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1. Актуальність теми психологічних (емоційних) криз підлітків, статистика

2. Психологічні, соціальні та фізіологічні основи розвитку особистісної 
кризи людини

3. Діагностика психологічна (спостереження, візуальна діагностика, 
бесіди, експрес-, проективні та формальні методики)

4. Методи екстреної допомоги підліткам педагогами, психологами, 
батьками у період кризових станів. Методи регуляції емоційних станів. 

5. Профілактична та просвітницька робота з підлітками («Кувшин
емоцій»)

6. Методи психологічного супроводу підлітків групи ризику. Система 
роботи



Одна з причин суїцидальних тенденцій серед 

підлітків  – переживання психологічних  криз

Причиною 40% самогубств є булінг, який здійснюється

над дитиною у школі. Тобто проходить як криза

взаємовідношень між однолітками.

Інші відсотки (60%) — це переживання підлітками

гострих та хронічних стресових станів, пов'язаних із

різними життєвими змінами, життєвими кризами, з якими

вони не змогли впоратися. А це вже кризи відносини до

себе, самосприйняття своєї особистості, відношення з

батьками, іншими дорослими та світом в цілому.



Підлітки, проходячи через складні життєві 

кризи, знаходяться у полоні негативних 

переживань, що супроводжують їх в 

процесі суспільних відносин та впливають 

на їхні рішення та дії

«Коли дитина здійснює самогубство, вона реально не розуміє

наслідків. Їй здається, що її врятують і батьки, нарешті, почнуть

звертати на неї увагу».

Це висновки директора Українського інституту дослідження

екстремізму (УІДЕ) Олега Зарубінський, автора дослідження,

заступника директора УІДЕ Богдана Петренко, медіа-

координатору проекту Юлії Чудновець, який вони проголосили

на конференції (https://glavcom.ua/news/40-dityachih-samogubstv-ce-naslidok-bulingu-z-boku-odnolitkiv-

doslidzhennya-455022.html)



Поняття про кризу

За визначенням Ф.Є. Василюка, критична ситуація – це

ситуація, в якій суб’єкт стикається з неможливістю реалізації

внутрішніх потреб свого життя (мотивів, прагнень, цінностей

тощо).

Криза – стан людини при блокуванні його цілеспрямованої

життєдіяльності в певний момент розвитку особистості.

Затяжна, хронічна криза несе в собі загрозу соціальної

дезадаптації, суїциду, нервово-психічного або

психосоматичного страждання.



Поняття про кризу.

Необхідною умовою виникнення кризи є значні емоційні

навантаження, блокування найважливіших потреб індивіда та

його специфічна особистісна реакція на це.

Психотравмуюча ситуація – це сигнал про те, що слід

звернутися до себе, виявити любов. Для подолання травми

треба мати сили, ресурси, щоб налагодити ушкодження,

усунути розрив цілісності. Криза свідчить про наявність або

відсутність додаткових сил для вивільнення потенціалу, для

змін і долання рубежу між старим і новим.



Психологічна природа кризових станів

У ситуації кризи, при спробі опанування стресовим станом,

людина переживає певний вид фізичного та психологічного

перевантаження.

Емоційне напруження і стреси можуть призвести або до

адаптації до нової ситуації, або до зриву і погіршення

виконання життєвих функцій. Хоча деякі ситуації можуть бути

стресовими для всіх людей, вони виявляються кризами для тих,

хто особливо вразливий до них в силу своїх особистісних

особливостей.



Фізіологічні основи кризи

●Суїцид – це не прожита криза, бо постійне переживання 

негативних емоцій геть виснажує тіло і вже у людини немає 

ніяких сил щось робити. Можна ще сказати, що це вже крайня 

стадія переживання хронічного стресу.

●На рівні фізіології: організм                                     переповнений 

гормонами                                                    стресу (адреніліном та                                               

кортизолом), що порушує роботу                                                  

нирок. Йде загальна інтоксикація.

●В такому стані людина погано                                             

орієнтується у часі, просторі,                                             

страждають когнітивні функції,                                         

активується вегетативна нервова система. Тому слова: „Не 

переживай, все минеться!“ - НЕ СПРИЙМАЮТЬСЯ мозком.



Підліткові кризи

Починається підлітковий вік із кризи, і, як правило, весь період протікає
складно і для дитини, і для близьких їй дорослих. Л.І. Божович зазначає, що
криза підліткового віку значно відрізняється від криз попередніх періодів,
вона є найбільш гострою і тривалою. Тому цей період часто називають
суцільною кризою (тобто вона може не місяці, а роки тривати).

Фізіологічна криза. Багаточисельні дослідження показують, що
фізіологічні процеси, які відбуваються у даний період, підвищують
емоційну збудливість підлітка, його імпульсивність, упертість,
неврівноваженість, негативизм, іноді провокують агресивність, різкість, а
швидке змужніння підсилює відчуття своєї «дорослості» з усіма її
наслідками.

Так, депривація статевого потягу підлітка може призвести до фрустрації і,
відповідно, саме цим можна пояснити деякі особливості його самопочуття і

поведінки. Спостерігаються також гендерні відмінності кризи.



Підліткові кризи

Криза підліткового віку зв’язана з виникненням нового рівня
самосвідомості, характерною рисою якої є поява у підлітка здібності
пізнати себе як особистість з властивими лише їй якостями. Це
породжує у свою чергу прагнення до самоствердження,
самовираження, самовиховання. Депривація цих потреб і складає
основу психологічної кризи цього віку.



Особливості переживання криз підлітками

Дослідження стресогенних сфер у житті і діяльності підлітків

дозволили В.П. Балакирєву визначити найбільш типові кризові

ситуації для цього вікового етапу: 1) з батьками; 2) з приводу

тварин; 3) з учителями; 4) з однолітками; 5) з братами і

сестрами; 6) смерть близьких; 7) з родичами й іншими

дорослими; 8) страхи; 9) особисте майбутнє; 10) політична

ситуація в країні.

Дослідження емоційних переживань підлітків показали, що з

батьками підлітки найчастіше відчувають образу, злість,

провину; з учителями – злість, лють, страх; з однолітками –

гнів, обурення, досаду; з приводу тварин, братів і сестер,

бабусь і знайомих дорослих – жалість. У зв’язку з цим

почуттям жодного разу не був названий жоден вчитель і лише

один раз – батько.



Особливості переживання криз підлітками

Серед способів подолання критичних ситуацій - яскраво

виражена екстра-пунітивна тенденція: не розмовляти,

помститися, посваритися. Спостерігається дуже мала питома

вага конструктивних методів подолання складних ситуацій.

Подолання важких переживань розуміється підлітками

здебільшого як зовнішня дія, а не дія з категорії внутрішньої

психологічної роботи: опанування власних емоцій, зміна

власного ставлення до ситуації, зміна точки зору.

Найбільш значущі переживання, які їм самостійно врегулювати

не вдається - це почуття незадоволеності в діяльності і

відносинах; образи, враженого самолюбства; самотності;

невпевненості; безсилля; незахищеності; втрати близької

людини. Найчастіше підліткам не вдається самостійно

подолати кризові ситуації, що виникають в їх житті і

навчальній діяльності.



Переживання життєвих криз – основна причина 

суїцидальних спроб серед підлітків

●Експерти часто повторюють, що самогубства не трапляються "просто так".

Медичні дослідження свідчать, що 90% підлітків, які вчинили самогубства, мали ті

чи інші проблеми психологічної чи психіатричної природи.

●Приводом до самогубства можуть послужити підліткова депресія (основне

психіатричне захворювання серед підлітків), відчуття тривоги, насильство або

зловживання психотропними засобами.

●Однак до такого ж трагічного кінця можуть привести і незначні зміни в умовах

життя, зміна обстановки, проблеми в школі, сварки з друзями або криза

сексуальної ідентичності.

●Є свідчення, що нездоровий ажіотаж ЗМІ навколо самогубств також може

надихнути вразливих людей на аналогічні вчинки. Експерти називають таку

поведінку "соціальним інфікуванням"

●Саме тому експерти закликають лікарів і                                                                 

батьків стежити за незначними змінами в                                                                  

поведінці і настроях підлітків



Зміст діагностичної роботи

Діагностична, а згодом й психотерапевтична робота у закладах

непсихіаричного профілю має бути спрямована на аналіз

наявних (чи відсутніх) у особистості ресурсів подолання

стресових ситуацій, розвиток навичок стрес-менеджменту,

вмінь планувати своє найближче та віддалене майбутнє (у тому

числі навчання способам організації власного життєвого часу і

простору).

Основні методи діагностики – це спостереження, візуальна

діагностика, бесіди з учнями, педагогами, батьками, проективні

методики та опитувальники.



Діагностика особливостей психологічних 

станів підлітків.

●Тест 1: „Не дай чоловічку впасти“ (Смирнов Є. Т.)

●Тест 2: „Неіснуюча тварина“

●Тест 3: „Людина під дощем“

●Тест 4: „Тест М. Люшера“

●Тест  5: „КМС“

●Тест 6: Копінг-стратегії Лазаруса

● Тест 7: „Методика первинної діагностики та виявлення дітей 

„групи ризику“ (Рожков М. І., Ковальчук М. А.)

●Мета: виявити наявність сильних переживань, фрустрацій, високого 

рівня тривоги, агресії та схильності до аутоагресії.



Екстрена допомога дорослих підліткам у 

кризових станах (психофізична та 

психоемоційна підтримка).

Основна ціль — створення ситуації безпеки, довіри, активізація та

відновлення ресурсів.

Бесіда - емпатійна, прийняття без звинувачень та критики, емоційне

відреагування, акцент на позитивні риси, планування майбутнього,

обговорення копінг-стратегій для подальшого виходу з кризи, акцент на

позитивних змінах після кризи).



Засоби емоційної підтримки

Засіб №1. Емоційне включення. Бути поруч та залишатися емоційно

включеним у проблему підлітка, що вже несе у собі терапевтичний ефект.

Засіб №2. Емоційне прогладжування – комплімент, похвала. Здатність

знайти, за що похвалити людину, підлітка, є ще однією формою емоційної

підтримки.

Засіб №3. Динамічні питання. Питання допомагають людині озвучити свої

почуття, думки та рішення, тим самим актуалізувати свій стан, зрозуміти та

віднайти свої ресурси, підштовхує до пошуку конструктивних рішень та дій

стосовно своєї ситуації.



Засоби емоційної підтримки

Засіб №4. Спирання на досвід інших, що пережили схожу ситуацію та

змогли з нею впоратися. Позитивний досвід інших має користь, бо показує,

що складна ситуація, в якій опинився підліток не унікальна, вже є

приклади того, що навіть з такими сильними переживаннями стикались

інші і вони впорались із цим. Також це допомагає запропонувати можливі

варіанти виходу з кризи, які підліток не знав до цього. Все це додає

впевненості, що ситуація не безвихідна. Так, складна, але вихід все ж таки

є!

Засіб №5. Запропонувати методи конструктивного виплеску накопичених

негативних емоцій (н-д, арт-терапія, тілесні практики, дихальні вправи,

вода, свіже повітря) та знаходження позитиву.



Перша психологічна допомога (ППД) – це 

сукупність заходів загальнолюдської підтримки  та 

практичної допомоги ближнім, які відчувають 

страждання і потребу.

●ППД може надавати не лише професійний психолог, а й інший 

спеціаліст, людина, яка знайома з правилами надання ППД.

●ППД – це не професійне психологічне консультування, оскільки не 

передбачає детального обговорення, аналізу чи встановлення 

хронології та суті подій, які викликали стан дистресу.



Основний напрямок роботи психолога системи 

освіти – збереження психологічного здоров'я 

учнів

Одним із найважливіших напрямків діяльності сучасної школи,

поряд з вихованням і навчанням підростаючого покоління є

збереження і зміцнення психологічного здоров’я учнів,

підвищення у них стресостійкості, навчання вмінню

проходження життєвих криз та свідомого вибору оптимальних

копінг-стратегій.

Головна роль у збереженні психологічного здоров’я учнів

відводиться психологічній службі установи освіти. У функціональні

обов’язки психолога входить і психолого-педагогічний супровід

кризових періодів розвитку учнів, надання психолого-педагогічної

допомоги дітям в кризовій ситуації, профілактика підліткових

суїцидів та ін. В той же час рішення проблеми розвитку здоров’я

учнів неможливе без участі всього педагогічного колективу і

батьків.



Основним завданням психологічної 

допомоги підліткам є:

актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості,

* мобілізація психологічного потенціалу для подолання негативних

наслідків життєвих криз.

Наслідком ефективної психологічної допомоги є оптимізація

психічного стану та поведінки підлітків в різних життєвих та

навчальних ситуаціях.

Подібна психологічна допомога необхідна для запобігання порушень

поведінки та профілактики психосоматичних розладів. Вона

припускає нормалізацію психічного стану з нівелюванням негативних

переживань, які надають настільки руйнівний вплив як на психічні,

так і на соматичні функції людини.

Попередити легше, ніж виправляти становище. Тому важливо

знайомити підлітків з особливостями проходження підліткових криз,

розповідати навіщо звертати увагу на свої емоції, та розуміти причини

їх появлення та наслідки, розвивати навички саморегуляції.



«Кувшин емоцій»  Ю. Б. Гіппенрейтер як інструмент 

ознайомлення підлітків з механізмами 

конструктивного та неконструктивного емоційного 

реагування в кризові періоди.



Копінг – стратегії  

Копінг (від англ. coping — долати) — психологічна 

стратегія та спосіб свідомого подолання людиною 

стресової ситуації. Поняття об'єднує когнітивні, емоційні 

та поведінкові стратегії, які використовуються, щоб 

впоратися із запитами буденного життя.

Основні стратегії:

1. Стратегія вирішення проблем

2. Стратегія пошуку соціальної підтримки

3. Стратегія уникнення



Методи саморегуляції психоемоційних станів 

для підлітків

●Арт- терапія (пісочна, малюнкова, ігрова, ін.)

●Аромо -, Музико –, Танцювальна терапія

●Нейро – м'язова релаксація Джейкобсона

●Тілесно-орієнтована терапія (тілесні та 

кінезіологічні вправи, н-д, Лобно-потилична корекція, 

Крюки Деніннсона або поза У. Кука)

●Спорт

●Хоббі

●Кіно -, Фото- терапія



Система просвітницько-профілактичної роботи 

психолога з підлітками, батьками, педагогами

Система взаємозв’язку між психологом, педагогами, батьками, учнями.

Сумісне спостереження за проявами психоемоційних станів підлітків,

уточнення життєвої ситуації або відносин з однолітками, батьками,

педагогами. Долучення вузьких спеціалістів за потребою.

Консультування батьків та педагогів, проведення для них семінарів-

практикумів на теми підліткових криз та методів допомоги.


