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Проєкт «Соціально-
психологічна підтримка 

українців, що перебувають в 
Німеччині в наслідок війни»



Це благодійний проект, створений спільними
зусиллями німецьких та українських фахівців з
метою надання соціально-психологічної підтримки
українцям, що перебувають в Німеччині, в наслідок
війни в Україні.



ОРГАНІЗАТОРИ ПРОЄКТУ

• Malteser - PSU UKR 22 (Німеччина)

• Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України (лабораторія організаційної та
соціальної психології) (Україна)

• Українська Асоціація організаційних психологів
та психологів праці (Україна)



• Керівник проєкту - Оксана Креденцер, докторка
психологічних наук, провідний науковий
співробітник лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, членкиня Виконавчої
дирекції Української Асоціації організаційних
психологів та психологів праці.

• Координатор проєкту з німецької сторони
Frank R. Waldschmidt (Malteser)



Мета проєкту – підтримати українців в складній
ситуації, в якій вони опинились, допомогти знайти
психологічний ресурс для відновлення 
продуктивного життя в умовах війни, подбати про 
їх психологічне здоров’я.



ОСНОВНІ ФОРМИ  РОБОТИ
• Психоедукація (через соціальні мережі, шляхом 

розповсюдження друкованої інформації, а також шляхом 
проведення невеличких лекцій, бесід, повідомлень на 
різноманітних заходах, зустрічах, що організовуються в 
Німеччині для українців). 
• Непрямі психологічні методи (участь психологів-волонтерів 

проєкту у різноманітних соціальних заходах). Окрім того, 
організація та проведення «хоббі-груп» для розвантаження, 
проведення вільного часу, спілкування українців тощо.
• Проведення індивідуальних психологічних консультацій 

для різних  категорій (жінкам та чоловікам, сім’ям, дітям). 
• Супервізійна група  для психологів.
• Онлайн-групи соціально-психологічної підтримки для жінок.
• Офлайн-групи соціально-психологічної підтримки для жінок.



Психологічна допомога
жінкам в офлайн-групах
психологічної підтримки



ПЛАН РОБОТИ 

Сесія 1. Вступ. Знайомство. Навички першої 
допомоги.

Сесія 2. Зняття тривоги, подолання страхів. 
Сесія 3. Профілактика та подолання стресів.  

Підвищення стресостійкості.
Сесія 4. Рефлексія та визнання.
Сесія 5. Забезпечення адаптації. Пошук 

особистісних ресурсів. 

О. Креденцер, 2022



Сесія 1. 
Вступ. Знайомство. Навички 

першої допомоги.



Основні техніки
1) Міні-лекція 
• Що таке навички першої допомоги, коли вони 

застосовуються
• Що таке стрес, істерика, панічні атаки, які їх 

основні ознаки, відмінності, особливості, 
наслідки  тощо

2) Обговорення, рефлексія
3) Дихальні вправи
4) Техніки заземлення



ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ



1. Дихання по квадрату



2. Почергове носове дихання

• Сядьте, схрестивши ноги.
• Покладіть ліву руку на коліно, а правий великий 

палець – на праву ніздрю.
• Повністю видихніть, а потім закрийте праву ніздрю.
• Вдихніть через ліву ніздрю.
• Розкрийте праву ніздрю і видихніть крізь неї, 

закриваючи при цьому ліву.
• Продовжуйте чергувати ніздрі протягом п’яти

хвилин, закінчуючи видихом через ліву ніздрю.



ТЕХНІКИ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Це ряд технік, що мають на меті
повернення з полону тривожних думок в 
актуальну реальність, в тут і зараз.



1. Земля, повітря, вода, світло 



2. Сканування тіла
• Зосередьтеся на кожній клітинці свого тіла, починаючи від

маківки і до п’ят.
• Заплющіть очі, завчасно переконавшись у власній безпеці.
• Спробуйте відчути своє чоло, очі, ніс, губи, підборіддя, шию.
• Відчуйте свої плечі та сильні руки, спостерігайте за тим, як ваші

легені самостійно дихають і ваша грудна клітка піднімається та 
опускається.

• Продовжуйте так до самого низу.
• Ця техніка спрямована на розвиток стійкої та гнучкої уваги.
• Ви навчитеся спрямовувати увагу на те, що відбувається у цей

момент в тілі, органах чуттів та в думках.



Сесія 2. 
Зняття тривоги, напруги.



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
«Ревізія страхів»

• Протягом тижня спостерігайте за собою, за 
своїми страхами.
• Як часто виникає у вас страх? Декілька разів на 

день, чи на тиждень? А може ви відчуваєте, що 
він вас не відпускає?
• З приводу чого цей страх? 
• Який він? 
• Що ви робите, коли він виникає?



НАМАЛЮЙ СВІЙ СТРАХ



ВІДПУСТІТЬ КАМІННЯ
• Уявіть собі, що ви стоїте у гірській річці з дуже швидкою течією. Щоб вас не 

відніс стрімкий потік, ви тримаєтеся за великий камінь — схопіть його і 
напружтеся. Слухайте притчу, намагаючись утриматися за камінь.

Притча
• На дні річки з дуже швидкою течією жили істоти, схожі на людей, тільки

могли дихати під водою. Все своє життя вони проводили там, чіпляючись за 
велике каміння, що лежало на дні. Таким чином, стримуючись від швидкої
течії, вони народжувались, їли, кохали та помирали. Вважалося, що той, хто
відпустить камінь, обов'язково загине, його понесе стрімкий потік води.

• Та все ж таки один із них відпустив свій камінь, але не загинув, а поплив за 
течією. Йому зустрілись інші такі ж поселення, в яких люди проводили своє
життя так, як у його рідному поселенні. Вони дивувалися: «Дивіться! Він
літає! Це надлюдина!». На що «надлюдина» відповідала: «Це не так, я така
людина як і ви. Просто відпустіть ваші каменюки й ми полетимо». Але ніхто
не відважився зробити так як він ...

• Ваш камінь — це ваш страх. Відпустіть свій камінь і розслабтесь.





Сесія 3. 
Профілактика та 

подолання стресів.  
Підвищення 

стресостійкості.



Мої стресори та причини тривоги
Згадайте, що протягом тижня вас турбувало, було для 
вас страшним, з якими стрессорами ви зустрілись.   
Напишіть цей перелік.
• Що лякало? 

• Що дратувало?   

• Що викликало стрес? 

• Від чого сумували?
О. Креденцер, 2022





Т

КОЛО КОНТРОЛЮ
Те, що я не можу 

контролювати

Те, що я можу 
контролювати

Те, на що я можу 
впливати



ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

• На що я витрачаю свій час
• Про що я думаю
• Що я їм і що я п’ю, скільки уваги приділяю тілу
• З ким спілкуюсь і про що
• Як довго я фіксуюсь в негативі
• Що я можу зробити для того, щоб підтримати

себе





НАМАЛЮЙ СВІЙ СТРЕС



«Я І СТРЕС»
Інструкція: поміркуйте кілька хвилин над тим, 
як Ви поводитеся в стресових ситуаціях, 
пригадайте які фізіологічні та психологічні 
реакції у вас виникають?
• Що Вам хочеться робити? 
•Що Ви робите? 
•Що Вас заспокоює в таких випадках? 



На аркуші паперу запишіть 8-10 способів реагування, які виникають
найчастіше.
Перечитайте ще раз список, проаналізуйте його:
• Які реагування є найчастішими?
• Які з реакцій посилають Ваш стресовий стан?
• Які з рекцій є найбільш корисними, дозволяють заспокоїтися та знайти

рівновагу?

Під час цієї вправи, Ви зробите «ревізію» своїх методів реагування на 
стрес, визначте притаманні Вам способи поведінки в стресових ситуаціях
та конструктивні методи управління стресом, які дозвіляють «Брати
ситуацію під контроль».



Сесія 4. 
Рефлексія та визнання.



Домашнє завдання
Обговорення
домашнього 
завдання: 

• Чи було важко писати?
• Що відчували?
• Як багато писали?
• Чи змінювався настрій?
• Чи відчули зміни?



ВПРАВА
«Похвала себе під час війни»

Інструкція:
Напишіть 20 пунктів, за які ви себе можете похвалити. 
Це можуть бути дії, думки, стани, емоції, звички, поступки, 
знання тощо, що відбулись з вами:
- під час війни (починаючи з 24.02.22)
- в Німеччині
- вчора 

О. Креденцер, 2022



Сесія 5. 
Забезпечення адаптації. 

Пошук особистісних 
ресурсів.



Домашнє завдання

Написати 100 «Я хочу…….»



О. Креденцер, 2022



Активно проводити час
Мандруйте, відвідуйте різноманітні соціальні заходи, гуляйте, катайтесь на
велосипеді, займайтесь спортом, будьте в контакті з природою. «Мандрівний
вітер», пізнання нового, мистецтво, енергія природи – це найкращі лікарі,
найкраще джерело отримання позитивних емоцій та вражень. Німеччина
дуже цікава та мальовнича країна, сповнена нескінченними історичними
місцями, з багатою природою та культурою. Тому тут можна задовольнити
навіть найвибагливіших пошукувачів.

Робота всією групою: 
скласти перелік місць, куди можна поїхати, що 
можна відвідати, що подивитись, де погуляти



ПРАЦЮВАТИ
Знайдіть роботу або іншу корисну діяльність. Самореалізація – це важлива
частина нашого життя. Процес розкриття особистістю своїх здібностей і
творчих можливостей, індивідуального саморозвитку і самоздійснення – це є
однією із психологічних стовбурів, на які опирається людина. І не важливо, що
саме ви будете робити, які напрямки активності оберете. Не важливо в якій
формі, це може бути офіційна робота, хоббі, творча діяльність, волонтерство.
Особливо це важливо в період перебування в інший країні в зв’язку з війною.
Це буде сприяти психічній стабілізації, підвищення відчуття «корисності»,
соціалізації тощо. В Німеччині є безліч можливостей для цього, скористайтесь
ними і ви побачите, як ваше життя набуватиме нових сенсів.

Робота всією групою:
скласти перелік видів діяльності, чим можна займатись
в Німеччині (професійна діяльність, соціальна
активність, волонтерство тощо)



МАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ
Не забороняйте собі радощі. Дозволяйте мати задоволення. В період
війни, далеко від дому та близьких дуже важко знаходити приводи для
радощів та задоволень, ще важче «дозволити» їх собі. Але для
збереження свого психічного здоров’я, для підтримки своїх дітей та
близьких це можна та потрібно робити. Особливо корисним буде оточити
себе приємними речами та подіями, які тісно по’вязані з Україною, з
вашим будинком, вашими близькими. Фото з близькими біля ліжка,
м’яка іграшка, українські квіти, улюблений домашній одяг, ніжний коцик,
смачна українська страва…..

Індивідуальне завдання: Складіть список речей, від
яких ви можете отримувати задоволення. Це можуть
бути навіть дрібнички.



ШУКАТИ ПОЗИТИВ
• Не критикувати, не порівнювати одну країну з іншою, минуле життя з теперішнім
тощо. Зосередьтесь максимально на позитивних аспектах життя у Німеччині.
Порівняння – завжди суб’єктивно і залежить від багатьох факторів. Тому скільки б ви
не порівнювали – це буде лише ваша думка та бачення. Багато ми чуємо: а в нас
так, а чому це не так, а у нас краще, швидше, цікавіше тощо. Це зовсім не
конструктивна позиція. Бо це різні країни, з різним менталітетом, культурою,
історією, рівнем розвитку тощо. І немає тут поганих чи хороших. Це як порівнювати
людину з голубими та зеленими очима, або з різним темпераментом.

• Якщо ж ви візьмете позитивний фокус на «тут і тепер», що дозволяє бачити
позитиви місця де ви знаходитись, ваш настрій також буде змінюватись на позитив,
адаптація пройде швидше та ефективніше.

Індивідуальне завдання:
Складіть список приємних подій, які відбулись зі мною в
Німеччині.



Вивчати німецьку мову
Обов’язково вивчайте німецьку мову. Ходіть на курси, підключайтесь
до різноманітних онлайн-платформ, застосунків, аккаунтів, спілкуйтесь
з носіями мови тощо. Не аргументуйте, що вам в майбутньому вона не
знадобиться. Зосередьтесь на «тут і тепер». Вивчення мови – це
терапевтичний процес для більшості психічних процесів людини. Тому
це дуже корисно в будь якому випадку, незалежно від того, чи
плануєте ви надовго залишитись в Німеччині, чи ні. До того ж, така
зайнятість відволікає від «поганих думок», концентрує на позитиві,
структурує ваш час тощо.

Робота всією групою:
Заповнити таблицю «+» та «-» вивчення німецької мови



Мої ресурси до війни

Написати якомога більше пунктів: 
•Що мені приносило задоволення?
• З чого я черпала енергію?
•Що мене захоплювало?
•Що мене робило щасливим?
•Мої улюблені речі



Використання ресурсів в Німеччині
РЕСУРСИ В НІМЕЧЧИНІ
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Дякую за увагу!!!!
2 Pan’kivscka Str., office 22

Kyiv 01033, Ukraine
+38 050 667 33 44 (Viber, WhatsApp, Telegram)

okred278@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004479585904
http://psychology-naes-ua.institute

http://www.uaoppp.com.ua/
https://kneu.edu.ua

mailto:lkarama01@gmail.com
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