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ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГІЯ

особливий психологічний напрям, що
вивчає позитивні аспекти людської
психіки.

Якщо класична психологія фокусується на
проблемах та патологіях, то предмет
досліджень позитивної психології – все
що допомагає людині досягти щастя:
оптимізм, довіра, прощення, розвиток
тощо.



МАРТІН СЕЛІГМАН

Американський психолог,
автор теорії «Навченої
безпорадності» та один із
засновників позитивної
психології.
Директор Центру позитивної
психології Пенсильванського
університету.
Селігман зайняв 13 місце
серед усіх психологів
20 століття за кількістю 
цитувань його робіт 
у підручниках з психології.



МЕТА ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ:

направити людину  іншим шляхом вказуючи  їй на 
сильні сторони розуму та навчаючи  
користуватися ними; спрямовуючи на самостійне 
формування почуття щастя і радості.    



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

➢ Індивідуальне  сприйняття щастя

➢Вищі психологічні та 
індивідуальні якості людей



ОСНОВА ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ

формування якостей і чеснот  спираючись на

❖ метод   афірмації

❖ метод  афформацій

❖ метод  браслетів 



ПРИНЦИПИ 
ПОЗИТИВНОЇ     ПСИХОЛОГІЇ

• Абсолютно все можна змінити

• На все є свої причини

• Ми можемо самі задавати напрямок свого життя

• Світ справедливий і щедрий

• У світі всього вистачить на всіх

• За все, що відбувається відповідальність несемо 

тільки ми

• Причини всіх подій в нашому житті приховані в 

наших думках

• Життя будь-якої людини - це найбільша цінність



ВІКОВІ      ОСОБЛИВОСТІ

➢ 6- 9 років (початкова школа):

- розуміють словесні жарти;
- реагують на гумор казкових героїв;
- можуть відрізняти реальне від фантазійного;
- сприймають вербальну інформацію за допомогою уяви;
- наслідуваний (удаваний)сміх. 

Рекомендації:
Вправи з Казкотерапії, Пісочної терапії, Арт-терапії
Вправи «Азбука емоцій», «Малюємо свій настрій»  та інше



ВІКОВІ      ОСОБЛИВОСТІ

➢ 10- 15 років (середня школа):

- розуміють причини комічних ситуацій;
- вдаються до генерування жартів та кепкування над 

іншими; 
- сміх набуває індивідуального характеру;
- з’являється «справжнє» почуття гумору.

Рекомендації:
Вправи на розвиток емоційного інтелекту, кінезиологічна
гімнастика, медіативні вправи, вправи з Арт-терапії
Вправи «Скажи приємне сусіду», «Чарівна скринька» тощо. 



ВІКОВІ      ОСОБЛИВОСТІ

➢ 16- 18 років (старша школа):

- почуття гумору стає стійким;
- має перелік тем, які прийнятні чи неприйнятні для жартів;
- розуміє та вміє створювати комічне через аналогії, 

метафори, асоціації тощо;
- самостійно створює жарти через гру слів, словотворчість. 

Рекомендації:
Вправи на розвиток когнітивної гнучкості, вправи з Арт-терапії
Відновні техніки, Методи афірмацій, афформацій, браслетів
Вправи «Перефразування», «Відвертання уваги», «Позитивне 
самосприйняття» тощо.



ПРАКТИЧНИЙ     БЛОК 

Вправа «Рутинні дії іншою рукою»

Мета: поліпшення продуктивності мозку; 
підвищення стресостійкості особистості



ПРАКТИЧНИЙ     БЛОК 

Вправа «Відвертання уваги або Слова навпаки»

Мета: розвиток вміння відволікатись від 
проблем; формування навичок позитивного 
мислення  

БАЖАЮ ВАМ ГАРНОГО НАСТРОЮ



ПРАКТИЧНИЙ     БЛОК 

Вправа «Я люблю себе,  навіть коли…»

Мета: розуміння необхідності добре ставитись 
до себе за будь-яких обставин; розвивати 
позитивне самосприйняття; підвищення рівня 
самооцінки



Перстень Царя Соломона



БАЖАЮ ПОЗИТИВА В ЖИТТІ!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


