
Вебінар 6. Як говорити про психічне здоров’я та COVID-19 із 
пацієнтами та клієнтами

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ 



Як працює стигма у сфері психічного 
здоров’я: від думок, через слова, 
до дій

Розлади психічного здоров’я: 
збалансоване спілкування на 
дражливу тему

Керівні принципи подання інформації 
щодо психічного здоров’я: джерела, 
термінологія, акценти

COVID-19 та повідомлення, які 
підтримують

ЗМІСТ



ЯК ПРАЦЮЄ СТИГМА У 
СФЕРІ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я

від думок, 
через слова, 
до дій



ABC – три кроки до 
стигми та 
дискримінації

А. Що ми 
думаємо 
про людину 
та її 
розлад?

В. Які 
емоції та 
почуття 
провокують 
ці думки?

С. Яке 
ставлення 
та вчинки 
провокують 
ці емоції 
та 
почуття?



ABC – три кроки до 
стигми та 
дискримінації
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ABC – три кроки до 
стигми та 
дискримінації

СТИГМА в сфері психічного 
здоров’я - негативні 
переконання, почуття та поведінка, 
спрямована на певну особу чи групу 
осіб, у зв’язку з тим, що вони мають 
розлади або проблеми, пов’язані з 
психічним  здоров’ям

ДИСКРИМІНАЦІЯ за ознаками 
психічного здоров’я -
виключення або обмеження 
можливостей для людей, які мають 
розлади або проблеми, пов’язані з 
психічним  здоров’ям, що блокує 
реалізацію прав людини



ABC – три кроки до 
стигми та 
дискримінації

СТИГМА - стереотипізація ☞ упередження ☞
дискримінація



СТИГМА – стереотипізація, 
упередження, дискримінація

СТИГМА - стереотипізація ☞ упередження ☞ дискримінація

СУСПІЛЬНА 
СТИГМА

Стійкі негативні 
переконання про людей з 
розладами або проблеми у 
сфері психічного здоров’я 
(«небезпечні», 
«некомпетентні», «слабка сила 
волі»)

Прийняття стереотипів 
та негативна емоційна 
реакція спрямована на 
інших (злість, 
роздратування, страх)

Поведінкова відповідь 
спровокована 
упередженням (уникання, 
відмова в працевлаштуванні 
або оренді житла, відмова 
у наданні допомоги)

САМОСТИГМА

Стійкі негативні 
переконання про себе як 
особу з розладами або 
проблеми у сфері 
психічного здоров’я («маю 
слабкий характер», «ніколи не 
досягну успіху», 
«ненормальний (а)»)

Прийняття стереотипів 
та негативна емоційна 
реакція спрямована на 
себе (почуття провини, 
злість, розгубленість)

Поведінкова відповідь 
спровокована 
упередженням (уникання 
спілкування з друзями, 
відмова від пошуків 
роботи, відмова від 
пошуків медичної допомоги)



СУСПІЛЬНА ТА 
САМОСТИГМА - наслідки

СУСПІЛЬНА СТИГМА

Брак розуміння від родини та друзів
Булінг, харасмент, фізичне насилля
Інакше ставлення, ніж до інших людей у сенсі допомоги, 
співчуття, обслуговування в громадських місцях тощо
Хибне висвітлення у медіа
Малі можливості для працевлаштування та підтримки 
соціальних контактів
Самотність та самоізоляція
Почуття сорому, безпорадності
Самозвинувачення та самокритики
Ізоляція та відмова від пошуку допомоги 
Неготовність дотримуватись рекомендації фахівців
Сумніви у собі та своїй здатності подолати розлад, 
впоратись з проблемами та досягти успіху у житті

САМОСТИГМА



ЯКІ З ЦИХ слів/фраз/висловів ПРОВОКУЮТЬ СТИГМУ, ЯКІ НІ, ЯКІ 
ЗАЛЕЖАТЬ ВІД КОНТЕКСТУ?
https://www.menti.com/a2ggic8qzh
https://www.mentimeter.com 13 07 92

«психічно хворі»
«нормальні люди»
«іпохондрик»
«депресивний пацієнт»
«соціопат»
«неврастенік»
«істерична особа»
«неповностправні люди»
«особи з особливими 
потребами»
«інвалід»
«гаджетозалежний»
«діти-аутята»

«коли з вами щось не так»
«виглядає як людина не при 
собі»
«більшість дітей у класі –
суцільна інклюзія»
«поводиться як 
ненормальний»
«вчинок агресивного 
атошника»
«чергова жертва депресії»
«люди вражені біполярним 
розладом»
«вкоротити собі віку»

«діти з аутизмом подекуди 
демонструють неадекватну 
поведінку»
«один з найдієвіших
способів позбутись 
психічного розладу –
фізична активність»
«не варто лежати овочем, 
активізуйтесь та знайдіть 
для себе хобі»
«дівчина, чиє тіло 
скалічене анорексією 
відмовляється приймати їжу»
«підозрюваний у вбивстві 
втік з психіатричної 
лікарні»

https://www.menti.com/a2ggic8qzh
https://www.mentimeter.com/


РОЗЛАДИ
ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я

збалансована
комунікація на
дражливу тему



Психічне здоров’я - це стан 
добробуту, в якому людина 
здатна реалізовувати свій 
потенціал, долати щоденні 
стреси, ефективно й плідно
працювати та робити внесок в 
життя своєї спільноти

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: 
визначення, 
розуміння



ЯКЩО ЛЮДИНА 

не реалізовує свій потенціал,

не долає щоденні стреси, 

не працює ефективно та плідно, 

не робить внесок в життя своєї 
спільноти, -

ЧИ МАЄ ВОНА ПСИХІЧНИЙ РОЗЛАД?



РОЗЛАД ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я – це синдром, який 

характеризується клінічно значимим порушенням в когніціях, емоційній 

регуляції або поведінці особи та віддзеркалює психологічну, біологічну чи 

онтогенетичну дисфукнцію, які лежать в основі психічної діяльності. 

Психічні розлади зазвичай асоціюються зі значимим дистресом або 

недієздатністю в соціальній, трудовій або інших важливих сферах. 

Передбачувана або культурно схвалювана відповідь на поширені стресові 

фактори або втрати, такі як, наприклад, смерть близької людини, не є 

психічним розладом. Соціально девіантна поведінка (наприклад, політична, 

релігійна чи сексуальна), а також конфлікти, зокрема між особою та 

спільнотою також не є психічним розладом, за виключенням випадків, коли 

девіантна поведінка або конфлікт є наслідком індивідуальних дисфункцій, як 

описано вище.

РОЗЛАД ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: 
визначення, розуміння



ЯК МОЖНА ЗОБРАЗИТИ СТОСУНОК 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА РОЗЛАДІВ?



ПСИХІЧНЕ 
ЗДОРОВ’Я та 
РОЗЛАДИ: 
Модель 
процвітання



ЧОМУ ЦЕ ДЛЯ НАС ВАЖЛИВО?

1. Психічне здоров’я у 
більшості випадків 
знижується поступово;

2. Так само, поступово 
наростають симптоми 
психічних розладів;

3. А це означає, що є шанс 
втрутитися у процес вчасно! 

1. Два виміри - означають, що 
підтримка та промоція 
психічного здоров’я та 
профілактика і лікування 
розладів - це не одне й те ж 
саме;

2. Це різні, але взаємодоповнюючі 
інтервенції!



КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ЩОДО ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я

джерела, 
термінологія, 
акценти

content © Вікторія Горбунова



1. Подавайте інформацію так, щоб вона 
знищувала стигму, а не провокувала її.
Будь які категоричні вислови, натяки на 
нездатність осіб з психічними розладами жити 
якісне життя, узагальнення, вішання ярликів, 
вживання афективно забарвлених слів чи слів з 
негативною конотацією, так само як спотворення 
фактів та висмикування їх з контексту, а також 
протиставлення людей за схемою «хворі-здорові» 
– веде до формування стигми. 

2. Завжди згадуйте людей першими. 
Кожного разу описуючи або згадуючи особу з 
психічним розладом користуйтеся формулою за 
якою особа йде першою, наприклад «дитина з 
гіперактивністю», а не «гіперактивна дитина», 
«людина, яка має розлад психічного здоров’я», 
а не «психічно хвора людина.»



3. Не використовуйте клінічні терміни та 
діагнози в неклінічному контексті, особливо з 
метою підсилити враження.
Ніколи не використовуйте фраз, які містять 
терміни та діагнози поза контекстом їхнього 
використання. «В ході спалаху коронавірусу
українці почали мити руки з обсесивною
ретельністю» - приклад некоректного речення. 

4. Поважайте та підкреслюйте відмінності між
розладами психічного здоров’я та емоційним 
станом людини. Не підміняйте одне іншим.
«Якщо хтось з ваших близьких має психічний 
розлад, ви й самі можете впасти в депресію» -
речення, яке підмінює поняття та спотворює 
розуміння депресії.  



5. Уникайте евфемізмів, перекручування 
термінів, будьте точними, використовуйте 
емоційно-нейтральну термінологію.
Наприклад, уникайте словосполучень «страждає 
від розладу» (містить натяк на те, що хтось не 
справляється з тягарем розладу), так само як і 
«бореться з розладом»(натяг на ймовірність 
перемоги або поразки), особливо в контексті 
«страждає та змушує страждати оточення», 
«боровся завзято». 

6. Будьте обережними, коли пов’язуєте психічні 
розлади з поведінкою та вчинками людини, так 
само як її гендером, віросповідуванням тощо.
Будьте обережними з неперевіреною та 
статистично непідтвердженою інформацією, 
наприклад, про зв’язок агресивності та 
шизофренії.



6. Особливо обережно обговорюйте тему 
суїцидальної поведінки та фактів суїциду.
Для того, щоб не спровокувати імітаційного 
ефекту та загострення тривоги варто 
дотримуватись нейтрального способу подання 
інформації, без оціночних, панічних та інших 
акцентів. Спиратися на факти без опису деталей 
картини самогубства. Наводити дослідницькі 
дані. Згадувати про дієві способи виходу з 
ситуації, яка спровокувала суїцид. Вказувати 
ресурси до яких можна звернутися за 
підтримкою. Не применшувати складність 
проблеми але й не загострювати її –
витримувати баланс. В жодному випадку не 
нормалізовувати суїцид, не поширювати міфів 
про суїцид («не можна задавати запитання про 
намір скоїти самогубство», «той хто говорить 
про самогубство – ніколи не вчинить його»…)



ВАЖЛИВО, ЩОБ 
ІНФОРМАЦІЯ, якою 
ви оперуєте,  
СПИРАЛАСЯ НА

КОНКРЕТНІ 
ПРИКЛАДИ

ПЕРЕВІРЕНІ 
ФАКТИ

ДУМКУ 
ЕКСПЕРТІВ

НАУКОВІ 
ДАНІ



ПЕРЕВІРТЕ 
СЕБЕ

МОВА

ТЕРМІНОЛОГІЯ

ПОСЛАННЯ АУДИТОРІЇ

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ДАНІ, ФАКТИ, ПРИКЛАДИ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ



Media guidelines: Portrayal of people living with mental illness and mental 
health issues in Aotearoa https://www.mentalhealth.org.nz/assets/Media-
guidelines-2918/MHF-Media-Guidelines-Interactive-300dpi.pdf

Media Guidelines: time to change https://www.time-to-
change.org.uk/sites/default/files/imce_uploads/TtC%20Media%20Leaflet%20NEWS%20
(2).pdf

Words Matter: Reporting on Mental Health Conditions 
https://www.psychiatry.org/newsroom/reporting-on-mental-health-conditions

Stigma, discrimination and mental illness
http://www.health.wa.gov.au/docreg/Education/Population/Health_Problems/Mental
_Illness/Mentalhealth_stigma_fact.pdf

MINDSET: Reporting on Mental Health https://ontario.cmha.ca/wp-
content/uploads/2016/10/mindset-booklet-web-version.pdf

Preventing suicide: a resource for media professionals http://ipz.org.ua/wp-
content/uploads/2017/12/WHO-MSD-MER-17.5-eng.pdf

Fifty psychological and psychiatric terms to avoid: a list of inaccurate, 
misleading, misused, ambiguous, and logically confused words and phrases
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4522609/?fbclid=IwAR32BV3rAurtQQ1
bcHjidu1-q58HT9oTEhyvx0cS0RpNz0f1dAdMDPAR3Jg

КОРИСНО 
ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://www.mentalhealth.org.nz/assets/Media-guidelines-2918/MHF-Media-Guidelines-Interactive-300dpi.pdf
https://www.time-to-change.org.uk/sites/default/files/imce_uploads/TtC%2520Media%2520Leaflet%2520NEWS%2520(2).pdf
https://www.psychiatry.org/newsroom/reporting-on-mental-health-conditions
http://www.health.wa.gov.au/docreg/Education/Population/Health_Problems/Mental_Illness/Mentalhealth_stigma_fact.pdf
https://ontario.cmha.ca/wp-content/uploads/2016/10/mindset-booklet-web-version.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/WHO-MSD-MER-17.5-eng.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4522609/%3Ffbclid=IwAR32BV3rAurtQQ1bcHjidu1-q58HT9oTEhyvx0cS0RpNz0f1dAdMDPAR3Jg


https://www.mh4u.in.ua/

https://www.mh4u.in.ua/







