
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема номеру:  

«ЖИТТЯ- НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ!» 
 

Сенс життя – у твої необхідності жити! Вміти жити – це 

вміти аналізувати своє ставлення до життя, якщо 

потрібно змінювати його. 

Життя має і світлі і темні сторони, завжди є щось добре і 

щось погане, піднесене і низьке, прекрасне і потворне. 

Тому не розумно бачити тільки одні сторони й не 

помічати інші, тобто сприймати все однобічно. Лише 

враховуючи всю складність і суперечливість життя, 

можна виробити і правильне до нього ставлення. Це 

наприклад , уміти перетворювати свої мінуси на плюси, 

уміти бачити в житті не тільки погане, а й добре. 

Пам’ятайте, що все швидкоплинне -  і добре і погане, тому 

слід насолоджуватись першим і не дуже засмучуватися 

другим! 

 
 



 

 

 

 

 

Негативні думки, які 

заважають тобі 

щасливо жити 

Позитивні думки, які 

допомагають прожити  

щасливе життя 

«У мене нічого не 

вийде» 

«Я зроблю все, що в моїх 

силах, а коли не вийде , я 

це переживу»  

«Усе пропало» «Це не кінець світу» 

«Я нікчема» «Я помилився», «Я 

успішна людина!» 

«Мені обов’язково  треба 

мати це..» 

«Мені б хотілось мати 

це, але я не обов’язково 

матиму те, що хочу»  

«Я повинен бути 

першим» 

«Мені  б хотілося стати 

першим» 

«Це безнадійно» «Ще не все втрачено» 

«Не варто й починати» «Треба хоч спробувати» 

« Я не зможу» «Я ніколи не переймаюсь 

через дрібниці» 

«Я безнадійна людина» «Я дивлюсь на світ з 

оптимізмом» 

«Усе втрачено» «Варто спробувати ще 

раз» 

 

 Думки,  

які допомагають 

прожити щасливе 

життя! 



ПОРАДИ ДЛЯ ЛІЦЕЇСТІВ! 
 

Що робити, якщо тобі погано 
 

1.     Якщо ти втратив спокій через почуття глибокої провини, буде 

краще спробувати якнайшвидше виправити становище, аніж 

дати проблемі розростися. Ти вчиниш правильно, якщо 

розкажеш про все батькам або іншим людям, небайдужим до 

твоєї долі. Цілком можливо, що спочатку вони будуть прикро 

вражені, засмутяться, будуть тебе лаяти. Але потім, скоріше за 

все, почнуть думати тільки про те, як тобі допомогти. 
 

2.     У будь-якому разі, якщо ти занепокоєний і збентежений, краще 

не страждати на самоті. Поділись зі своїми переживаннями з 

людиною, якій ти довіряєш. Щира розмова може знизити 

емоційне напруження і допоможе подивитись на проблему з іншої 

точки зору. Зазвичай можна більш-менш заспокоїтись, коли хтось 

виявляє співчуття до нашого горя і болю. 
 

3.     Поширеною помилкою є очікування, що інші здогадаються про 

твої страждання, почнуть тебе розпитувати і пропонувати 

допомогу. Але жодна людина не може бачити, що на серці в іншої, 

зокрема і в тебе, тому сам шукай потрібного контакту, відкрий 

своє серце тому, кому ти довіряєш і кому до снаги тобі 

допомогти. Тримати все у собі – те ж саме, що самому тягнути 

важкий тягар. 
 

4.     У виникненні або посиленні пригніченого стану нерідко винна 

занижена самооцінка. Якщо ти постійно чуєш принизливі вислови 

про себе й образи, можна почати сприймати себе нікчемною 

людиною, яка не варта поваги інших. Але поміркуй, хіба хтось має 

право тебе оцінювати? Хоч би що думали про тебе інші, ти є 

унікальною особистістю. І якщо комусь щось у тобі не 

подобається, то це їхні проблеми, а не твої. Шукай спілкування з 

тими, хто ставиться до тебе по-доброму і з розумінням. 
 

5.     Почуття відчаю саме собою не пройде. Якщо відчуєш напад 

глибокого смутку і нудьги, спробуй переключитися на щось 



інше, зайнятись якоюсь справою. Не можна сидіти, склавши 

руки. Якщо ти займаєшся тим, що у тебе добре виходить, то до 

тебе знову повертається почуття самоповаги, яке зазвичай 

зникає, коли загострюється депресія. 
 

6.     Корисно також займатися тим, що тішить тебе. Походи по 

магазинах і зроби самому собі або комусь із близьких та друзів 

приємний подарунок, пограй, приготуй свою улюблену страву, 

перечитай улюблену книжку, порозгадуй кросворди, помалюй, щось 

відремонтуй удома, зроби ранкову зарядку, піди в спортзал, 

прогуляйся на свіжому повітрі, покатайся на велосипеді, роликах 

та ін. 
 

7.      Найкращими ліками від пригніченості є допомога іншим – 

тим, хто переживає важкий період у своєму житті. Співчуття 

чужій біді й намагання допомогти ділом здатне перекрити 

власний душевний біль. 

. 
 

8.     У жодному разі не вдавайся до спроби приховати, або подолати 

свою депресію за допомогою наркотиків або алкоголю. Це 

пастка, в яку потрапляють ті. Хто шукає легких шляхів 

розв’язання проблем. Адже після тимчасової розради і відновлення 

життєвого тонусу насувається хвиля пригніченості і 

роздратованості. 
 

9.                  Якщо твій душевний стан дуже розбалансований і ти 

відчуваєш, що не в змозі адекватно оцінювати ситуацію, 

спробуй звернутися до фахівця: психолога, 

психотерапевта, психіатра. Сьогодні існують служби анонімної 

допомоги людям у кризових моментах життя. 
 

ВИХІД ЗАВЖДИ Є! 

 

 

 

 

 
 

 
 



САМ СОБІ ПСИХОЛОГ 

Психологічні техніки, які допоможуть повірити в 

себе, підняти самооцінку, досягти цілей та 

прожити щасливе життя! 

ТЕХНІКА «МОЇ ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРЕМОГИ» 

  Виконується індивідуально.  

1. Напишіть 10 справ, які ви вмієте робити дуже 

добре. 

2. Напишіть 5 осіб, які точно можуть 

охарактеризувати вас позитивно з будь-якого боку 

(надійний друг, успішний студент, люблячий син). 

3. Напишіть 5 речей, які принципово відрізняють вас 

від інших . 

4. Напишіть 25 найбільших своїх досягнень в житті. 

5. Напишіть 3 позиції, які вас дуже радують у вашій 

зовнішності. 

 

ТЕХНІКА «ДЕКАРТОВИХ КООРДИНАТ» 

Яка твоя мрія? Чого б ти хотів досягти, реалізувати, 

домогтися. 

1. Що ви отримаєте, якщо не будете рухатися до своєї 

мети? 

2. Що ви отримаєте, якщо будете рухатися до своєї 

мети? 

3. Що ви втратите, якщо відмовтеся від своєї мети? 

4. Що втратите, якщо досягнете мети? 
 

Дайте відповіді на питання , та самостійно 

проаналізуйте їх. Якщо виникнуть складності, або 

запитання звертайтесь до психолога ліцею, або пишіть 

нам на почту pskolifks@gmail.com 

https://www.blogger.com/blog/page/edit/8494706720983009889/3729680439611167258


 ЦІКАВО ТА КОРИСНО! 

 

12 правил щасливого життя! 

1. Не втрачай надію, вона перемагає смерть. 

2. Не виходить – спробуй знову. Роби все що 

можеш. 

3. Не обмежуй сам свою радість. 

4. Не бійся важкої праці. 

5. Будь вдячний за те, що у тебе є. 

6. Бий м’яч, поки він не вдарив тебе. 

7. Іди до мети. 

8. Не вкладай щастя в тимчасові речі, інакше 

воно буде тимчасовим. 

9. Приймай себе таким, який ти є. 

10. Мрій і мрії стануть реальністю. 

11. Зосередься на тому, що ви можете зробити. 

12. Робіть хороший вибір. Він дає хороші 

плоди. 
 
 

ПРИТЧА ПРО ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ  
«1000 ЖЕМЧУЖНИХ КУЛЬОК» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpuq4GXZBbQ
&t=12s 

 
 

ПРИТЧА! ЧАША ВАШЕЙ ЖИЗНИ! 
https://www.youtube.com/watch?v=9hgLcQ1oF8k 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpuq4GXZBbQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Jpuq4GXZBbQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=9hgLcQ1oF8k

