан людини, що виникає у відповідь на 
різноманітні екстремальні дії. Виділяють позитивну (еустрес) і негативну (дистрес) 
форми стресу. За характером впливу виділяють нервово-психічний, тепловий або 
холодовий, світловий, антропогенний та інші стреси. Яким би не був стрес, «хорошим» 
або «поганим», емоційним або фізичним (або тим і іншим одночасно), вплив його на 
організм має загальні неспецифічні риси //  Клінічна психологія. Словник-довідник. Автор-
укладач Матейко Н. М. – 2015 р. URL : http://194.44.152.155/elib/local/3580.pdf 

Стресостійкість – здатність людини адекватно переносити напружену або 
нестандартну ситуацію, не занурюючись у стан стресу // Стресостійкість. URL : 
http://psychologis.com.ua/stressoustoychivost-1.htm 

 
Телефони довіри / Гарячі телефонні лінії – на Національній дитячій "гарячій лінії" 
Центру «Ла Страда-Україна» консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, 
юристи та соціальні працівники. Коло питань, з яких вже надаються консультації, 
досить широке і сформовано на основі отримуваних останніми роками запитів від 
абоненоів: насильство над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї та з боку 
оточення, психологічні проблеми, негаразди у стосунках з дорослими та однолітками, 
майнові права дітей, питання встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті. 
Її номер  0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного). Тут діти, у будні з 
12.00 до 20.00, знайдуть підтримку та пораду стосовно своїх проблем, якими їм нема з 
ким поділитися. Батьки, вчителі та вихователі матимуть змогу оперативно отримати 
індивідуальну консультацію стосовно порушень прав дітей. Дзвінки на лінію 
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безкоштовні як зі стаціонарних телефонів на всій території України, так і з мобільних 
усіх українських операторів. URL : http://la-strada.org.ua/ucp_mod_content_show_30_robota-
garyachoyi-liniyi.html 
 
Техніки позитивного мислення – спрямовані на  формування думок, слів та образів, 
що сприяють внутрішньому розвиткові й соціальному успіху особистості. Позитивне 
мислення містить у собі позитивний погляд на речі і використання таких же 
висловлювань для вираження думок і почуттів. Це є чимось подібним до самогіпнозу. 
Позитивне мислення зосереджується на успіху, воно планує не відхід від поразки, а 
програмує перемогу. При цьому воно створює стан душевної гармонії, що значною 
мірою супроводжується задоволеністю людини і її правильних думок. Однією з широко 
відомих технік позитивного мислення є техніка афірмацій // Філософія досягнення успіху. 
Романовський О. Г., Михайличенко В. Є. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 696 с. URL : 
https://buklib.net/books/37016/ 

 

Тривога – неприємний емоційний стан, що характеризується очікуванням 
несприятливого розвитку подій, наявністю поганих передчуттів, страху, напруги і 
хвилювання. URL : https://www.bsmu.edu.ua/blog/6783-suchasniy-poglyad-na-trivogu/  

 

Тривожність – індивідуальна психологічна особливість, що виявляється в схильності 
людини часто переживати сильну тривогу з незначних приводів. Її розглядають або 
як особистісне утворення, або як пов’язану зі слабкістю нервових процесів 
особливість темпераменту, або те й інше одночасно. URL : 
https://www.bsmu.edu.ua/blog/6783-suchasniy-poglyad-na-trivogu/ 
 

Тривожні розлади (ТР) – це найпоширеніша група психічних захворювань, що чинять 
значний негативний вплив на якість життя людини та створюють певні труднощі для 
лікарів. Імовірність розвитку одного з них протягом життя становить до 31 %, попри це 
вони часто залишаються недіагностованими, проходячи повз увагу лікарів. Пацієнти 
зазвичай не звертають належної уваги на ознаки тривоги або зосереджуються саме на 
соматичних скаргах, оскільки не вважають тривогу їхньою першоосновою. Лікар, своєю 
чергою, також концентрується на фізичних скаргах і симптомах такого пацієнта. У 
результаті менш ніж третина цих пацієнтів отримує необхідну терапію основного 
захворювання. При тривожних розладах людський організм працює на 
виснаження, адже постійний стан боротьби чи очікування на катастрофу призводить 
до мобільності і виключення багатьох реакцій (наприклад, імунної). Серед тривожних 
розладів виділяють: панічний розлад, агорафобію, генералізований тривожний розлад, 
посттравматичний стресовий розлад, соціальний тривожний розлад (соціальну фобію),  
специфічні (ізольовані фобії), тривожний розлад зумовлений розлукою у дитячому віці, 
селективний мутизм // Орос М. М., Яцинін Р. Ю. Генералізований тривожний розлад. URL :  
https://neuronews.com.ua/ua/archive/2019/5%28106%29/pages-47-53/generalizovaniy-trivozhniy-rozlad#gsc.tab=0 

 

Тривожний розлад зумовлений розлукою у дитячому віці – цей розлад виникає у 
дитини в ситуаціях, коли вона залишається на самоті, в умовах свого дому або ще де-
небудь. У зв’язку з розлукою з близькими людьми, діти можуть переживати тривогу, аж 
до паніки, значно сильніше, ніж це можна було б очікувати на певному рівні її психічного 
розвитку. URL :  http://www.dovidnyk.org/dir/25/145/1547.html 
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Трудоголізм – термін, що позначає прагнення людини надмірно працювати, що 
виходить за рамки природної працьовитості. Висловлює (за аналогією з алкоголізмом) 
адиктивний аспект цієї якості, тобто хворобливу психологічну «трудозалежність». 
Людей, які проявляють ці риси, називають трудоголіками. Даний термін (англ. 
Workaholic) почали вживати слідом за публікацією в США у 1971 р. книги У. Оутса 
«Сповідь трудоголіка». Трудоголізм виявляється в сприйнятті роботи, як єдиного (або 
максимально значимого) засобу самореалізації, досягнення визнання і отримання 
суб'єктивного задоволення від життя. Надмірна трудове навантаження шкодить: його 
наслідком є хронічна перевтома, стреси, що призводять до психічних та соматичних 
захворювань. Крім того, через те, що трудоголік не приділяє достатньої уваги 
«позаробочим» справам і спілкуванню з близькими, можуть виникати соціальні 
проблеми // Типові види залежної поведінки. Клініка, діагностика, лікування : навчально-методичний 
посібник до курсу за вибором «Основи адиктології» для студентів I та II медичного факультетів, 
спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія / О. М. Чулков, А. З. Григорян, К. А. Сінча. – Запоріжжя : 
[ЗДМУ], 2017. – 131 с. URL : 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/5914/1/ChulkovOM17_Typov_vzpo.pdf 
 
Тунельний синдром (компресійноішемічна невропатія, тунельна невропатія, 
капканний синдром, карпальний синдром) – комплекс клінічних проявів (чутливих, 
рухових та трофічних порушень), обумовлених стисненням, защемленням у вузьких 
анатомічних просторах (анатомічних тунелях) нервових стовбурів. Сьогодні тунельна 
невропатія часто зустрічається у представників так званих хайтек професій, тобто в 
офісних службовців (секретарів, програмістів, банківських робітників, у всіх тих, хто 
постійно працює за комп’ютером (верхні кінцівки — зап’ястки, лікоть; нижні кінцівки при 
позиції «нога на ногу»). Загальні симптоми кистьового тунельного синдрому включають 
в себе: поколювання або оніміння в пальцях або руці, особливо великий і вказівний, 
середній або безіменний пальці. Це відчуття часто мають місце, коли ви ведете 
машину, тримаєте телефон або газету, а також після пробудження; біль, що віддає 
вгору по руці, у плече, або вниз в долоню або пальці, особливо після силового або 
повторюваного навантаження. Почуття слабкості в руках // Лікування хворих із тунельними 
та компресійно-ішемічними невропатіями периферичних нервів. URL : http://www.mif-
ua.com/archive/article/29721 

 
Фізичне насильство – ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а 
також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння 
тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, 
вчинення інших правопорушень насильницького характеру // Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» від 7.12.2017, зі змінами. Редакція від 01.01.2020. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 

 
Фобія – ірраціональний, стійкий, тривалий та інтенсивний страх та/або тривога, які 
стосуються специфічного об’єкта чи ситуації. Вони можуть стосуватися природних 
явищ, тварин, медичних процедур тощо. Фобії є психічними розладами, які викликають 
значний стрес та можуть серйозно погіршити і соціальне, і професійне життя людини // 
Що варто знати про фобії. URL : https://suprun.doctor/zdorovya/sho-varto-znati-pro-fobiyi.html?=page1079 

 
Фрустрація – психічний стан дезорганізації свідомості й поведінки, зумовлений 
об’єктивно нездоланними (чи суб’єктивно уявлюваними) труднощами // 
Крайніков Е. В. Фрустрація / Велика українська енциклопедія. URL : https://vue.gov.ua/ 
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Холецистит гострий – це гостре неспецифічне запалення жовчного міхура, яке 
характеризується різним ступенем запального процесу його стінки. За частотою 
гострий холецистит посідає третє місце серед усіх гострих хірургічних захворювань 
органів черевної порожнини // Гострий холецистит : Лекція. URL : 
https://www.umsa.edu.ua/storage/kf_hirurgii_one/files/4JSCvZMybe1UwZSTxxDFdx6hcI3jWaRnQqFBGCix.p
df   

 
Холецистит хронічний – це хронічне запалення жовчного міхура (переважно в ділянці 
шийки), що перебігає з функціональними порушеннями його мускулатури, 
сфінктерного апарату, циркуляції жовчі з фізико-хімічними та біохімічними змінами її 
властивостей // Хронічний холецистит. URL : https://compendium.com.ua/uk/tutorials-uk/vnutrishnya-
meditsina/4-rozdil-zakhvoriuvannia-orhaniv-travlennia/4-8-hronichnij-bezkam-yanij-holetsistit/ 

 

Шизофренія – важкий психічний розлад, на який у всьому світі страждають більше 
20 мільйонів осіб. Для шизофренії характерні порушення мислення, сприйняття, 
емоцій, мови, самосприйняття і поведінки. Її поширеними проявами є галюцинації (коли 
пацієнт чує неіснуючі голоси або бачить те, чого немає насправді), а також маячні ідеї 
(у вигляді стійких помилкових переконань).  URL : https://www.who.int/ru/news-room/fact-
sheets/detail/schizophrenia 

 

mhGAP –  (Англ. абр. - Mental Health Gap Action Programme) Програма ВООЗ із 
заповнення прогалин в області охорони психічного здоров’я. URL : 
https://www.who.int/mental_health/mhgap/ru/ 

 

WMHD – World Mental Health Day – Всесвітній день психічного здоров’я, відзначається 
щороку 10 жовтня, загальною метою є підвищення обізнаності про проблеми 
психічного здоров'я у всьому світі та мобілізація зусиль на підтримку психічного 
здоров'я. URL :  https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/ 
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