
© Hendricks, Kliethermes, Cohen, Mannarino, & Deblinger 1 

 
 

ПОДОЛАННЯ ТРАВМИ: 
РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ 
TF-CBT ДЛЯ ПІДЛІТКІВ 

 
 
 
 
 
 

Елісон Гендрікс, Меттью Кліетермес,  
Джудіт А. Коен, Ентоні П. Маннаріно  

та Естер Деблінґер 
 
 

Translation sponsored by NUMA, Inc. (Fort Wayne, IN USA) 
https://wearenuma.org  

 
 
Тільки для особистого/клінічного використання. Внесення змін 
або розповсюдження для інших цілей без письмової згоди 
авторів заборонено. 



© Hendricks, Kliethermes, Cohen, Mannarino, & Deblinger 2 

 
ПОДОЛАННЯ ТРАВМИ: РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ TF-

CBT ДЛЯ ПІДЛІТКІВ 
 

ЗМІСТ 
ВСТУП          3-5 
ЧОМУ Я ТУТ?         6 
ЗНАЙОМСТВО З ТОБОЮ        7 
ПРО ТВОЮ РОДИНУ        8 
ЩО ТАКЕ ТРАВМА        9 
ВИДИ ТРАВМИ         10 
ЯК ТРАВМА ВПЛИВАЄ НА ТЕБЕ      11 
ПОРАННЯ З НАГАДУВАННЯМИ ПРО ТРАВМУ    12 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО УНИКАННЯ      13 
РОЗСЛАБЛЕННЯ         14 
ЩО ДОПОМАГАЄ ТОБІ РОЗСЛАБИТИСЯ?     15 
МІЙ ПЛАН ДЛЯ РОЗСЛАБЛЕННЯ      16 
ПЕРЕВІРКА: РОЗСЛАБЛЕННЯ       17 
ПРО ПОЧУТТЯ         18 
ВІДЧУТТЯ ОНІМІННЯ        19 
ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТІВ У СВОЄМУ ТІЛІ     20 
ВИРАЗИ ОБЛИЧЧЯ         21 
НАСКІЛЬКИ СИЛЬНІ ЧИ ІНТЕНСИВНІ ТВОЇ ПОЧУТТЯ?   22 
ПОДОЛАННЯ СМУТНИХ ПОЧУТТІВ      23 
ПЕРЕВІРКА: НАВИЧКИ ПОДОЛАННЯ      24 
НАВИЧКИ ЗАЗЕМЛЕННЯ        25 
УСВІДОМЛЕННЯ         26 
ПЕРЕВІРКА: ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ    27 
ДУМКИ, ПОЧУТТЯ І ДІЇ        28 
ДУМКИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ       29 
ПРОБЛЕМНІ ДУМКИ        30 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ        31 
РОЗПОВІДЬ ПРО ТРАВМУ       32 
ПЛАН ДОГЛЯДУ ЗА СОБОЮ       33 
ТВОЇ ДУМКИ ТА ПОЧУТТЯ ЩОДО ТРАВМ(-И)    34 
ДІЛИТИСЯ РОЗПОВІДДЮ ПРО СВІЙ ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД  35 
БУТИ ТА ПОЧУВАТИСЯ В БЕЗПЕЦІ      36 
ТВІЙ ПЛАН БЕЗПЕКИ        37 
ТВОЯ СИСТЕМА ПІДТРИМКИ       38 
ПОРАДА ІНШИМ ПІДЛІТКАМ       39 
ТВОЄ МАЙБУТНЄ         40 
ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ        41 
ПРОЩАННЯ          42 
 



© Hendricks, Kliethermes, Cohen, Mannarino, & Deblinger 3 
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ПІДЛІТКІВ 

 

Вступ 
 
Цей робочий зошит розроблено для використання з підлітками, які пережили одну 
або кілька травмуючих подій. Вправи в робочому зошиті відповідають 
компонентам лікування моделі когнітивно-поведінкової терапії для травми 
(Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy, TF-CBT), яку розробили Джудіт 
Коен, Ентоні Маннаріно та Естер Деблінґер (Cohen, Mannarino, & Deblinger, 2017). 
Зошит призначено для застосування фахівцями з психічного здоров’я з освітнім 
рівнем магістра або студентами, що здобувають ступінь магістра, під належним 
контролем. Вони повинні пройти курс TF-CBT Web 2.0, а також взяти особисту 
участь у початковому тренінгу з TF-CBT, що проводиться інструктором із TF-CBT, 
акредитованим на державному рівні, а також взяти участь у подальших 
консультаціях та (або) супервізії з акредитованим інструктором, консультантом або 
супервізором із TF-CBT. 
 
Робочий зошит був створений як додатковий ресурс для допомоги 
психотерапевтам під час роботи з кожним компонентом моделі TF-CBT зі своїми 
клієнтами. Цей робочий зошит є одним із багатьох ресурсів, які психотерапевти 
можуть використовувати для проведення TF-CBT, а посібник, цитований вище, 
містить великий список книг, вправ та інших терапевтичних засобів. Додаткові 
ресурси онлайн можна знайти за адресою: https://tfcbt.org/. Робочий зошит має 
надати корисну основу для охоплення кожного компонента TF-CBT, але інші 
ресурси та заходи також слід використовувати за клінічними показаннями 
(наприклад, книги, рольові ігри, мистецтво, аудіорелаксаційні вправи, терапевтичні 
настільні ігри, музика тощо). Будьте креативними! Як завжди, клінічне рішення 
має пріоритет. Дуже важливо відкоригувати компоненти TF-CBT відповідно до 
конкретних сильних сторін і потреб кожного підлітка. Деякі вправи, включені в 
робочий зошит, можуть не підходити для всіх підлітків, і гнучкість має бути 
збалансована з прихильністю до моделі лікування. Наприклад, якщо ви працюєте з 
підлітком, який не уникає своєї травми (травм), ви можете пропустити сторінку 12 
(«Більш детально про уникання»). Окрім того, розповідь про травму та її 
опрацювання, важливий компонент TF-CBT, зазвичай включає створення окремого 
проєкту або книги, які часто називають «наративом», які не будуть включені у цей 
робочий зошит.  
 
Вправи з робочого зошита були розроблені для впровадження компонентів 
ПРАКТИКИ моделі TF-CBT: психологічна просвіта, релаксація, афективна 
регуляція та модуляція, когнітивне подолання та обробка, розповідь про травму та 
когнітивна обробка травматичного досвіду(-ів), опанування нагадування про 
травму in vivo, спільні сеанси та підвищення безпеки та розвитку в майбутньому. 
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Підлітку та доглядачам спочатку знадобиться орієнтація на TF-CBT, а питання 
конфіденційності та розкриття роботи підлітка потрібно обговорювати з самого 
початку. Робочий зошит можна використовувати повністю або лише окремі 
сторінки для конкретних компонентів. Зауважте, що деякі травмовані підлітки 
можуть потребувати інших видів лікування до, під час або після TF-CBT. Вправи 
робочого зошита відповідають компонентам моделі TF-CBT таким чином: 
 
Орієнтація на терапію та TF-CBT, залучення   Сторінки 6-8 
Психологічна просвіта про травми та реакції на травму  Сторінки 9-11, 13 
Розслаблення        Сторінки 14-17 
Ідентифікація почуттів      Сторінки 18-21 
Оцінки почуттів і афективна модуляція    Сторінки 22-24 
Заземлення та усвідомлення     Сторінки 25-27  
Когнітивна обробка       Сторінки 28-31 
Створення розповіді про травму     Сторінки 32-33 
Обробка травматичного досвіду (-ів)    Сторінка 34 
Опанування нагадування про травму in vivo   Сторінка 12 
Спільний сеанс: розповідь про травматичний досвід  Сторінка 35 
Підвищення майбутньої безпеки та розвитку   Сторінки 36-38 
Перевірка знань і завершення     Сторінки 39-42 
  
Відповідно до структури моделі TF-CBT, психотерапевт щотижня зустрічається з 
підлітком індивідуально, щоб завершити вищезазначені (та інші додаткові) 
лікувальні заходи. Потім психотерапевт зустрічається окремо з доглядачем, щоб 
попрацювати з ним/нею над тим же компонентом, щоб навчити його/її навичкам 
підтримки підлітка вдома, а також обробляти свої власні почуття щодо травми. 
Демонстрація вправ, що підліток виконує в робочому зошиті щотижня, може бути 
корисним способом роботи з доглядачем над компонентами лікування, якщо 
підліток при цьому почувається комфортно. Доглядачі зазвичай цінують, коли вони 
бачать малюнки та листи свого підлітка, і їхня демонстрація дає можливість 
психотерапевту підвищити у доглядача емпатію та розуміння досвіду підлітка, 
проте це не є обов’язковим. Скористайтеся своїм клінічним судженням, якщо 
підліток не хоче, щоб ви показували певну сторінку доглядачу, або якщо показ 
будь-яким чином протипоказаний. Деякі ігри чи вправи можна використовувати 
під час спільних занять, на яких підліток і доглядач можуть працювати та ділитися 
разом. Наприклад, підліткам може сподобатися вчити своїх доглядачів вправам для 
розслаблення або разом говорити про почуття під час сесії. Важливо, щоб 
доглядачі були залучені до компонента безпеки. Знову ж таки, гнучкість важлива!  
 
Практичні завдання можна призначати щотижня для підлітка, опікуна чи діади на 
розсуд психотерапевта. У робочому зошиті є домашні завдання або практичні 
завдання, марковані як «практика» і призначені допомогти підлітку застосувати та 
інтегрувати навички подолання у повсякденне життя, а також поратися з 
нагадуваннями про травму та негативним стресом, пов’язаним із травмою. Ви 
можете створювати вправи, які діада робитиме вдома, призначати журнали думок 
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тощо. Використовуйте свою уяву та враховуйте сильні сторони та інтереси 
окремого підлітка, плануючи свої втручання. 
 
Для отримання додаткової інформації щодо TF-CBT та його компонентів, будь 
ласка, зверніться до посібника з лікування:  
 
Cohen, J.A., Mannarino, A.P., & Deblinger, E. (2017). Treating trauma and traumatic  
 grief in children and adolescents: 2nd Edition. New York: The Guilford Press.  
 
Додатковим ресурсом слугує онлайн-тренінг TF-CBT Web 2.0 за посиланням: 
https://tfcbt2.musc.edu/.  
 
Усі рекомендовані матеріали за посиланнями подані англійською 
мовою. 
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ЧОМУ Я ТУТ? 
 

Когнітивно-поведінкова терапія для травми (Trauma-
Focused Cognitive Behavioral Therapy, TF-CBT) — ефективний 
підхід, який допомагає підліткам поратися зі своїми 
травмами та розуміти їх суть. Ти дізнаєшся про травму та 
навчишся навичкам її подолання, які допоможуть тобі краще 
почуватися і бути більш успішним(-ою) у досягненні цілей. 
Ти також навчишся тому, як себе убезпечити. Ти можеш 
написати відповіді на запитання нижче або просто сказати 
їх своєму психотерапевту. 
  
 

v Що ти думаєш із цього приводу?  
 
 
 

v Які в тебе є питання або занепокоєння?  
 

 
 

v Чого ти сподіваєшся досягти? 
 
 
 

v Що міг би зробити твій психотерапевт, що було б 
найбільш (і НАЙМЕНШ) корисним?  
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ЗНАЙОМСТВО З ТОБОЮ 
 
Вибери будь-яке з наведених далі питань або поділись про 
себе чимось, що тобі хотілося б, щоб твій психотерапевт 
знав про тебе. 
 

v Що тобі подобається?  
 
 
 

v Що в тебе добре виходить?  
 
 
 

v Які слова використав би твій найкращий друг 
(найкраща подруга), щоб описати тебе?  

 
 
 

v Хто найважливіші люди у твоєму житті? 
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ПРО ТВОЮ РОДИНУ 
 
Родина може означати багато різних речей для різних людей. 
Родина може означати людей, з якими ти пов’язаний(-а) кровним 
зв’язком. Родиною можуть люди, з якими ти живеш. Родина може 
означати людей, які є найважливішими для тебе. 
 

v Хто входить до твоєї родини? 
 
 
 

v Що тобі подобається у твоїй родині? 
 
 
 
 

v Які речі вам подобається робити разом? 
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ЩО ТАКЕ ТРАВМА 
 
Ми всі стикаємося зі стресом. Школа може спричиняти стрес. Суперечки з 
родиною та друзями можуть спричинять стрес. Це — нормальні види чинників, 
що викликають стрес. Інколи відбуваються речі, які виходять за межі 
звичайного стресу. Події, які спричиняють надзвичайний стрес, відомі як 
«травми». Зазвичай травми — це ситуації, коли когось кривдили, завдавали 
шкоди або вбивали, або вони думали, що це могло статися. Травми можуть 
викликати багато почуттів, включно зі збентеженням, жахом, переповненням 
почуттями, безпорадністю, злістю та (або) заціпенінням. Коли людина 
стикається з травмою, вона переходить у режим виживання і використовує такі 
реакції для виживання як боротьба, втеча або заціпеніння. Коли ти переживаєш 
травму, особливо коли вона повторюється знову і знову, ти «застрягаєш» у 
режимі виживання. Може бути важко почуватися в безпеці. Ти можеш відчувати, 
що втрачаєш контроль, або що життя вийшло з-під контролю. Може бути важко 
довіряти людям або зближуватися з людьми. Може бути, що ти вступаєш у 
конфлікти або емоційні суперечки з людьми навколо себе. Тобі може почати 
здаватися, що нікому до тебе немає діла. Психотерапія допомагає підліткам 
подолати такі види тривожних думок і почуттів, а також більше 
насолоджуватися життям і стосунками з іншими. 
 
 

v Яким способом це вписується у твій досвід?  
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ВИДИ ТРАВМИ 
 
Є різні види травми. Давай зосередимося на травматичній(-их) події(-ях), яку(-
і) ти пережив(-ла). Твій психотерапевт допоможе тобі відповісти на деякі часті 
запитання, які виникають у підлітків про травму, або ти можеш створити свої 
власні запитання. Якщо ти пережив(-ла) більше одного виду травми, ти можеш 
використати більше однієї сторінки. 
 

v Як це називається? 
 

v Що це означає? 
 

v З ким це відбувається? 
 

v Чи багато підлітків стикаються з цим?  
 

v Чому це відбувається? 
 
 
Як реагують підлітки, коли це відбувається з ними? 
 
Створи власні запитання тут: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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ЯК ТРАВМА ВПЛИВАЄ НА ТЕБЕ 
 

У багатьох підлітків сумні спогади або сни про їхні травми. Багато 
підлітків почуваються «на межі», знервованими або злими. Після 
травми багато підлітків перебувають у настороженому стані щодо 
небезпеки та хвилюються, що станеться щось погане. У багатьох 
підлітків бувають проблеми зі сном або концентрацією у школі. 
Багатьом підліткам здається, що вони НЕ хочуть говорити або думати 
про травму(-и), але спогади про травму однаково спливають у їхній 
свідомості. У них виникають тривожні думки і почуття про травму 
[наприклад, «Я зробив(-ла) щось не так» або вони почуваються 
пригніченими]. Коли щось нагадує їм про травму(-и), підлітки можуть 
почуватися, наче їх переповняють емоції, ніби травма відбувається 
знову. Вони можуть відчувати, що втрачають контроль, і впадати у 
крайності. Деякі підлітки можуть відчувати порожнечу й оніміння, наче 
вони взагалі нічого не можуть відчувати. Після травми деякі підлітки 
можуть почуватися, наче речі нереальні, або вони можуть почуватися 
від’єднаними від самих себе або своїх тіл. Вони можуть вживати 
наркотики або алкоголь, займатися сексом, битися, різати себе, 
переїдати або втікати, щоб спробувати впоратися зі своїми реакціями 
на травму і (або) тривожними почуттями.  
 

v Які з цих реакцій стосуються тебе? 
 
 
 
 
 

v Що ти робиш, щоб впоратися з цими реакціями? 
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ПОРАННЯ З НАГАДУВАННЯМИ ПРО ТРАВМУ 
 

Нагадування про травму — це речі, які нагадують тобі про травму(-и). 
Вони можуть включати певні місця, ситуації, людей, слова, звуки, 
запахи, відчуття або дні року, які нагадують тобі про травму(-и), проте 
насправді не є небезпечними. Коли ти переживаєш ці нагадування, ти 
можеш почуватися в небезпеці або, наче переживаєш травму(-и) знову. 
Може статися так, що ти робиш речі, які не відповідають ситуації, або 
спричиняють тобі проблеми з іншими людьми. Ти, можливо, також 
уникаєш усього, пов’язаного з нагадуваннями про травму. Це може 
заважати твоєму життю і речам, які ти любиш робити. Інколи у тебе 
можуть бути сильні емоційні реакції на ситуації, які здаються 
непов’язаними з попереднім травматичним досвідом. Проте, коли ти 
дізнаєшся про можливі нагадування, ти зможеш використовувати 
навички подолання і розслаблення, щоб краще поратися зі своїми 
емоційними реакціями. Твій психотерапевт та інші люди, які тебе 
підтримують, також зможуть допомогти тобі зробити маленькі кроки, 
щоб ти міг (могла) безпечно стикатися із ситуаціями, які нагадують 
тобі про травму, і тобі не доводилося їх уникати. Будь ласка, запиши 
або розкажи своєму психотерапевту про декілька нагадувань про 
травму.  

 
 

 
 
 
 
Ти і твій психотерапевт придумаєте план, щоб поратися з 
нагадуваннями про травму. Насправді, всі навички подолання, яким ти 
навчишся, допоможуть тобі з цим. Протягом усієї терапії ти 
тренуватимешся під час сесій та вдома здобувати контроль над 
нагадуваннями про травму у своєму житті. 
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БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО УНИКАННЯ 
 

Багато підлітків докладають багато зусиль, щоб не обговорювати, не 
думати або не відчувати щось щодо своїх травм. Хотіти стерти 
травматичні спогади або удавати, що травми ніколи не відбувалися,— 
це нормально. На жаль, ти не можеш змусити травми просто зникнути. 
Вони мають тенденцію несподівано з’являтися і заважати життю, доки 
ти безпосередньо не впораєшся з ними. Давай подивимося на 
переваги та недоліки уникання порівняно з більш прямою зустріччю з 
травмами. 

 
Уникання Зустріч із травмою 
Переваги: 
 
 
 
 
 

Переваги: 

Недоліки: 
 
 
 
 
 

Недоліки: 

 
Який підхід має більше переваг і недоліків для тебе? 
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РОЗСЛАБЛЕННЯ 
 
Після того як відбувається травма, ти можеш почуватися напружено, 
«на межі» або тривожно. Це відбувається, тому що, коли ми стикаємося 
з небезпекою або надзвичайним стресом, наші тіла виробляють 
гормони стресу, які допомагають нам вижити. Може бути важко 
зосередитися на школі, спати і почуватися спокійно та в безпеці, коли 
всі ці гормони стресу плавають у наших організмах. Проте є речі, які 
ти можеш зробити, щоб почуватися більш розслаблено.  
 

v Що ти робиш, коли тобі треба розслабитися? 
 
 
 
 
 
 
 
Інколи заради розслаблення ми робимо речі, які можуть спричинити 
більше проблем (грати у відеоігри замість підготовки до контрольної 
роботи) або можуть зрештою шкодити нам (забагато їсти).  
 
Чи є якісь негативні аспекти в речей, які ти робиш, щоб розслабитися? 
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ЩО ДОПОМАГАЄ ТОБІ РОЗСЛАБИТИСЯ? 
 

Є багато речей, які ми можемо зробити, щоб допомогти собі 
розслабитися. Далі наведено перелік ідей. Деякі можуть тобі 
сподобатися, а деякі — ні. І це нормально, бо різні люди 
розслабляються по-різному. Можеш спробувати ті, які 
захочеш. Якщо жодна з ідей тобі не подобається, ти і твій 
психотерапевт можете додати до цього списку або також 
запропонувати власні ідеї.  

1. Сфокусоване дихання 
2. Прогресивне розслаблення м’язів 
3. Керована медитація 
4. Музика 
5. Мистецтво 
6. Йога/розтягування 
7. Вправи/спорт/танець 
8. Застосунки для розслаблення 
9. Заспокійливі зайняття (прийом теплої ванни, нанесення 
лосьйону, кутання у покривало) 
10. Розмова з другом 
11. Читання 

 
 
 
 
 
Які з цих діяльностей найкраще тобі підходять? Намалюй 
зірочку поряд із речами, якими ти можеш потренуватися 
займатися вдома. 
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МІЙ ПЛАН ДЛЯ РОЗСЛАБЛЕННЯ 
 
Склади список речей, які ти можеш робити, щоб допомогти 
собі розслабитися. Корисно регулярно тренуватися робити 
ці речі, щоб використовувати їх, коли засмутишся.  
 
Розслаблення вдома: 
 
 
 
 
 
 
Розслаблення у школі: 
 
 
 
 
 
 
Розслаблення у громаді: 
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ПЕРЕВІРКА: РОЗСЛАБЛЕННЯ 
 

v Як ти сьогодні почуваєшся?  
 
 

v Ти тренувався(-лася) виконувати плани по 
розслабленню?  

 
 

v Що допомагало?  
 
 

v Що заважало?  
 
 

v Є ще щось, що ти можеш спробувати? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Hendricks, Kliethermes, Cohen, Mannarino, & Deblinger 18 

ПРО ПОЧУТТЯ 
 
Почуття — це емоції, які ти відчуваєш у своєму серці та тілі. 
У тебе може бути багато різних почуттів, і вони можуть час 
від часу змінюватися. Іноді ти навіть можеш відчувати два 
або більше почуттів одночасно! Не буває хороших чи 
поганих почуттів, але є позитивні та негативні способи їх 
виражати. 
 
Будь ласка, запиши нижче якомога більше почуттів, які тобі 
спадають на думку, або попроси свого психотерапевта 
налаштувати таймер на хвилину, щоб побачити скільки 
почуттів ти зможеш назвати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як би ти описав(-ла) ці почуття? Чи асоціюються з ними якісь 
кольори? Ти можеш подумати про ситуацію для кожного з 
почуттів?  
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ВІДЧУТТЯ ОНІМІННЯ 
Деякі підлітки, які пережили травму, відчувають оніміння та 
їм важко визначити, як вони почуваються. Деяким підліткам 
важко відчувати якісь почуття. 
  
 

v Чи стосується це тебе? 
 
 

v Чи є щось, що підлітки могли б зробити, що допомогло 
б їм дізнатися, як вони почуваються? 

 
 
 
Деякі підлітки пробують різні речі, щоб не відчувати 
оніміння. Деякі речі, які підлітки можуть пробувати, можуть 
завдати їм шкоди або втягнути їх у халепу. 
 

v Чи стосується це тебе? 
 
 

v Які речі можуть спробувати підлітки, які не завдадуть їм 
шкоди і не втягнуть їх у халепу? 
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ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТІВ У СВОЄМУ ТІЛІ 
 
Один із способів зрозуміти свої емоції — це приділити увагу своєму 
тілу. Коли відбувається стресова ситуація, у тебе з’являється відчуття 
ями в шлунку? Або напружуються м’язи? Можливо, тіло посилає тобі 
сигнали для розуміння твоїх емоцій. Давай подивимося на почуття, які 
ти перелічив(-ла) на сторінці 17. Тобі не потрібно це робити з усіма 
почуттями, які ти перерахував(-ла); ти і твій психотерапевт можете 
вибрати, які почуття ви хочете включити. На кожне відчуття, яке ви 
обираєте, закрий очі або подивися вниз і уяви, що ти відчуваєш це 
відчуття прямо зараз. Де ти відчуваєш це відчуття у своєму тілі? Будь 
ласка, розфарбуй ті місця на тілі, де ти відчуваєш кожне відчуття, і 
намалюй або скажи своєму психотерапевту на що воно схоже. 
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ВИРАЗИ ОБЛИЧЧЯ 
 

Хороший спосіб дізнатися, що ми відчуваємо і що відчувають інші, — 
це побачити вирази обличчя. Ти і твій психотерапевт можете по черзі 
показувати або розігрувати різні почуття і намагатися вгадати емоцію. 
Або ти можеш використовувати дзеркало чи робити селфі, щоб 
виразити низку почуттів. Якщо тобі це важко, ти можеш зробити щось 
інше, наприклад, зібрати різні прояви почуттів із журналів і зробити 
колаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порада. Якщо ти не впевнений(-а), що відчувають інші по виразу 
обличчя, ти можеш запитати їх.  
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НАСКІЛЬКИ СИЛЬНІ ЧИ ІНТЕНСИВНІ ТВОЇ ПОЧУТТЯ? 
 

Інколи ти переживаєш емоцію злегка або зовсім трохи, а інколи ти можеш 
переживати ту ж або іншу емоцію сильніше або навіть дуже інтенсивно. Ти 
можеш оцінити або виміряти свої почуття, так само, як термометр вимірює 
температуру. Число говорить про те, наскільки сильне відчуття. Ти можеш 
думати про інтенсивність почуттів як про гучність, як коли ти слухаєш 
музику. На регуляторі гучності інтенсивні почуття дуже гучні, а менш 
інтенсивні почуття тихіші. Корисно знати, наскільки інтенсивні твої емоції, 
оскільки це крок, який допоможе тобі поратися з почуттями. 
 

  

 
Які почуття у тебе зараз? Як би ти оцінив(-ла) кожне з цих 
почуттів (за шкалою від 1 до 10)? 

 
10 ДУЖЕ СИЛЬНО 

9  

8 СИЛЬНО 

7 

6 

5 СЕРЕДНЬО 

4 

3 

2 ТРОХИ 

1 

0 ЗОВСІМ НІ 
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ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ПОЧУТТІВ 
 

Коли ти переживаєш важке почуття дуже сильно, то корисно 
не забувати, що ці емоції тимчасові і ти не будеш так 
почуватися завжди. Почуття, як хвилі, які приходять і 
відступають із припливами та відливами. Але, якщо ти 
відчуваєш, наче застряг(-ла) у відливі або наче хвилі 
постійно б’ють тебе по голові, ти можеш дещо зробити, щоб 
знизити інтенсивність почуття. Наприклад, якщо твій гнів 
на 8 (сильний), ти можеш зробити щось, щоб знизити його 
до 1 або 2. Що ти можеш зробити? Склади список навичок 
подолання, які ти можеш використовувати, щоб упоратися з 
будь-яким із важких почуттів, або поговори зі своїм 
психотерапевтом про креативні способи визначення навичок 
подолання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У тебе є сили допомогти собі почуватися краще. 
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ПЕРЕВІРКА: НАВИЧКИ ПОДОЛАННЯ 
 

v Як ти сьогодні почуваєшся? Як би ти оцінив(-ла) свої 
почуття за шкалою від 1 до 10? 
 
 

v Які навички подолання ти пробував(-ла) цього тижня? 
 
 

 
v Як все пройшло? 

 
 
 

v Чи були якісь труднощі із застосуванням навичок 
подолання? 

 
 
 

v Якщо «так», то що ти можеш зробити, щоб подолати ці 
труднощі. 
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НАВИЧКИ ЗАЗЕМЛЕННЯ 
 

Якщо ти колись почуватимешся, наче не знаходишся у 
своєму тілі, або почнеш почуватися дуже засмученим(-ою), 
корисно буде заземлити свої п’ять відчуттів. Можеш 
спробувати підняти руку і порахувати: 
 

v 5 речей, які ти бачиш 
v 4 речі, яких ти торкаєшся 
v 3 речі, які ти чуєш 
v 2 речі, запах яких ти відчуваєш 
v 1 річ, смак якої ти відчуваєш 

 
Це допомагає повернутися в себе і теперішній момент. Ти і 
твій психотерапевт також можете обговорити і 
потренуватися застосовувати інші техніки заземлення, а 
також подумати про ситуації, в яких їх використовувати. 
Спробуй їх за потреби. 
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УСВІДОМЛЕННЯ 
 

Усвідомлення означає зосередження своєї уваги на 
теперішньому моменті, спокійно визнаючи свої думки, 
почуття та відчуття у своєму тілі без засудження. Це справді 
стає у пригоді, коли ти застрягаєш у болісних спогадах, 
думках або почуттях. Є різні способи практикувати 
усвідомлення. Ти і твій психотерапевт можете обговорити, 
які вправи ти, можливо, захочеш спробувати. Ось деякі 
пропозиції: 
 

v усвідомлене дихання 
 

v усвідомлене харчування 
 

v усвідомлена ходьба 
 

v усвідомлене розмальовування 
 

v усвідомлене прослуховування музики 
 

v зроби глечик усвідомлення за допомогою блискіток, 
води і клею та користуйся ним 

 
v ігри, які потребують концентрації (наприклад, судоку, 
кросворди або ігри із запам’ятовуванням) 

 
 
Порада. Вибери декілька, щоб спробувати і потренуватися 
протягом наступного тижня. 
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ПЕРЕВІРКА: НАВИЧКИ ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА 
УСВІДОМЛЕННЯ 

 
v Які з навичок заземлення й (або) усвідомлення ти 
практикував(-ла) протягом цього тижня? 

 
 
 
 

v Які були ситуації/чинники, що викликають стрес? 
 
 
 
 

v Як все пройшло? 
 
 
 
 

v Чи були труднощі? 
 
 
 
 

v Чи є щось інше, що ти можеш спробувати наступного 
разу? 
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ДУМКИ, ПОЧУТТЯ І ДІЇ 
 

Що таке думки? Думки — це ідеї, зображення, переконання і (або) те, 
що ти говориш собі в голові (тобто внутрішній діалог). Думки можуть 
виникати раптово, або ж ти можеш їх цілеспрямовано формувати 
через процес мислення. Ти можеш подумати про приклади думок, які 
у тебе інколи виникають? 
 
Що таке почуття? Що ти дізнався(-лася) про почуття? Які почуття є у 
тебе зараз? 
 
 
Що таке дії? Дії — це те, що ми робимо, або те, як ми поводимося. Чи 
можеш ти назвати певні види поведінки, при яких ти отримуєш те, що 
хочеш? А як щодо дій, які вплутують тебе в халепу? 
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ДУМКИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ 
 
Наші думки впливають на те, як ми відчуваємо і як ми діємо. Коли 
щось трапляється, ми думаємо про це. Ці думки впливають на те, як 
ми почуваємося і що робимо.  

  
Давай подивимося на твої думки і те, як вони змушують тебе 
почуватися і діяти. Перерахуй три різні думки, які виникли в тебе 
сьогодні (або нещодавно), як кожна з них змушувала тебе почуватися, і 
що ти зробив(-ла). 

 
Подія Думка Почуття Що ти 

зробив(-ла) 
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ШКІДЛИВІ ДУМКИ 
 
Інколи у нас у всіх є думки, які або не є повністю правдивими, або (і) 
які нам не допомагають. Деякі з цих шкідливих думок включають 
думку, що все має бути все або нічого («Якщо одна людина висміяла 
мене, то це означає, що всі мене ненавидять.»). Інші шкідливі думки 
зосереджені на найгіршому з можливих результатів («Якщо моя мама 
піде, я впевнений(-а), що з нею станеться щось жахливе.»). Ти іноді 
можеш застрягти в негативному мисленні («У мене ніколи нічого не 
виходить.» або «Я більше ніколи не буду почуватися добре.»). Інколи 
навіть думки, які є правдивими, можуть заподіяти шкоду. Наприклад, 
може і правда, що ти завалив(-ла) контрольну з математики, але 
зосереджуватися на цій невдачі тобі не допоможе, бо це може 
залишити тебе пригніченим(-ою). Натомість корисніше було б 
подумати, як ти будеш наполегливіше вчитися перед наступною 
контрольною. Будь ласка, напиши або поговори зі своїм 
психотерапевтом про деякі шкідливі думки, які в тебе нещодавно 
виникали, як ти почувався(-лася) і що робив(-ла). 
 

v Шкідливі думки: 
 

 
v Тобі подобалося, як ці думки змушували тебе почуватися?  

 
 

v Чим закінчилася ситуація? 
 
 

v Ти можеш уявити інший перебіг подій?  
 
 

v Якщо «так», то як? 



© Hendricks, Kliethermes, Cohen, Mannarino, & Deblinger 31 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ 
 
Коли ти відчуваєш сум, злість, занепокоєння або тривогу, які думки 
виникають у тебе в голові? Що ти говориш собі? Тільки тому що в тебе 
виникла думка, це автоматично не робить її правдивою і не означає, 
що тобі треба і далі так думати. Тобі треба дослідити докази, щоб 
побачити чи: 1. Думка правдива; і 2. Думка допомагає тобі. 
Спробуйте зробити це нижче. Спочатку запиши думку, яка тебе 
засмучує. 
 
 
Запиши або розкажи докази своєму психотерапевту відповідно до 
таблиці нижче. 
 
Докази того, що 
думка правдива 
 

Докази того, що 
думка може 

бути 
неправдивою 

Докази того, що 
думка 

допомагає тобі 

Докази того, що 
думка не 

допомагає тобі 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Що ти дізнався(-лася) про цю думку? Якщо докази показують, що 
думка може бути неправдивою і (або) не допомагати тобі, то яка 
думка була б більш правдивою або більше допомагала б? 
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РОЗПОВІДЬ ПРО ТРАВМУ 
 
Наразі ти багато дізнався(-лася) про травму, розслаблення, почуття, 
подолання та думки. Це все — важливі речі, які допоможуть тобі, коли 
ти почнеш думати і говорити про свій травматичний досвід зі своїм 
психотерапевтом. Тобі вирішувати, з чого почати та яким чином ти 
хотів(-ла) би поділитися своїм травматичним досвідом (ти і твій 
психотерапевт можете обговорити різні способи, якими підлітки 
можуть поділитися своїми травмами, та ідеями, які в тебе є щодо своєї 
розповіді). Коли ти будеш розповідати про себе і свою травму(-и), твій 
психотерапевт допоможе тобі перевіряти свої почуття. Якщо ти 
почнеш сильно засмучуватися, ти можеш зупинитися, і твій 
психотерапевт допоможе тобі згадати, як керувати своїми почуттями. 
Пам’ятай — ти командуєш. Ти можеш поговорити зі своїм 
психотерапевтом про будь-що з переліченого: 
 

v Почуття щодо початку розповіді.  
 

v Ідеї щодо того, як би ти хотів(-ла) поділитися своїми травмами 
зі своїм психотерапевтом. 

 
v Якими будуть різні «глави» або частини твоєї розповіді. 

 
 

v Назва твоєї розповіді. 
 
 

v Інше: 
  
 
 
 
 
 



© Hendricks, Kliethermes, Cohen, Mannarino, & Deblinger 33 

ПЛАН ДОГЛЯДУ ЗА СОБОЮ 
 

Коли ти проходиш психотерапію, важливо добре дбати про себе. Ти, 
імовірно, продовжиш добре поратися під час розповіді про травму, 
але інколи підлітки можуть помітити, що спогади про травму можуть 
раптово з’явитися, або у тебе можуть бути сни про травматичний 
досвід, або ти можеш почуватися більш втомленим(-ою), ніж завжди. 
Це все нормально, і загалом є ознакою того, що ти досягаєш 
хорошого прогресу в терапії. Проте важливо, щоб ти ділився(-лася) зі 
своїм психотерапевтом та іншими людьми, яким ти довіряєш, якщо ти 
переживаєш важкі часи. Також важливо продовжувати тренувати 
вивчені навички подолання (розслаблення, керування почуттями, 
заземлення, усвідомлення, увага до своїх думок). Ти можеш записати 
або поговорити зі своїм психотерапевтом про те, які навички 
подолання допоможуть тобі найбільше під час розповіді. 
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ТВОЇ ДУМКИ ТА ПОЧУТТЯ ЩОДО ТРАВМ(-И)  
 
Пам’ятаєш, що ми дізналися, що наші думки важливі? Твої думки щодо травм(-и) впливають на 
те, як ти почуваєшся і поводишся, і можуть впливати на інші аспекти твого життя. Ці думки 
можуть допомогти тобі швидше почуватися краще, або вони можуть продовжити викликати у 
тебе сумні почуття. Давай подивимося на деякі твої думки, пов’язані з травмою(-ами). 
Можливо, ти включив(-ла) деякі зі своїх думок і почуттів у свою розповідь і можеш про них 
поговорити зі своїм психотерапевтом. Нижче наведено список запитань і думок, які часто 
виникають у підлітків після травматичної події. Ти та твій психотерапевт можете вибрати, які 
питання ви обговорюватимете, і можете додати власні запитання чи думки в кінці списку. 
Потім для кожного запитання ти можеш написати відповіді або обговорити їх зі своїм 
психотерапевтом. Коли ти виокремиш свої думки, пов’язані з травмами, ти і твій 
психотерапевт можете також поговорити про пов’язані почуття і дії. Якщо якісь із цих думок 
неправдиві або не допомагають (якщо сумніваєшся, то ти можеш вивчити докази), ти і твій 
психотерапевт можете дослідити альтернативні думки, які більш правдиві і (або) краще тобі 
допоможуть. Можливо, ти захочеш скористатися цими питаннями, щоб створити щось, що 
допоможе навчити інших підлітків або допомогти їм, або підбити підсумки того, чого ти 
навчився під час терапії.  

1. Чому це сталося зі мною? 

2. Хто несе відповідальність за травму(-и)? 

3. Як травма(-и) вплине на мене в майбутньому? 

4. Як травма вплинула на мою родину/стосунки? 

5. Як травма вплинула на мою безпеку або на мою здатність почуватися в безпеці? 

6. Як травма вплинула на мою здатність довіряти і (або) бути близьким(-ою) з іншими 

людьми? 

7. Після травм(-и) мій погляд на світ змінився таким чином: 

8. Після травм(-и) моє уявлення про себе змінилося таким чином: 

9. Після приходу на терапію я дізнався(-лася) про себе таке: 

10. Прихід на терапію допоміг мені таким чином: 

11. Якби у мене був друг, який пережив подібну травму, я б дав(-ла) йому чи їй таку 
пораду:  

12. Якби мій друг думав, що говорити про травму було б занадто важко, я б сказав(-ла) 
йому чи їй: 

13.  
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ДІЛИТИСЯ РОЗПОВІДДЮ ПРО СВІЙ ТРАВМАТИЧНИЙ 
ДОСВІД 

 
Чудова робота! Ти зробив(-ла) це! Ти був (була) сміливим(-ою), коли 
ділився(-лася) своїм травматичним досвідом та розповідав(-ла) про 
свої думки та почуття. Тобі може допомогти, якщо поговориш про 
травму(-и) з кимось, кому ти довіряєш. На додаток до твого 
психотерапевта, чи є ще хтось, із ким ти, можливо, захочеш 
поговорити про свою(-ї) травму(-и)? Як ти почуваєшся з приводу того, 
щоб одного дня поділитися своїм травматичним досвідом із цією 
людиною?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чи є запитання, які ти б хотів(-ла) поставити цій людині, якій ти довіряєш?  
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БУТИ ТА ПОЧУВАТИСЯ В БЕЗПЕЦІ 
 
Як ми дізналися раніше, травма може впливати на твою здатність 
почуватися в безпеці і відчуття, що ти тримаєш себе під контролем. Це 
може заважати повсякденним заняттям, стосункам, успіху в 
школі/роботі тощо. БУТИ фізично в безпеці і мати контроль важливо, 
але також важливо ПОЧУВАТИСЯ в безпеці і відчувати, що маєш 
контроль, як над собою так і у стосунках з іншими. Ти і твій 
психотерапевт можете скласти власний план, який охоплює як 
фізичну, так і емоційну безпеку.  
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ТВІЙ ПЛАН БЕЗПЕКИ 
 

v Безпечні люди, місця, ситуації, відчуття і (або) реакції: 
 
 
 
 

v Люди, місця, ситуації, відчуття і (або) реакції, які не є 
безпечними/я відчуваю, що втрачаю контроль: 

 
 
 

v Люди, місця, ситуації, відчуття, думки, почуття і (або) 
реакції, які змушують мене почуватися в 
небезпеці/втрачати контроль: 

 
 
 
 

v Люди, місця, ситуації, відчуття, думки, почуття і (або) 
реакції, які змушують мене почуватися в 
безпеці/почуватися, наче я тримаю все під контролем: 
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ТВОЯ СИСТЕМА ПІДТРИМКИ 
 
Є люди, які переживають про тебе і твою безпеку. Це люди, до яких ти 
можеш звернутися, якщо тобі потрібна допомога або якщо ти хочеш із 
кимось поговорити. До них можуть належати члени родини, друзі, 
вчителі тощо. Якщо хочеш, можеш написати своє ім’я або намалювати 
себе посередині сторінки. Потім визнач свою систему підтримки, 
написавши імена і (або) намалювавши людей навколо тебе, які тебе 
підтримують і бережуть. Ти також можеш вказати їхні номери 
телефонів або контактні дані. Ти також можеш написати або 
поговорити зі своїм психотерапевтом про те, яку підтримку може 
надати тобі кожен з людей або з якими проблемами ти можеш до них 
звернутися. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пам’ятай, що ти не сам(-а)! Важливо звертатися до своєї системи 
підтримки, якщо тобі знадобиться поговорити або переживатимеш 
важкі часи.  
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ПОРАДА ІНШИМ ПІДЛІТКАМ 
 
Ти багато чого навчився(-лася) під час терапії і з власного досвіду. Ти 
знаходишся в хорошому положенні, щоб мати змогу допомогти 
іншому підлітку, який пережив травму. Ти пам’ятаєш, як ти почувався(-
лася), коли починав(-ла) терапію? Якщо хочеш, можеш написати 
анонімний лист іншому підлітку про те, чому ти навчився(-лася), і дати 
йому/їй пораду про порання з травмою і проходження терапії. З твого 
дозволу твій психотерапевт передасть його іншим підліткам, які тільки 
починають проходити терапію. Якщо не хочеш писати лист, можеш 
просто розказати своєму психотерапевту про пораду, яку б ти хотів(-
ла) дати. 
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ТВОЄ МАЙБУТНЄ 
 

Які у тебе надії, мрії та цілі на майбутнє? Ти можеш написати 
або поговорити зі своїм психотерапевтом про цілі, які в тебе 
є на наступний рік, наступні п’ять років і наступні десять 
років. Що допоможе тобі досягти цих цілей?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ти можеш досягти всього, що задумаєш! 
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ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ 
 

Чого ти навчився(-лася) на терапії? Яка частина допомогла 
найбільше? Яка частина допомогла найменше? Будь ласка, 
запиши найважливіший урок, який ти хочеш забрати із 
собою з терапії. Можеш забрати його із собою, щоб він 
допоміг тобі впоратися зі стресом або проблемами в 
майбутньому.  
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ПРОЩАННЯ 
 

Інколи в тебе можуть виникнути змішані почуття щодо 
перехідних періодів і завершень. Які в тебе почуття щодо 
завершення терапії? Які в тебе почуття щодо прощання? 
Можеш скористатися останньою сторінкою, щоб записати 
будь-які думки або почуття щодо завершення терапії, 
можеш зробити колаж або придумати інший креативний 
спосіб виразити себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВІТАЄМО З УСІЄЮ НЕЛЕГКОЮ РОБОТОЮ! 


