
Вебінар 3. Техніки майндфулнес-медитацій як 
доказовий інструмент самопідтримки

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ 
СТРЕСУ 



Майндфулнес 
як техніка і 
як спосіб 
сприйняття 
дійсності

Чому практики 
майндфулнес 

мають 
науково-
доведену 

ефективність? 

Основні види 
практик 

майндфулнес

Практики 
майндфулнес



МАЙНДФУЛНЕС 
ЯК ТЕХНІКА І ЯК 

СПОСІБ 
СПРИЙНЯТТЯ 

ДІЙСНОСТІ
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усвідомлене 
неосудне 

проживання 
власного 
досвіду



проживання 
теперішнього 

в кожному 
моменті



уважність до 
внутрішнього 

(думки, емоції) та 
зовнішнього 

середовища (того, 
що відбувається 

навколо)



Майндфулнес

Уважність

Усвідомленість

Неосудність



неосудне 
сприйняття 
помилок як 
досвіду

усвідомлення 
свої ролі, 
місця, впливу 
на команду;

уважність до 
наслідків дій 
та бачення 
перспектив;

чутливість 
до робочого 
середовища 
та його 
впливу;

відкритість 
інформації та 
стимулювання 
допитливості;

відкритість 
до нового 
досвіду.



Майндфулнес

Добробут

Зменшення
стресу

↑ Усвідомленість
↑ Увага до досвіду
↓ Автопілот
↓ Засудження думок і почуттів
↓ Стан залежності від думок 
та почуттів

↑ Добробут
↑ Задоволеність життям
↑ Відчуття цінності життя
↑ Щастя
↑ Доброта до себе
↓ Самоосуд
↓ Почуття ізольованості

↑ Усвідомлення причин стресу
↑ Набір інструментів для 
стрес-менеджменту
↑ Подолання робочих 
складнощів
↑ Фокус на робочих задачах
↑ Бачення перспективи
↓ Відчуття стресу



Гнучність
реакцій

Менше
румінації Емпатія Емоційна

регуляція
Само-

детермінація та 
наполегливість

Робоча
пам'ять



S (ситуація)

T (думка)

E (емоція)

B (поведінка)



S (ситуація)

T (думка)

E (емоція)

B (поведінка)

Стресогенні ситуації

Тривожні та депресивні думки

Сум, пригнічення, тривога, страх, 
злість тощо

Поведінка, яка не веде до вирішення, 
а до накопичення проблем



S (ситуація)

T (думка)

E (емоція)

B (поведінка)

Стресогенні ситуації

Тривожні та депресивні думки

Сум, пригніченння, тривога, страх, 
злість тощо

Поведінка, яка не веде до вирішення, 
а до накопичення проблем



S (ситуація)

T (думка)

E (емоція)

B (поведінка)

МАЙНДФУЛНЕС ІЗ



ЧОМУ ПРАКТИКИ 
МАЙНДФУЛНЕС 

МАЮТЬ НАУКОВО-
ДОВЕДЕНУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ? 



Медитація майндфулнес пов’язана зі змінами в лобних та 
тім’яних частках

• Лобні частки
• Зростання активності в нейронних мережах, 

пов’язаних з увагою (aWenZonal networks)
• Зниження активності в навколишніх зонах
Сприяє покращенню функцій уваги та 
мислення

• Тім’янні частки
• Зниження активності в зонах пов’язаних з 

орієнтацією (orientaZon area)
• Зниження активності в нейронних мережах 

залучених в передачу досвіду засобами мови
Дає відчуття цілісності, розслабленості та 
спокою

Copyright 2012  Dr Shanida Nataraja, Author of The Blissful Brain: Neuroscience and Proof of the Power of Meditation



Медитація майндфулнес пов’язана зі змінами в лімбічній системі та 
структурах середнього мозку

• Лімбічна система
• Зростання активності в гіпокампі

Сприяє покращенню емоційної регуляції та 
пам’яті

• Вегетативна нервова система
• Зростання активності в гіпоталамусі та 

середньому мозку

• Послідовна активація парасимпатичної та 
симпатичної нервової системи

Покращення роботи вегетативної нервової 
системи

Copyright 2012  Dr Shanida Nataraja, Author of The Blissful Brain: Neuroscience and Proof of the Power of Meditation



ОСНОВНІ ВИДИ 
ПРАКТИК 

МАЙНДФУЛНЕС



Базові
практики

Їжа

Тіло

Рух

Дихання

Звуки

Дії



«Просунуті» 
практики

Емоції та 
почуття

Неприємні
переживання

«Дихальний
простір»МЕТТА

Побутовий
майндфулнес



Майндфулнес із думками

• Наші думки – не завжди 
правдиві. Більше того – чим 
більше вони засмучують, 
нервують, дратують нас – тим 
більша ймовірність, що вони 
НЕПРАВДИВІ!!!

• Питання для тестування думки: 
1. Чи ця думка веде до 

зцілення, миру, вирішення 
проблем, чи до страждань, 
болю та нових проблем? 

2. Або: Чи не занадто часто ця 
думка повторюється у моїй 
голові? 



Майндфулнес із думками

• ТРИ КРОКИ 1.Усвідомлення
2.Переключення
3.Розширення



Майндфулнес із почуттями

• Наші почуття дуже важливі для 
нашого життя, але часом 
необхідно розуміти, що 
почуття – це лише частина 
цього життя.



1.Початок медитації (позиція, дихання)
2.Пригадування почуттів
3.Усвідомлення та називання їх, безоціночне та доброзичливе
4.Перемикання уваги на тілесні відчуття
5.Буття із тілесними відчуттями (можливе дихання «через тіло») 
6.Повернення до дихання
7.Повернення до всього тіла в цілому
8.Запитання собі: 
- Чи можу я це лишити, як є? 
- Чи можу я це відпустити?
- Чи треба з цим щось зробити? 
- Якщо так, то що я можу зробити? 
- Чи можу я змінити ставлення, подивитися на це з іншого боку? 
9.Завершення практики



Інколи важливим є прощення

Ключове послання: 

Я пробачаю себе за те, що я… Навіть якщо я не можу собі до кінця 
це пробачити – я пробачаю собі і це, і буду далі намагатися 
принести собі дар прощення.

Я пробачаю … за те, що… Навіть якщо я не можу до кінця 
пробачити …, я пробачаю собі це, і буду намагатися принести … 
цей дар прощення. 



МЕТТА
• Нехай я буду в безпеці від

внутрішньої і зовнішньої шкоди
• Нехай я буду здоровим і сильним

наскільки це є можливим для 
мене 
• Нехай я буду щасливим
• Нехай я буду спокійним
• Нехай я буду вільним від

страждань
• Нехай я буду мати легкість буття

МЕДИТАЦІЯ 
ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ



Майндфулнес із 
електронними 
листами, при 

діловому спілкуванні 
та інших робочих 

задачах




