
Збереження Ресурсу 

в умовах сьогодення 



     Знайди своє захоплення 

ТВОРЧІСТЬ БЕСІДА РУКОДІЛЛЯ ФІЗИЧНА 

АКТИВНІСТЬ 



 

Досягнення 

мети: 

Крок 1 

ЕМОЦІЙНА СТАБІЛЬНІСТЬ 

Крок 2 

РЕСУРСНІСТЬ 

Крок 3 

ПРИЙНЯТТЯ СЬОГОДЕННЯ 



Адаптаційні стратегії подолання стресу 

 1. Віра. (філософія життя, вірування, моральні цінності). Це система переконать та 

цінностей. Цей спосіб базується на вірі (в Бога, в людей, в диво, в самого себе. Читання 

молитв, виготовлення оберігів, знаходження сенсу). Головне  - віра. 

 2.Почуття,емоції. Цей спосіб вимагає виявлення різних почуттів та їх ідентифікацію і 

висловлювання їх через бесіди, через малюнок, через листи. Заводяться щоденники 

почуттів. 

 3.Приналежність,родина,друзі.Розуміння,що ти приналежний до соціуму, і як результат 

чимось корисний та можеш на щось вплинути. (Здатність звертатись по допомогу та 

надавати допомогу. Родинна та групова підтримка. Виконання різноманітних 

соціальних ролей, функцій) Волонтерство, благодійність, психологія, лікар – волонтер і 

т.д. 

 



      

 
4. Творчість, гра уяви, інтуіція. Творчі здібності завдяки яким 

імпровізуємо, уявляємо майбутнє, змінюємось. (Знижуємо стрес за 

допомогою релаксації, керованої уяви (мріяння),малювання, ліплення, 

рукоділля, гумору). 

 

5. Знання, логіка, реальність, думки. Подолання кризи через актуалізацію 

на здібностях, вмінні логічно мислити, оцінювати ситуацію, збирати 

інформацію. ( Роздуми, реалістичне планування, створення пріорітетів. 

Ведення записів, планування, дотримання алгоритму. Навчання новому та 

дієвому). 

 

6.Фізична,чуттєва модальність та діяльність. Концентрація на тілі. 

Відчувати себе завдяки органам чуття. (Спорт, фізична праця, прогулянки, 

ігри, масаж, плавання, приготування  та вживання смачної їжі). 

 



Робота з дорослими 



Робота з дорослими 



   

 
     

 

    Потенціал для подолання 

стресу є у всіх. Кожна людина 

володіє власною стратегією. 

Наше завдання як фахівця 

створити умови для збереження 

душевного та фізичного здоров’я. 

 

 



Криза і дитина 

   Психіка дитини має здатність до швидкого відновлення. 90% психіки дитини 

продукується з соціуму, тобто, шо дають дитині дорослі те ї буде (зло, агресія, 

біль),як наслідок – з'являються нічні жахи, енурези, перестають вживати їжу. Якщо 

дитина отримує позитив вона жива та здорова. 

 Дозволяємо проявляти емоції ( іграшки на руку для зняття агресивності та 

тілески, малювання, ліплення, картки тощо), 

 Здатність до самостабілізації через інших героїв, а не через себе. 

 Бути в ресурсі. Стабілізація безпеки (через олівці, маркери, картки Помагайко - 

так ми знімаємо напругу у дитини; стрейчевий піском - дає безпеку та 

материнську ніжність). 

 Захисні браслети, значки – допомага боротися зі страхом. 



Робота  з дітьми 



Робота з дітьми 



Підлітки 

  Підлітки переживають ситуацію відображаючи своє оточення. Тому важливо 
щоб вони спілкувалися один з одним, комунікували. ( з ними працює проектне 
навчання та зниження  контроль. Ми  даємо свободу вибору їм.( Наприклад: На 
уроці запитуємо в них «Які теми Ви готові взяти на розгляд? Що сьогодні Ви 
бажаєте обговорити?»; також нехай самі перевіряють один одного, об'єднавшись 
в групки, знімаєте контроль і тим самим  цим ви даєте вибір та силу їм, що для 
них наразі дуже важлива). 

- Шукаємо креативні вирішення ситуацій разом з підлітками. 

- Формуємо патріотизм. 

- Даємо чіткий алгоритм роботи, вказівки та зразок для виконання. 

  Підлітки усвідомлюють, що те що вони роблять це важливо, це дає сили і це 
допомагає стати дорослішими та захищати себе, тому працюємо над родинною 
силою. (Школа та клас – це родина). 

- Групові чати з смайликами, позитивними мемами. 

- Даємо можливість висловити думку, спокійно реагуємо на вигуки про Пу…..і 
т.д. 

-Терпляче та спокійне ставлення. 

 

 



Робота з підлітками 



Ми створюємо простір 

де зцілюємо. 



Дякую за увагу 


