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У збірнику представлено тези доповідей і студентські творчі роботи
міжнародного науково-практичного онлайн-Workshop 23 квітня 2021
року «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і
підтримка», який було проведено в рамках Всеукраїнського Дня
Психолога за участю українських, європейських, американських
експертів з метою: гармонізації і синхронізації світового й українського
досвіду психологічного супроводу в освітньому середовищі. В тезах і
творчих роботах студентів відображено життєвий і професійний погляд
на гострі, вагомі психологічні питання та виклики, які постали перед
суспільством під час пандемії. Для психологів, педагогів, викладачів,
студентів, всіх, хто цікавиться інноваційними психологічними
дослідженнями. Автори несуть відповідальність за зміст тез.
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СТУДЕНТСЬКІ КОНКУРСНІ РОБОТИ
В РАМКАХ ТЕМИ ВОРКШОПУ

ВСТУП
Пандемія назавжди змінила наше життя. Попри трагічність і
невизначеність ситуації, люди не втратили надії, а суспільство
демонструвало емпатію та стійкість. Організації оперативно вжили
заходів щодо захисту здоров’я та забезпечення безпеки своїх
співробітників і запровадили нові HR стратегії для організації роботи у
віддаленому режимі.
Сучасність, в якій ми перебуваємо, за думкою відомого польського й
британського соціолога З. Баумана, втрачає колишню важкість, твердість,
щільність, стаючи гнучкою, легкою, швидкою, випадковою. Сучасне
життя, про яке так блискуче пише автор, потребує від мандрівника
легкості, рухливості, швидкості, гнучкості. У будь-якій життєвій сфері
виграють ті, хто швидко переорієнтовується, гнучко адаптується,
пересувається, трансформується. У такій стрімкій реальності людина
відмовляючись від пасивного виконання чужої волі та непомітного
спостерігання, прагне проявлятися, впливати на те, що відбувається
навколо, захищати свою приватність. Тепер ми більше прислухаємось до
тих загальних контекстів, які задає культура, нація, етнос, релігія, історія,
цивілізація, держава, суспільство. Поза нашими бажаннями всі ці реалії
впливають на наш розвиток, сприяють йому або заважають, гальмують.
Коли відбуваються певні соціальні потрясіння, як, наприклад, пандемія,
що охопила всі країни, ми вже не можемо не помічати, як сильно
залежимо від умов свого життя, економіки та політики державних діячів.
І наша життєстійкість проявляється тепер як відповідь на цей глобальний
життєвий виклик.
Серед багатьох важливих характеристик сучасної особистості слід
виокремити такі:
− чутливість до найрізноманітніших зовнішніх впливів;
− вміле відгукування на потреби оточення;
− здатність до прогнозування динаміки розгортання подій;
− сміливість і мужність подолання труднощів, здатність
здійснювати опір-відповідь середовищу;
− відповідальність, мудрість і справедливість у ставленні до себе,
інших світу;
− спрямованість на самовдосконалення;
− налаштованість на діалог, відкритість світові, увага і довіра до
нього, тобто комунікація особистості з реальним та уявним оточенням, зі
своїм історичним минулим, актуальним теперішнім і передбачуваним
майбутнім та ін.
Саме на основі теорії і практики наукової психології мають
вирішуватись проблеми, пов’язані з подоланням тих чи інших реальних
загроз людині та групі, особистості та суспільству. Саме психологічні є
найбільш могутніми засобами впливу на ту архітектоніку стосунків у
суспільстві, яка складається. Розвиток психологічних наук спрямований

на розвиток суспільства і особистості задля того, щоб в надзвичайних
умовах, як то пандемія covid-19, відбулася трансценденція Я, вихід за межі
можливого, заснований на емпатії та рефлексії, усвідомленні як головної
стратегічної лінії нашої поведінки.
Саме тому представники кафедри психології Київського
національного університету культури і мистецтв у співдружності з
науковцями провідних психологічних інституцій України та світу –
Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Національна Академія педагогічних
наук України, Львівський політехнічний університет, Національний
педагогічний
університет
ім.
М.П. Драгоманова,
Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академії керівних кадрів
культури і мистецтв, UKRAINISCHEFREIEUNIVERSITÄTm. München
(Український вільний університет, Мюнхен), Вища школа фінансів і
управління в м. Варшава (Польща), Університет Південної Кароліни
США, об’єднали свої зусилля у проведенні воркшопу. У збірці
відображено професійний погляд на гострі, вагомі психологічні питання
та виклики, які постали перед суспільством в період карантину у зв’язку з
пандемією covid-19.
Збірник містить два розділи: в першому представлені тези
доповідей, у другому – творчі роботи студентів, де вони діляться своїм
досвідом переживання пандемії арт-засобами.
Проведений воркшоп надав можливість викладачам, студентам,
науковцям та практикам спілкуватися на гострі теми, обмінятися
рефлексіями щодо шляхів, засобів, технологій оптимізації власного
самопочуття, активності, настрою, порушити питання перспективи
наукових досліджень.
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Шановні учасники, заявлена тема «Психологія
переживання глобальної пандемії: досвід України і світу» є надзвичайно
актуальною, оскільки пандемія CОVІD-19 стала серйозним випробуванням не
лише для українського суспільства, а й для всього людства. Під час карантину
ми почали життя в зовсім в нових умовах. Відбуваються глобальні зміни як на
рівні психіки окремої особистості, так й на макросоціальному рівні. І надалі
очікуються надзвичайні зміни, формуватимуться зовсім нові наукові підходи,
зовсім нові засоби виробництва і засоби спілкування, оновлюватимуться наші
стосунки і правила життя людства в цілому.
Україна, як і весь світ, постала сьогодні перед новими нечуваними
викликами, які значно загострилися в період пандемії. І найсерйознішими з
них є криза моралі, криза толерантності, гармонійного співіснування і
партнерства людей. І ця головна криза породжує інші – фінансові, економічні,
соціальні.
Як же подолати ці виклики? Як знайти відповіді на нові складні
питання? Їх можуть надати лише абсолютно нові, невідомі раніше знання, які
можуть з’явитися у вільному академічному середовищі.
Ще в середині минулого сторіччя Жан Піаже передбачав, що ХХІ століття
стане віком психології. Тому сьогодні на порозі великих змін ми не можемо
навіть уявити своє життя без психологічної науки, а її значення буде постійно
зростати.
І якщо говорити відверто, то психологія – один з найбільш могутніх
засобів, який висвітлює і реально може впливати на архітектоніку суспільних
стосунків, які сьогодні складаються в світі.
У певному сенсі, пандемія стала переконливим доказом нашої
взаємозалежності. Здатність до самоповаги і взаєморозуміння, формування
колективної суспільної свідомості, емпатія і альтруїзм- необхідні «нові правила
життя» людства. Сьогодні психологія спрямована на розвиток особистості
людини задля того, щоб в надзвичайних умовах пандемії відбулася
самотрансенденція «Я», «вихід за межі можливого», заснований на емпатії та
розумінні себе та інших. Це ставить перед психологами-практиками всього
світу нові завдання психологічної профілактики та кризового консультування.
Київський університет культури і мистецтв активно підтримує ідею
Всесвітньої організація здоров’я щодо зміцнення психологічного здоров’я
людини і подолання посттравматичних проявів. Так, вже два роки поспіль на
кафедрі Психології працює Соціально-психологічний Центр КНУКіМ, де всі
бажаючі студенти мають можливість пройти індивідуальні онлайнконсультації фахівців-психологів.
Успіхів нам і нових перемог на цьому шляху, дорогі друзі!
І нехай психологія щастя, радості, гармонії завжди буде в нашому серці!
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В умовах пандемії, антивірусного локдауну та фактично дистанційної та змішаної за
організаційною структурою роботи в різного роду виробничих колективах гостро постає
потреба в систематичній реалізації керівниками управлінської функції: проактивній
особистій ролі в підтримці здорового соціально-психологічного клімату.
Широко відомо, що в керівника на організацію комунікації фактично може
використовуватися від 50 до 90 % робочого часу. В умовах дистанційної діяльності
сучасний керівник за допомогою цифрових засобів має змогу практично не втрачати
систематичну комунікацію з усіх аспектів роботи з своїм колективом. Навіть у складних
та довготривалих умовах організації виробничих процесів під час пандемії керівник, не
виходячи з дому, за допомогою електронних засобів листування за електронною адресою,
різного роду чатів та груп у соціальних мессенджерах, функцій спільного доступу до
інформаційних баз та електронних інструментів, комунікаційних систем конференц- та
відеозв’язку може забезпечити достатньо «повноцінне» спілкування з колегами, які
находяться в підпорядкуванні та не працюють певний час в офісі. Така реалізація
«виховної функції керівника» потребує щоденного застосування комунікаційних засобів
для забезпечення рівності та стабільності морально-психологічного клімату в колективі,
бо здійснення комунікації передбачає не тільки постановку виробничих завдань, а й
забезпечення психологічної підтримки.
В умовах відсутності постійного емоційного контакту в сучасній довготривалій
достатньо кризовій ситуації як ніколи в деяких людей відчувається потреба шукати
індивідуальну або групову психологічну підтримку, брати приклад з особистостей, які
здатні контролювати власну поведінку, забезпечувати функціонування системи
внутрішньої регуляції та детермінації життєдіяльності, демонструвати здатність
вибудовувати продуктивні стратегії конструювання нового досвіду.
Які засоби можуть допомагати керівнику знаходити «вірні» орієнтири та власні
психологічні опори? Безперечно, що для того, щоб допомагати іншим треба забезпечити
самостійну внутрішню стабільність. Одним з перспективних напрямків психології в
цьому контексті може стати позитивна психологія, яка займається дослідженням
позитивних аспектів психіки людини, допомагає в самоменеджменті. Сьогодні
«позитивна психологія» не є винятковим предметом професійної діяльності фахівців.
Тому психологічна підтримка колективу для керівника робить акцент на вирішення таких
спільних для всіх психологічних проблем як адаптивність поведінки та стресостійкість.
Позитивну психологію визначають як напрям, що займається вивченням процесів та
умов, які роблять внесок в оптимальне функціонування особистостей, груп та інститутів.
Предметами вивчення позитивної психології стають аспекти адаптивно-позитивного
функціонування людини: благополуччя, потенціал, щастя тощо. Однак, незважаючи та
суб’єктивність цих понять, позитивна психологія не зосереджується тільки на

гедоністичних шляхах пошуку задоволення. Фокус її уваги спрямовується на: 1)
позитивний суб’єктивний досвід та його механізм впливу на життя й діяльність
людини; 2) вивчення сильних сторін характеру, що зумовлюють позитивне існування
індивідуума; 3) безпосереднє впровадження різних ідей позитивної психології в особисте
життя. Передумовами реалізації намірів формування системної позитивної поведінки в
майбутньому стає розширене бачення перспектив, що виникають під впливом навіть
одноразово пережитих позитивних емоцій, бо негатив у нашій свідомості зменшує
діапазон варіантів виходу із будь-якого складного становища.
У змінах, тому числі й змінах мислення, людина проходить такий шлях: «зсередини
назовні» – це означає, що починати людина має з себе самої, з роботи над своїм
характером і мотивами. Особистість позитивного складу володіє певним шармом, який
працює на її користь. Цей процес дає змогу знаходити хороше навіть в неприємній події.
Бути реалістом – це не позитивність і не негативність: це здатність повернутися обличчям
до дійсності. Людина може навчитися складати для себе позитивні змісти, які
допомагають залишатися в станах ентузіазму і радості.
Отже, бути позитивним – це бути енергійним і повним життя. А це означає ще бути
щасливим. С. Любомирські в книзі «Психологія щастя. Новий підхід» виділяє параметри
поведінки «щасливої людини»: вона частіше допомагає колегам та іншим людям, виражає
вдячність за те, що має, присвячує час сім’ї, друзям, соціальній діяльності, насолоджується
тим, що дарує життя, прагне жити теперішнім, виражає оптимізм стосовно майбутнього,
ставить цілі та прагне їх досягнути, справляється з життєвими негараздами. Н. Сін та
С. Любомирські навіть вводять таке поняття як «позитивні психологічні інтервенції» –
втручання, спрямовані на збільшення позитивних відчуттів та позитивної поведінки. Все
це працює на довготривалу перспективу та на самовдосконалення й вдосконалення інших.
Тому виховання «культури позитивності» в будь-якому колективі є важливим чинником
розвитку особистості, де ресурсами стають атрибутивний стиль (оптимізм, позитивна
пам’ять), здатність до саморегуляції, керування часом, стан потоку, самодетермінація та
самоефективність.
Для розуміння суті позитивного мислення використовують також концепцію
саногенного мислення, яке має вплив на вирішення внутрішнього конфлікту,
напруженість, дає змогу контролювати емоції, потреби і, відповідно, гальмує на
відміну від патогенного будь-яку складну життєву ситуацію. Саногене мислення
характеризують
усвідомленість
(людина
свідомо
розмірковує
над
ситуацією); прийняття стресових ситуацій у стані спокою / розслаблення /
відсторонення. Також воно засновано на уявленні про будову, структуру тих станів, що
контролюються та передбачає високий рівень концентрації уваги. Головне правило
саногенного мислення полягає в тому, щоб з наявних результатів сформулювати як
мінімум три позитивні наслідки. Процес саногенного мислення пов’язаний із
усвідомленням власних переживань та їх осмисленням, що, ймовірно, дає змогу
менеджеру різного рівня краще усвідомити актуальні потреби, що в подальшому
приводить до психологічного благополуччя й самореалізації як його самого, так і
психологічної підтримки його колег.

ОСВІТА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
Волошина Валентина
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри консультативної психології
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова
Для сфери освіти проблема COVID-19 стала справжнім
викликом, висвітливши всі проблеми недофінансування освітянської
галузі. Але вітчизняним працівникам освіти вдалося неймовірне. За
надзвичайно короткий термін часу викладачі і вчителі трансформували
багаторічний досвід навчального процесу з офлайн в онлайн, доклавши
чимало креативності, винахідливості й оперативності. Безперечно, весь
цей процес «супроводжувався» напругою, стресом, інколи, навіть,
відчаєм.
Усі учасники освітнього процесу і викладачі, і студенти за період
вимушеного локдауну набули ряду нових компетенцій. Підвищився
рівень цифровізації та діджиталізації, освітній процес став мобільним,
вчитися «на колесах» стало цікаво й модно. А головне ми отримали нові
інструменти для взаємодії. Втім, усі ці форми швидкоплинності життя
мають й іншу сторону.
Магістрами факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова
було проведене дослідження з визначення рівня психічного
благополуччя студентів під час пандемії. Результати виявились досить
красномовними. За результатами опитування 72,34% респондентів
засвідчили низький рівень їх психічного благополуччя, що проявляється
у відчутті ізольованості від інших, порушенні життєвих планів,
депресивних настроях через нездатність змінити обставини, гостру
реакцію на оточуючі події, невпевненість у спроможності до адаптації у
ситуації невизначеності та ін.
Тож якими б досконалими не були технічні засоби комунікації, ніщо
не може замінити природнього живого спілкування та безпосередньої
емоційної взаємодії викладачів зі студентами і студентами один з одним.
З метою прискорення процесу особистісного відновлення через
проживання позитивних емоцій магістри факультету психології
запропоновували силами студентства організувати на факультеті
психології театр емоцій, як інструмент психологічної реабілітації. Перші
кроки по розробці сценаріїв вже успішно зреалізовані.

МУЗЕЙНІ СЕРВІСИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Гончарова Олена,
доктор культурології, професор,
професор Науково-навчального інституту
Київського національного університету
культури і мистецтв
Музеї як соціально-культурні інститути виявилися більш
підготовленими в умовах карантину 2020-2021 рр., завдяки
багаторічному досвіду створення й використання онлайн сервісів для
відвідувачів. Художні музеї, історичні, археологічні, етнографічні, музеї
науки і техніки, музеї театрального, музичного мистецтва, музеї кіно,
одягу та ін. відкрили свої колекції для онлайн відвідувачів, створивши
особливий світ занурення і спілкування з історією, культурою і
мистецтвом. Що дозволило користувачам онлайн музейних сервісів
легше адаптуватися до карантину, пережити стрес, обмеження робочих і
побутових умов, спілкування з близькими і друзями.
Як засвідчує практика, різнобічні форми онлайн
сервісів музеїв світу є однаково цікавими для
аудиторії різних вікових категорій, таких як діти і
підлітки, студентська молодь, сімейні пари, люди
«голден ейдж». Музеї запропонували для
відвідувачів онлайн колекції, сучасні виставки,
онлайн музейні фонди, віртуальні екскурсії, 3D
тури, аудіо гіди, відкриті лекції-демонстрації
провідних фахівців, фільми про історію та музейні
колекції, онлайн музейні крамниці з книгами, CD, DVD і
сувенірною продукцією тощо.
Так, ще у 2018 р. у музеї Лувр у Парижі було 10,5
млн відвідувачів, які не лише оплачували вхідні
квитки, а й купували книги, CD, DVD, сувеніри. У
музеях Ватикану, Колізеї в Римі можна було
замовити
нічну
екскурсію,
розкішний
романтичний сніданок, навіть відмітити весілля, а
музейна
крамниця
пропонувала
копію
скульптури Мікеланджело «П‘єта» за 400 євро.
Музей сучасного мистецтва Гуггенгайма у
Більбао в Іспанії за рік своєї роботи заробляв 150
млн євро, залучаючи до міста туристів, дослідників з
усього світу. Туристи наповнювали отелі і ресторани, купували
сувеніри, замовляли екскурсії та прогулянки містом.
Нині мільйони людей чекають на закінчення карантину, відновлення
нормальних умов життя, відкриття кордонів, адже живого спілкування з
світом історії, культури і мистецтва ніщо не замінить.

Джерела:
Онлайн музейні колекції. Галерея Уффіці, Рим, Італія.
https://www.uffizi.it/opere
Онлайн каталоги. Музеї Ватикану, Рим, Італія.
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/it/collezioni/catalogoonline.html
Онлайн колекції музею Лувр, Париж, Франція.
https://collections.louvre.fr/en/Фільм про історію і музейні колекції Лувру.
https://m.youtube.com/watch?v=YrtWZOLI37s&feature=youtu.be
Google Arts and Culture projects. https://artsandculture.google.com/
Музейна крамниця онлайн. Художній музей Чикаго,
США.https://shop.artic.edu/
3D віртуальна екскурсія. Національний музей «Софія Київська», Київ.
https://my.matterport.com/show/?m=XxDnKGZfXJG
Квести для дітей у музеї «Софія Київська». https://stsophia.org.ua/uk/category/dityachi-programi/kvesti/
Інтерактивні екскурсії та інтерактивні квести. Національний музей історії
України, Київ. https://nmiu.org/dlia-simi/ditiam/interaktivni-ekskursiji

РОЛЬ КОНСТРУКТИВНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ
ЖУРНАЛІСТИКИ, АБО ЖУРНАЛІСТИКИ
РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА
ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ
Зикун Наталія,
доктор наук з соціальних комунікацій,
професор, завідувач кафедри журналістики,
української словесності та культури
Університету державної фіскальної служби
України
Простежено зміцнення в умовах адміністративно-територіальної
реформи в Україні (формування ОТГ) позицій місцевих (локальних) ЗМІ.
Місцева журналістика, виконуючи загальні функції, як і журналістика
міжрегіональна, центральна, відрізняється більшою близькістю до
реципієнта, кращим знанням його потреб. Тому для неї актуалізується
орієнтувальна й інтеграційна функції, вона окреслює «теми для
суспільної комунікації в певному географічному регіоні», саме їй
належить основна роль у «продукуванні комунальної громадської
думки».
В сучасних умовах кризового суспільства, зокрема і в контексті
реагування на виклики ковідної епохи, коло функцій таких ЗМІ
розширюється і доповнюється функцією створення позитивного
мікроклімату локації чи регіону. Це зумовило актуалізацію такого
медіаформату, як конструктивна журналістика, або журналістика рішень,
покликаного не лише транслювати проблемні питання, а й пропонувати
алгоритми ефективної суспільної чи особистісної поведінки, спрямованої
на їх розв’язання.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
Зубіашвілі Ірина,
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
Інституту психології ім. Г.С. Костюка
НАПН України,
доцент кафедри професійної освіти НАУ
Основним питанням негативного впливу пандемії на психологічне
здоров’я особистості є такі: перебування на самоті передусім залишає
більше часу для негативного мислення, яке передбачає надмірне
зосередження на проблемі, схильність до драматизації ситуації, в той час
коли потрібно зберігати спокій та оптимізм. Для того, щоб
пристосуватися до нової нормальності, людині потрібно сформулювати
нову концепцію світу, прийняти ризик захворіти й усвідомити, що життя
на цьому не закінчується; гармонійний стан душі, спокій і
врівноваженість – основа міцного імунітету. Як тільки людина починає
переживати, втрачає баланс і більш того – панікує, вона стає вразливою.
Паніка сама по собі може стати причиною зниження імунітету, який є
нині досить важливим, поки немає достатньої кількості вакцини, ліків,
які діють саме на цей вірус, і головне для населення – зміцнювати
власний імунітет.
Дослідження проблематики психологічного здоров’я є одним з
пріоритетних напрямів зарубіжної та вітчизняної психології сьогодення і
складає основу самостійної психологічної дисципліни, яка отримала
назву психології здоров’я.
На сучасному етапі людство опинилося у безпрецедентній ситуації,
коли звичний уклад життя було зненацька порушено епідемією вірусу
Covid-19 і, як наслідок, загальним карантином, що примусив мільйони
людей до самоізоляції. Ця подія, пов’язана з порушенням стабільності
економічної, економічної, соціальної і для багатьох людей стала досить
травматичною, тобто підґрунтям до психологічної (особистісної) кризи.
Різні аспекти психічного здоров’я особистості розглядались у
наукових працях О. Бодальова, Б. Братуся, Д. Леонтьєва, М. Мюррей,
Д. Шапіро, М. Яходи та ін. Але на цей момент наукових досліджень,
присвячених аналізу впливу на психіку людини самоізоляції,
недостатньо, тому що проблема є виключно новою для світу. Боротьба
міжнародної організації здоров’я з новим вірусом ведеться паралельно з
профілактикою психологічного здоров’я суспільства.
T. Gebreisus, генеральний директор Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), легітимізував новий термін сучасної реальності
«інфодемія» та закликав протидіяти дезінформації, нагнітанню й

залякуванню, що охоплює сьогодні світ, серйозно ускладнюючи боротьбу
з реальною проблемою зупинення та подолання пандемії COVID-19.
Враховуючи, жорсткі умови пандемії, довготривалі ізоляції, різні
обмеження, досить значний шквал інформації правдивої та фейкової,
значно зросла проблема психологічного здоров’я особистості.
Самоізоляція або карантин впливають на звичні види діяльності, на
звичну соціальну активність та на економічну ситуацію. Крім стресових
розладів і розладів адаптації з’являються більш складні порушення
психологічного здоров’я – депресія, тривога панічні атаки та ін.
Щоб запобігти внутрішнім протиріччям доцільно проводити
профілактичну роботу в суспільстві, передусім, серед осіб схильних до
психологічних проблем. Залишатися психічно здоровими допоможуть
таки поради: структурувати свій день, розвивати ментальну стійкість
(медитація, йога); запобігати небажаних тем у спілкуванні з
домочадцями; не бути занадто вимогливим до себе; усвідомлювати, що
самоізоляція — міра тимчасова й ситуація налагодиться; сприймати
вимушені труднощі не як самопокарання, а як служіння людству.
Отже, в умовах пандемії значно зросла проблема психічного здоров’я
особистості. Самоізоляція для багатьох людей стала травматичною
подією та основою виникнення психологічної (особистісної) кризи.
Проблему із поліпшенням та стабілізацією психологічного здоров’я слід
попереджати відповідними заходами та діями: ідентифікація груп
підвищеного ризику; поліпшений скринінг психічних розладів;
психологічні втручання; підтримка залучених до спалаху коронавірусної
хвороби медичних працівників; надання точної та повної інформації;
інтеграція медичних і громадських ресурсів.
Аналіз зазначеної проблеми свідчить про недостатню її
розробленість і потребує подальшого дослідження.
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Усвідомлення своєї вразливості допомогло переоцінити ті цінності, які
так довго були в пріоритеті: успішність, влада, гроші. Ми по-іншому поглянули
на те, що важливо насправді: сімейні та дружні зв'язки, здоров'я і
благополуччя. Цінності впливають на прийняття рішень, регуляцію поведінки,
способи та види реакції людини на подію чи ситуацію. Вони допомагають
людині знайти ресурси для подолання стресів. Ключову роль у цьому процесі
відіграють стресостійкість людини, її вдоволеність життям та працездатність,
які у поєднанні позначились американським психологом С. Мадді терміном
«життєстійкість» (психологічна живучість і ефективність людини, показник її
психічного здоров’я).
У сучасній психології проблематика подолання особистістю
несприятливих умов її розвитку, які можуть бути задані генетичними
особливостями, соматичними захворюваннями та негативно впливати на її
життєдіяльність, досліджується шляхом цілісного осмислення особистісних
характеристик, які відповідають за подолання життєвих труднощів. Однією з
таких характеристик є життєстійкість особистості. Поняття життєстійкості
(англ. «hardiness» – витривалість, мужність, стійкість, сміливість) в рамках
концепції американських психологів С. Кобейса та С. Мадді – особистісна
характеристика, загальний показник психічного здоров’я людини, система
установок людини відносно себе, світу і ставлень до них, і складається із трьох
компонентів: включеність, впевненість у можливості контролю життєвих
ситуацій та готовності до ризику (прийняття викликів життя). Ставлення
людини до змін, як і її можливості скористатися наявними внутрішніми
ресурсами, котрі допомагають ефективно реагувати на ці зміни, визначають,
наскільки особистість здатна впоратися із труднощами. Дослідниками
підтверджено той факт, що життєві труднощі по різному впливають на
поведінку людей: одні, під впливом стресу мобілізуються, знаходять резервні
особистісні ресурси, досягають успіху, а інші навпаки, впадають у стан апатії,
байдужості, намагаються сховатися від нових можливостей, прагнуть зберігати
попередній звичний стан, бояться змінювати що-небудь.
Психологічна сторона життєстійкості пов’язана із особистісносмисловим рівнем суб’єкта: особистісними смислами, самоставленням та
ставленнями до оточуючих, усвідомленим вибором, свідомою рефлексією.
Життєстійкість як внутрішній ресурс підвладна самій людині, саме тому, що
вона може змінити і переосмислити те, що сприяє підтриманню її фізичного,
психологічного, соціального здоров’я; установка, яка надає життю цінності та
смислу в будь-яких ситуаціях. Існує й інший аспект життєстійкості: здатність

людини зберігати та зміцнювати певну систему цінностей всупереч груповому
контролю. Така здатність напряму пов’язана із духовним
потенціалом особистості, який і забезпечує стресостійкість.
У життєво складних ситуаціях, однією з яких є перебування в
умовах пандемії, життєстійкість стає ресурсом, що дозволяє
справлятися з відчаєм, відчуттям безпорадності та втратою смислу. В різних
психологічних дослідженнях (А. Вакуленко, Т. Ларіна, С. Мадді, Т. Наливайко,
Т. Титаренко, А. Фомінова та ін) виявлено зв’язок життєстійкості зі
смисложиттєвими орієнтаціями, позитивним самоставленням, з мотивацією,
орієнтованою на успіх, з сформованістю ціннісних орієнтацій тощо.
Стійкість перед труднощами визначається перш за все здатністю швидко
пристосовуватися до будь-яких життєвих змін. Життєстійкість і є тією мірою,
яка визначає цю здатність. Таким чином, стресостійкість є важливим
адаптаційним ресурсом життєстійкості особистості. Але коли ми говоримо про
стресостійкість людини ми маємо на увазі особливості адаптації людини до
стресогенних факторів, наприклад, наскільки швидко людина реагує на стрес.
Говорячи про життєстійкість людини ми говоримо про особливості
самоздійснення в складних життєвих ситуаціях, наприклад, наскільки швидко
вона здатна будувати оптимальні стратегії опанування та продуктивно їх
використовувати.
Особистісна надійність, що ототожнюється з психологічною стійкістю,
визначає
здатність
людини
протистояти
життєвим
труднощам,
несприятливому тиску обставин, зберігати здоров’я та працездатність у різних
ситуаціях випробування (Г. Балл). В основі надійності як психологічної
стійкості лежить механізм саморегуляції та самоорганізації.
Отже, стійкість перед життєвими труднощами визначається здатністю
людини відновлюватись фізично та психічно, тобто не тільки виживати у
складних ситуаціях, а розвивати відповідні здібності для реалізації актуальних
життєвих завдань та соціальних функцій. Життєстійка людина може бути
спрямована як на зміну зовнішніх умов так і внутрішніх, тобто може
спрямовуватись на зміну самого себе, на самопобудову.
Здоров’я як найважливіша цінність в умовах пандемії є бажаною формою
життєздійснення особистості, що забезпечує високу якість і достатню
тривалість життя. Психологічно здорова людина – це динамічна людина, яка
легко пристосовується до змінюваних умов життя легше долає перешкоди,
справляється з неприємностями, вистоює в тяжку годину випробувань. Її
висока життєстійкість обумовлюється адаптаційним потенціалом, наявністю
сили, енергії, гнучкості, які за наявності захворювання відчутно знижуються.
Вона вміє продуктивно спілкуватися, враховувати потреби інших людей, не
забуваючи про власні інтереси. Вона цінує можливість мати спільні цілі,
уподобання, загальну професійну, оздоровчу чи якусь іншу спрямованість з
іншими людьми. Для психологічно здорової людини нескладно встановлювати
довготривалі конструктивні стосунки, уникаючи конфліктів та непорозумінь.
Таким чином, однією з головних характеристик сучасної особистості стає
її контекстуальність, тобто чутливість до найрізноманітніших зовнішніх
впливів. Життєстійка особистість органічно «вписується» у різні контексти,
соціокультурні, політичні й економічні, робочі й сімейні, релігійні й атеїстичні,
вміло відгукуючись на потреби її оточення і прогнозуючи динаміку
розгортання подій.
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Сучасна вітчизняна молодь складає більше половини працездатного
населення держави, вона має свої орієнтації, інтереси і потреби, болісно
відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність державних
асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь – це майбутнє держави, яка
покладається на студентів як на сучасних та майбутніх платників податків, з
яких будуть утримуватися соціально незахищені верстви населення,
здійснюватимуться соціальні виплати.
Пандемія коронавірусу суттєво позначилася на самопочутті та психіці
студентської молоді. Україно-польськими дослідниками (Алла Лобанова, Яна
Зоска, проф. Петр Длугош, 2020 р.) з’ясовано, що третина українських (з 28
ЗВО України) і 40 % польських студентів відчувають сумнів у своїх силах і
можливостях самостійно протистояти наслідкам пандемії. Вони звертаються за
допомогою до близьких людей або до вищих сил (Бога), а кожний десятий
респондент відчуває панічні настрої, тривожність стосовно існуючих загроз
пандемії. Психіка молодих людей поступово переключається у режим
виживання, екзистенції, без допомоги держави. Через пандемію багато
студентів втратило роботу, яка для них була великою підмогою. Адже
студентські підробітки допомагають їм сплачувати за навчання, забезпечувати
себе самостійно (як студентів – заочників, так і тих, хто навчається
стаціонарно).
Для вивчення закономірностей, структури і спрямованості економічного
самовизначення студентської молоді співробітниками Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України (Н. Дембицька, І. Зубіашвілі, О. Лавренко,
Т. Мельничук) в період локдаунів було проведено анкетування за методом
структурованого інтерв’ю (гугл-форма). У дослідження взяли участь 315
студентів різних закладів вищої освіти України.
Дослідженням встановлено, що у студентів має місце поляризація в
оцінці свого рівня матеріального добробуту сьогодні. Так, 44,7% оцінюють його
як достатній, а 38,2% – як недостатній; як низький та високий оцінюють
відповідно 6,6 та 2,6 % студентів. В оцінці свого матеріального добробуту
студентська молодь відносить себе ближче до середнього класу, ніж до
переважаючого низько доходного. Зважаючи на пандемію COVID-19,
локдауни, молоді люди по-різному оцінюють рівень свого матеріального
забезпечення. До пандемії оптимістичне сприйняття цього рівня відмітили
29,3 % респондентів, в умовах пандемії – оптимістичність знизилася до 10,7 %,

а очікування в майбутньому, по закінченню економічних негараздів,
викликаних пандемією, зросло до 58,7%.
Студентська молодь, економічно самовизначаючись, менше сподівається
на державу, її допомогу і більше розраховує на батьків, себе чи своє найближче
оточення. Так, основними джерелами доходу вказано: допомогу інших людей
(батьків, родичів, знайомих) – 64,5%; власну заробітну плату – 53,9%;
стипендію – 35,5% та тимчасові підробітки – 32,9%. Невелика частина студентів
відзначила, що основним джерелами її доходів є приватна практика (18,4%) та
доходи від власного бізнесу (13,2%).
Переважна більшість студентів відзначає, що вирішення питання нестачі
матеріальних ресурсів для більшості людей залежить від зусиль самої людини
(73,7%), наявних у неї здібностей та професійних навичок (67,1%), її якостей
(46,1%); і лише 14,5% відзначають наявність престижної посади.
Повністю на утриманні батьків живуть 10,5%, а лише 5,3% живуть
самостійно, допомагаючи батькам. У сьогоденні в економічному
самозабезпеченні студентської молоді переважають зовнішні джерела
матеріального забезпечення (допомога інших людей) і частково заробітна
плата (для працюючих студентів), у майбутньому – внутрішні (заробітна плата,
доходи від власного бізнесу).
Оцінюючи основні причини, які підштовхують молодих людей до
протиправних, аморальних дій в процесі економічного самозабезпечення,
переважна більшість вказала на «можливість отримання легких грошей,
швидко збагатитися» – 75%, а також на низький рівень доходів у сім`ї – 36,8%,
безкарність правопорушень в економічній сфері – 34,2%. Кредо, що «гроші
вирішують все» відзначила лише четверта частина опитаних (25%), прагнення
до наживи – 23,7%, а п`ята частина опитаних відзначила як моральні чинники,
так і суто економічно-соціальні: неможливість законним чином заробити
гроші, недієвість моральної перестороги всередині себе, бажання жити як
«золота молодь», страх перед бідністю. Пропаганду успіху й самореалізації як
приклад успішного економічного самовизначення та самозабезпечення,
розгорнуту в ЗМІ, соціальних мережах, відзначило лише 1,3% респондентів.
Оцінюючи різні неетичні способи матеріального самозабезпечення
(в межах від 53,9% до 85,5%) як неприйнятні з мотивів аморальності, водночас
студенти недооцінюють небезпеку з точки зору моралі неетичної реклами,
шлюбу з розрахунку, розважального бізнесу, що експлуатує сексуальність,
діяльність фінансових пірамід. Зокрема, п`ята частина опитаних вважає ці
піраміди допустимим способом економічного самозабезпечення за умови,
якщо «моя роль в цій справі є цілком законною та моральною». 17% допускають
використання цього способу лише в критичній ситуації, майже 8% вважають їх
цілком етичними.
Отже, дослідження економічного самовизначення студентської молоді є
актуальним у соціально-психологічній науці, оскільки сучасні соціальноекономічні та політичні умови вимагають від особистості життєвої активності,
здатності до самоствердження та саморозвитку, вміння використовувати свої
можливості та здібності в різних ситуаціях життєдіяльності.

ПАНДЕМІЯ: РЕАЛІЇ ТА ІЛЮЗІЇ
Лещинська Олена,
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри теоретичної та практичної
психології
Інституту права, психології
та інноваційної освіти
НУ «Львівська політехніка»
Для кожного з нас найбільш важливим в критичні моменти життя є
наявність адекватних відповідальних людей, та зрілого суспільства, а
також, що події останнього року змушують психологів розмірковувати
про взаємозалежність та приватне життя, про межі інтеграції або ізоляції
заради спільної дії щодо подолання пандемії та її наслідків. Вона також
дійшла висновку, що інформаційні технології не допомагають критично
мислити, що психічний розвиток людства відбувається не так швидко як
технологічний прогрес, а це означає, що інфантильність серед людей
зустрічається частіше ніж особистісна зрілість та соціальна
відповідальність. Завершуючи свій виступ згадкою про твори відомого
фантаста Гайнлайна, якого цікавили «людський фактор», «хвороби»
суспільства і їхнє значення для цивілізації, зазначила що основний
конфлікт більшості творів автора відбувається не між розумом (чи
обов'язком) і почуттям, не між особистістю і світом або природою, а між
наборами аксіом різних культур, між цивілізаційною і генетичною
приналежністю людини і її моральним вибором. З чого випливає
висновок, що у психологів попереду багато невирішених завдань щодо
конструктивного розвитку сучасного суспільства.

ЕКСКУРС В ДОПОВІДІ ІНШИХ СПІКЕРІВ
Шульженко Діна,
доктор психологічних наук, професор,
професор UKRAINISCHEFREIEUNIVERSITÄTM,
München (Український вільний університет м. Мюнхен)
У доповіді «Психологічні особливості виникнення
тривожних станів у осіб із нейротичними та
аутистичними ознаками під час пандемії і локдауну»
зазначила, що «Пандемія створила негативну тенденцію
ізоляції людини не тільки від інших людей , але й від себе самого, зокрема
у випадках невротичної та аутистичної моделі поведінки. Якщо таким
особам не пояснити зміни в їхньому житті, підсилювати різними
засобами тривожність, негативізм, панічні атаки у людини формуються
агресія, самоагресія, розпач ,фрустрація, і, виникають нові моделі
психологічного захисту: відмова від комунікації, стереотипні дії,
незрозуміле мовлення і страхи. В корекційній роботі психолог повинен
зберігати режим життя особи; масимально вербалізувати події, що
відбуваються в соціальному житті, переконувати, що ці явища
незвичайні, але нічого поганого не станеться».

Доктор Дженіжер ді Морісон
професор університету
Південної Кароліни США
Зауважила на необхідності допомоги студентам у
підтримці і ровику метального здоров’я. Узагальнення
оптимістичного досвіду психологічної підтримки американських
студентів під час карантину, дало підстави виокремити позитивні
тенденції розвитку сучасних інтернет-послуг: отримала подальший
розвиток потужна практика благодійної діяльності, підвищився попит на
доставку товарів, значно збільшилася кількість грошових онлайнпереводів, зросла якість надання дистанційної фахової психологічної
допомоги і підтримки, спостерігається бум дистанційної освіти і онлайн
індивідуальних психологічних консультацій. Натомість, для успішного
вирішення нагальних проблем зупинення та подолання пандемії COVID19, необхідно розробити модель, яка б інтегрувала експертів різних країн
та різних галузей: економістів, політиків, психологів, журналістів,
медичних працівників, громадських діячів в інтернет-платформи щодо
здійснення конкретних заходів для населення та надання більш точної та
повної інформації та побудови дієвих стратегії подолання наслідків
пандемії в цілому.

Wajciech Slomsky
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
Вищої школи фінансів і управління в м. Варшава (Польща),
академік Академії соціальних наук, Міжнародної Академії наук екології
та безпеки життєдіяльності, Міжнародної академії інформаційних
технологій, Міжнародної Академії менеджменту,
Міжнародної Академії соціальної роботи
Підреслив,
що
в
умовах
глобальних
соціально-економічних
трансформацій, зміни ціннісних і соціальних пріоритетів, карантинних
обмежень, страху безробіття у людини виникають проблеми
міжособистісних взаємин, сприйманні й розумінні одна одної.
Обмеження контактів в процесі самоізоляції, зайва стриманість,
негативні емоції, підвищена агресія свідчать про неспроможність частини
населення до об’єктивного самоаналізу, самокорекції, подолання
внутрішньоособистісних протиріч, що, в свою чергу, може призвести до
викривленого самосприйняття, деструкції всього особистісного простору
людини.

Карягін Юрій
професор, Dr. habil. економіки, професор
кафедри туризму та іноземної мови Вищої
школи економічної діяльності
м. Варшави (Польща)
Відмітив, що в сучасних реаліях підвищується значущість автономного,
суб'єктивного досвіду посттравматичного переживання, який є
протилежним до типового, узагальненого, стандартизованого досвіду,
якій нам нав'язують ЗМІ. Безумовно, що переживання криз різного
масштабу в умовах карантину призводить до переосмислення власних
можливостей, мобілізації внутрішніх ресурсів, формування нового
життєвого плану. А це означає, що особистість має концептуально
визначити і переосмислити сенс власного життя в цілому. Також спікер
зазначив щодо необхідності спільних українсько-польських кроків щодо
подолання наслідків пандемії. Так в м. Варшава нещодавно створений
Психологічний консультаційно-еміграційний центр, в роботу якого
залучені найкращі практичні психологи України і Польщі.

Копієвська Ольга
доктор культурологіі, завідувач кафедри
арт-менеджменту та івент-технологій
Національної академії керівних кадрів
культури і мисецтв
Підкреслила, що гібридні загрози є
викликами для людства є проблемою яка
осмислюється науковцями всього світу.
Сучасна культурологія аналізує питання щодо ролі і значення культурних
практик у подоланні гібридних загроз. Саме тому ми відзначаємо
перспективність наукових досліджень серед академічних спільнот і
пропонуємо долучитися до проєкту ЄС #WARN.
Величанський Сергій
актор, соціолог культури,
Засновник клубу гумористичної імпровізації,
автор концепції Improvision,
Засновник програми ТЕАМproviz,
викладач КНУКіМ
У доповіді «Impov camedi як універсальний
інструмент підтримки ментального здоров’я під час
кризи» зазначив, що самоусвідомлення і конструювання нового досвіду в
кризових, невизначених умовах пандемії передбачає суттєву
трансформацію світоглядних орієнтирів особистості, розширення
смислових контекстів, вибудововання нових образно-смислових систем
власного "Я". У зв’язку з цим, актуалізується значущість саморозвитку,
саморегуляції, самоконтролю та самореалізації особистості в умовах
глобальної ізоляції та карантину. Сьогодні успішність формування такого
роду психологічних компетентностей особистості людини пов’язана з
наявністю у неї низки базових характеристик.
Zdzislaw Syrojch
професор, доктор економічних наук,
професор Вищої школи економічної діяльності
м. Варшава (Польща)
Зазначив, що пандемія CОVІD-19 та масова соціальна ізоляція загострила
потреби у зміні системі ціннісних координат самосвідомості людини, так
на передній план виходять рефлексивні і смислові здатності зберігати
психологічне
благополуччя
через
оптимізацію
особистісних
психологічних новоутворень та формування стійких позитивних
сприйнятливих упереджень.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
Воронова Вілена Володимирівна,
кандидат наук з соціальних комунікацій,
координатор
Соціально- психологічного центру
Київського національного університету
культури і мистецтв
«Інфодемія», військові конфлікти, екологічна криза,
економічний колапс, гуманітарна катастрофа, політичний крах,
моральне банкрутство, Ковід 19 – топ-теми сьогодення. Цивілізаційні
виклики ростуть по експоненті і синхронно з ними – ступінь
травмованості кожної людини окремо і суспільства в цілому…
…На превеликий жаль, ми з вами надто вразливі істоти, наші діти та
молодь не готові протистояти сучасним викликам і загрозам. Кожен із нас
ходить по «тоненькій кризі буття» і в будь-який момент ця крига може
скреснути. Тож логічно, що сьогодні кожен воліє тримати психолога за
руку. Перед кожним психологом сьогодні стоять конкретні задачі, а разом
із ними постає неабияка відповідальність, особливо, коли мова йде про
нашу молодь. Філософи, психологи лише констатують, що настали часи,
коли традиційні цінності залишають систему життєвих координат, а
глобальні трансформації трощать конструкції колишнього світоустрою,
людство втрачає орієнтири свого розвитку, людина, яка гордо іменує себе
HomoSapiens, знаходить себе розгубленою. Починається пошук
алгоритму порятунку, пошуки сенсу буття, щоб від розгубленості не
перейти до загубленості, і не бути поглинутим екзистенційним вакуумом.
Зарадити людині в такій складній ситуації може лише психологія. Ще
вчора, ми відкрили Соціально-психологічний центр при
кафедрі
Психології.
В Київському національному університеті культури і мистецтв
вперше в Україні відкрито першу КАФЕДРУ ЩАСТЯ.
Так само, як і в найзнаменитіших навчальних закладах світу,
Єльському і Гарвардському університетах, студентів Київського
національного університету культури і мистецтв навчають не тільки
наукам, а й мистецтву бути ЩАСЛИВИМИ. Відкриття КАФЕДРИ ЩАСТЯ
в КНУКіМ – це підтримка власного стратегічного концепта
«Національний університет культури і мистецтв − Місце Щасливих
Людей».
Сьогодні – це яскравий доказ того, що цей ВНЗ перманентно
інкорпорує в освітній мейнстрім не тільки потужній кадровий ресурс, а і
впроваджує інноваційні технології, нові проекти , і в такий спосіб
підтримує світові тренди. Сьогодні, Київському національному

університеті культури і мистецтв, ми з колегами розробляємо
спеціальний курс «Щастяведення».
Сьогодні вчені поділяють думку основоположника сучасної
позитивної психології Мартіна Селігмана і впевнені, що людину можна
навчити бути щасливою. Згідно з науковими дослідженнями останніх
років, основа щасливого і гармонійного буття полягає в позитивному
сприйнятті світу. позитивні емоції роблять сприйняття світу людиною
більш відкритим і дозволяють досліджувати та знаходити нові рішення
проблем. Крім того позитивні емоції роблять людину більш дружньою, а
зі збільшенням кількості друзів людина одержує кращі шанси
еволюційного виживання.
Сьогодні ми спостерігаємо, яким болісним буває пошук власного
життєвого сенсу в екзистенційному вакуумі. Як обтяжує людину
«переживання безодні» і втрата високого сенсу життя. Буття саме
встановлює діагноз сучаснику – ноогенний невроз. Я впевнена, що кожен
з нас допоможе своїм підопічним сконструювати конструкцію під назвою
«Віра, надія, любов»… Бо вони були і залишаються основними
позитивними екзистенціалами людського буття. Віра-надія-любов –
світоглядна конструкція, крила, які дозволяють покинути межі
емпіричної реальності, вийти за межі обмеженого природою
«емпіричного Я» і знайти згорнуте, як тонкий папірус, в несвідомих
шарах людської психіки спочатку «досконале Я»....Сьогодні вони,
студенти КНУКіМа, опановують в цих стінах тонкощі професії режисера,
сценариста, і я впевнена, що ви, колеги-психологи, допоможете їм, перш
за все, стати сценаристами і режисерами власного життя. Упевнена, що
разом ми виведемо «алгоритм щасливого буття»!

СТУДЕНТСЬКІ ТВОРЧІ РОБОТИ В РАМКАХ ВОРКШОПУ

ВЕНЕЦІЯ
Анна Андреєва,
КНУКіМ, МШБ

КАРАНТИННЕ НЕБО
Карантин може обмежити людину в своїх можливостях,
але природу ніщо не зупинить в буйстві фарб!
Дар’я Дем’ян,
КНУКіМ, МШБ

ДОЗВІЛЛЯ В ТВОРЧОСТІ

РОЗВАГИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
Валерія Єсипчук,
КНУКіМ, МШБ

УКРАЇНСЬКА РОДИНА НА КАРАНТИНІ

ВАЖКІ ЧАСИ
Віра Беззубенко,
КУК, сценічне мистецтво

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ Я БАЧУ ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ
Ірина Семеницька,
КНУКіМ, ТДА-19
Ми залишаємося на одинці із своїми думками, можемо спланувати свій графік
та зайнятися саморозвитком. У нас з’являється розвантажувальний місяць або
навіть рік, ми можемо відкрити власний бізнес, також продумувати багато
творчих задумів. Під час карантину я зрозуміла, що потрібно завжди бути
оптимістичною до всього, також ретельно ставитися до свого здоров'я: купити
антисептики та поповнити аптечки. Також я почала кататися на велосипеді. Я
почала бачити красу навколо себе, під час карантину було закрито багато
заводів, які забруднювали нашу атмосферу, тому повітря стало більш
чистішим. Відомо, що більшість річок почали очищуватися у Венеції, у каналах
почали плавати рибки. Пандемія показала на скільки є масштабні проблеми у
світі. Таким чином це вплинуло на економіку у багатьох країнах.

МИ ЗАВЖДИ МОЖЕМО ПЕРЕМОГТИ У БУДЬ ЯКИХ
ПРОБЛЕМАХ.
ГОЛОВНЕ ЦЕ ВІРА У СВОЇ ЗУСИЛЛЯ.

КОМУ ХВОРОБА, А КОМУ МАТИ РІДНА
Дмитрій Зайдов,
КНУКіМ, Музичне мистецтво

БОРОТЬБА НАШОЇ ПЛАНЕТИ З КОРОНАВІРУСОМ
(ПАНДЕМІЄЮ)
Сусанна Заверюха,
КНУКіМ, Музичне мистецтво

РЕЦЕПТИК ЩАСЛИВОГО РАНКУ!
Тетяна Співак,
КНУКіМ, Сценічне мистецтво, РЕМс
Для приготування щасливого ранку Вам знадобляться прості інгредієнти:
Все на місці, тому розпочинаємо приготування
✓ позитивний настрій
нашого щасливого ранку! Як тільки ми
✓ улюблена пісня
прокидаємось, розплющуємо свої милі і ще трохи
✓ невеличка зарядка
сонні оченятка. Добавляємо посмішку на обличчя
✓ веселе умивання
та створюємо позитивний настрій. Як тільки
✓ стакан простої води
встали зі свого ліжечка вмикаємо свою улюблену
✓ смачний сніданок
пісню та починаємо рухатись в довільному темпі і
✓ підібраний лук
танцювати в задоволення. Після танців плавно
✓ ароматний парфум
переходимо на розминку та добавляємо зарядку.
Після зарядки додаємо в наш ранок веселе умивання, можна покрасуватись
собою в дзеркалі і промовити собі декілька компліментів. Як тільки цей процес
завершили, то переходимо на нашу наступну локацію – кухня! Беремо свою
улюблену чашку та випиваємо стакан простої чистої води. Можемо заглянути
ще у віконечко, як там з погодою і переходимо до приготуванням смачного
сніданку! В кожного цей інгредієнт може відрізнятись, але в цьому немає біди.
Головне – результат! Посмакувавши смачним сніданком, переходимо до
нашого одягу та обираємо лук на день. Одягаємось, милуємось,
причепурюємось.
Здавалося б все, але ще
останній
штрих
наш
останній і дуже важливий
інгредієнт – ароматний
парфум.
Беремо
наш
парфум, робимо декілька
клацань, вдихаємо цій
аромат з насолодою. Ну ось
і все! Наш щасливий ранок
готовий!
Користуйтеся на здоров’я
та будьте щасливими!

У ПОЛОНІ
ЛОКДАУНУ

НА КРИЛАХ ЩАСТЯ ЗНАЙТИ СВІТЛО.
З ВІРОЮ У ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ
Сергій Подтинченко,
КНУКіМ, ФТіК

ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ ПАНДЕМІЇ
Анастасія Міщенко,
КУК, дизайн зачіски

ЗАВМЕРЛА МУЗИКА
Дмитро Подопригора,
КУК, дизайн

ОПТИМІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ХАМЕЛЕОН
Марія Кардаш,
КНУКіМ, режисура естради, ТМ 49
Жив був Ковід-Хамелеон,
Постійно змінював окрас.
Добрався навіть за кордон,
Створивши лихо для всіх нас.
Він, звісно, шкоди наробив,
Але навчив багато.
З комп’ютером нас подружив,
Хоч і злодійкувато.
Хтось інших навичок набув,
Хтось вивчив іноземну мову.
Можливо, від нудьги це він утнув
Але навчивсь чомусь новому.
«Живе» цінуєм спілкування
І прагнемо зустрітись знов.
Щоб дарувать безперестанку
Надію, віру та любов!
Погано, звісно, що ковід з‘явився,
Але ніщо не відбувається дарма.
Бо кожен з нас хоч раз - та помолився,
Згадавши Бога і його дива.

Ольга Почуприн
КНУКІМ, РЕМС, ТМ-59
ПАНДЕМІЇ СКАЖЕМ: «СТІЙ!»
Почуваюся погано
Тисне в грудях, все болить
Та до лікаря ще рано
ОРВІ, що там ходить
З кожним днем все гірше й гірше
Сили зовсім вже нема
Та й в сім’ї всі захворівші
П’ю таблетки ці дарма
Та Корони не існує
Знаю точно, це страшки
У очах тепер темніє
Як до лікаря дійти ?
Як це тест мій позитивний?
І ускладнень купа вже?
Та характер супротивний
Каже Бог нас вбереже
Не вберіг. Не вийшло в нього
Бо я сам себе згубив
Бо наслухався дурного
І в лікарню не ходив
Тож не зволікайте, люди!
І лікуйтеся мерщій
І тоді все добре буде
Пандемії скажем: Стій!

ЗДОРОВ’Я – ГОЛОВНЕ!
Маска на обличчі, антисептик на руках
А під тою маскою на обличчі страх
Страх про те, як далі йти, що чекає нас?
А у світі люди помирають кожен час
Пандемія - слово, що ми чуємо щодня
Знає і старий про це, і мале дитя
Але як боротись з цим, не знає ще ніхто
Та ми краще винайдемо ще одне авто
Хоч вакцина є уже, прививають нас
Та і досі люди помирають кожен час
А чому так сталося, запитаєш ти
Бо до лікарям усім трохи лінь дійти
Є температура та на роботу йду
Та це просто ОРВІ на мою біду
Потім захворіли всі, й винен саме ти
Бо до лікаря тобі було лінь дійти
А я краще вдома буду й маску натягну
І я виживу, хоч грошей всіх не зароблю
Та хіба для вас і зараз гроші основне?
Всі вже зрозуміли, що здоров’я –
головне!

Акровірш
ПАНДЕМІЯ
Христина Лобзун,
КНУКіМ, режисер естради

Почалося дещо дивне, хвиля світ накрила
Абсолютно не відома до сьогодні ковід-сила
Нас лякають лікарями, маски всі вдягають
Дехто ковід не сприймає, може й лиха не зазнають
Епідемія страшна ця, але хто ви щоб здаватись?
Ми всі віруси поборем, хочу вам тепер зізнатись
І закінчиться біда ця, і настане ясна днина
Як до року двадцять-двадцять заживе вся Україна!

ЯК ПЕРЕЖИТИ ІЗОЛЯЦІЮ БЕЗ ПОГІРШЕННЯ СТОСУНКІВ?
ДЕ ЗАДІЯТИ СВОЮ ЕНЕРГІЮ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ?
Дарина Бородій,
КНУКіМ, музичне мистецтво
Як лИшитися в розумі своєму?
Коли зібралась рАзом вся сім’я.
Коли не радують вже рідні стіни.
Вже здогадались? На карантині я.
Підкралась тихо пандемія,
Закривши за собою двері всі.
І ось лишилась в мене одна мрія.
Лишитись хоч на хвильку в тиші тій.
В сім’ї у кожного робота дистанційна
І від напруги плаче наш wi-fi.
І ось сиджу перед екраном тихо.
Коли ж біді цій буде уже край?
І з друзями гуляти не виходить,
Сиджу сама, дивлюсь у стелю знов.
Ніхто у гості звісно вже не ходить
І серіали - не така уже й любов.
Ні, відчуваю - справа-лихо.
Негайно треба сЕбе чимось та й зайнять
Треба терміново знайти хоббі,
Щоб чим зайнять себе у вільний час та й мать.
І ось давай шукати варіанти
І реєструюсь я у кілька соц. мереж.
Спокійно набираю аудиторію
І почина подобатися більше мій контент.
І ось вже часу вільного немає,
Проте є купа нових тем
І ось спілкуємось спокійно ми з батьками.
І без нервів й будь-яких проблем.
Знайшла нових я друзів й однодумців,
Спілкується разом кілька країн.
Навчилася онлайн я працювати,
То може й дякую за карантин.
Але завершення червоних зон я все ж чекаю,
Вже зовсім скоро повЕрнемось ми в стрій.
Тепер ми знаємо, як жити в пандемію
І як зробити так , щоб ти не був один.

