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ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

7

Розділ

3

ПСИХІЧНА
І ДУХОВНА
СКЛАДОВІ
ЗДОРОВ’Я
Вивчивши цей розділ,
ви дізнаєтеся:
� про особливості свого
психічного і духовного розвитку;
умови
успішного навчання;
�
чинники
виживання в екстре�
мальних ситуаціях;
� позитивне мислення;
� способи конструктивного
розв’язання конфліктів;

�
�
�
�

навчитеся:
аналізувати особисту систему
цінностей;
концентрувати увагу, розвивати пам’ять і уяву;
формувати позитивну адекватну самооцінку;
оцінювати рівень ризику
в щоденних ситуаціях.

Тема

9

ПСИХІЧНИЙ І ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК

§ 14

Особливості психічного і духовного
розвитку підлітків. Розвиток потреб.
Життєві цінності і здоров’я
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Ви вважаєте себе вже достатньо дорослими, аби робити те, що ви самі захочете. Наприклад, повертатися
додому тоді, коли вам зручно. Дорослі ж, приміром ваші батьки, із цим
не згодні. Як ви вважаєте, чому?

Особливості психічного і духовного розвитку підлітків
Були часи, коли поняття «підлітковий вік» не існувало. Людина
дозрівала фізично й ставала дорослою. Але потім, із розвитком людства, виявилося, що одного фізичного дозрівання мало. Людину можна вважати дорослою, якщо вона відповідає тим вимогам, які висуває
до неї суспільство. І ці вимоги до соціальної зрілості постійно ростуть.
Тому психологи й виокремили період, під час якого людина готується
стати зрілою не тільки фізично, але й соціально.
У підлітковий період ви:
• розвиваєтеся фізично, психічно і духовно;
• здобуваєте нові пізнавальні можливості;
• вчитеся керувати собою;
• формуєте власні погляди на події, що відбуваються;
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• робите перший життєвий вибір;
• по-новому спілкуєтеся з батьками, з однолітками.
Основним психологічним підсумком підліткового
віку вважають набуття людиною нового рівня самосвідомості. Наприкінці підліткового періоду людина
вже має певне цілісне уявлення про саму себе, намагається виправити свої негативні риси, ставити перед
собою завдання саморозвитку.
Пізнання себе передбачає порівняння себе з іншими. Тому особливе значення в підлітковому віці має
спілкування, насамперед спілкування з однолітками.
І це не випадково, адже однолітки перебувають у рівних умовах, що надає максимальні можливості для
психічного, духовного і соціального порівняння.

У чому полягають особливості психічного
і духовного розвитку підлітків?
По-перше, підліток дуже чутливо реагує на оцінку його особистості сторонніми. Він прагне визнання
й схвалення з боку інших.
По-друге, підліток часто впадає в крайнощі.
Він може бути водночас сором’язливим і зухвалим,
уважним до людей і черствим, йому притаманні бажання бути визнаним і показна незалежність, війна
з авторитетами й обожнювання кумирів.
По-третє, у підлітка яскраво проявляється допитливість розуму, прагнення до пізнання навколишнього світу.
Підлітковий період — це непростий період у житті будь-якої людини. Підлітку треба вирішити безліч
завдань, пов’язаних із психологічним і духовним дорослішанням.
Тож з’ясуймо, за яких умов це дорослішання буде
успішнішим. За яких умов ви можете одержати знан
ня про життя й сформуватися як доросла людина?
Звісно, це мусить бути насичене життя. Вам потрібні
друзі, однолітки, з якими ви можете спілкуватися,

� Спілкування з однолітками є дуже важливим
для підлітка
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�	Підліток може перечити своїй мамі, але в усьому погоджуватися з друзями

проводити свій час, мати спільні з ними інтереси. Вам захочеться вийти з-під опіки батьків і вчителів, будувати своє життя самостійно.
Це нормальне бажання. Але є фактори ризику, які можуть призвести
до того, що ви потрапите під вплив, який може вам нашкодити.
Наприклад, ви регулярно перечите своїй мамі, але в усьому погоджуєтеся з новим приятелем, який з’явився у вашій компанії. Чому ви
довіряєте йому — незрозуміло, але все, що він пропонує, здається вам
дуже цікавим. Проте цей приятель насправді може виявитися зовсім
не таким, як вам здалося, на відміну від вашої мами, яку ви добре
знаєте.
Ви можете потрапити в погану компанію, яка негативно вплине на вашу поведінку та стосунки з іншими людьми. Така компанія
є фактором ризику для вашого розвитку. І, навпаки, компанія, де вас
щиро приймають і зважають на ваші інтереси, стане важливою умовою вашого психічного розвитку. Головне — відрізнити одну ситуацію
від іншої. У вас неодмінно мають з’явитися друзі, яким ви довіряєте, з якими у вас багато спільного.
Дуже важливими для вашого розвитку є й стосунки в родині.
Ви маєте довіряти своїм батькам і розуміти, що саме вони найбільше
зацікавлені в тому, аби ваше дорослішання пройшло нормально.

Розвиток потреб. Життєві цінності і здоров’я
Потребою називається необхідність у чомусь, яку людина переживає й усвідомлює. Потреби можуть бути біологічні, соціальні й духовні. До біологічних потреб відносять голод, спрагу, сон, потребу в русі.
Ці потреби є спадковими. А ось із соціальними й духовними потре-
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бами людина не народжується. Вони формуються в процесі її розвитку як особистості. Соціальними є потреби в спілкуванні, у праці,
визнанні власних заслуг. Духовними є потреби в пізнанні, творчості,
саморозвитку. Такі потреби людини обумовлені процесом її виховання
і залучення до світу культури. Розвиток потреб пов’язаний із життєвими цінностями.
Життєві цінності — це те, що люди вважають важливим для свого життя, це те, про що вони мріють і чого прагнуть.
Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання.
Семикласник Вадим вважає, що головне в житті — це можливість купити
все що завгодно. А його однокласник Максим каже, що головне — це надійні друзі, які завжди підтримають і допоможуть, якщо треба, і яких
завжди підтримаєте ви. Чим відрізняються системи цінностей у цих
хлопчиків?

До життєвих цінностей належать здоров’я, цікава робота, добробут у родині, упевненість у собі, самостійність, наявність вірних друзів, творчість, уміння бачити красу природи й мистецтва, свобода,
життєва мудрість тощо. Зробити висновок про життєві цінності людини можна на підставі її вчинків.
Життєві цінності є індивідуальними. Для когось найважливішою
життєвою цінністю, яку він ставить на перше місце, є духовний розвиток особистості, для когось — матеріальне благополуччя, ще для
когось — здоров’я.
Наші цінності можуть змінюватися протягом життя, тому що ми
часто визначаємо, що для нас є цінним саме сьогодні, зараз. Визначити
свою систему цінностей можна, давши відповіді на такі запитання:
«Чого я прагну? Яка в мене мета?», «Що я готовий зробити для досягнення цієї мети?», «Який результат я хочу отримати завдяки своїм
діям?».
Разом зі ставленням людини до здоров’я вибудовується загальна
система цінностей, без якої людське існування втрачає сенс. Тому про
здоров’я можна говорити як про універсальну людську цінність.
Опорні точки. Основним психологічним підсумком підліткового віку
вважають набуття людиною нового рівня психічного і духовного розвитку.
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Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Наведіть приклади соціальних потреб.
2. Наведіть приклади духовних потреб.
III рівень
3. Коли людину можна вважати дорослою?
4. Доведіть, що особливе значення в підлітковому віці має спілкування
з однолітками.
IV рівень
5. Доведіть, що життєві цінності є індивідуальними.
6. Доведіть, що однією з найголовніших цінностей людського життя
є здоров’я.

Практична робота № 9
«Аналіз особистої системи цінностей»
Мета: навчитися аналізувати особисту систему цінностей.
Хід роботи
1. Оберіть з варіантів, запропонованих нижче, ті цінності, які
входять до вашої індивідуальної системи цінностей, і розташуйте їх
в порядку зниження значимості для вас.
Здоров’я, матеріально забезпечене життя, любов, цікава робота,
саморозвиток, відпочинок, відчуття захищеності, свобода, творчість,
дружні стосунки з однолітками, гарний настрій, уміння робити добрі справи, благополуччя в родині, упевненість у собі, самостійність,
наявність вірних друзів, творчість, можливість відчувати красу природи й мистецтва, свобода, життєва мудрість, повага товаришів, можливість покращення своєї освіти, інтелектуальний розвиток, розваги, щастя інших людей, акуратність, вихованість, життєрадісність,
почуття гумору, старанність, уміння тримати своє слово, сміливість
у відстоюванні своєї думки, уміння не відступати перед труднощами,
чесність, щирість, працьовитість, чуйність.
2. Запишіть особисту систему цінностей на окремому аркуші.
Проаналізуйте її. Зробіть висновки.
3. Порівняйте свою систему цінностей із системами цінностей своїх однокласників. Зробіть висновки.

74

Тема

10
УМІННЯ ВЧИТИСЯ

§ 15

Умови успішного навчання
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. На уроці біології Мишко, відповідаючи на запитання «У чому полягають особливості рослин?», сказав, що
вони зелені, й замовк. Відповідь його однокласника Кирила була такою:
«Усі особливості рослин пов’язані зі способами їхнього живлення. Вони
живляться за допомогою фотосинтезу. Їм притаманне також мінеральне
живлення й транспірація». Що ви думаєте про вміння вчитися цих однокласників?

Уміння вчитися
Кожна людина має певні фізичні й психічні здібності. Існують
здібності, які вчені називають інтелектуальними. Інтелект — це здатність людини думати, мислити, тобто її розум, здатність до пізнання. Кожна людина має певні інтелектуальні здібності, тому вона вміє
вчитися.
Особливістю інтелекту є те, що він здатний розвиватися. Для розвитку інтелекту необхідні увага й пам’ять.
Увага — це вміння зосередитися на важливих для вас предметах та явищах.
Пам’ять — це закріплення, збереження й подальше використання минулого досвіду.
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Вільям Шекспір

Альберт Ейнштейн

Володимир Вернадський

� Вільям Шекспір використовував свій інтелект для написання геніальних п’єс, Альберт
Ейнштейн — для створення теорії відносності, Володимир Вернадський —
для розробки вчення про біосферу

Якщо ви робите уроки, уважно слухаєте вчителя, запам’ятовуєте
навчальний матеріал, відповідаєте на запитання, то ви тренуєте свою
увагу, пам’ять та інтелект. Як наслідок, ваше вміння вчитися стає
кращим, розвивається.
Буває так, що ви користуєтеся механічним запам’ятовуванням,
яке школярі називають «зазубрювання». Але таке запам’ятовування
вимагає частого повторення. Знання, отримані за допомогою зубріння,
утримуються в пам’яті недовго, швидко втрачаються. Краще користуватися осмисленим запам’ятовуванням, коли ви доходите суті того, що
вивчаєте. Такі знання є набагато міцнішими. Для розвитку інтелекту
більше важить осмислене запам’ятовування.
Уміння вчитися, інтелектуальні здібності проявляються в різних
сферах людської діяльності.
Інтелектуальні здібності людини дозволяють їй робити відкриття
й змінювати навколишній світ. Сучасні автомобілі, комп’ютери, мобільні телефони — усе це плоди людського інтелекту. У суспільстві
все більше й більше цінуються саме інтелектуальні здібності, уміння
вчитися, творити нове. Цінується освічена людина, яка може ставити
складні запитання і знаходити на них відповіді.
Підліток має допитливий і жвавий розум, який швидко розвивається. У цьому віці для вас усе більшого значення набуває теоретичне
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мислення, здатність установлювати максимальну кількість значеннєвих зв’язків у навколишньому світі. Не тільки вчителі та батьки, але
й ви самі маєте подбати про свій інтелектуальний розвиток та вміння
вчитися.
Розвивайте своє мовлення, вчіться його варіювати, збагачуйте свій
словниковий запас. Невеликий словниковий запас свідчить так само
про невеликий інтелект. Щодня читайте різну літературу: художню,
науково-популярну, навчальну. Усе це — пожива для інтелекту, основа
вашого інтелектуального зростання. Обмірковуйте прочитане, осмислюйте те, що читаєте, робіть висновки, використовуйте те, про що
дізналися, для вирішення проблем, які у вас з’являються.
Інтелектуальний розвиток вимагає напруженої праці й певних
вольових зусиль. Рівень вашого інтелекту буде залежати від кількості
витрачених на його розвиток сил. Просто так, без будь-яких зусиль інтелект не з’являється. Пам’ятайте, що в житті більш успішним є той,
хто вміє вчити себе сам.
Знайдіть необхідну інформацію і розв’яжіть проблему. Микола потрапив
до компанії, де всі люблять вірші, цитують рядки відомих поетів і навіть
пишуть самі. Микола й собі вирішив похизуватися, але виявилося, що
він не може згадати напам’ять жодного вірша. Оцініть ситуацію і дайте
хлопчикові свою пораду.

Умови успішного навчання
Уміти вчитися — значить уміти ставити перед собою цілі, шукати
шляхи їх досягнення, контролювати свої дії, щоразу звертаючи увагу
на їхні наслідки, контролювати правильність виконання дій. Треба
вміти давати оцінку отриманим результатам, робити висновок щодо
того досягнута мета чи ні. Якщо ні, то треба дати відповіді на запитання «чому?», «що завадило її досягнути?».
Наприклад, уміння вчитися на уроці передбачає, що ви розумієте
мету уроку, активно працюєте, уважно слухаєте і чуєте вчителя, свідомо засвоюєте інформацію.
Якщо йдеться про виконання домашнього завдання, то вміння
вчитися означає, що ви вмієте спланувати свій режим дня і не забуваєте вчасно сідати за уроки, у вас у щоденнику записані домашні завдання, ви поставили перед собою мету їх виконати і готові докласти
для цього зусилля.
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Як навчати самого себе
1. Поставити мету.
2. Визначити проміжні цілі для досягнення мети.
3. Знайти методи і способи досягнення цілей. Виконати необхідні дії.
4. Контролювати правильність виконання дій. Якщо вони є неправильними — виправляти помилки, шукати інші шляхи досягнення цілей.
5. Дати оцінку отриманим результатам. Зробити висновок,
чи досягнута мета.
Як цей алгоритм можна застосувати при виконанні домашнього
завдання?
1. Поставити мету. Пригадайте зміст домашнього завдання
і сформулюйте свою мету. Наприклад: «Навчитися розв’язувати цей
тип задач».
2. Визначити проміжні цілі для досягнення мети. Наприклад:
а) подивитися, у чому полягають особливості цього типу задач; б) розібрати розв’язані у класі задачі; в) знайти в задачах спільне, скласти
план розв’язання такого типу задач; г) розв’язати нові задачі цього
типу.
3. Знайти методи і способи досягнення цілей. Виконати необхідні дії. Для виконання цього пункту треба пригадати матеріал уроку,
прочитати інформацію в підручнику, активно використовувати отримані при цьому знання для досягнення проміжних цілей.
4. Контролювати правильність виконання дій. Якщо не вдалося розв’язати задачу, слід знову проаналізувати її умови, уточнити
зв’язок між тим, що дане, і невідомим, необхідно знову скласти план
розв’язання і слідувати йому.
5. Дати оцінку отриманим результатам. Зробити висновок, чи досягнута мета. Якщо ви отримали правильні відповіді, то, ймовірно,
досягли своїх цілей. Якщо ж ні, вам доведеться все починати спочатку й уважно розбиратися в тому, де ви помилилися. Якщо вам дуже
важко розібратися самому — зверніться до вчителя.
До важливих умов успішного навчання належить дотримання режиму дня. Ваш організм потребує енергії, тому важливо вчасно поїсти, сон сприяє відновленню сил для подальшої роботи, тому важливо
спати вісім годин на добу, активний відпочинок зберігає здоров’я, тому
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треба займатися фізкультурою. Без розпорядку дня все це зробити
неможливо.
Ще один з основних засобів забезпечення нормального навчання — це раціональне харчування. Сучасні шкільні навчальні програми дуже насичені, для їх опанування мозку потрібна енергія, яку
забезпечують поживні речовини. У раціоні підлітків має бути молоко,
м’ясо, вершкове масло, рослинна олія, хліб житній і пшеничний, риба, яйця, сир, кисломолочні продукти, овочі, горіхи.
Крім поживних речовин, мозку для розвитку потрібна інша їжа —
інтелектуальна.
На сайті ви знайдете головоломки, за допомогою яких не одне покоління
підлітків перевіряло свої інтелектуальні здібності.
Опорні точки. З-поміж усіх здібностей людини можна виокремити
інтелектуальні здібності, які дозволяють їй навчатися, пізнавати світ,
робити відкриття, використовувати свої знання на практиці.
Підлітковий вік — це період, коли формується вміння вчитися, відбувається розвиток інтелектуальних здібностей. Цей розвиток вимагає
праці й вольових зусиль.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Для чого потрібні увага і пам’ять?
2. Що передбачає вміння вчитися на уроці?
3. Чому до важливих умов успішного навчання належить дотримання
режиму дня?
III рівень
4. Що необхідно для розвитку інтелекту?
5. У чому проявляються інтелектуальні здібності людини?
6. Які умови успішного навчання вам відомі?
7. Хто має дбати про ваш інтелектуальний розвиток?
IV рівень
8. Доведіть, що в суспільстві все більше цінуються інтелектуальні здіб
ності, уміння вчитися, творити нове.
9. Що треба робити для свого інтелектуального розвитку?
10. Як навчати самого себе?
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Практична робота № 10
«Відпрацювання навичок планування часу»
Мета: відпрацювати навички планування часу; скласти план наступного дня.
Хід роботи
1. Оберіть заходи завтрашнього дня, які є для вас надважливими.
Коли вони мають відбутися? Запишіть на окремому аркуші.
2. Оберіть заходи завтрашнього дня, які є важливими для ваших
рідних. Коли вони мають відбутися? Запишіть на окремому аркуші.
3. Пригадайте, які домашні обов’язки ви повинні виконати. Коли?
Запишіть на окремому аркуші.
4. Пригадайте, які справи завтрашнього дня пов’язані зі школою.
Коли їх треба виконати? Запишіть на окремому аркуші.
5. Пригадайте, чим ви хотіли зайнятися у вільний час. Запишіть
на окремому аркуші.
6. Подумайте, у якому порядку ви будете завтра виконувати намічені заходи. Заповніть таку таблицю (на окремому аркуші).
МІЙ ПЛАН ДНЯ
Що треба робити

Коли це має
відбутися
(час виконання)

Відмітка
про виконання

7. Поставте в плані відмітку про виконання. Якщо протягом дня
ви виконали заплановане, поставте «+», якщо не виконали — поставте «–».
8. Зробіть висновки.
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Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Ігор готувався до іспиту довго й ретельно. Перед іспитом він просидів усю ніч, пригадуючи навчальний
матеріал. Але результат іспиту виявився досить скромним, оскільки
безпосередньо на іспиті хлопчик багато чого не зміг пригадати. Як ви
вважаєте, чому так сталося?

Розвиток сприйняття
Для того щоб жити і діяти в навколишньому світі, ми повинні
його сприймати. Сприйняття — це психічний процес, спрямований
на відображення в нашій свідомості предметів навколишнього світу.
Процес сприйняття характеризується певною вибірковістю. Ця вибірковість залежить насамперед від потреб людини, які існують у даний
момент.
Загалом наше сприйняття повідомляє нам достовірну інформацію
про світ. Але існують ілюзії сприйняття. Ілюзією називають неправильне, спотворене сприйняття. На відміну від галюцинацій, які виникають при порушенні нормальних функцій мозку, ілюзії характерні
для всіх здорових людей. Наприклад, світлі предмети на темному тлі
всім і завжди здаються більшими, а темні на світлому — меншими.
Є й інші ілюзії, пов’язані, наприклад, з перспективою.

�	Білий квадрат здається нам значно
більшим за чорний на білому тлі,
хоча насправді вони однакові

�	Ілюзія Еббінгауза. Яке коло більше:
те, яке оточене маленькими колами,
чи те, яке оточене великими?
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Сприйняття — це результат складної діяльності
мозку. Мозок аналізує інформацію, яка доходить до
нього, порівнює її з розташованими в пам’яті враженнями, і в результаті ми можемо викликати в пам’яті
ті предмети, які вже бачили колись.
Без розвитку сприйняття неможливо формувати
ні пам’ять, ні мислення, ні уяву. Сприйняття необхідне для успішного шкільного навчання, яке вимагає
вміння уважно слухати вчителя, уміння свідомо спостерігати за тим, що він показує під час уроку.
� Сприйняття навіть про
стого м’яча— це дуже
складний процес

� Неуважність — одна
із частих причин поганого навчання

�	При механічному
запам’ятовуванні
знання утримуються
в пам’яті неміцно
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Про дивовижну роботу нашого мозку ви дізнаєтеся
з відео «Сприйняття зображення і звуку».

Розвиток уваги
Увагою називається зосередженість на важливих
для нас предметах і явищах. Розрізняють два види
уваги — мимовільну й довільну.
Мимовільна увага виникає ненавмисно, без будьяких зусиль з боку людини. Просто нам цікаво, тому
ми уважні. Довільна увага виникає навмисно, унаслідок свідомо поставленої мети і вимагає певних вольових зусиль. Наприклад, уроки самі собою не вивчаються. Треба уважно прочитати текст, докласти
зусиль до цього.
Стійкість уваги виражається в здатності тривало, не відволікаючись, зосереджуватися на предметі
своєї діяльності, у даному випадку на тексті підручника. Ступінь стійкості уваги залежить від потреб
людини, її інтересів. Є потреба в навчанні, інтерес
до нього — увага стійка, немає потреби в навчанні —
увага переключається на інші предмети.
На уроці відразу можна помітити неуважного школяра. На перший погляд він начебто слухає,
але щойно йому ставлять запитання із цієї ж таки
теми, він не може на нього відповісти, оскільки не
почув головного. Неуважність — одна з найпоширеніших причин поганого навчання.
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Увага — це спрямованість свідомості на певний об’єкт. Без уваги неможливий процес навчання. Розвиток уваги пов’язаний із розвитком волі, адже саме вольове зусилля допомагає нам зосередити
свою увагу на потрібному об’єкті.

Розвиток пам’яті і творчих здібностей
Пам’ять — це закріплення, збереження і наступне використання попереднього досвіду. Саме пам’ять дозволяє людині одержувати
знання й уміння. Вона зберігає індивідуальний досвід людини і забезпечує використання цього досвіду. Для того щоб краще використовувати свою пам’ять, необхідно знати закони її роботи.
Розвиток гарної пам’яті — це виховання здатності до повного
й точного відтворення інформації, причому саме тоді, коли це потрібно. Це виховання починається з грамотного використання законів
пам’яті в процесі заучування.
Є безліч професій, у яких без знання якого-небудь матеріалу
напам’ять просто не обійтися. Наприклад, актор завчає напам’ять величезні тексти, юрист пам’ятає безліч законів, поет — віршів.
Які ж умови важливі для успішного запам’ятовування й пригадування? Насамперед ваше бажання. Бажання — це один з найважливіших проявів волі людини. Воно мобілізує увагу, підвищує інтерес, забезпечує готовність до запам’ятовування. Слід враховувати також те,
що матеріал більш успішно запам’ятовується тоді, коли він є цікавим
для людини, яка його запам’ятовує. Якщо людина вже щось знає в цій
галузі, то нове вона запам’ятовує швидше й краще. Люди, які знають
багато мов, говорять, що важко вчити тільки перші п’ять мов, а інші
засвоюються вже значно легше. Запам’ятовування відбувається легше,
якщо заучується матеріал, що є повністю осмисленим, зрозумілим для
того, хто його заучує.
Пам’ять людини має величезні можливості.
Наприклад, академік Абрам Іоффе знав напам’ять усю таблицю логарифмів, Моцарту достатньо було почути музичний твір один
раз, щоб виконати його і записати на папері, Уїнстон Черчілль знав
напам’ять майже всього Шекспіра, Білл Гейтс пам’ятає сотні кодів
створеної ним мови програмування.
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� Амадей Моцарт

� Уїнстон Черчілль

� Абрам Іоффе

�	Білл Гейтс

Крім пам’яті, треба розвивати й свої здібності. Здібності — це здатність людини робити щось дуже успішно. Здібності людини виявляються тільки в її діяльності. Є різні рівні розвитку здібностей людей:
обдарованість, талант, геніальність. Обдарованість — це сукупність
декількох здібностей, яка обумовлює успішну діяльність людини
в певній галузі. Талант — це теж сукупність здібностей, яка дозволяє досягати вищого рівня творчості. А геніальність — це вищий ступінь розвитку таланту, який дозволяє зробити щось принципово нове
в тій чи іншій сфері діяльності.
Опорні точки. Без розвитку сприйняття неможливо формувати
пам’ять і мислення, сприйняття необхідне для успішного шкільного
навчання. Для навчання важлива й увага. Розвиток уваги пов’язаний
з розвитком волі.
Розвиток пам’яті — це виховання здатності до повного й точного відтворення інформації саме тоді, коли це необхідно.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Яку роль відіграє пам’ять у житті людини?
2. Які правила запам’ятовування ви знаєте?
III рівень
3. Від чого залежить розвиток уваги?
4. Чому при механічному запам’ятовуванні знання утримуються в пам’яті
неміцно?
5. Доведіть, що пам’ять людини має величезні можливості.
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IV рівень
6. Доведіть, що процес сприйняття характеризується певною вибірковістю.
7. Які умови важливі для успішного розвитку творчих здібностей?

Практична робота № 11
«Вправи на концентрацію уваги, розвиток пам’яті, уяви»
Мета: тренувати концентрацію уваги, пам’ять, уяву.
Хід роботи
• Вправи на розвиток уваги.
1. Подивіться на запропоновану репродукцію впродовж 3—4 секунд.

Назвіть деталі (предмети), які ви запам’ятали.
Якщо ви запам’ятали:
менше ніж 5 деталей — ваша увага слабка;
від 5 до 9 деталей — увага гарна;
понад 9 деталей — увага відмінна.
Якщо ви вважаєте рівень своєї уваги незадовільним, то вам слід
виконати наведені нижче вправи.
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2. Візьміть два фломастери й спробуйте малювати одночасно
обома руками. Причому одночасно починаючи й закінчуючи. Одною
рукою — коло, іншою — трикутник. Коло має бути по можливості
з рівною окружністю, а трикутник — з гострими кінчиками кутів.
Спробуйте намалювати за одну хвилину якнайбільше кіл і трикутників.
Якщо ви намалювали:
менше ніж 5 — ваша увага слабка;
• 5—7 — увага середня;
• 8—10 — увага гарна;
• понад 10 — увага відмінна.
3. Подивіться на малюнок упродовж 3—4 секунд, а потім назвіть
предмети, які ви запам’ятали.

Якщо ви запам’ятали:
• менше ніж 5 деталей — ваша увага слабка;
• від 5 до 9 деталей — увага гарна;
• понад 9 деталей — увага відмінна.
Тренуйтесь, добиваючись того, щоб запам’ятати якнайбільшу
кількість деталей.
• Вправи на розвиток пам’яті й уяви.
4. Покладіть на стіл сім різних предметів, накрийте їх легким
рушником. Зніміть рушник, порахуйте повільно до десяти, знову накрийте предмети й опишіть їх на папері якомога повніше. Повторюйте
вправу, поступово збільшуючи кількість предметів.
5. Візьміть невеликий вірш. Виділіть у ньому окремі фрази. До
кожної з виділених фраз поставте кілька запитань. Дайте відповіді
на ці питання. Повторіть вірш напам’ять. Наступний вірш має бути
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довшим за перший. Повторюйте вправу, поступово збільшуючи обсяг
тексту, який необхідно запам’ятати.
6. Цю вправу потрібно виконувати разом із друзями. Усі сідають
у коло. Перший учасник називає будь-яке слово. Наприклад, «річка».
Наступний учасник гри повторює слово, що було назване, і вимовляє
будь-яке своє слово. Наприклад, «човен». Третій учасник гри повторює
вже два попередніх слова («річка», «човен») і додає своє слово. І так
далі. Найкраща пам’ять у того, хто запам’ятав найбільшу кількість
слів.
7. Для цієї вправи знадобляться аркуш паперу, олівці й секундомір. На малюнку, що поданий нижче, є 12 зображень. Розгляньте
малюнки першого рядка, затуливши решту аркушем паперу, щоб вони
не відволікали уваги. Через 30 секунд затуліть цілком усю сторінку
й намалюйте з пам’яті предмети першого рядка. Потім порівняйте,
наскільки ваші малюнки відповідають малюнкам зразка. Далі перейдіть до наступного рядка. Із двома останніми рядками попрацюйте
одночасно.

Сподіваємось, що ці вправи будуть сприяти поліпшенню вашої
пам’яті та уваги!
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§ 17

Культура вияву почуттів. Вплив емоцій
на здоров’я і прийняття рішень
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. У магазині трирічний хлопчик попросив маму купити машинку. Мама відмовила йому. Малюк став голосно
плакати, кричати й вимагати іграшку. Як ви вважаєте, чому така поведінка характерна тільки для маленьких дітей?

Емоційне благополуччя.
Культура вияву почуттів
Світ, який вас оточує, впливає на ваші органи чуття, і, як наслідок, у вас виникають ті або інші відчуття. Відчуття тепла сонячних променів на щоці, відчуття вітру, смаку хліба. Через відчуття
ви пізнаєте не предмет у цілому, а тільки його окрему властивість.
Наприклад, колір, смак, запах.
З відчуттів формується сприйняття. Сприйняття відображає не
окремий бік предмета, а предмет у цілому. Якщо ви їсте малину, то
органи чуття одночасно повідомляють вам про її колір, смак, запах.
Ваш мозок об’єднує все це разом, і формується сприйняття. У вас
з’являється якесь ставлення до малини. Це ставлення називають емоцією. Малина викликає у вас позитивні емоції. Емоція — це психічний стан, чуттєве переживання.
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Умови, предмети та явища, які сприяють досягненню мети й задовольняють потреби людини, викликають позитивні емоції. До позитивних емоцій належать задоволення, радість, інтерес тощо.
Якщо ж з’являються умови, предмети та явища, що перешкоджають досягненню мети або реалізації потреб, то вони викликають негативні емоції. До негативних емоцій належать невдоволення, журба,
страх, смуток, тривога. Емоції пов’язані з потребами (що мені треба
в цей момент) й особливостями ситуації (отримую я це чи ні).
Емоційне благополуччя людини — це впевненість у собі, відчуття захищеності, гарне самопочуття. Емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості, формуванню доброзичливого
ставлення до інших людей. Емоційна культура людини проявляється
в емоційній чуйності людини, у відчутті відповідальності за свої переживання, у здатності розуміти й поважати почуття інших людей.
Крім емоцій, людина має почуття. Почуття людини — це її ставлення до світу, до того, що вона робить, і до того, що з нею відбувається.
Основна функція емоцій і почуттів — регуляція людської поведінки. Треба виховувати в собі культуру почуттів і способи прояву
почуттів.
Ви можете переживати дуже різні емоційні стани й різні почуття. Наприклад, моральні почуття відображають ставлення людини до
інших людей і до самої себе. Інтелектуальні почуття відображають
ставлення до пізнання. Інтерес, допитливість, подив, відчуття таємниці — це інтелектуальні почуття.

� Відчуття допомагають нам здобувати
інформацію про світ, який нас оточує

� Якщо квітка має приємний запах, то вона
викликає позитивну емоцію
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�	Людина отримує позитивні емоції з різних причин

Емоційне благополуччя

�	Багато ситуацій викликають у нас негативні емоції

Почуття людини визначаються її взаєминами з іншими людьми.
Способи вираження почуттів регулюються звичаями та традиціями
суспільства. Існує культура почуттів, яка допомагає виражати їх
у прийнятних для суспільства формах.
Існує певна культура прояву почуттів і емоцій. Маленька дитина
нею ще не володіє. Коли вона щось хоче, то починає плакати, кричати,
іноді навіть тупає ногами. Такий прояв емоцій неприпустимий для
дорослої людини. Дитина поступово вчиться володіти своїми емоціями, керувати ними, бути терплячою. По-справжньому дорослою вона
стане тоді, коли навчиться управляти своїми емоціями, насамперед
негативними.
Про що свідчить негативна емоція? Вона свідчить про те, що ви не
отримаєте бажаного, тому що ваша поведінка помилкова. Наприклад,
ви одержали двійку й розплакалися, щоб розжалобити вчителя.
Але ж він може поставити вам хорошу оцінку тільки після того, як ви
виконаєте завдання! Виходить, ваша емоція заважає вам досягти поставленої мети. Цю емоцію треба «вгамувати» (тобто не плакати) і вирішувати проблему по-іншому, наприклад сісти й вивчити матеріал.
Учіться виражати свої емоції пристойно, учіться стримувати свої
емоції, керувати ними. І пам’ятайте, що емоції — це неодмінна складова психічного життя людини. Немає людини без емоцій.

Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень
Емоційні стани можуть впливати на роботу органів і систем організму. Наприклад, при емоційному збудженні змінюється частота
пульсу, стає частішим дихання, можуть розширюватися судини на
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обличчі — людина червоніє. Емоції можуть суттєво впливати на наше здоров’я.
Негативні емоції можуть погіршувати наше здоров’я.
Культурна людина вміє володіти своїми емоціями і почуттями для
того, щоб захистити себе від хвороб і приймати правильні рішення.
Дуже важливо радіти хорошим емоціям і протидіяти негативним.
До позитивних емоцій належать інтерес, радість, ніжність, задоволення, спокій, здивування, захоплення. До негативних — гнів, лють,
заклопотаність, страх, тривожність, відчай, смуток.
Щоб залишатися здоровою, людина повинна бути сильнішою за
свої емоції. Але слід мати на увазі, що свої емоції пригнічувати не
можна. Емоцію треба правильно пережити. Наприклад, якщо спрямувати емоцію гніву на якийсь свій недолік, скажімо, на боягузтво або
незібраність, можна отримати дивовижний результат.
Від того, які думки й емоції нами панують, залежить наше
здоров’я, тому дуже важливо їх контролювати. Негативні емоції створюються негативними думками. Постарайтеся позбутися негативних
думок, помінявши їх на позитивні. Пам’ятайте, що людину можна
вважати емоційно благополучною, якщо вона, переживаючи сильні
емоції, уміє справлятися з ними, знаходити прийнятні способи їх вираження або стримувати їх.
Опорні точки. Людині притаманні певні емоції й почуття. У процесі
розвитку дитина вчиться володіти ними й виражати їх так, як заведено
в суспільстві. Почуття — це форма переживання людиною свого ставлення до світу, який її оточує, й до самої себе. Позитивні й негативні
почуття — важлива частина нашого психічного життя. Вони можуть
впливати на стан здоров’я організму.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Як почуття можуть впливати на наше здоров’я?
2. Чим відчуття відрізняється від сприйняття?
III рівень
3. Наведіть приклади умов, предметів та явищ, які викликають позитивні емоції.
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4. Наведіть приклади умов, предметів та явищ, які викликають негативні
емоції.
5. Що ви знаєте про культуру прояву почуттів і емоцій?
IV рівень
6. Доведіть, що емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку
особистості, формуванню доброзичливого ставлення до інших людей.
7. Доведіть, що культурна людина вміє володіти своїми емоціями й почуттями.
8. Доведіть, що від того, які думки й емоції нами керують, залежить наше здоров’я.

§ 18

Методи самоконтролю.
Ознаки психологічної рівноваги
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Молодша сестричка поскаржилася
Ромі, що боїться темряви. «А чого саме ти боїшся?» — запитав Рома.
«Привидів»,— відповіла сестричка. Тоді Рома сказав: «Ходімо темним коридором й уявімо, що ми і є ті самі привиди! Тоді нікого буде боятися!».
А що б відповіли ви?

Методи самоконтролю
Ви вже знаєте, що життя кожної людини не таке просте, як здається на перший погляд.
Вашу психологічну рівновагу можуть порушити різні фактори.
Факторами, що порушують психологічну рівновагу, можна вважати хвороби, розлучення батьків, смерть близької людини. Це дуже
серйозні та складні ситуації, і, щоб їх пережити, людині необхідна
психологічна підтримка.
Порушують психологічну рівновагу й проблеми, які виникають під час навчання, і сварки з друзями, і суперечки з батьками,
і ситуації, коли підліток не знаходить спільної мови з однолітками.
Перелік можна було б продовжувати. Але наше завдання полягає
в тому, щоб розібратися, як можна підтримувати свою психологічну
рівновагу в усіх цих випадках. Що робити, аби залишатися здоровим, уміти керувати своїми емоціями, зберігати спокій та здоровий
глузд?
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� Для багатьох іспит є важкою й неприємною ситуацією

�	Павуки часто викликають страх,
але вони можуть бути красивими

Перш за все, треба знати, що порушення психологічної рівноваги
може бути пов’язане з різними емоціями, наприклад зі страхом і тривогою.
Страх — це емоція, яка виникає в людини під час переживання
реальної або уявної небезпеки, загрози для життя, здоров’я, благополуччя.
Це нормальна захисна реакція організму. Вона допомагає нам
у небезпечній ситуації. Але надмірний страх, який не відповідає небезпеці, заважає людині впоратися з проблемою, яка в неї виникла.
Тривога, на відміну від страху, виникає не в якійсь конкретній ситуації, а зазвичай несподівано, без очевидного зв’язку із чимнебудь.
Наприклад, ви йдете до школи, здається, що все нормально, але
з’являється відчуття тривоги. Спробуйте впоратися із цим відчуттям
і прогнати його! Щоб забути про тривогу, займіться чим-небудь, поговоріть про це з близькою людиною, подумайте, чи варто хвилюватися
без причини. Тривога — як злодій, що забирає у вас сили й час, які
можна було б використати якось інакше. Боріться з нею.
Є емоція, яка з’являється тоді, коли вас ображають, несподівано
обманюють, коли ви дізнаєтеся про те, що вам заважають досягти
певної мети. Цю емоцію називають гнівом. У стані гніву людина діє
швидко й рішуче, але, як правило, нерозсудливо. Іноді в такому стані
люди можуть діяти імпульсивно. Упоратися з гнівом важко, але треба
вчитися стримувати його. Наприклад, замість посуду краще побити
спортивну грушу або подушку. Стан гніву швидко минає, і після цього людині нерідко буває соромно.
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� Стан гніву минає,
і людині нерідко буває
соромно за свою
поведінку

� Вам стає соромно,
коли ви не можете
розв’язати задачу
біля дошки

� Витрачайте свою
енергію не на образу,
а на реальне вирішення проблеми
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Сором — це емоція, яка виникає внаслідок усвідомлення власного невміння, нерозсудливості. Саме
сором стримує людину від ганебних учинків. Краще
не придушувати свій сором, а просто не робити те,
що його викликає.
Звичайно, вам буде соромно за те, що ви не
розв’язали задачу біля дошки і всі це бачили. Але
сором треба подолати, зрозумівши, що головне —
це зробити висновки, витратити сили і час на своє навчання, щоб наступного разу не було приводу для сорому.
Якщо з вами поводяться не так, як ви очікували,
то може виникнути образа. Образа з’являється, коли
ви зіштовхуєтеся з несправедливістю, зрадництвом,
незаслуженими докорами. Як долати образу? Слід
проаналізувати ситуацію й подумати, що ви матимете від образи? Зазвичай тільки негативні наслідки.
Але якщо це вам не допомагає, то чи не краще із цим
розпрощатися? Варто витратити свою енергію не на
образу, а на реальне рішення проблеми.
Найгіршою емоцією є заздрість. Заздрість — це вороже ставлення до тих, хто в чомусь вас перевершив.
Таке почуття характерне для людей з обмеженим
розумом і важким характером. Заздрісник, як правило,— невдаха. Але ж ви не з таких! Виходить, заздрості немає місця. Заздрість не принесе вам нічого
хорошого.
Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь
на запитання. У Марини видався тяжкий день: автобус затримався, і вона запізнилася до школи, сусід
по парті смикнув ї ї зошит і ненавмисно порвав
його, а в буфеті Марина розбила склянку зі щойно
купленим соком. Але дівчинка подумала й вирішила, що не варто засмучуватися й переживати. Адже
вона не винна, що транспорт ходить нерегулярно,
що ї ї сусід такий неакуратний, а склянка із соком
мокра й слизька. Як ви гадаєте, чи правильно вирішила Марина?
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Ознаки психологічної рівноваги
У чому проявляються психологічне благополуччя і психологічна
рівновага?
По-перше, у тому, що людина вміє керувати своїми емоціями й відповідно виражати їх. Вона вміє зберігати свій гарний настрій. У такому стані людина й сама почувається комфортно, й іншим людям
приємно перебувати поруч із нею. Спілкування з нею стає радістю.
По-друге, у тому, що людина інтелектуально розвинена і її інтелектуальні здібності відповідають віку. Інтелект робить людину цікавим співрозмовником, допомагає долати найрізноманітніші життєві
проблеми, сприяє вмінню поставити перед собою мету та знайти шляхи її досягнення.
По-третє, у психологічно благополучної людини сформовані моральні принципи. Така людина відповідальна, їй можна довіряти, вона ніколи не зрадить, вона вірна в любові й у дружбі. Інакше кажучи,
вона має моральний стрижень, який допомагає їй відрізняти добро від
зла й не переступати межі, за якою починається психологічне руйнування особистості людини.
Особистість — це соціальна сутність людини. Це поняття включає
і емоції, і характер, і волю.
Людина як особистість вільно й свідомо обирає собі ту чи іншу
соціальну роль, розуміє можливі наслідки своїх дій, бере на себе відповідальність за них. Тільки не слід обтяжувати себе відповідальністю за чужі дії й учинки. У світі є багато явищ і ситуацій, які ви
не зможете змінити, тому не варто засмучуватися. Ви тільки можете
змінювати своє ставлення до них.
Якщо людина сформувалася як особистість і здатна до особистісного зростання, то вона психологічно благополучна.
Опорні точки. Існують різні фактори, які призводять до порушення
психологічної рівноваги. Як наслідок, можуть виникати страх, тривога,
гнів, образа та інші негативні емоції. Треба вчитися керувати собою,
контролювати себе. Самоконтроль — це усвідомлення й оцінка людиною своїх власних дій, емоцій, психічних станів. Самоконтроль має
регулюючу функцію, яка дозволяє людині вирішувати завдання, поставлені нею самою. Люди, які здатні до самоконтролю, мають ознаки
психологічної рівноваги.
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Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. У яких випадках людині потрібна психологічна підтримка?
2. У чому проявляється психологічна рівновага?
III рівень
3. Наведіть приклади, коли ви впоралися із завданням підтримки психологічної рівноваги.
IV рівень
4. Доведіть, що у стані гніву людина діє швидко й рішуче, але, як правило, нерозсудливо.
5. Доведіть, що заздрість — це почуття, характерне для людей з обмеженим розумом і складним характером.

Практична робота № 12
«Відпрацювання навичок самоконтролю»
Мета: відпрацювати навички самоконтролю.
Хід роботи
1. Ознайомтеся з моделлю ситуації.
Однокласники запросили Петра із собою на прогулянку в ліс.
Домовилися зустрітися о 9 ранку на зупинці. Але Петро проспав
і прийшов на тридцять хвилин пізніше. Друзі його не дочекалися.
2. Ознайомтеся з варіантами розвитку подій.
А) Петро образився. Повернувся додому злий і роздратований, накричав на сестру, посварився з батьками.
Б) Петро образився, але почав аналізувати ситуацію й усвідомив, що винен сам. Адже спізнення — це прояв неповаги до друзів.
Можливо, доки вони чекали хлопчика, підійшов автобус, а наступний
буде тільки через годину, тому його не стали чекати. Виходить, що
Петро сам міг зіпсувати всім день прогулянки, бо його б чекали занадто довго. Додому хлопчик повернувся спокійний і пояснив батькам, що
сам винен, бо проспав.
3. Проаналізуйте ситуацію. Чим відрізняється перший і другий
варіанти розвитку подій? Зробіть висновки.
4. Наведіть приклад ситуації, у якій ви поводилися, як у першому варіанті вирішення проблеми і як у другому. Зробіть висновки.
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Поняття і види стресу. Реакція організму
на стрес. Ефект самопідтримки стресу.
Хронічний стрес і здоров’я
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Галинка спускалася з гори на санчатах. Раптом вони трохи звернули й понеслися прямо на дерево. Галинка
бачила це дерево й могла б щось зробити, щоб у нього не врізатися,
але вона навіть не поворухнулася. Удар був сильний, і вона потрапила
до лікарні. Як ви вважаєте, що сталося з Галинкою, чому вона не змогла
захистити себе в цій ситуації?

Поняття і види стресу
У перекладі з англійської мови stress — це напруга, тиск, натиск.
Теорію стресу розробив у 1930-ті рр. канадський учений Ганс Сельє.
Саме він уперше довів, що стрес — це універсальна реакція організму на небезпеку. І не має значення, про що йдеться — про фізичний
(хвороба) чи про психологічний стан (страх, горе, сварка).
Розвиток стресу відбувається в три фази.
Першу фазу називають фазою тривоги. Під час цієї фази виробляється гормон адреналін, і весь організм приводиться у стан бойової
готовності: частіше б’ється серце, підвищується тиск, напружуються
м’язи. Організм готовий почати боротьбу, захистити себе або нападом
запобігти новому удару. Помірний стрес під час цієї фази корисний,
тому що він сприяє підвищенню працездатності.
Друга фаза — фаза опору. Організм витрачає свої резерви й вирішує завдання, які стоять перед ним. Але якщо ця стадія триває
довго й організм не відпочиває, то сили закінчуються і починається
третя фаза.
Третя фаза — фаза виснаження. З’являється слабкість, знижується працездатність. Організм потребує відпочинку. Якщо такого відпочинку немає, то ми можемо занедужати.
Є різні види стресу. Наприклад, дуже сильні переживання можуть
викликати емоційний стрес. Необхідність запам’ятати перед іспитом
велику кількість різної інформації може викликати інтелектуальний
стрес. Перебування на спеці — температурний стрес. При ушкодженнях організму може виникнути больовий стрес.
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� Може бути різна реакція на однакову ситуацію. Новачок у класі може поводитися порізному

Поїздка в інше місто, переїзд із квартири на квартиру, перехід до
іншої школи — усі ці події можуть викликати стрес.
Треба також зазначити, що люди по-різному реагують на ситуацію, у якій може виникнути стрес. Для когось знайомство з новою
людиною — це стрес, а хтось інший знайомиться легко, не ніяковіючи
при цьому. Стійкість до стресу — це загальна властивість організму,
а не тієї ситуації, яка викликає напругу. Те, що для однієї людини
може бути стресом, для іншої є нормальною ситуацією.

Реакція організму на стрес. Ефект самопідтримки стресу
Під час стресу організм перерозподіляє енергетичні ресурси, щоб
підготуватися до фізичної напруги, опору, активної боротьби.
Першими ознаками стресу є:
• прискорення пульсу (серце аж калатає!);
• прискорення дихання (воно стає швидким і уривчастим);
• підвищення кров’яного тиску (приливання крові до м’язів);
•	різке збільшення кількості гормонів — біологічних регуляторів
процесів, які протікають в організмі.
До психологічних характеристик стресу належить також збудження, відчуття нестачі часу, втрата почуття гумору, неможливість зосередитися на повсякденних справах.
Усі ці зміни відбуваються незалежно від вас, тому що це дуже-дуже старі механізми захисту, які людина одержала у спадок від своїх
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предків. Під час стресу змінюється й ваш емоційний стан. З’являється
страх, тривога, відчуття небезпеки. Ці емоції говорять вам, що треба
вжити якихось заходів, щоб урятувати себе, вчасно розпочати якісь дії.
Загалом і сильний стрес, і абсолютний безтурботний спокій не
сприяють виконанню необхідної роботи. Отож, можна сказати, що
помірний стрес корисний — він допомагає вам активно справлятися
з проблемами й підготовлює вас до сприйняття інших стресових ситуацій. Ви вчитеся переборювати стрес в одній ситуації, і водночас
зростає ваша здатність до його подолання в іншій ситуації.
Людина не може прожити без стресів. Її організму необхідні й помірна напруга, і здатність до пристосування. Без стресу пристосування не сформується. Такий стрес є корисним.
Але якщо на людину тривалий час діє сильний негативний чинник, то стрес може призвести до хвороби. Спостерігається так званий
дистрес — це такий стрес, який уже не допомагає, а шкодить організмові.
Після стресу може виникнути й звичайна застуда, тому що стрес
погіршує роботу головного захисника організму — імунної системи.
Люди часто потрапляють до лікарні після того, як дуже перенервують, тобто переживуть сильний стрес. Тому треба вміти уникати сильних стресів.
Сильний стрес не сприяє розв’язанню посталих проблем. Іноді людина, яка зазнала стресового впливу, просто нічого не робить, аби позбутися страху, й опиняється в ще більшій біді. Недарма кажуть, що
страх паралізовує.
Розгляньмо таку ситуацію. Виникла проблема — потім з’являються
негативні думки («я не впораюся») — далі йде бездіяльність— потім
настає негативний результат і нове напруження, спричинене цим негативним результатом. Спостерігається ефект самопідтримки стресу.
Якщо ж налаштувати себе на подолання ситуації, то ланцюжок
буде інакшим: проблема — думки про те, як з нею впоратися,— дії,
які допомагають вирішити проблему,— позитивний результат!
Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Максим
сказав, що повернеться додому до шостої години, але затримався у друга й прийшов тільки близько дев’ятої. У бабусі, яка всі ці три години хвилювалася, розболілося серце, і їй стало зле. Що спричинило погіршення
стану ї ї здоров’я?
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Хронічний стрес і здоров’я
Короткочасний стрес у цілому є позитивним явищем, оскільки
активізує резервні можливості. Але якщо людина не справляється
із ситуацією, а чинники, що спричиняють стрес, продовжують діяти,
то можливості організму до захисту виснажуються. Виникає так званий хронічний стрес. Результатом хронічного стресу стають різні захворювання. Виникає підвищена емоційна вразливість, образливість,
дратівливість, схильність до надмірної емоційної реакції на звичайні
ситуації, невпевненість у собі.
Якщо вчасно усунути чинники, що викликають хронічний стрес,
прояви стресу поступово зникнуть.
Профілактикою хронічного стресу є психологічне налаштовування на позитив, заборона на негативні думки, доброзичливе ставлення
до оточуючих.
Наприклад, ви постійно думаєте про те, що все погано, вас не
розуміють, не люблять, кривдять і так буде завжди. Хоча насправді те, що ви думаєте, не відповідає дійсності. Про вас піклуються,
вас люблять і немає реальних причин для таких думок. З поганими
думками треба боротися. Як? Та просто проганяти їх з голови, як
ворогів, які шкодять вашому здоров’ю. Треба думати про хороше,
бачити це хороше у своєму житті. І тоді хронічний стрес вам не загрожуватиме.
Опорні точки. Стрес — це універсальна реакція організму на небезпеку. Під час стресу організм перерозподіляє енергетичні ресурси,
щоб підготуватися до фізичної напруги, опору, активної боротьби.
Помірний стрес є корисним для людини, він допомагає активно справлятися з проблемами. Але якщо на людину тривалий час діє сильний
негативний чинник, то стрес може призвести до хвороби.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Що відбувається в другу фазу стресу — фазу опору?
2. Що відбувається в третю фазу стресу — фазу виснаження?
III рівень
3. Як уникнути хронічного стресу?
4. Який стрес уже не допомагає, а шкодить організмові?
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IV рівень
5. Доведіть, що стійкість до стресу — це загальна властивість організму,
а не тієї ситуації, яка викликає напругу.
6. Доведіть, що загалом і сильний стрес, і абсолютно безтурботний спокій не сприяють виконанню необхідної роботи.

§ 20

Чинники стресу та чинники в екстремальних
ситуаціях. Позитивне мислення
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Загорівся висотний будинок, і верхні
поверхи охопив вогонь. В одному з вікон з’явилася людина, яка розбила
скло й по імпровізованих сходах, сконструйованих з одягу й простирадел, спустилася на нижній поверх. Знову розбила вікно й потрапила
до приміщення, де вогню не було. Обміркуйте й обговоріть ситуацію та
поведінку цієї людини.

Чинники стресу в екстремальних ситуаціях
Людина може опинитися в різних екстремальних умовах. Екстре
мальними їх називають тому, що вони можуть завдати людині фізичної або психологічної шкоди, можуть загрожувати здоров’ю й життю.
Пожежі, повені, землетруси, бурі й грози, аварії — усе це екстремальні ситуації. Але екстремальною може бути й ситуація, коли людина
заблукала в лісі або в чужому місті, стала жертвою нападу хуліганів
і злочинців або несподівано для самої себе занедужала.
Звісно, що в екстремальній ситуації людині погано. Вона може
відчувати страх, тривогу, біль, перевтому. У неї може виникнути відчуття самітності, безвиході, зневіри в те, що вона впорається із ситуацією. Нарешті, екстремальна ситуація може бути пов’язана з відчуттям голоду, холоду, спраги.
Страх повідомляє нам про небезпеку, але якщо ми підкоряємося
йому, то він починає нам заважати. Страх посилюється, якщо людина
не може знайти виходу із ситуації, яка склалася. Стан страху заважає
думати й розв’язувати проблему. Отож, треба витрачати сили не на
страх, а на пошуки виходу з екстремальної ситуації.
Біль так само повідомляє нам про небезпеку. Біль попереджає про
те, що в організмі щось не так і що треба скорегувати свої дії, щоб
не завдати йому ще більшої шкоди. Але не треба підкорятися болю.
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� Холод, спека, спрага, голод — усе це потужні чинники стресу

В екстремальній ситуації слід перетерпіти біль, для того щоб урятуватися.
Перевтома виникає в результаті надмірних зусиль і напруги. Вона
свідчить про те, що треба раціонально користуватися силами, які ще
залишилися. Можливо, слід відпочити, і тоді можна здійснити заплановане.
Не забувайте, що впевненість у перемозі — це половина перемоги!
Зневіра у власних силах заважає людині боротися й перемагати.

Чинники виживання в екстремальних ситуаціях
Що ж відбувається з людиною в екстремальних ситуаціях?
Як вона поводиться, що відчуває? Які чинники допомагають їй виживати?
Екстремальні ситуації призводять до граничної напруги людини,
порушення її звичайної поведінки. Важливо, щоб людина зберегла
самовладання і знайшла вихід з такої ситуації. Поведінка кожної людини в екстремальній ситуації є індивідуальною, тому що люди різні
і їхні реакції й дії теж будуть різні. Багато залежить від особливостей
темпераменту, життєвого досвіду, професійних знань, навичок, характеру людини. Одні люди під впливом стресу проявляють повну безпорадність і не в змозі протистояти стресовим впливам. Інші, навпаки,
є стресостійкими і найкраще проявляють себе саме в ті моменти небезпеки, які вимагають напруження всіх сил. Чинниками виживання
в екстремальних ситуаціях є готовність діяти, сила волі, колективізм,
тобто вміння діяти спільно з людьми, які є поруч.
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В екстремальних ситуаціях виживає той, хто:
• може заспокоїтися, вгамувати емоції, обміркувати свої подальші дії;
• готовий активно діяти, використовуючи всі
свої знання, уміння, навички й сили;
• має високу самооцінку, упевненість в успіхові, силу волі;
• готовий допомагати тим людям, які опинилися поруч із ним.
Кожна людина опиняється в екстремальній ситуації з тими можливостями й тим досвідом, які в неї
є. Якщо ви не можете підтягнутися на перекладині
навіть один раз, то, звісно, не зможете спуститися на
� Головна небезпека,
з якою стикається
мотузці з поверху на поверх, рятуючись від вогню.
людина, що заблукала
Тому готовність до екстремальної ситуації формуєтьв лісі, — це страх
ся упродовж усього життя. Отже, ваша готовність до
екстремальної ситуації залежить від того, чи робите
ви щодня зарядку, як тренуєте свій розум і волю, що робите для того,
щоб зміцніти фізично й психологічно.

Позитивне мислення
Наші думки суттєво впливають на наше життя. Позитивне мислення і позитивні емоції людини є джерелом її впевненості в собі та
адекватної самооцінки. Негативне мислення й негативні емоції призводять до протилежного, тобто невпевненості в собі та заниженої самооцінки.
Позитивно мислити — значить думати так:
• «я обов’язково вирішу цю проблему»;
• «мені щастить»;
• «у мене достатньо бажання й волі, щоб це зробити»;
• «я зумію, зможу, у мене вийде»;
• «я впевнений (впевнена) в собі».
Негативно мислити — значить думати так:
• «у мене нічого не вийде»;
• «не варто й братися за це, у мене мало сил і можливостей»;
• «я невдаха»;
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• «мені обов’язково щось завадить»;
• «у мене погані передчуття».
Позитивне мислення не дається нам від народження. Треба навчитися позитивно мислити, причому в будь-якій ситуації.
Наприклад, ви брали участь у змаганні зі стрибків у висоту і посіли останнє місце. Що в цьому хорошого? Та багато! По-перше, ви
брали участь — і це добре, тому що ви стрибали, відточували своє
вміння і просто раділи руху. Пам’ятаєте відомий девіз: «Головне не
перемога, головне — участь»? По-друге, ви набули досвіду змагань.
Похвилювались і тепер розумієте, як можна справлятися із цим
хвилюванням. Досвід дорогого коштує. Як кажуть, за одного битого
двох небитих дають. Можливо, було в цих змаганнях ще щось хороше? Пригадайте, точно було. Вам однокласники кричали з трибуни:
«Давай! Давай!». Саме за вас вболівали друзі, і це теж чудово!
Подивіться зворушливий мультфільм «Позитивне мислення».

Опорні точки. Людина може опинитися в екстремальних умовах,
які загрожують її життю й здоров’ю. Вона мусить уміти долати свій
страх і діяти таким чином, щоб захистити себе. У цьому людині допомагає позитивне мислення, упевненість у своїх силах та життєвий досвід.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Які умови можна назвати екстремальними?
2. Як біль може нам допомагати?
III рівень
3. Які якості людини допомагають їй виживати в екстремальних ситуаціях?
4. Від чого залежить ваша майбутня готовність до екстремальної ситуа
ції?
IV рівень
5. Наведіть приклади екстремальних ситуацій, у яких ви самі перебували. Що ви при цьому відчували? Як ви при цьому поводилися?
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6. Чи добре було б людині, якби вона зовсім не відчувала болю?
7. Доведіть, що наші думки суттєво впливають на наше життя.
8. Чим відрізняються позитивне й негативне мислення?

Практична робота № 13
«Формування позитивної адекватної самооцінки»
Мета: відпрацювати навички формування позитивної адекватної
самооцінки.
Хід роботи
1. Спробуйте розв’язати головоломку.
Візьміть шість сірників і побудуйте з них чотири рівнобедрені трикутники. При якому варіанті їх розташування це можливо?
На розв’язання цієї головоломки ви можете витратити тільки
шість хвилин.
2. Незалежно від того, розв’язали ви головоломку чи ні, дайте
собі позитивну адекватну самооцінку, вибираючи із запропонованих
варіантів самооцінки:
— Я молодець, бо розв’язав цю головоломку.
— Я найгірший у класі, бо не розв’язав головоломку.
— З мене всі за спиною сміються, бо я не розв’язав головоломку.
— Я знав, що обов’язково розв’яжу цю головоломку.
— Я й раніше розв’язував подібні головоломки.
— Я зовсім дурний, бо не розв’язав головоломку.
— Я розумний, але для розв’язання головоломки мені просто не
вистачило часу.
— Тепер зі мною не стануть дружити, адже я не розв’язав головоломку.
— Головоломка занадто складна для семикласника.
— Я обов’язково подумаю над головоломкою вдома та розв’яжу її.
— Крім мене багато однокласників теж не розв’язали цю головоломку, значить, я — як усі — не кращий і не гірший.
— Я ніколи не навчуся розв’язувати такі головоломки.
3. Проаналізуйте свої відповіді.
Доведіть, що ваша самооцінка є позитивною.
Доведіть, що ваша самооцінка є адекватною. Наведіть приклад
ситуації, у якій ви теж дали собі позитивну адекватну самооцінку.
4. Зробіть висновки.
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Стресова стійкість. Самодопомога
і допомога при стресі
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дмитро завжди хвилюється перед
контрольною, це для нього великий стрес. Хлопчик ніколи не показує на
контрольній гарного результату. Як ви вважаєте, це назавжди? Чи можете ви щось йому порадити, підказати, як можна перестати хвилюватися
й успішно писати контрольні роботи?

Стресова стійкість. Оцінювання рівня стресу
Як же формувати стійкість до стресу? Зрозуміло, що без стресів
стійкість до них не сформується. Тобто для формування стійкості до
стресу потрібен стрес. Найголовніше — це тренування. Добре, якщо
ви часто опиняєтеся в ситуації помірного стресу і вчитеся його переборювати.
Щоб у вас формувалася стійкість до стресів, було б добре, якби
ви дотримувалися простих правил:
• загартовуйте свій організм (тільки робіть це поступово, заздалегідь порадившись із лікарем);
• дотримуйтеся режиму дня (особливо це стосується сну,
обов’язково висипайтеся, відсутність сну — це теж стрес);
• правильно розподіліть навантаження на свій організм;
• з’ясуйте, які справи для вас головні, а які — другорядні, і спочатку робіть головні (тоді ви все будете встигати);
• не бійтеся ситуацій помірного стресу, учіться їх переборювати.
Рівень стресу може бути різний. Учені виділяють високий, середній і низький рівні стресу. Але оскільки реакція на стрес дуже індивідуальна, то одна й та сама ситуація може викликати в однієї людини
низький рівень стресу, а в іншої — високий. Є ситуації, які в усіх
викличуть високий рівень стресу. Це втрата рідних і близьких людей,
розлучення, позбавлення роботи.
Але яким би не був стрес, людина завжди має можливість направити його в потрібне русло, керувати ним, знижувати його негативні
наслідки.
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� Обливання холодною водою є помірним
стресом, який загартовує

� Коли людина вперше стає на ковзани —
це стрес, який вона із часом долає

Керування стресом. Самодопомога
і допомога при стресі
Людина різними способами може долати стрес. Є фізичні, емоційні, інтелектуальні й духовні механізми керування стресом.
До фізичних способів управління стресом належать такі прості
методи, як дотримання режиму дня, раціональний розподіл часу, чергування фізичного й розумового навантаження, раціональне харчування. Тобто дотримання правил здорового способу життя.
Рух — чудовий засіб від стресу. Помірне навантаження заряджає
енергією, допомагаючи організму звільнитися від стресу.
Щоб перемогти стрес, можна скористатися емоційною підтримкою: зробити те, що вам подобається, наприклад послухати улюблену
музику, або погуляти по парку, або поговорити з другом. Хороша книга — теж помічник у боротьбі зі стресом.
Найкраща профілактика стресу — це сміх. Сміх звільняє від напруги, гніву й страху. Тому варто розвивати в себе почуття гумору.
Читайте веселі книжки, дивіться добрі комедії, спілкуйтеся із життєрадісними людьми. Посміхайтеся собі й людям навколо, і ви отримаєте у відповідь посмішку.
Пам’ятайте, що, коли вас охоплює неспокій, підвищена тривожність, почуття самотності або почуття провини, це є стрес, і з ним
треба боротися. Використовуйте позитивне мислення, відпочиньте,
згадайте про хороше, про ситуації, у яких ви були задоволені собою
та щасливі.
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� Оптимізм — головний ворог стресів.
Вірте в себе і посміхайтеся людям навколо

Наслідки вживання стимуляторів для подолання стресу.
Техніки самоконтролю
У деяких випадках підлітки, для того щоб зняти стрес, вдаються
до використання стимуляторів, таких як тютюн, алкоголь або наркотики. Продавці цієї продукції переконують, що тютюн і наркотики
заспокоюють нервову систему і сприяють подоланню стресу. Але це
відверта брехня! Навпаки, нікотин і наркотики створюють безліч серйозних проблем, з якими в деяких випадках просто неможливо впоратися. Наслідками вживання стимуляторів для подолання стресу
завжди стають утрата здоров’я, а інколи й життя. Немає ніякого сенсу
так сильно ризикувати.
При стресі можна допомогти собі, застосовуючи дуже прості методики. Наприклад, використати метод самоконтролю зовнішнього
вираження емоцій.
У момент, коли на вас впливають чинники стресу, ви зупиняєтеся
й відповідаєте самі собі на такі запитання: чи не скутий я? як я сиджу? як я дихаю? Якщо відповіді свідчать про те, що ви напружені,
то вам необхідно розслабитися. Установіть спокійний ритм дихання.
Після цього використовуйте прості фрази: «я спокійний», «я розслаблений», «розслаблені м’язи мого обличчя, розслаблені м’язи моїх рук,
розслаблені м’язи моїх ніг, розслаблені всі м’язи мого тіла», «я спокійний, я вільно дихаю». Заплющте очі, уявіть, що всі ваші неприємності
зникли, їх взагалі немає. Це одна з найпростіших технік самоконтролю.
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Є й інші. Наприклад, у ситуації, коли на вас впливають чинники
стресу, ви сідаєте, заспокоюєтеся й починаєте згадувати найдивовижніші переживання свого життя, найщасливіші миті: миті захвату,
радості, щастя. Уявіть собі, що ситуація повторилася, і ви зараз перебуваєте в цьому стані. Відчуйте цей стан усім тілом: енергійною
позою, красивою поставою, упевненою ходою, щасливою посмішкою.
Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Оля
з батьками переїхала в інше місто. Вона ніяк не може звикнути до нових
учителів і ще ні з ким не подружилася в класі. Дівчина почувається пригніченою, неохоче ходить до школи, уникає спілкування з однокласниками. Які поради ви можете дати Олі, щоб подолати стрес?
Опорні точки. Людина може формувати стійкість до стресів, дотримуючись певних правил. Є фізичні, емоційні, інтелектуальні й духовні
механізми керування стресом.
Якщо організм не перевантажувати фізіологічно, то ймовірність стресів значно знижується. Щоб перемогти стрес, можна використовувати
емоційну підтримку. Основним наслідком вживання стимуляторів для
подолання стресу є погіршення здоров’я.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Чи можна формувати стійкість до стресу?
2. Чи треба боятися ситуацій помірного стресу?
3. Чи може людина керувати стресом?
III рівень
4. Що треба робити, щоб у вас формувалася стійкість до стресів?
5. Які фізичні механізми керування стресом ви знаєте?
6. Які психологічні механізми керування стресом ви знаєте?
7. Які наслідки вживання стимуляторів для подолання стресу?
IV рівень
8. Доведіть, що без стресів стійкість до них не сформується.
9. Доведіть, що однакова ситуація може викликати в однієї людини
низький рівень стресу, а в іншої — високий.
10. Доведіть, що для подолання стресів можна використовувати емоційну підтримку.
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Тема

12
КОНФЛІКТИ І ЗДОРОВ’Я

§ 22

Причини виникнення і стадії розвитку
конфліктів. Способи конструктивного
розв’язання конфліктів
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Руслан проходив повз Катрусину парту, випадково зачепив її пенал, і той упав на підлогу. Катруся образилася
й спеціально скинула з парти Руслана все, що він підготував до уроку.
Після цього вони ледве не побилися. Оцініть ситуацію цього конфлікту
й запропонуйте можливі шляхи його розв’язання.

Причини виникнення і стадії розвитку
конфліктів. Конфлікти і здоров’я
Ви вже знаєте, що в процесі спілкування між людьми можуть виникати конфлікти й що це, загалом, звичайне явище.
Конфлікт — це ситуація загострення протиріч при взаємодії
різних людей, це зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій
або поглядів.
Наприклад, ви відповідаєте біля дошки, і вам здається, що ви це
робите добре. Однак вам поставили зовсім не ту оцінку, на яку ви сподівалися. У вас і в учителя різні погляди на вашу відповідь. Учитель
порівнює вас з іншими учнями й розуміє, що ваша оцінка не може бу-
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ти високою. Ви ж такого порівняння не робите, а орієнтуєтеся тільки на свої внутрішні відчуття, які супроводжують вас під час відповіді. Вам здається, що
все було гаразд. Інакше кажучи, ви не можете самі
себе об’єктивно оцінити. Виникає конфлікт поглядів.
Нерідко виникають конфлікти, пов’язані не з різними поглядами, а з різними цілями. Наприклад, ви
зібралися йти в кіно з однокласниками, а ваш молодший брат просить, щоб ви взяли його із собою.
� Конфлікт поглядів:
Але вам не хочеться цього робити, тому ви починаєте
учитель та учень
дратуватися. Брат продовжує наполягати. У вас різна
можуть по-різному
ціль, тому й виник конфлікт цілей.
оцінити відповідь,
Виникають і конфлікти інтересів. Наприклад,
що пролунала
одна із сестер любить шити й строчить на машинці,
інша в цей час хоче послухати музику, а машинка їй
заважає. Вони починають сперечатися, чий інтерес треба задовольнити спершу, але ніхто не хоче поступатися. Ще гострішим може бути
конфлікт тоді, коли інтереси збігаються й виникає конкуренція, скажімо, за комп’ютер — кому зараз ним користуватися.
Конфлікт — це відсутність згоди між людьми, групами людей або
організаціями.
Можна виділити кілька стадій розвитку конфлікту.
На першій стадії з’являються умови для виникнення конфлікту
в майбутньому, наприклад такі, що пов’язані з особливостями спілкування людей. Сашко завжди грубо звертається до Олега або, навпаки,
демонстративно не помічає його.

� Конфлікт цілей: цілі й бажання людей
можуть не збігатися

� Конфлікт інтересів: у людей можуть бути
різні інтереси
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Друга стадія характеризується таким розвитком подій, при якому
конфлікт стає очевидним для його учасників. Сашко й Олег зіткнулися в шкільній їдальні, обидва намагаються пробитися до прилавка
першим.
Третя стадія пов’язана з тим, що учасники подій вибирають шлях
вирішення конфліктної ситуації. А шляхів може бути декілька:
1) Сашко й Олег не поступаються один одному, починається бійка;
2) Олег поступається Сашкові, тому що не хоче з ним зв’язуватися;
3) Сашко й Олег, розуміючи, що їх покарають, якщо вони почнуть
битися у їдальні, роблять вигляд, що нічого не трапилося;
4) Сашко поступається Олегові, бо він вирішив поступитися слабшому.
Коли шлях вирішення обраний, учасники конфлікту починають
діяти. Ці дії будуть мати певні наслідки: позитивні або негативні.
Конфлікт може завершитися його врегулюванням або переростанням в інший конфлікт. Сашко й Олег можуть залишитися в нормальних стосунках, а можуть і далі сварится один з одним.
Життя загалом насичене конфліктами, і це нормально. Головне —
розуміти, як конфлікти виникають і як поводитися в таких ситуаціях. Оскільки життя без конфліктів не можливе, то ваше здоров’я
залежить від того, наскільки правильно ви можете поводитися у конфліктній ситуації.

Розпалювання конфліктів. Способи
конструктивного розв’язання конфліктів
Є люди, які просто не можуть жити без конфліктів. Вони розпалюють конфлікти за будь-яких обставин. Але ж це зовсім нескладно. Для цього не знадобиться ні багато розуму, ні багато витримки.
Значно важче навчитися конструктивно розв’язувати конфлікти.
Способів розв’язання конфліктів чимало. Ви можете скористатися тими, які вважаєте прийнятними в певній ситуації. Наприклад,
можете обрати таку стратегію поведінки в конфлікті, яку називають
суперництвом. Тоді ви намагатиметеся домогтися свого, нехай навіть
це зашкодить людям, які вас оточують. А можна вибрати іншу стратегію поведінки — співпрацю. Це пошук такого варіанта поведінки,
при якому враховуються інтереси обох сторін. Звісно, результати такої
різної поведінки так само будуть різними: у першому випадку — конфлікт поглиблюється, а в другому — долається.
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Окрім суперництва й співпраці, можна вибрати інші способи поведінки під час конфлікту. Компроміс — вибір проміжного варіанта,
у якому кожна конфліктуюча сторона щось виграє, а в чомусь поступається. Пристосування — відмова від власних інтересів. Ухиляння —
вихід із конфліктної ситуації без спроби її розв’язання.
Розгляньмо, як діють ці стратегії в конкретному конфлікті.
Припустімо, що ви хочете брати участь в організації новорічного вечора й бути на ньому ведучим. Ваша однокласниця Оленка так само
хоче бути ведучою.
— У варіанті суперництва ви поводитеся в конфлікті активно, усім
пояснюєте, що Оленка не підходить, тому що в неї погана дикція й неяскрава зовнішність. Одне слово, домагаєтеся свого за будь-яку ціну.
— Варіант співпраці припускає, що ви з Оленкою зможете домовитися й вести програму разом.
— Компромісом буде ситуація, у якій ви запросите вести концерт
когось третього, але самі підготуєте для нього свої номери.
— Пристосування приведе до того, що ви добровільно поступитеся
Оленці роллю ведучої.
— А ухиляння — це припинення будь-якого спілкування
з Оленкою й відмова від розв’язання проблеми. Нехай інші думають,
що робити.
Кожен варіант поведінки буде мати свої результати. Треба як слід
обміркувати, якого саме результату ви хочете досягти. Вам буде легко
обрати стратегію поведінки в конфлікті.
Опорні точки. У процесі спілкування можуть виникати конфлікти —
зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій або поглядів. Існують
різні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Вибір стратегії залежить від тих цілей, яких ви хочете досягти, розв’язуючи конфлікт.

Запитання для повторення й обговорення
I–II рівні
1. Що таке конфлікт?
2. Чи можна жити зовсім без конфліктів?
III рівень
3. Наведіть приклади конфлікту поглядів.
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4.
5.
6.
7.
8.

Наведіть приклади конфлікту цілей.
Наведіть приклади конфлікту інтересів.
Які стадії конфлікту ви знаєте?
Чим може завершуватися конфлікт?
Які способи розв’язання конфліктів ви знаєте?
IV рівень
9. Наведіть приклад стратегії поведінки в конфлікті.
10. Від чого залежить вибір стратегії поведінки при розв’язанні конфліктів?
Перевірте свої знання з розділу «Психічна і духовна складові здоров’я».
1

Практична робота № 14*
«Моделювання способів конструктивного розв’язання
конфліктів»
1. Заповніть таблицю «Способи розв’язання конфлікту».
Конфліктна
ситуація
Ви запросили
на свій день народження однокласників. Але
виявилося, що
один із них якраз
на цей самий час
організував похід
у театр. Спектакль
ітиме всього лиш
раз, і однокласник
вважає, що всі мають іти не до вас
на день народження, а в театр

Способи поведінки в конфліктній
ситуації

Опис
поведінки

Результат
поведінки

Варіант
суперництва
Варіант
співпраці
Варіант
компромісу
Варіант
пристосування
Варіант
ухиляння

2. Зробіть висновок.
1
Зірочкою позначені практичні роботи, які можна виконувати вдома
з допомогою батьків.
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