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Твій власний робочий зошит TF-CBT 
 
Вступ 
 
Цей робочий зошит розроблено для використання з дітьми віком від шести до 
чотирнадцяти років, 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 
дітьми-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, ігрова терапія, рольові ігри, рухова терапія, 
аудіорелаксаційні вправи, терапевтичні настільні ігри тощо). Це особливо важливо 
для компонента розповіді про травму. Будьте креативними! Як завжди, клінічне 
рішення має пріоритет. Деякі вправи, включені в робочий зошит, можуть не 
підходити для всіх дітей, і гнучкість має бути збалансована з прихильністю до 
моделі лікування.  
 
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. 
Дитині та батькам спочатку знадобиться орієнтація на TF-CBT, а питання 
конфіденційності та розкриття роботи дитини потрібно обговорювати з самого 
початку. Робочий зошит можна заповнювати протягом 12-20 тижнів, залежно від 
тривалості кожної сесії та віку/стійкості уваги дитини. Зауважте, що деякі 
травмовані діти 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 
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Психологічна просвіта про травми та реакції на травму  Сторінки 9-10 
Релаксація: прогресуюче розслаблення м’язів, глибоке 
дихання, позитивні образи      Сторінки 11-14 
Ідентифікація почуттів      Сторінки 15-17 
Оцінки почуттів і афективна модуляція    Сторінки 18-20 
Переривання негативних думок     Сторінка 21  
Когнітивна обробка       Сторінки 22-25 
Створення розповіді про травму     Сторінки 26-28 
Обробка травматичного досвіду (-ів)    Сторінка 29 
Опанування нагадування про травму in vivo   Сторінка 30 
Спільні сеанси — розповідь про травму    Сторінка 31 
Підвищення майбутньої безпеки та розвитку   Сторінки 32-33 
Цілі, огляд, випускний      Сторінки 34-36 
  
Відповідно до структури моделі TF-CBT, психотерапевт щотижня зустрічається з 
дитиною індивідуально, щоб завершити вищезазначені (та інші додаткові) 
лікувальні заходи. Потім психотерапевт зустрічається окремо з одним із батьків, 
щоб попрацювати з ним/нею над тим же компонентом, щоб навчити його/її 
навичкам підтримки дитини вдома, а також обробляти свої власні почуття щодо 
травми. Демонстрація вправ, що дитина виконує в робочому зошиті щотижня, 
може бути корисним способом роботи з батьками над компонентами лікування, на 
додаток до додаткових ресурсів, призначених для батьків. Батьки зазвичай 
цінують, коли вони бачать малюнки та листи своїх дітей, і їхня демонстрація дає 
можливість психотерапевту підвищити емпатію та розуміння досвіду дитини. 
Дітям також загалом подобається те, що батьки зможуть побачити їхню роботу. 
Знову ж таки, скористайтеся своїм клінічним судженням, якщо дитина не хоче, щоб 
ви відразу показували певну сторінку батькам, або якщо показ будь-яким чином 
протипоказаний. Деякі ігри чи вправи можна використовувати під час спільних 
занять, на яких дитина та батьки можуть працювати та ділитися разом. Наприклад, 
дітям може сподобатися навчати свого доглядача іграм «Дихання животом» (стор. 
8) або «Шаради почуттів» (стор. 13) і разом грати на сесіях. Важливо, щоб 
доглядачі були залучені до компонента безпеки (стор. 28-29). Знову ж таки, 
гнучкість важлива!  
 
Домашні завдання можна призначати щотижня для дитини, опікуна чи діади на 
розсуд психотерапевта. Робочий зошит містить вправи для відпочинку, які 
називаються домашнім завданням (їх також можна викладати або практикувати під 
час сесії), і рекомендує щоденну практику технік глибокого дихання. Ви можете 
створювати ігри, в які діада гратиме як домашнє завдання, призначати журнали 
думок тощо. Використовуйте свою уяву та враховуйте сильні сторони та інтереси 
окремої дитини, плануючи свої втручання. 
 
Для отримання додаткової інформації щодо TF-CBT та його компонентів, будь 
ласка, зверніться до посібника з лікування:  
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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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ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ТЕРАПІЮ! 
 

Терапія — це безпечне місце, щоб допомогти тобі 
почуватися краще щодо смутних або заплутаних подій, які 
ти переживав(-ла). Ти зможеш малювати, писати, говорити 
та грати! Ти дізнаєшся багато важливих речей про: 
смутні/заплутані події, почуття, розслаблення та як 
убезпечити себе. Ти також дізнаєшся багато нового про 
себе: свої думки, почуття, дії, сильні сторони та мрії! Будь 
ласка, намалюй малюнок, щоб показати, що ти відчуваєш із 
приводу своєї присутності тут сьогодні: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У тебе є запитання щодо терапії? 
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ПРО ТЕБЕ 
 

Ти дуже особлива людина! У тобі є багато особливих речей і 
багато речей, з якими ти добре пораєшся. Будь ласка, 
намалюй або напиши деякі з цих речей:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Які речі тобі подобається робити для розваги? 
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ПРО ТВОЮ РОДИНУ 
 
Що тобі подобається у твоїй родині? Що ти і твоя родина 
любите робити разом? Будь ласка, намалюй або напиши 
деякі з цих речей: 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СМУТНІ АБО ЗАПЛУТАНІ ПОДІЇ 
 
Смутні/заплутані події також називають травмами. Ці події 
трапляються нечасто, але коли трапляються, вони можуть викликати у 
людей відчуття страху, смутку та безпорадності. Існують різні види 
смутних/заплутаних подій. Давай дізнаємося про смутні/заплутані 
події, які ти пережив(-ла). Твій психотерапевт допоможе тобі знайти 
відповіді на деякі поширені запитання дітей про смутні/заплутані 
події. (Якщо ти стикався(-лася) з більш ніж одним типом 
смутних/заплутаних подій, ти можеш повторити запитання для 
кожного з них). 
 
Як це називається? 
 
Що це означає? 
 
З ким це відбувається? 
 
Чи багато дітей переживають це?  
 
Чому це відбувається? 
 
Що можуть зробити діти, якщо це станеться з ними? 

 
Створи власні запитання тут: 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
4. 
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ЯК ДІТИ ПОЧУВАЮТЬСЯ ПІСЛЯ 
СМУТНОЇ/ЗАПЛУТАНОЇ ПОДІЇ? 

 
Багато дітей мають страшні спогади або сни про смутну/заплутану 
подію. Деякі діти також відчувають боязкість, нервозність або злість. 
Після смутної/заплутаної події багато дітей перебувають у 
настороженому стані щодо небезпеки та хвилюються, що станеться 
щось погане. Деякі діти також мають проблеми зі сном і уважністю в 
школі. Багатьом дітям здається, що вони НЕ хочуть говорити або 
думати про ту смутну/заплутану подію, що сталася, але спогади 
однаково спливають у їхній свідомості. Коли щось нагадує їм про 
смутну/заплутану подію, діти можуть почуватися засмученими та мати 
сильні реакції в організмі (прискорене серцебиття, біль у животі).  
Будь ласка, обведи будь-яку з наведених вище речей, яку ти відчув(-
ла) після смутних/заплутаних подій. Потім намалюй або напиши 
нижче, які почуття, на твою думку, виникають у дітей після таких 
подій: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Що можуть зробити діти з цими почуттями? 
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ЩО ТАКЕ РОЗСЛАБЛЕННЯ? 
 
Розслаблення — це відчуття спокою і миру. Після того, як відбуваються 
смутні/заплутані події, ми часто почуваємося напруженими, боязкими 
та стурбованими. Ми почуваємося краще, коли вчимося розслабляти 
тіло та розум! Ця вправа вчить нас розслаблятися за допомогою наших 
м’язів: 
Зручно сядь на стілець, руки розташуй по боках, а ноги постав на підлогу. Під час 
виконання цієї вправи закрий очі або подивись на землю. Уяви, що у тебе у правій 
руці глиняна кулька. Стисни цю глиняну кульку якомога сильніше! Під час стискання 
відчуй, наскільки напружені м’язи долоні і руки. Стискаючи, рахуй до п’яти, потім 
кинь глиняну кульку й опусти руку. Відчуй різницю в м’язах долоні і руки, коли вони 
розслаблені. Повторюй собі: «Моя рука розслаблена». Тепер зроби те ж саме лівою 
рукою. Ти можеш робити це з усіма частинами тіла по одній або всіма одночасно 
(твій психотерапевт допоможе тобі)! Яким способом ти хотів би це зробити? Не 
забудь включити всі групи м’язів (руки, ступні, ноги, живіт, спина, груди, плечі, 
обличчя).  
Будь ласка, намалюй два свої зображення нижче: 
 
Напруження/стрес    Розслаблення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Які речі, які ти робиш, допомагають тобі розслабитися? 
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ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: ВІДПОЧИНЬМО! 
 

Багатьом дітям важко заспокоїтися або заснути вночі. Якщо це 
станеться з тобою, потренуйся робити це вдома. Хтось 
особливий може прочитати це перед сном або в будь-який інший 
час, коли ти захочеш розслабитися. 
 
Ляж або сядь зручно в тихому і затишному місці (ліжко, диван). 
Повільно вдихни і ще повільніше видихни. Закрий очі й уяви, що 
ти пливеш на м’якій пухнастій хмарі. Ти почуваєшся в безпеці на 
своїй хмарі, оскільки вона тримає твоє тіло, як гамак. Усе твоє 
тіло почувається дуже розслабленим і важким. Зверни увагу на 
свої ступні. Твої ступні почуваються дуже розслабленими. Твої 
ступні настільки важкі, що їх було б важко підняти, якби ти 
спробував(-ла). Тепер зверни увагу на свої ноги. Твої ноги дуже 
розслаблені. Твоїм ногам так комфортно; вони примостилися на 
хмарі. Це приємне, тепле, розслаблене відчуття повільно 
поширюється по твоєму тілу, наповнюючи його спокоєм. Зверни 
увагу на свій шлунок. Він почувається дуже спокійним і 
наповненим приємним теплом. Тепер зверни увагу на свою 
грудну клітину. Твоя грудна клітина розслаблена, коли вона 
повільно рухається вгору і вниз із кожним вдихом. Зверни увагу 
на шию та плечі. Вони почуваються такими спокійними і важкими. 
Відчуй, як тильна сторона плечей торкається хмари під тобою, 
м’яко занурюючись усередину. Відчуй, наскільки зараз твоя 
голова розслаблена. Вона дуже тепла, приємна і важка. Твоя 
голова і обличчя дуже розслаблені. Твій рот і очі вільні від 
стресу. Дозволь своїм думкам приходити і йти, не турбуючись ні 
про що. Все добре, ти почуваєшся дуже спокійно і добре. 
Насолоджуйся теплим, заспокійливим відчуттям, коли воно 
поширюється по всьому тілу, наповнюючи тебе спокоєм і 
розслабленням.  
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ДИХАННЯ ЖИВОТОМ 
 
Іноді, коли ми засмучені, ми забуваємо дихати! Або ми робимо короткі 
неглибокі вдихи (як дихає цуценя), які не дають нашому тілу 
необхідного кисню. Щоб допомогти нам відчути себе розслабленими 
та спокійними, ми можемо практикувати ДИХАННЯ ЖИВОТОМ!! 
Дихання животом — це коли ти повільно і глибоко вдихаєш (рахуючи 
до 5 у голові), коли твій живіт і легені наповнюються повітрям (ти 
можеш спостерігати, як живіт стирчить, коли ти вдихаєш!). Потім ти 
випускаєш повітря, ЩЕ ПОВІЛЬНІШЕ (рахуй до 6) і спостерігаєш, як 
живіт повертається назад, коли повітря повільно виштовхується. 
Зверни увагу на повітря, яке входить і виходить із твого тіла, коли ти 
рахуєш. 
 
Веселі ігри з диханням животом: 
1. Використовуй повітряні кульки для дихання, щоб показати, як твій 
живіт наповнюється повітрям під час вдиху та опускається, коли ти 
видихаєш. Попроси психотерапевта надути одну з повітряних кульок, 
коли ти вдихаєш повітря, а потім повільно випускати повітря з 
повітряної кульки, коли ти видихаєш. Спостерігай, як повітряна кулька 
для дихання стає все більше і менше, як і твій живіт, коли ти дихаєш 
животом! Тоді міняйтеся! ТИ робиш свою повітряну кульку все більше і 
менше, коли твій психотерапевт вдихає і видихає (повільно!). 
 
2. Прикрась свою повітряну кульку для дихання як завгодно. Потім 
ляж на підлогу спиною або відкинься на спинку стільця і поклади 
повітряну кульку на живіт. Дивись, як твоя повітряна кулька для 
дихання піднімається на животі, як повітряна куля, коли ти вдихаєш 
повітря, і м’яко приземляється під час видиху. Твій психотерапевт 
може зробити це з тобою, якщо хочеш.  
 
Навчи цим іграм когось, про кого ти дбаєш, і потренуйся вдома 
(принаймні раз на день)! 
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ТВОЄ БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ 
 
Будь ласка, закрий очі (або подивись вниз) і виділи кілька хвилин, щоб 
подумати про місце (справжнє чи уявне), де ти почуваєшся дуже 
безпечно, спокійно і щасливо. Ти можеш сказати своєму 
психотерапевту, коли подумаєш про своє безпечне місце. Тепер 
намалюй зображення свого безпечного місця нижче. Додай якомога 
більше деталей, щоб показати, що ти бачиш, чуєш, вдихаєш запах, 
смакуєш і відчуваєш, коли перебуваєш у своєму безпечному місці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Чудово! Ти можеш закрити очі й уявити, що ти перебуваєш у своєму 
безпечному місці, коли відчуваєш страх або напруження. Коли ти 
думаєш про своє безпечне місце, згадай усі деталі, які ти намалював(-
ла) на цьому малюнку! 
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ПРО ПОЧУТТЯ 
 

Почуття — це те, що ми відчуваємо у своїх тілах і серцях. У 
нас є багато різних почуттів, і наші почуття можуть час від 
часу змінюватися. Іноді ми навіть відчуваємо два або більше 
почуттів одночасно! 
Будь ласка, запиши якомога більше почуттів, які ти можеш 
придумати, нижче з лівої сторони аркуша: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чудово! Тепер додай колір біля кожного почуття, щоб 
описати його. 
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ЯК МИ ПЕРЕЖИВАЄМО ПОЧУТТЯ У СВОЄМУ ТІЛІ? 
 

Пам’ятаєш відчуття та кольори, які ти перерахував(-ла) на сторінці 7? 
Зараз ми будемо використовувати ці кольори, щоб показати, де у 
своєму тілі ти відчуваєш кожне почуття. 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 й 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 скажи своєму 
психотерапевту на що воно схоже. 
 

 
Наше тіло розповідає нам, що ми відчуваємо! 
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ЯК ПОЧУТТЯ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ НА ОБЛИЧЧЯХ? 
 
Хороший спосіб дізнатися, що ми відчуваємо і що відчувають інші, — 
це побачити вирази обличчя. Будь ласка, намалюй почуття в колах, 
щоб показати, як ми виражаємо свої почуття на наших обличчях 
(останні два порожні, щоб ти намалював(-ла) будь-які почуття, які ти 
хочеш!):  

 

       
радість        сум   злість 

           
страх  нервування  збудження 

       
заплутаність       шок   хоробрість 

      
гордість 
 
Як ти зараз почуваєшся? Ти можеш пограти зі своїм психотерапевтом у гру, 
що називається «Шаради почуттів». По черзі показуйте вищезгадані почуття; 
інша особа намагається вгадати, яке почуття ви показуєте! Потім ти 
розкажеш, що змушує тебе це відчувати. Ти також можеш пограти в цю гру 
вдома. 
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НАСКІЛЬКИ СИЛЬНІ ЧИ ІНТЕНСИВНІ НАШІ ПОЧУТТЯ? 
 

Іноді ми відчуваємо почуття лише трохи, а іноді ми відчуваємо почуття 
настільки сильно, що ми відчуваємо, що можемо ВИБУХНУТИ від 
нього! Ти можеш оцінити або виміряти свої почуття, так само, як 
термометр вимірює температуру. Число говорить про те, наскільки 
сильне відчуття. 
 

  

 

 
10 ДУЖЕ СИЛЬНО 

9  

8 СИЛЬНО 

7 

6 

5 СЕРЕДНЬО 

4 

3 

2 ТРОХИ 

1 

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

ПОДОЛАННЯ СМУТНИХ ПОЧУТТІВ 
 

Коли ми відчуваємо смутне відчуття дуже сильно, ми можемо 
ЗРОБИТИ ЩОСЬ, щоб зменшити інтенсивність цього почуття. 
Наприклад, якщо твій гнів на 10 (дуже сильний), ти можеш 
зробити щось, щоб знизити його до 1 або 2. Що ти можеш 
зробити? Будь ласка, намалюй, як ти робиш щось, що 
допоможе придушити твій гнів: 
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ТИ КЕРУЄШ СВОЇМИ ПОЧУТТЯМИ! 

НАБІР ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТІВ 
 

Коли ти відчуваєш сильний сум, страх, злість чи 
стурбованість, що ти можеш зробити, щоб почуватися 
краще? Які речі ти можеш сказати собі, щоб тобі стало 
краще? Будь ласка, склади список речей, які ти можеш 
зробити і сказати, щоб почуватися краще: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вітаю! Ти щойно склав(-ла) свій особистий набір засобів 
для переживання почуттів. Ти можеш вирізати елементи 
зі свого списку та помістити їх у спеціальну коробку, сумку 
чи ящик для інструментів. Бери його з собою, щоб 
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наступного разу, коли будеш дуже засмученим(-ою), ти 
згадав(-ла), що робити!  
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ЗУПИНИ ЦЮ ДУМКУ!  
 
Іноді ми думаємо про погані речі знову і знову (як про пісню, яка тобі 
не подобається і застряє в голові). Ми назвемо це поганою піснею, 
тому що вона може змусити нас почуватися дуже погано! Але вгадай 
що? Ти можеш зупинити цю погану пісню! Все, що тобі потрібно 
зробити, це помітити, коли в тебе в голові звучить ця погана пісня. Як 
тільки ти її почуєш, натисни СТОП! Ти також можеш сказати: «Іди геть, 
погана пісня!» А потім ти можеш заспівати собі щасливу пісню (яка 
змусить тебе почуватися добре)! 

    
Як звучить твоя погана пісня? Ти можеш написати або намалювати 
свою погану пісню тут: 
 
 
 
 
 
Як звучить твоя щаслива пісня? Напиши деякі слова або намалюй 
малюнок своєї щасливої пісні тут:  
 
 
 
 
 
Потренуймося! Заспівай у своїй голові свою погану пісню прямо зараз. 
Коли я кажу СТОП, замість неї почни співати свою щасливу пісню. 
Тепер ти можеш вирішити, коли натиснути СТОП на своїй поганій 
пісні, а коли ГРАТИ свою щасливу пісню! 
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ДУМКИ, ПОЧУТТЯ І... ДІЇ! 
 

Що таке думки? Думки — це ідеї, які ми маємо в голові (те, що каже 
нам мозок). Іноді ми щось говоримо собі в голові (не вголос), і це теж 
думки. Наприклад, ти можеш подумати: «Я чудово попрацював(-ла) 
над домашнім завданням». Ти можеш придумати якісь інші думки? 
 
Що таке почуття? Почуття — це емоції та відчуття, які ми маємо в 
наших тілах і серцях (ти вже багато знаєш про почуття!). Які почуття ти 
знаєш? 
 
Що таке дії? Дії — це те, що ми робимо своїм тілом! Наприклад, ми 
гуляємо, танцюємо, розмовляємо, малюємо, сміємося, плачемо тощо. 
Чи можеш ти назвати ще якісь дії?  
 

Гра «Думки, почуття та дії» 
Це гра, яка допоможе тобі дізнатися різницю між думками, почуттями 
та вчинками. Познач синім X речі, які є думками. Познач зеленим X 
речі, які є почуттями. Познач червоним X речі, які є діями. 
 
ЩАСЛИВИЙ      СПІВ 
БІГ       САМОТНІЙ 
Я РОЗУМНИЙ(-А)!     ВОНА НА МЕНЕ ЗЛИТЬСЯ 
БИТИ       ЇСТИ МОРОЗИВО 
Я ЇМ НЕ ПОДОБАЮСЯ    БУТИ НА ПРОГУЛЯНЦІ 
СУМНИЙ      ЗБУДЖЕНИЙ 
ГРАТИСЯ      ЗІ МНОЮ ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД 
ЗЛИЙ       НАЛЯКАНИЙ 
Я МОЖУ ЗРОБИТИ ЦЕ!    ГЛИБОКИЙ ВДИХ 
ЦЕ МОЯ ВИНА     СТРИБАТИ НА ОДНІЙ НОЗІ 
СХВИЛЬОВАНИЙ     ХОРОБРИЙ 
ХОВАТИСЯ      РОЗМОВА З ДРУГОМ 
ПЛАЧ       У БЕЗПЕЦІ 
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ДУМКИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ! 
 
Наші думки впливають на те, як ми відчуваємо і як ми діємо. Коли 
щось відбувається, у нас формуються думки про подію, які призводять 
до почуттів і дій. Те, як ми говоримо із собою в голові, також впливає 
на те, як ми відчуваємо і що ми робимо.  
 
 
 

Думки Поведінка 

  
      Почуття 
 
Про що думають герої нижче? Як їхні думки змушують їх почуватися?  

   
Думка:    Думка:    Думка: 
 
 
 
Почуття:    Почуття:    Почуття: 



© Hendricks, Cohen, Mannarino, & Deblinger © 25 

ПРОБЛЕМНІ ДУМКИ 
 
Іноді у всіх нас виникають думки, які або не відповідають дійсності, 
або не допомагають нам почуватися краще чи вирішувати проблеми. 
Деякі з цих проблем мислення включають думку, що все має бути все 
або нічого (тобто «Одна людина висміяла мене, тож це означає, що всі 
мене ненавидять.»). Інші проблеми мислення зосереджені на 
найгіршому з можливих результатів (тобто «Якщо моя мама піде, я 
впевнений, що з нею станеться щось жахливе.»). Іноді ми застрягаємо 
в негативному мисленні (тобто «У мене ніколи нічого не виходить.» 
або «Я більше ніколи не буду почуватися добре.»). Будь ласка, напиши 
або намалюй деякі проблемні думки, які у тебе виникли нещодавно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Які почуття викликали у тебе ці думки? 
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ЗВЕРНИ УВАГУ НА СВОЇ ДУМКИ! 
 
Коли тобі погано, що ти говориш собі в голові? Ймовірно, це думка, 
яка змушує тебе почуватися погано. Але вгадай що? Якщо ти 
потренуєшся, ти можеш змінити свої думки! Спробуйте зробити це 
нижче. Спочатку напиши думку, яка змушує тебе почуватися погано, і 
напиши почуття, які вона викликає. Потім напиши іншу думку, яка 
змусить тебе почуватися краще, і напиши нове відчуття. 

  
 

 
Які дії ти міг (могла) би зробити в першій ситуації? А як щодо другої 
ситуації? Чи призводять ці дії до різних результатів? Які результати 
кращі для тебе? 
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РОЗПОВІДАЄМО СВОЮ ІСТОРІЮ 
 
Наразі ти багато дізнався(-лася) про смутні/заплутані події, почуття, 
подолання, розслаблення та думки. Вітаю! Це все важливі речі, які 
допоможуть тобі, коли ти почнеш розповідати про смутні/заплутані 
події, які з тобою сталися. Ти можеш вирішити, з чого ти хочеш почати 
і як би ти хотів(-ла) розповісти свою історію (ти і твій психотерапевт 
можете обговорити різні способи розповіді своїх історій дітьми). Коли 
ти розповідатимеш про те, що з тобою трапилося, твій психотерапевт 
допоможе тобі перевірити свої почуття (використовуючи робочий лист 
«Почуття 1–10» на сторінці 28). Якщо ти почнеш сильно засмучуватися, 
ти можеш зупинитися, і твій психотерапевт допоможе тобі згадати, як 
керувати своїми почуттями. Ти командуєш! Будь ласка, намалюй або 
напиши нижче опис того, що ти відчуваєш щодо того, щоб почати 
свою історію.   
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ТВОЯ ІСТОРІЯ 
 
Тепер настав час для тебе вирішити, як би ти хотів(-ла) розповісти 
свою історію. Деякі діти люблять створювати власну книгу, тоді як інші 
діти люблять висловлювати те, що з ними сталося через вірші, пісні, 
мультфільми, лялькові вистави, радіо/ток-шоу тощо. Ти та твій 
психотерапевт можете обговорити творчі способи розповісти про 
смутні/заплутані речі, які трапилися з тобою. Ти вирішуєш, якої форми 
ти хотів(-ла) би надати своїй історії. Не забувай використовувати 
робочий аркуш «Почуття 1–10» (на наступній сторінці) для кожного 
заняття! 
 
Назва моєї історії така: 
 
 
 
Ось як я буду створювати свою історію: 
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ПОЧУТТЯ 1–10 
 
Пам’ятаєш, як ти вимірював(-ла) свої почуття за допомогою 
термометра на сторінці 10? Кожен раз, коли ти зустрічаєшся зі своїм 
психотерапевтом, щоб розповісти про свою історію, ти називатимеш 
та оцінюватимеш свої почуття на початку, в середині та в кінці сесії на 
цьому аркуші (зроби 1 копію цього аркуша для кожного сеансу 
розповіді історії про травму). Будь ласка, оціни свої почуття за шкалою 
від 1 до 10, щоб описати їх інтенсивність (1 = трохи, 5 = середньо, 10 
= дуже сильно тощо). Потім ти і твій психотерапевт придумаєте план, 
що допоможе тобі подолати будь-які важкі почуття, які можуть 
виникнути між сеансами (не забудь скористатися своїм набором 
засобів для переживання почуттів!).  

  
Дата: 
  
    Почуття    Оцінка  
Початок сесії 
 
 
Середина сесії 
 
 
Кінець сесії 
 
 
План догляду за собою: 
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ТВОЇ ДУМКИ ТА ПОЧУТТЯ ЩОДО 
СУМНИХ/ЗАПЛУТАНИХ ПОДІЙ 

 
Пам’ятаєш, що ми дізналися, що наші думки важливі? Твої думки, пов’язані з 
травмою, впливають на твоє самопочуття. 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. Нижче наведено список 
запитань і думок, які часто виникають у дітей після сумної/заплутаної 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 записати відповідь, яка є найбільш корисною.  
 

1. Чому це сталося зі мною? 

2. Хто несе відповідальність за смутні/заплутані події? 

3. Як смутні/заплутані події вплинуть на мене в майбутньому? 

4. Як смутні/заплутані події вплинули на мою родину? 

5. Після події(-й) мій погляд на світ змінився таким чином: 

6. Після події(-й) моє уявлення про себе змінилося таким чином: 

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

8. Прихід на терапію змінив мене і мою сім'ю таким чином: 

7. Якби у мене був друг, який пережив подібну смутну/заплутану подію, 
я б дав(-ла) йому чи їй таку пораду:  

  
9. Якби мій друг думав, що говорити про смутну/заплутану подію було б 

занадто важко, я б сказав(-ла) йому чи їй: 
 

10.   

11.   
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БОРОТЬБА З НАГАДУВАННЯМИ ПРО ТРАВМИ 
 

Тепер, коли ти сміливо розповів(-ла) свою історію та говорив(-ла) про 
свої думки та почуття, давай поговоримо про нагадування про травму. 
Нагадування про травму — це речі, які нагадують тобі про 
смутні/заплутані події. Вони можуть включати певні місця, людей, 
слова, звуки, запахи, відчуття тощо. Коли ти відчуваєш ці нагадування, 
ти можеш почуватися в небезпеці або ніби знову переживаєш 
смутні/заплутані події. Але ти можеш використовувати свої навички 
подолання та розслаблення, щоб контролювати ці надокучливі 
нагадування! Будь ласка, намалюй або напиши нижче кілька своїх 
нагадувань про травму.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тепер ти і твій психотерапевт придумаєте план бою, щоб подолати 
кожне нагадування про травму, одне за одним. Тоді ви можете 
потренуватися на сесії, щоб контролювати ці нагадування про травму 
у своєму житті! 
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ДІЛИТИСЯ СВОЄЮ ІСТОРІЄЮ 
 
Чудова робота! Ти зробив(-ла) це! Ти був (була) дуже сміливим(-ою), 
розповідаючи свою історію та розповідаючи про свої думки та почуття. 
Тобі може допомогти, якщо поділишся своєю історією або поговориш 
про травму(-и) з кимось, кому ти довіряєш. Що ти відчуваєш щодо 
того, щоб поділитися своєю історією з особливою людиною? Будь 
ласка, намалюй малюнок або напиши про те, щоб поділитися своєю 
історією або поговорити про смутні/заплутані події зі своєю 
особливою людиною.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Які запитання ти б хотів(-ла) поставити своїй особливій людині? Це можуть 
бути запитання щодо подій, які тебе засмучують/спантеличують, або коротке 
опитування, щоб перевірити, що пам’ятає твоя особлива людина (про твою 
історію; про те, що ти дізнався(-лася) під час терапії тощо). 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 



© Hendricks, Cohen, Mannarino, & Deblinger © 33 

БУТИ В БЕЗПЕЦІ 
 
Ми щодня робимо багато речей, щоб убезпечити себе. Що нового ти 
дізнався(-лася) про безпеку після того, як прийшов(-ла) на терапію? 
Будь ласка, намалюй, як ти робиш щось, щоб убезпечити себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Які речі можуть зробити інші люди, щоб убезпечити тебе? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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ТВОЄ КОЛО БЕЗПЕКИ 
 
Є багато людей, 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. Будь ласка, намалюй себе посередині 
цього аркуша. Потім створи своє коло безпеки, намалювавши та/або 
написавши імена всіх людей навколо тебе, які допомагають 
убезпечити тебе. Ти також можеш вказати їхні номери телефонів!  
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ТВОЄ КАЗКОВОЕ МАЙБУТНЄ 
 
Які у тебе надії, мрії та цілі на майбутнє? Будь ласка, 
намалюй або напиши деякі з них нижче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ти можеш досягти всього, що задумаєш! 
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ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ 
 
Чого ти навчився(-лася) на терапії? Яка була твоя улюблена 
частина? Яка частина була твоєю найменш улюбленою? Будь 
ласка, напиши або намалюй малюнок, щоб показати 
особливий спогад або урок, який ти хочеш взяти із собою з 
терапії. 
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ПРОЩАННЯ 
 
Як ти ставишся до прощання? Як ти ставишся до завершення 
роботи? Ти можеш використати цю останню сторінку, щоб 
показати всі почуття, які ти зараз відчуваєш, використовуючи 
слова, мистецтво тощо, АБО ти можеш намалювати 
зображення, на якому ти і твій психотерапевт прощаєтеся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вітаємо з усією нелегкою роботою! Ти зробив(-ла) 

це! Ти закінчив(-ла) свій робочий зошит! 


