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Почуття провини – одне зі складних, неоднознач-
них та суперечливих людських почуттів. Християн-
ська мораль тлумачить почуття провини як ознаку 
духовності, а психологи, психотерапевти докладають 
багато зусиль, щоб вилікувати душу людини, допо-
могти їй звільнитись від тягаря негативних пережи-
вань, пов’язаних з цим почуттям.

У процесі виховання, навчання молода людина 
часто ознайомлюється з тією стороною почуття про-
вини, що виконує виховну функцію: дозволяє засво-
ювати соціальні та моральні норми, дає змогу роз-
різняти добро і зло, змінювати модель поведінки та 
розвиватись як особистість. Однак існує зворотна 
сторона цього почуття, яка під впливом певних вну-
трішніх (низька самооцінка, перфекціонізм, потреба 
в соціальному схваленні) та зовнішніх (неефективні 
методи виховання, маніпулятивні дії оточуючих) чин-
ників набуває якості гіпертрофованого невротичного 
характеру. Почуття провини може стати джерелом 
нестерпних душевних страждань, причиною погір-
шення відносин з оточуючими та реальною загрозою 
фізичному самопочуттю і здоров’ю людини.

У психологічній службі України наявний дефіцит 
практичних напрацювань з певної тематики. Тому, 
розроблене корекційно-розвивальне заняття (тренінг) 
«Почуття провини: ознака духовності чи інструмент 
саморуйнування?» дає практичному психологу ін-
струмент для корекції та профілактики психологічних 
установок, моделей поведінки людини, пов’язаних з 
гіпертрофованим почуттям провини.

Мета:
 • проаналізувати причини появи гіпертрофова-

ного почуття провини та його  наслідки;
 • з’ясувати в чому полягає відмінність між по-

чуттям провини та почуттям відповідальності;
 • виявити особу (коло осіб) та типову ситуацію, 

що зумовлюють появу гіпертрофованого почуття  
провини;

 • формувати навички взаємодії з внутрішнім 
«критиком», «адвокатом» та «суддею»;

 • розглянути роль підсвідомості у дії механізму 
самопокарання за дійсні чи надумані провини;

 • ознайомити учасників з ефективними спосо-
бами подолання та профілактики  гіпертрофованого 
почуття провини.

Очікувані результати:
 • учасники отримають більш повне та глибоке 

уявлення про причини, прояви, компенсаторні меха-
нізми та наслідки гіпертрофованого почуття провини;

 • навчаться розпізнавати ознаки гіпертрофовано-
го почуття провини за зовнішнім виглядом та поведін-
кою людини;

 • освоять алгоритм роботи, який дозволить 
швидко та ефективно долати почуття провини невро-
тичного характеру;

 • в учасників тренінгу буде діагностуватись ви-
щий рівень відповідальності учасників за власні дум-
ки, почуття та вчинки.

цільова група: учні-старшокласники, вчителі, 
практичні психологи.

4. МАЙСТЕР-КЛАС

Світлана Романівна Лукач,
практичний психолог
Войнилівської ЗНЗ І–ІІІ ступенів
Івано-Франківської обл.,
смт. Войнилів, Україна

Тренінг
«ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ: ОЗНАКА ДУХОВНОСТІ ЧИ 

ІНСТРУМЕНТ САМОРУЙНУВАННЯ?»
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Регламент проведення тренінгу
1. Вправа на привітання (10 хв)
2. Дискусія «Аргумент» (5 хв)
3. Інформаційне повідомлення (10 хв)
4. Вправа «Психологічний  портрет» (15 хв)
5. Вправа «Встати, суд іде!» (20 хв)
6. Перегляд мультфільму «Смішарики» (7 хв)
7. Вправа «Приручення дракона» (10 хв)
8. Перегляд презентації «Афоризми» (6 хв)
9.  Заключне слово ведучого (2 хв)
10.  Заключна рефлексія (5 хв)
Музичний супровід
1. Вправа на привітання (Вельвет «Прости»)
2. Дискусія «Аргумент» (Vostochnaуa Piano)
3. Вправа «Психологічний портрет» (Sinуaуа ptica)
4. Вправа «Встати, суд іде» (The Beatles)
5. Рефлексія («Ladу in red»)
Вступ:
 • Stive Morgan
 • GOR B LOZ R
 • Abbа «Hаppу New year»
 • A-HA «Lifelines»
 • Freemotion label
 • Зарубежная – Bad Boуs Blue
 • «Тук…,  тук…»

ВСТУП
1. Вступне слово ведучого
На сьогоднішньому занятті у центрі нашої уваги 

буде почуття неоднозначне, суперечливе та загадкове. 
У чому полягає його неоднозначність та суперечли-
вість? Це ми будемо визначати спільними зусиллями 
дещо пізніше, а загадковість почуття провини полягає 
у тому, що воно може маскуватися у нашій душі під 
виглядом різних почуттів та емоцій. Воно може зву-
чати як «голос совісті»,  проявлятись як невдоволення 
собою, заявляти про себе як прагнення до доскона-
лості, приховуватись під маскою низької самооцінки, 
а може виконувати роль «судді», який критикує і зви-
нувачує, але не себе, а інших.

Щоб осягнути суть цього почуття, дуже важливо 
відповісти на такі запитання:

1) Які причини змушують людину «садити себе на ла-
ву підсудних» та судити себе за «законами воєнного часу»?

2) Звідки бере початок гіпертрофоване почуття 
провини?

3) За якими ознаками можна розпізнати людину, 
яка часто себе осуджує?

4) Чому людина, схильна до самокритики та само-
осуду, стає легкою здобиччю  у руках маніпуляторів?

5) Яким чином людина отримує покарання за  
дійсні чи уявні провини?

6) Чим почуття провини відрізняється від почуття 
відповідальності?

7) Що робити, щоб звільнитись від негативних про-
грам, що викликають та загострюють почуття провини?

2. Вправа на привітання
Спробуйте уявити собі почуття провини у вигляді 

будь-якого образу чи символу. Зобразіть на аркуші те, 
що ви уявили. 

Учасники по черзі дають короткий коментар до 
створеної замальовки та озвучують очікування.

Розвиток
3. Дискусія «Вагомий аргумент»
Слова ведучого:
Ми знову повертаємось до дилеми: чим є почуття 

провини: ознакою моральності чи інструментом са-
моруйнування?

На перший погляд, твердження є протилежними, 
навіть взаємовиключаючими. А може, це не зовсім 
так? Може між ними існує певний зв’язок?

Спробуємо детальніше розібратись у перипетіях 
цього складного неоднозначного людського почуття.

Завдання:
Учасники мають розділитись на дві групи експер-

тів: одні будуть шукати аргументи для підтверджен-
ня тези «Почуття провини − ознака моральності»,  
а представники іншої групи наводитимуть переконли-
ві аргументи для підтвердження тези «Почуття прови-
ни – інструмент саморуйнування». Час виконання 
вправи – 10 хв.

(Презентація напрацювань учасників)
 Доповнення ведучого:
а) Аргументи «Почуття провини – ознака мо-

ральності»:
–• здатність розрізняти добро і зло;
–• засвоєння морально-етичних норм;
–• усвідомлення неправильних вчинків;
–• переосмислення систем життєвих цінностей;
–• мотиватор поведінки;

б) Аргументи «Почуття провини – інструмент 
саморуйнування»:

 • негативні психічні стани;
 • життєва пасивність;
 • зниження самооцінки;
 • позиція «жертви»;
 • погіршення взаємин між людьми;
 • піддавання маніпуляції;
 • можливість покарання;
 • поява психосоматичних розладів.

Питання для обговорення
 • Які висновки можна зробити після виконання 

цієї вправи?
 • Чи може бути одне із цих тверджень істинним, 

а інше хибним?
 • Як можуть обидва твердження співіснувати в 

одній площині?
 • Яким чином одне почуття може проявлятись у 

двох іпостасях?
Щоб зрозуміти суть цієї амбівалентності, дво-

якості, необхідно пригадати деякі закономірності, що 
діють у нашій реальності. Одна із них є така: світ і все 
наявне в ньому, засновано на протилежностях: біле/
чорне; добро/зло; верх/низ; швидко/повільно; актив-
ність/пасивність. Звідси випливає ще одна законо-
мірність: будь-яке поняття, явище чи якість – відносні 
(розповісти приклад про «добро/зло»).

Якщо говорити про почуття провини, то, з одного 
боку, це почуття дозволяє людині засвоїти соціальні 



51

МАЙСТЕР-КЛАС

та моральні норми, яких необхідно дотримуватись, 
дозволяє розуміти, що таке добре, а що – погано, ро-
зуміти, що за поганий вчинок чекає розплата у фор-
мі адміністративного покарання, людського осуду,  
а якщо першого і другого не станеться, то совість, 
докори сумління чи покарання – гарантовані. З іншо-
го боку, почуття провини, як інструмент виховного 
впливу, може перерости у гіпертрофоване почуття 
(надмірне) і стати реальною загрозою для людини та 
джерелом нестерпних страждань. Гіпертрофоване по-
чуття провини може перетворитись на «зброю, здатну 
знищити господаря».

Питання для обговорення
–• Все починається, як ви вважаєте, звідки? (Від-

повідь: гіпертрофоване почуття провини бере початок 
з дитячих спогадів.

–• Хто з вас може описати, як закладаються осно-
ви у душу дитини?

4. Інформаційне повідомлення «Картина по-
яви гіпертрофованого почуття провини»

Частіше корені гіпертрофованого почуття прови-
ни формують дитині батьки ще в дитинстві. Здебіль-
шого, це буває у таких випадках.

1) Коли батьки намагаються виростити з дити-
ни ідеальну людину без недоліків. У цьому випадку 
найменшу слабкість малюка батьки ставлять йому в 
провину. Ти боїшся – це погано, злишся – теж погано. 
Тобі хтось не подобається? Ти повинен бути добрим 
та всіх поважати! Буває, що дитину змалку вчать від-
чувати провину за нормальні емоції.

2) Ще одна причина полягає у намаганні батьків 
тримати дитину під контролем та змушувати підкоря-
тися. Звісно ж, батьки роблять це неусвідомлено, не 
навмисно, просто бажають, щоб дитина була слухня-
ною. Якщо у дитини сформовано почуття провини її 
простіше виховувати. Наприклад, дитина здійснює 
дію, що не влаштовує батьків. Реакція батьків: «Ти 
поганий хлопчик (дівчинка), не хочу з тобою розмов-
ляти». При цьому зображають на обличчі невдово-
лення, розчарування, образу або починають плакати. 
Якщо такі ситуації повторюються часто, то у нестійку 
психіку дитини «вмонтовується» неусвідомлене по-
чуття обов’язку.

3) Буває й так, що батьки з невротичним складом 
характеру передають почуття провини дітям у спадок.

Почуття провини як інструмент маніпуляції
Необхідно зазначити, коли дитина часто пережи-

вала почуття провини в дитинстві, то ставши дорос-
лішою, вона стає більш вразливою та відкритою до 
маніпуляції з боку інших людей (це можуть бути ті ж 
батьки, вчителі, друзі, знайомі, колеги).

5. Вправа  «Психологічний портрет»
Наступне завдання буде самодіагностикою. Для 

його виконання учасникам знадобляться життєвий 
досвід та природна спостережливість.

Учасників потрібно об’єднати у групи.
Учасникам потрібно скласти психологічний пор-

трет людини зі загостреним почуттям провини. Адже, 
так чи інакше, почуття провини накладає відбиток на 

світогляд, зовнішній вигляд людини, проявляється у 
поведінці, відносинах з іншими людьми.

Для психологів також важливо розуміти, що ба-
гато проблемних ситуацій, в яких перебувають люди, 
пов’язані з цим почуттям. Однак не завжди їх роль 
є явною, тому виконання цього завдання дозволить 
учасникам бачити те, що стоїть за фасадом проблеми.

Час виконання – 7 хвилин (Презентація напрацю-
вань учасників).

Симптоми прояву гіпертрофованого почуття 
провини

1) Людина часто вибачається, виправдовується.
Почуття провини у деяких людей може бути ви-

кликано дріб’язковими «прогрішеннями» у поведін-
ці – сказали будь-що зайве, не подумавши, не змогли 
дати достойну відповідь тощо.

2) Намагається переконатись, що її правильно 
зрозуміли.

3) Намагається всім догодити, почуття 
зобов’язання.

Наприклад, відвідини магазину. Продавець про-
понує відвідувачу нові моделі одягу, усміхається, дає 
приміряти, прихвалює, а тоді цікавиться: «Що будете 
купувати?». Відвідувач ніяковіє і думає: «Незручно 
якось, щось необхідно купити» і йде до каси.

4) Не в змозі сказати: «Ні».
Відмова формує почуття провини у того, хто від-

мовляє.
5) Переживає про те, як буде виглядати в очах 

інших, що про нього подумають і скажуть.
6) Намагається відповідати очікуванням інших 

людей.
Ситуація, коли жінка відчуває, що вона не співпа-

дає зі зразком ідеальної дружини, матері, може спри-
чинити виникнення у неї відчуття «я не відповідаю» і 
зародження почуття провини.

7) Вживає слова «Я повинна була…» тощо.
У відносинах із дітьми почуття провини виникає 

через те, що недостатньо приділили уваги дітям, на-
кричали, покарали.

8) Поводиться, як «бідний родич».
9) Людина хвилюється, що зробила що-небудь не 

так, або образила кого-небудь.
10) Не дозволяє собі розслабитись, помилитись.
11) Обвинувачує себе з будь-якого приводу, мен-

тально (у думках) чи на словах.
Наприклад, людина може звинувачувати себе у 

тому, що у стресовій ситуації вона багато їсть та не 
може зупинитися (після втрати близьких).

12) Багато чого приховує, замикається в собі, 
оскільки боїться будь-кого засмутити чи образити.

13) Постійно стикається з людьми, які виклика-
ють почуття провини.

14) Намагається перенести вину на когось іншого.
6. Вправа «Встати, суд іде!»
Вправа спрямована на самоаналіз. Учасники ма-

ють спробувати витягнути на поверхню особисту 
ситуацію, проблему, що викликає у них почуття про-
вини. Виконання вправи дозволить виявити власну 
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проблемну зону та дослідити, що запускають вклю-
чення почуття провини. 

Коли учасники будуть обирати ситуацію, в якій 
захочуть розібратись або розв’язати, обирати краще 
таку, обговорення якої не буде травматичним.

Ситуація, що викликає почуття провини, формує 
внутрішній діалог та змушує звучати у свідомості де-
кількома голосами. З одного боку, людина звинувачує 
себе, а з другого – намагається виправдатись, шукати 
аргументи на власну користь, або без «суду та слід-
ства» виносить собі вирок.

Щоб проаналізувати таку ситуацію, необхідно 
розглянути її з декількох позицій: обвинувача; слідчо-
го; адвоката; судді.

Час виконання – 4 хвилини.
Обговорення у парах – 10 хвилин.
Питання для обговорення
 • Яка позиція в аналізі життєвих ситуацій для вас 

є провідною?
Якщо ми частіше чуємо голос «обвинувача»,  

а рідше «адвоката», то можна говорити про гіпертро-
фоване почуття провини.

• До яких наслідків може призвести гіпертрофо-
ване почуття провини?

Почуття провини може виникнути, коли хтось не 
привітається, не усміхнеться чи «прохолодно» роз-
мовляє (хоча причин такої поведінки може бути бага-
то та непов’язаних з вами).

Наслідки гіпертрофованого почуття провини:
–9 виникнення страхів: боязнь не сподобатись, 

помилитись, не встигнути, щось не виконати, не до-
триматись обіцянки, виявитись не на висоті, бути від-
кинутими, не виправдати очікувань;

–9 заниження самооцінки;
–9 поява неврозів, зациклення на думках одного 

змісту, зв’язаних з певною ситуацією чи людиною;
–9 перехід почуття провини у хронічну стадію;
–9 психосоматичні розлади;
–9 погіршення життєвих обставин, відносин з ото-

чуючими.
Це почуття стає фоном всього життя.
7. Перегляд мультфільму «Смішарики. Почут-

тя провини».
Питання для обговорення
• Чи можете ви після перегляду цього мульт-

фільму назвати ще наслідок почуття провини, на який 
ми не можемо не звернути увагу?

Покарання за дійсні чи уявні провини
Розплатою за почуття провини завжди буде пока-

рання в тій чи іншій формі. Парадоксально, абсурдно, 
але якщо людина здійснила поганий вчинок, а не від-
чуває при цьому почуття провини, то покарання може 
й не бути. Тому почуття провини, навіть, найслабше 
та глибоко приховане, відкриває у підсвідомості «во-
рота» для покарання. І якщо за певний проступок не 
наступає покарання ззовні, то людина починає карати 
себе (це те, що ми щойно бачили у мультфільмі).

Якщо йдеться про дитину, то першим сигналом 
тривоги для батьків повинні стати травми, що почас-

тішали: від незначних синців, забоїв, шишок до сер-
йозних переломів. Таким чином, дитина підсвідомо 
звільняє психіку від руйнівної дії почуття провини.

Цікаво, що те саме відбувається з дорослими. Од-
нак у такому випадку запускаються програми більш 
складні та серйозні, а від того, більш – небезпечні. 
Часто почуття провини створює сприятливі умови 
для виникнення дріб’язкових неприємностей у на-
шому житті. Ми тоді «притягуємо» до себе різні не-
приємності: часто щось ламається, падає, нас обкра-
дають, обважують, наступають на ноги у транспорті, 
принижують, ображають тощо. Складні негативні 
програми можуть навіть викликати появу соматичних 
захворювань (мігрень, виразка, гастрит, гіпертонія, 
стенокардія).

Людина переконана, що вона не заслужила щас-
тя. Вона буде підсвідомо відкидати потенційні мож-
ливості, що буде давати їй життя, «подарунки» долі, 
оскільки підсвідомо буде переконана, що все одно 
нічого не вдасться. Також буде думати, що не гідна 
цього і впорається з новими умовами.

Завершення
8. Бесіда «Приручення дракона»
Питання для обговорення
• Як позбутися почуття провини?
• Чим почуття провини відрізняється від почуття 

відповідальності?
Якщо існує постійне відчуття провини, яке зава-

жає жити, то це означає, настав час змінюватись.
Способи подолання почуття провини:
• вивести почуття переживання на рівень усві-

домлення. Зрозуміти, що негативна програма існує та 
спробувати проаналізувати в чому причина;

• розібратись у тому, чи є почуття провини про-
дуктом самосприйняття та самооцінки (власним 
переживанням), чи воно нав’язано ззовні. Родичами, 
супутником життя чи оточенням. Якщо ви зрозуміли, 
що це не ваше переживання, тоді необхідно звіль-
нитись від впливу тих, хто нав’язав вам це відчуття. 
Якщо не можете відмовитись від спілкування з люди-
ною за якої виникає почуття провини, тоді необхідно 
зайнятись;

• здійснити аналіз ситуацій, що провокують по-
яву почуття провини. Ви можете відповідати лише за 
власні вчинки і аж ніяк не за чужі емоції з цього при-
воду. Якщо ви вважаєте, що ваша поведінка була пра-
вильною та адекватною відносно ситуації, то не повин- 
ні відчувати провину за те, що будь-хто демонструє 
з цього приводу негативні емоції. Це його Вибір і Ви 
тут ні до чого;

• детально проаналізувати недостойний вчинок 
(звичайний проступок), якщо ви його вчинили. Чому 
ви так вчинили? Що стало причиною? Це допомо-
же зрозуміти, що проступок вже у минулому, а тому 
марно себе карати, оскільки від цього нікому не стане 
легше. Краще подумайте, як цієї ситуації уникнути у 
майбутньому;

• використати можливість виправити помилку, 
якщо така виникла. Знайдіть в собі сили;
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• пробачити себе не накладаючи на себе епіти-
мій, яких неможливо виконати.

9. Заключне слово ведучого
Запам’ятайте, що людина – не свята і не грішна, 

вона може помилятись. Не існує ідеальних людей в 
неідеальному світі. Ніхто не має вас судити, доки ви 
не вважаєте себе винуватими. Доки не створили ма-
шини часу, минуле змінити неможливо, але можна 
змінити майбутнє.

10.  Підсумкова рефлексія
–� З якими почуттями завершуєте роботу?
–� Як ви зможете застосувати отримані знання на 

практиці?
–� Які усвідомлення з’явилися під час заняття?
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