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Тема 9. Використання прикладних методик когнітивної 

терапії з метою регуляції емоційного стану людини 
 

План 
1. Загальна характеристика когнітивної терапії. 
2. Механізми виникнення емоцій та усвідомлення власних думок. 
3. Когнітивно-орієнтовані методи психокорекції для керування емоцій-

ним станом та поведінкою у складних життєвих ситуаціях. 
 

1. Загальна характеристика когнітивної терапії 
 

Раціональна, роз’яснювальна терапія належить до когнітивного 
напрямку психології і психотерапії (Дж. Келлі, А. Елліс, А. Бек,  
У. Глассер, В. Бехтерев). Основна ідея цього напрямку полягає в тому, 
що більшість психологічних проблем особистості є наслідком непра-
вильних уявлень та помилкових умовиводів (система індивідуальних 
ірраціональних уявлень про світ, яка формується, як правило, в ди-
тинстві під впливом значущих дорослих). А тому психологічні про-
блеми особистості усуваються переважно за допомогою логічних до-
ведень і переконань шляхом аналізу безумовно прийнятих норм і 
настановлень людини та зміни (переструктурування) її Я-висловлювань, 
думок, переконань. 

На думку багатьох психологів (А. Адлер, Ф. Перлз, К. Роджерс  
та ін.), людина сприймає і переживає дійсність залежно від структури 
її індивідуальної свідомості, життєвого досвіду та особистісних особ-
ливостей. Отже, ті самі події можуть по-різному сприйматися різними 
людьми. Цитуючи давньоримського філософа Епіктета, можна сказа-
ти: «Людям заважають не речі, а те, якими вони їх бачать». Одні 
схильні в усьому бачити неприємності, загрозу своїй особі (патогенне 
мислення – Ю. Орлов). Інші схильні в усьому шукати позитивні мо-
менти, позитивно налаштовані на зустріч із труднощами, не образливі. 
Природно припустити, що останні мають менше психологічних про-
блем і більш успішні в житті (тут позначається принцип «саморе-
алізаційного пророцтва»). Навпаки, люди з патогенним мисленням 
частіше «зациклюються» на неприємностях і відчувають стійкі нега-
тивні емоційні переживання, невдоволення собою й оточенням, неза-
доволеність життям. 

Суб’єктивність сприймання дійсності наочно відображена в кон-
цептуальній схемі, що запропонована А. Елісом і названа за першими 
буквами латинського алфавіту (АВСDE-теорія). Тут: А – подія, яка 
активує; В – судження про подію; С – наслідок події (емоційна або 
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поведінкова реакція); D – обдумування (розумове опрацювання);  
Е – висновок, заключний ціннісний умовивід (конструктивний або 
деструктивний). Аналіз поведінки клієнта або самоаналіз за схемою: 
«подія – сприймання – реакція – розмірковування – висновок» допома-
гає зрозуміти, яка ланка ланцюга спричинила кінцевий результат, а 
також побачити місце застосування корекційних зусиль під час надан-
ня психологічної допомоги (табл. 2). 

Змінивши ставлення людини до себе, своїх переживань і життя в 
цілому, можна багато в чому вирішити її психологічні проблеми. Це і є 
завдання раціональної (або когнітивної) терапії. Якщо ж ми навчимо 
людину самостійно аналізувати і свідомо керувати своїми почуттями, 
бажаннями, діями, то фактично забезпечимо її засобами самокорекції. 
Основна цінність раціональної терапії полягає в тому, що людина сама 
активно бере участь у розв’язанні своїх психологічних проблем. 

Основою раціональної терапії є аналіз (почуттів, бажань, по-
ведінки, граматичних форм мовлення тощо) та логічна аргументація. 
Однак роз’яснювальна бесіда не може бути сухою, раціоналістичною, 
тим більше якщо це стосується роботи з дітьми і підлітками. Раціо-
нальна терапія звертається до розуму людини через її серце, а тому 
повинна бути емоційно-забарвленою, небайдужою. 

Таблиця 2 
Суб’єктивність сприймання дійсності (за схемою А. Еліса) 

 

Опис Від чого залежить 

А. Подія  

В. Судження про подію, 
сприймання події 

 уявлення про світ; 

 ставлення до себе; 

 особистісні переконання та настановлення; 

 образ мислення. 

С. Реакція емоційна або 
поведінкова 

 психофізіологічні особливості; 

 оволодіння навичками емоційної 
та поведінкової саморегуляції; 

 структура мовлення. 

D. Розмірковування  рівень розвитку рефлексії; 

 оволодіння навичками вирішення 
складних життєвих ситуацій; 

 образ мислення (позитивне або патогенне, 
дивергентне або конвергентне); 

 локус відповідальності за те, що відбувається 
(внутрішній, суб’єктивний або зовнішній); 

 міра реалістичності сприймання 
(усвідомлення події та своїх думок 
або фантазування). 

Е. Висновок конструктивний або деструктивний 
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Раціональна терапія може бути прямою та непрямою (аналіз легенд, 
крилатих висловів, літературних творів, фільмів, випадків із життя 
тощо). Причому роль непрямих методів роз’яснення та переконання 
тим більша, чим менша дитина. У змістовому плані також істотні 
вікові відмінності. Чим молодша дитина, тим більша роль конкретно-
наочних прикладів у системі переконання. Чим старша вона, тим біль-
шою мірою зростає вагомість логічних побудов. Важливо підкреслити, 
що роз’яснення мають відповідати віку дітей і рівню індивідуального 
розвитку. Крім того, якщо вони будуть схожими на «нотації», до яких 
більшість дітей ставиться негативно, якщо вони зачіпатимуть само-
любство дитини, то їх ефективність буде низька. 

 

 
Рис. 1. Сфери життя людини 

 
Раціональна терапія часто сполучається з іншими методами ко-

рекції (ігровою і зображувальною терапією, тренінгами поведінки, 
спілкування та ін.) і тією чи іншою мірою супроводжує будь-який 
процес взаємодії психолога з клієнтом. Так, з метою зміни настановлень, 
можна ефективно використовувати аретотерагіію (виховання мужності, 
стоїцизму, за Яроцьким), бїбліотерапію, а з метою відволікання – 
хобітерапію. Різноманітні захоплення роблять життя емоційно насиче-
ним та цікавим, дозволяють переключатися, а отже, не «застрявати» на 
своїх проблемах. Якщо особистісна проблема поглинає цілком, у лю-
дини часто не вистачає сил її подолати. Якщо ж означена проблема 
стосується якоїсь однієї зі сфер життя людини, а інші насиченні й 
цікаві, то останні компенсують тяжкість переживань, дають людині 
силу для розв’язання своїх особистісних або життєвих проблем. Так, 
на рис. 1 позначена сфера життя людини – «спілкування», у якій вона 
переживає труднощі, наприклад, відчуття самотності і бажання мати 
близьких друзів. 
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Умовно можна виділити три етапи корекційного процесу, побудо-
ваного на моделі когнітивного напрямку. На першому етапі психолог 
повинен створити в клієнта адекватне ставлення до своїх психологічних 
проблем і методів корекційного впливу. Другий – етап аналізу осо-
бистісних проблем. Третій етап – пошук шляхів їх вирішення, пере-
оцінка поглядів, зміна ставлення людини до себе і навколишнього світу. 

Створити адекватне ставлення клієнта до свого стану чи проблеми – 
означає виключити як недооцінку, так і переоцінку цього стану. У 
першому випадку відсутній стимул для усунення своїх проблем. У 
другому – слабшає віра в себе і свої можливості. 

Необхідно підкреслити важливість емоційного контакту в роботі 
психолога з клієнтом (безумовне прийняття, рівність позицій, уміння 
слухати тощо) та значення особистості психолога в цьому контакті. 
Спокійна обстановка бесіди, коли з розумінням і схваленням ставлять-
ся до можливостей та інтересів клієнта, сприяє вирівнюванню його 
емоційного стану. При цьому зміцнюється віра у свої сили, бажання 
самостійно розв’язати життєві проблеми. 

На другому – аналітичному етапі когнітивної психокорекції психо-
лог разом із клієнтом намагається розібратися в джерелах його пере-
живань, допомагає усвідомити деякі з них. 

Розглянемо можливості використання когнітивноорієнтованих 
прийомів у психокорекційній практиці. 

Дуже важливо навчити клієнта (починаючи з підліткового віку) са-
моспостереженню та самоаналізу, забезпечити його засобами само-
пізнання. Уміння розібратися у власних переживаннях, внутрішніх 
суперечностях, неупереджено (за допомогою розуму і логіки, а не 
емоцій і почуттів – ніби погляд з боку) проаналізувати свої дії, взаєми-
ни з оточуючими тощо – це, на наш погляд, перший крок у розв’язанні 
своїх психологічних проблем. 

Подамо деякі вправи на самопізнання (з арсеналу технік психосинтезу). 
Вправа 1. Психологічний робочий зошит. Робочий зошит призначе-

ний для того, щоб фіксувати своє внутрішнє життя в його розвитку. 
Зовнішні події можна фіксувати настільки, наскільки вони стосуються 
внутрішнього життя (почуття, думки, спостереження), але центральне 
місце має займати поступове розгортання усвідомлення себе і світу, а 
також нові смисли, цінності і взаємозв’язки, які вам вдалося знайти. 

Робочий зошит служить ряду цілей. Він покликаний, насамперед, 
допомогти вам ясніше висловити свої почуття, думки: і спостережен-
ня. Записуючи їх, ви все більше розкриваєте себе для себе. Намагаю-
чись щось записати, ви, безсумнівно, робите щось більше, ніж якби ви 
просто думали чи говорили про це. У процесі запису ваша думка стає 
яснішою і визначенішою, – адже вам доводиться вибирати одну точку 
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зору з декількох можливих. Це знижує ймовірність мимовільного са-
мообману, коли людина, сама того не підозрюючи, дотримується 
декількох протилежних точок зору. Ведучи записи, ви зможете 
швидше виявити проблему, що потребує розв’язання, або глухий кут, у 
якому ви опинилися, – і тим самим зробите перший крок до виходу із 
ситуації, що склалася. Крім того, робочий зошит дозволяє безпечно 
для оточуючих висловити будь-які емоції, що переповнюють вас, зня-
ти внутрішнє напруження і проаналізувати причини його виникнення. 
До того ж ведення зошита служить гарною вправою з розвитку нави-
чок зосередження уваги і вольового контролю. 

Вправа 2. «Вечірній огляд». Найкраще цю вправу виконувати напри-
кінці дня. Ідучи спати, згадайте минулий день, «прокрутіть» його, 
немов фільм, у зворотному порядку – починаючи від цього моменту, 
потім пізній вечір, сутінки, обідній час, полудень і так далі, аж до мо-
менту пробудження. Такий вечірній огляд може бути використаний 
для вивчення себе і свого життя взагалі. Його можна також видозміни-
ти, зосереджуючись, наприклад, на якихось сторонах своєї особистості – 
рисах характеру, манері поведінки, емоційних реакціях тощо, про які 
ви хотіли б довідатися більше. 

Вправа 3. «Виявлення субособистостей». Субособистостями нази-
вають численні психологічні утворення в межах нашої власної особи-
стості, які мають свої напівсамостійні цілі і потреби. Деякі з таких 
субособистостей маєте тільки ви. Інші, навпаки, притаманні багатьом 
людям: Дитиня, Батько, Шукач, Зануда, Поет, Самотній та ін. Почи-
наючи вправу, виявіть (дві–три) найбільш важливі для вас або 
найбільш активні на цьому етапі життя субособистості. Якщо ви веде-
те робочий зошит, то зможете знайти їх, переглянувши останні записи. 
Наступна вправа допоможе вам виявити свої субособистості. 

1. Розгляньте одну зі своїх характерних рис, настановлень або мотивів. 
2. Заплющить очі й почніть усвідомлювати цю свою частину. Потім 

дайте виникнути в уяві образу, який би відбивав її якості. Це може 
бути жінка, чоловік, тварина, ви самі в масці, чудовисько або щось 
інше. Не пробуйте свідомо знайти потрібний образ. Хай він з’явиться 
сам по собі, мимоволі. 

3. Поспілкуйтесь із ним. З’ясуйте його потреби. Не робіть жодних 
оцінок, а тільки відчуйте своє загальне ставлення до образу – частини 
вашого Я. 

4. Розплющіть очі й занотуйте все, що тільки-но сталося. Дайте цій 
субособистості відповідне ім’я, яке допоможе вам визначати її надалі. 
Детально опишіть її характерні риси, звички, особливості та манеру 
поведінки в різних ситуаціях. Таким чином, ми можемо виявити інші 
субособистості, розглянути також різні свої погляди на життя або 
стилі самопрояву. 
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Вправа 4. «Огляд субособистостей». Цей вид «Вечірнього огляду» 
являє собою огляд прожитого дня в плані поведінки субособистостей. 
У вечірньому огляді ви можете зосередитися на таких запитаннях: 

1. Які субособистості домінували в мені на різних етапах минулого дня? 
2. Які обставини (зовнішні чи внутрішні) викликали їх появу або 

зникнення? 
3. Чи були між ними конфлікти? 
4. Які цінні якості або недоліки властиві кожній із цих субособи-

стостей? 
5. Чим допомогла або перешкодила мені кожна з них? 
6. Чого хотіла кожна з них? 
7. Яким би було моє життя, якби якась із них повністю домінувала 

в мені? 
8. Чи керував я домінуючою субособистістю, чи підкорявся їй? 
9. Яка моя роль у гармонізації моїх субособистостей? 

 

2. Механізми виникнення емоцій 

та усвідомлення власних думок 
 

Для того, щоб розібратися у своїх почуттях, корисно знати  
механізми виникнення емоцій. Ці знання допоможуть переоцінити свої 
емоційні переживання, контролювати їх появу. 

Ю. Орлов так подає схему виникнення, наприклад, образи як 
емоційного переживання: 

а) мої очікування щодо поведінки людини, орієнтованої на мене; 
б) поведінка цієї людини, яка не збігається з моїми очікуваннями; 
в) емоційна реакція, викликана невідповідністю моїх очікувань і 

поведінкою іншої людини. 
Орлов підкреслює, що образа може виникнути тільки щодо значу-

щої особи, тому що така людина включена в наш психологічний 
простір, є частиною нашого Я, а звідси й відчуття, що вона – наша 
власність і ми маємо на неї право. 

Ображаючись, ми позбавляємо людину самостійності, вважаємо, 
що вона жорстоко запрограмована нашими очікуваннями, не пова-
жаємо її право бути такою, яка вона є. 

Образа одного обов’язково викликає почуття провини в іншого. 
Механізм виникнення провини протилежний: 

а) уявлення про те, яким маю бути Я чи моя поведінка відповідно 
до очікувань іншого; 

б) який Я є тут і тепер; 
в) порівняння моделі очікування з власною поведінкою. Відчуття 

«Я не такий, яким мене хочуть бачити» знижує самооцінку індивіда, як 
наслідок, запускає механізми психологічного захисту. 
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Важливо навчитися усвідомлювати свої думки в кожний теперішній 
момент (принцип гештальт-терапії «тут і тепер»). Якщо ми недостат-
ньо усвідомлюємо свої думки, вони поступово можуть ставати нере-
алістичними. У цьому випадку, на думку Дж. Рейнуотер, ми маємо 
справу з деструктивним використанням фантазій: «...Спочатку витра-
чаємо на створення фантазії стільки енергії, що вона починає ство-
рювати повний ефект реальності, а потім поводимося так, начебто це 
справді і є реальність». 

У психологічній літературі описується безліч сюжетів деструктив-
них ігор. Такі, як: «Катастрофа», «Якби я...», «Це він винуватий...», 
«Ідеальний варіант», «Який я жахливий..!», «Мене ніхто не любить, 
тому що я...», «Я знову все зробив не,так...», «Він кращий», «А що 
подумають люди?», «Дірка в бублику» (не помічаючи гарного, бачать 
тільки погане) та ін. 

Важливо розпізнавати подібні негативні фантазії і позбавлятися їх, 
«...бо відомо, що, наполегливо впроваджуючи у власну свідомість 
певні образи, ми тим чи іншим способом сприяємо їх здійсненню в 
реальності». 

Так, для збереження психічного здоров’я і попередження виник-
нення психологічних проблем, думки людини повинні бути реалістич-
ними, контрольованими і позитивними. 

Не менш важливий аналіз структури-мови клієнта й уживаних ним 
граматичних форм. К. і С. Андреас, Г. Вейтсоя, Р. Бендлер, Дж. Грін-
дер вважають, що мовою людина програмує своє мислення, а значить і 
ставлення до життя, поведінку, взаємини з оточуючими. 

Наведемо деякі мовні засоби, на які варто звернути увагу при 
аналізі психологічних проблем людини. 

Узагальнення: усі, завжди, ніхто, ніколи (такі слова призводять до 
відчуття безвиході й марності своїх зусиль). Аналізуючи мовні кон-
струкції, до яких входять ці слова, можна поставити уточнювальні 
запитання: «Усі-усі тебе не люблять?», «А хто конкретно?» або «Не-
вже жодного разу в житті тобі не поталанило?» та ін. 

Упущення інформації: «буде краще...», або «він розумніший...» 
(відчуття невизначеності, а звідси – ірраціональність оцінювання). 
Уточнення: «краще за що?», «хто так сказав?», «який критерій?» і т. ін. 

Категорія необхідності-можливості: 
– «Не можу» (мається на увазі «не можу ніколи» – реальність по-

переднього досвіду). Треба актуалізувати в теперішньому часі, переве-
сти в дію. Наприклад: «А що зараз тобі заважає?», «Що саме викликає 
труднощі?», «Чого саме боїшся?» і т. д.; 

– «Потрібно!» (відчуття, що хтось інший вирішує за особу. Самій 
людині це не цікаво, не потрібно, але вона підкоряється чужій волі, 
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кимось установленим правилам або власним ірраціональним переко-
нанням). Ця мовна конструкція свідчить про відсутність особистої 
зацікавленості й відповідальності. Тому доцільно поставити уточ-
нювальні запитання: «Кому це потрібно?», «Чому ви так вважаєте?», 
«Що трапиться, якщо ви не будете цього робити?», «Що трапиться, 
якщо ви це зробите?». 

Як було зазначено вище, основним завданням когнітивної терапії є 
аналіз та зміна (перєструктурування) поглядів людини на життя, її 
настановлень і переконань. Саме вони емоційно забарвлюють (позитив-
но чи негативно) реальну дійсність (факти, події), які сприймає людина. 
Переконання – це те, що люди думають про факти. Можна виділити: 

– раціональні переконання (здебільшого об’єктивні, фактичні); 
– ті, що мають сенс, не суперечать логіці, не викликають негатив-

них емоцій (наприклад, психологія – це наука); 
– ірраціональні (суб’єктивні) переконання – як правило, не мають 

сенсу, нелогічні, є істинними для окремих людей (наприклад, всі по-
винні любити психологію) (табл. 3); 

– ірраціональні переконання переважно є егоцентричними та ка-
тегоричними. А життя не може бути «білим» і «чорним», воно скла-
дається з відтінків і напівтонів. Тому й погляди на нього мають бути 
гнучкими, такими, що враховують життєві ймовірності та погляди 
інших. Зрозуміло, що ірраціональні переконання призводять до хибно-
го сприймання дійсності і спричиняють виникнення психологічних 
проблем особистості, її непорозуміння з оточуючими. 

Таблиця 3 
Раціональні та ірраціональні переконання 

 

Ірраціональні переконання Раціональні переконання 

1. Кожний повинен любити мене! 
2. Я повинен зробити все добре. 
3. Деякі люди погані і мають бути 

покарані. 
4. Люди і події мають бути такими, 

якими я їх уявляю. 
5. У моїх неприємностях винуваті Ви! 
6. Зі мною має статися щось 

 жахливе! 
7. Краще не намагатися щось змінити. 
8. Я такий слабкий і потребую 

 допомоги. 
9. Я не можу йти іншим шляхом. 

Я не можу змінитися. 
10. Ваші проблеми є моїми 

проблемами. 
11. Є тільки один правильний шлях. 

1. Кожний не повинен любити мене! 
2. Робити помилки – це нормально. 
3. Інші люди – «Окей» і Я – «Окей». 

 
4. Я не повинен прагнути всім 

керувати. 
5. Я відповідаю за себе сам! 
6. Я можу усвідомлювати, коли 

справи йдуть не так, як треба. 
7. Важливо діяти! 
8. Я сильний, я все зможу! 

 
9. Я можу змінитися! 

 
10. Інші люди здатні самі 

відповідати за себе. 
11. Я можу бути гнучким. 
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Джилл Андерсон пропонує систему корекційної роботи, спрямовану 
на аналіз ірраціональних переконань та їх заміну на раціональні за допо-
могою навчання нових граматичних форм мови. Наведемо деякі з них. 

«Нові» граматичні форми мовлення, які: 
– зазначають перевагу: я надаю перевагу...; я хочу...; це добре, 

якщо...; це неприємно...; я був би задоволеним... і т. д.; 
– зазначають прийняття відповідальності: я відповідаю за...; це 

для мене... (важко, нецікаво або важливо, має значення) та ін.; 
– використовуються для узагальнень: інколи, багато, подібно, 

кілька, дехто, переважно тощо. 
– використовуються для вилучення «катастроф»: я не вважаю 

приємним...; це буде важко, але я справлюсь; я сподіваюсь, що (подія) 
не трапиться, але якщо це станеться, я буду готовим тощо. 

Навчання (краще на групових заняттях) підлітків та юнаків викори-
стання названих мовних форм сприяє переструктуруванню їх мислен-
ня, а отже, і зміні ставлення до самих себе, своїх можливостей, оточу-
ючих людей. 

Корисно проаналізувати з клієнтом і його особисті переконання 
стосовно своїх прав у взаєминах з іншими людьми та світом у цілому. 
Обговорити з ним (або запропонувати обміркувати самостійно) напра-
цьовані у світовій психотерапевтичній практиці «особисті права лю-
дини», якими можна користуватися як механізмом психологічного 
захисту, і які підтримують впевненість людини в собі. 

Назвемо деякі з прав людини. Ви маєте право: 
– іноді ставити себе на перше місце – право на успіх; 
– просити про допомогу та емоційну підтримку; 
– протестувати проти несправедливого ставлення або критики; 
– на власну думку і переконання; 
– робити помилки (і бути відповідальними за них), поки не 

знайдете правильний шлях; 
– надавати можливість людям вирішувати їхні власні проблеми; 
– відповідати відмовою на прохання, яке вас не влаштовує; 
– змінювати свої рішення або обирати інший спосіб дій; 
– на свої власні почуття – незалежно від того, чи розуміють їх 

оточуючі; 
– побути на самоті, навіть якщо інші прагнуть вашого товариства. 
Наголосимо, що заявляючи про свої особисті права, слід пам’ятати: 

вони є й у всіх інших людей. 
Розглянемо ще деякі прийоми роботи соціального працівника на 

аналітичному етапі когнітивної психокорекції. 
У ряді випадків, у бесіді, психолог може попросити клієнта: 

 пояснити те чи інше ставлення оточуючих осіб (батьків, друзів 
тощо) до нього; 
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 навести приклади цього ставлення. 
Для кращого розуміння почуттів і поведінки значущих осіб можна 

запропонувати техніку «обміну ролями», у якій психолог відіграє роль 
клієнта, а він (клієнт) – ролі осіб, у взаєминах з якими виникають 
труднощі. 

Цінним для діагностики і корекції особистості є тематичної аппер-
цепції тест (ТАТ), за картинками якого просять скласти розповідь, що 
першою спала на думку. У цих розповідях, особливо в розповідях про-
блемних підлітків, знаходить висвітлення нерозв’язаність особистісної 
ситуації, утрата впевненості в собі, надійності оточення й сенсу життя. 
У довірливій бесіді з дитиною можуть бути розкриті багато її пережи-
вань. Підлітків часто гнітить те, що вони не такі, як усі, що вони не 
можуть знайти і зрозуміти себе. Часто вони вважають стан справ без-
вихідним, а себе нещасливими і нікому не потрібними. Однак зовні 
вони поводяться підкреслено байдуже або навіть агресивно відмовля-
ються від допомоги, розчарувавшись у попередніх стосунках із дорос-
лими. У цьому випадку зацікавити їх можна тільки переконливим по-
казом можливостей саморегуляції і самовдосконалення. Важливо по-
казати, що подібні проблеми переживають багато інших людей – і їх 
можна подолати. Довірлива манера бесіди, уміле використання 
навіювання й авторитет особистості психолога допомагають створити 
необхідне взаєморозуміння в спілкуванні з підлітком. Якщо у взаєми-
нах із ним психолог щирий, рівний, доброзичливий, емоційно чуйний, 
гнучкий, внутрішньо впевнений і послідовний, то така модель по-
ведінки дозволить підлітку повірити в себе і може служити стимулом 
для зміни внутрішніх настановлень. 

Зміні особистісних настановлень також сприяють такі прийоми: 

 Обговорення психологічного щоденника (або зошита) підлітка, у 
якому відбиті проблеми взаємин дитини і зміни, що відбуваються з нею. 

 Продумане використання художньої літератури (оповідань, по-
езії, легенд, крилатих висловів, бувальщин), а також фільмів. 

 Групові дискусії. 

 Активна участь у корекційній групі з метою одержання зворот-
ного зв’язку. 

У плані розуміння й відреагування конфліктних ситуацій добре за-
рекомендував себе переказ складених вдома історій на реальні та фан-
тастичні теми. Вибір теми, як правило, визначається самою дитиною і 
найчастіше тією чи іншою мірою відображає актуальну для неї тема-
тику переживань. За згодою дитини історія може бути розіграна в ро-
лях за участю психолога, батьків і однолітків. На третьому етапі ко-
гнітивної психокорекції бесіда з клієнтом будується таким чином, щоб 
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він міг сам або за допомогою психолога розв’язати деякі зі своїх пси-
хологічних проблем, конфліктних ситуацій. 

Школярам можна запропонувати набори малюнків (Рене-Жиля, Ро-
зенцвеига та ін.), де представлені різноманітні, у тому числі й кон-
фліктні, ситуації взаємин дітей у родині, дитячому садку, школі. Обго-
ворення деяких малюнків із дітьми закінчується запитанням про те, як 
би вони повели себе на місці того чи іншого персонажа. При неадек-
ватному розв’язанні ситуацій психолог підказує інші шляхи 
розв’язання. Варіанти розв’язання пропонують відтворити вдома за 
допомогою малюнка або пантоміми, тілесних вправ, розмови з «від-
сутньою особою» (див. техніки психодрами), після чого вони можуть 
бути розіграні в ролях. 

 

3. Когнітивно-орієнтовані методи психокорекції 

для керування емоційним станом та поведінкою 

у складних життєвих ситуаціях 
 

Пропонуємо деякі когнітивно-орієнтовані методи психокорекції 
для керування емоційним станом та поведінкою у складних життєвих 
ситуаціях. 

При очікуванні того, що має статися: 
1. Метод повної раціоналізації майбутньої події – це детальне, 

спокійне осмислення ситуації, що має відбутися. Він застосовується 
для того, щоб усі її моменти були ясні і стали нібито звичними в  
майбутньому. Адже найнеприємніше – це невизначеність. Будь-яка 
ясність, пов’язана навіть із настанням негативної події, набагато легше 
переноситься, ніж невизначеність. 

2. Якщо майбутня ситуація детально проаналізована і знято фактор 
невизначеності, можна подумки програти свою роль, тактику аргумен-
тування і поведінку в умовах ситуації. Така внутрішня робота додає 
впевненості і знімає зайве напруження. 

3. Осмислення набутого життєвого досвіду вдало завершених 
складних життєвих ситуацій, аналіз того, що допомогло їх благопо-
лучному розв’язанню, приведе вас до висновку типу: «Я вирішував 
складні проблеми, вирішу і цю». 

4. Можна уявити (ніби пережити) найгірше завершення майбутньої 
ситуації, визначити свої життєві альтернативи і тактику поведінки в 
цих умовах. Тоді невдача не здаватиметься катастрофою, крахом. 

5. Намагайтеся реалістично осмислити майбутнє і його можливі 
наслідки. Як недооцінка ситуації, так і непотрібне фантазування з при-
воду її небезпеки можуть привести до негативних наслідків. 
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Якщо складна ситуація сталася, подолати її вам допоможуть такі 
психологічні прийоми: 

1. Спокійно розберіться в суті того, що відбувається. Не поспішай-
те з висновками, оцінками, ярликами. Поки що важливим є лише пи-
тання: «А що, власне, сталося?» Чи не перебільшуєте ви значущість 
того, що трапилось? Яке значення має воно порівняно з вашою мож-
ливістю жити, бачити, чути, насолоджуватися, любити і бути коханим, 
порівняно з вашою можливістю все змінити і все почати спочатку? 
Можливо, те, що сталося, не така вже доленосна втрата порівняно з 
тим, що ви маєте від життя і що будете мати. Більш того, пережиті 
вами неприємності це нормальні явища на суперечливому життєвому 
шляху. Без неприємностей і суму ми не змогли б цінувати позитивне й 
відчувати радість. Важливо вміти усвідомити, що спади і підйоми – це 
норма життя (життя – то «зебра»). І навчитися ставитися до тимчасо-
вих неприємностей, життєвих збоїв з розумінням, по-філософськи. 
Адже в підсумку життя завжди позитивне. 

2. Крім того, більшість подій у нашому житті не є ні гарними, ні 
поганими, а містять у собі і те й інше (медаль має дві сторони). Тому у 
всьому, що відбувається, намагайтеся знайти позитивний бік (психолог 
може запропонувати вправи на пошук позитивних боків у різних жит-
тєвих ситуаціях, явищах). 

3. Навіть якщо ситуація дуже негативна, можна запитати себе: 
«Чого навчила мене ця ситуація? Чим корисний набутий у ній до-
свід?». Відповіді на ці питання (краще письмові) допоможуть не тільки 
осмислити ситуацію, а й оцінити її об’єктивно, перетворити емоційну 
реакцію (Це жахливо! Я Цього не переживу!) у більш раціональне 
сприйняття (Це жахливо, але я це переживу і стану більш сильним і 
мудрим). Було б дуже корисно думати, що багато складних ситуацій, у 
які ми потрапляємо, могли б змінити наше життя в кращий бік. За 
словами відомого філософа і поета Р. Емерсона, мірою психічного 
здоров’я є схильність в усьому шукати гарне – тобто позитивне сприй-
няття життя. 

Сприйняття життя стане позитивним, коли людина звільниться від 
непотрібних звинувачень навколишнього світу і самозвинувачень. 
Негативний образ мислення викликає негативні почуття та очікування. 
Тому так важливо контролювати свої думки і вчитися змінювати нега-
тивні думки на позитивні. З цією метою пропонуємо декілька вправ. 

Вправа 5. «Щоденник думок». Зробіть собі щось подібне до щоден-
ника (словника). Декілька разів на день (краще передбачити для цього 
певний час) на одній сторінці щоденника фіксуйте всі позитивні дум-
ки, які приходять вам у голову, а на іншій – негативні. Через певний 
час, наприклад, 2–3 тижні, проаналізуйте свої нотатки. Аналіз нега-
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тивних думок допоможе вам усвідомити свою психологічну проблему, 
з якою надалі треба працювати. Список позитивних думок бажано 
переписати на окремий аркуш, періодично його перечитувати (особли-
во при поганому настрої та в скрутні моменти життя) і постійно по-
повнювати. Ця вправа допоможе вам контролювати свої думки та 
зумовить зміну їх забарвлення. 

Вправа 6. «Позитивна переоцінка». Складіть перелік п’яти нега-
тивних ситуацій або явищ вашого життя. Спробуйте знайти в них по-
зитивні моменти. До завдання поставтесь легко, з гумором – це допо-
може знизити негативне сприйняття життєвих обставин, подивитися 
на них з іншого боку. 

Вправа 7. «Усвідомлення бажань». Візьміть ручку та аркуш паперу. 
Влаштуйтесь зручніше там, де відчуваєте себе максимально комфорт-
но. Складіть список того, про що ви мрієте: ким і яким хочете стати, де 
жити, чим займатися, що мати і т. д. Дайте волю своїй уяві. Ні в чому 
себе не обмежуйте. Запишіть усі свої бажання і мрії. 

Записуючи те, чого б ви хотіли досягти, дотримуйтеся правил: 

 Формулюйте свої мрії у позитивних термінах. 

 Будьте конкретними – чим більш детально, сенсорно забарвлено 
ви уявите свою мету, тим чіткіше вона зафіксується у вашому мозку 
(стане ніби реальною). 

 Ясно уявіть результат досягнутого бажання – що буде, яким ви 
будете, коли здійсниться ваша мрія (вправи «Мій ідеальний день» або 
«Машина часу»). 

 Важливо формулювати такі цілі, досягнення яких залежить 
переважно від вас: 

 Проаналізуйте, чи не зашкодите ви реалізацією своєї мети ін-
шим людям – наскільки вона «екологічно чиста». 

 На наступному етапі слід проглянути список бажань і визначитися, 
до якого періоду вашого життя вони належать: теперішній час, близька чи 
далека перспектива. Складіть часову сітку ваших бажань і цілей. 

 Тепер з усього, що ви написали, виберіть кілька найважливіших 
цілей. 

Проаналізуйте і запишіть, чому ви впевнені, що це для вас важливо. 
Річ у тім, що людина може досягти чого завгодно, якщо в неї є для 
цього серйозні внутрішні підстави, впевненість у необхідності досяг-
нення певної мети. 

Вправа 8. «Аналіз бажань». Для того, щоб клієнт визначився та от-
римав упевненість у значущості для себе здійснення цього бажання, 
психолог може разом із ним проаналізувати відповіді на такі питання: 

1. Чи можливо мати, зробити, випробувати це чи стати цим? (Чи 
реалістична мрія). 
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2. Чи треба це робити? (Проаналізувати позитивні і негативні боки 
бажаного). 

3. Чи дасть мені це те, чого я дійсно потребую? (Аналіз мотиву ба-
жання). 

4. Чи варто це тих зусиль, які будуть потрібні для здійснення? 
Якщо в ході обговорення клієнт утвердиться у своєму бажанні до-

сягти поставленої мети, можна продовжувати роботу далі: 

 Складіть перелік тих необхідних для досягнення мети ресурсів, 
які ви вже маєте (це може бути: риси характеру, розумові здібності, 
ваша енергія, друзі, фінанси, час тощо), в Пригадайте і запишіть  
3–5 випадків з вашого життя, коли ви відчули, що досягли успіху (ефек-
тивно, коли ця вправа виконується в групі). Що ви тоді робили? Які 
свої якості, можливості використовували. Скажіть собі: «Я досяг 
успіху, досягну ще раз!». 

 Подумайте і запишіть, якою людиною ви повинні бути, щоб до-
сягнути своїх цілей. Чого вам не вистачає? Може, ви б хотіли бути 
більш зібраним, дисциплінованим, а може, навпаки, розкутим. Може, 
ви хотіли навчитися планувати свій час або підвищити самооцінку? 
Психолог може запропонувати і провести роботу щодо створення 
власного іміджу. 

 Сформулюйте, що вам конкретно заважає тут і тепер мати все 
те, про що ви мрієте, до чого прагнете. Усвідомте свої особистісні 
«стратегії, які призводять до поразки». 

 Складіть план (крок за кроком) досягнення своєї мети, який би 
включав і сьогоднішній день. 

Психолог допомагає проаналізувати і спланувати шляхи досягнен-
ня поставленої мети. 

Такий вид корекційної роботи особливо корисний для осіб юнацького 
віку, перед якими постає вибір життєвих і особистісних альтернатив. 

Для формування уміння самостійно ставити перед собою цілі й 
визначати шляхи їх досягнення психолог може запропонувати 
підліткам і старшим школярам: наступні вправи. 

Вправа 9. «Кроки до успіху»: 
1. На аркуші паперу (згодом можна просто в уяві) намалюйте схо-

ди. На кожній сходинці напишіть дію, яка приведе вас до успіху (вер-
шину сходів). 

2. Заплющте очі й уявіть собі кожен «крок». Почекайте, поки образ 
стане виразним, чітким, поки його не відчує тіло (наприклад, ви пише-
те за столом). 

3. Усвідомте (складіть список) усього, що вам заважає. Якщо це 
думки, які відволікають вас (радісні чи неприємні), зробіть глибокий 
вдих і «видихніть» їх. Якщо це якісь проблеми, наприклад, незаверше-
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на попередня справа чи просто неприбраний стіл, по можливості 
вирішіть їх. 

4. Якщо вам важко почати творчу роботу – спробуйте спочатку ви-
конати вправи на релаксацію, медитацію, дихальні або тілесні вправи. 

Так, використовуючи когнітивно-орієнтовані методи психоко-
рекції, спираючись на спокійний конструктивний аналіз проблем і 
суперечностей, можна активно знаходити реальні шляхи їх подолання, 
керувати своїм емоційним станом, поведінкою, планувати життя. 

 

Контрольні питання: 
1. В чому полягає основна ідея раціональної терапії? 
2. Проаналізуйте роль основних представників раціональної терапії. 
3. Дайте характеристику суб’єктивності сприймання дійсності (за схемою  

А. Еліса). 
4. Проаналізуйте механізм виникнення емоцій за Ю. Орловим. 
5. Яке основне завдання когнітивної терапії? Розкрийте його зміст та роль. 
6. Проаналізуйте когнітивно-орієнтовані методи психокорекції. 
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