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Важливими в структурі комунікативно-мовленнєвої діяльності є 
комунікативні здібності, які необхідні вчителю у педагогічній діяльності 
для спілкування зі школярами, для встановлення контакту на основі 
педагогічного такту, поваги до дітей, а також урахування вікових та 
індивідуальних особливостей учнів [2, с. 108].  

Комунікативна взаємодія вчителя та учнів відбувається переважно у 
словесній формі – в процесі мовленнєвого спілкування. Задіяне в 
комунікативний процес слово, є фактом комунікації. За формою і змістом 
воно спрямоване на іншу людину. Вербальна комунікація може бути 
спрямована на окремого учня, їхню групу, але вона має діалоговий характер. 

Педагог має володіти правильним і чистим мовленням, 
різноманітними словесними формулами, складними словосполученнями, 
вмінням конструювати власні висловлювання, послуговуватися правилами 
мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування.  

Щоб сприяти успішному виконанню педагогічних завдань, мовлення 
вчителя повинне відповідати певним вимогам, тобто мати певні 
комунікативні якості. Комунікативні якості мовлення – це реальні 
властивості його змістового і формального боків. Саме система цих 
властивостей визначає ступінь комунікативної досконалості мови. 
Комунікативні якості мовлення є важливою умовою успішної навчально-
мовленнєвої діяльності.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДЕБРИФІНГ: ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 
ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ 

 
В силу різноманітних обставин сучасного світу, постає проблема 

надання ефективної психологічної допомоги після травматичного стресу. 
Необхідно зазначити, що травматичний стрес – це нормальна реакція на 
події, які виходять за межі життєвого досвіду: смерть близької людини, 
насильство, хвороба, певні екстремальні ситуації такі, як природні, 
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техногенні катастрофи, війни тощо. Одним із методів реабілітації стресу є 
дебрифінг. 

Питаннями вивчення стресів травмованої психіки займалися такі 
вчені як П. К. Анохін, П. В. Ганнушкін, Ю. І. Дерюгін, Ф. Л. Зарубіна, 
В. А. Конторович, Е. К. Краснушкін, Ю. І. Ліберман, В. Г. Ромек, 
Л. Ф. Шестопалова, О. В. Тімченко, С. В. Харченко, С. І. Яковенко та інші. 

Термін «дебрифінг» вперше застосував С. Маршал під час Другої 
світової війни. Психологічний дебрифінг (англ. debriefing – доповідь після 
повернення завдання) являє собою групове обговорення пережитої 
екстремальної ситуації, що сприяє розумінню причин, які викликають 
стрес, і усвідомленню дій, необхідних для усунення цих причин. 

Дебрифінг створювався як метод опрацювання травмуючого досвіду 
для співробітників МНС, силових структур тощо, але швидко став 
найбільш поширеним методом раннього втручання не тільки для 
рятувальників, а й для безпосередньо постраждалих [1, с. 241]. 

Метою дебрифінгу є мінімізація ймовірності важких психологічних 
наслідків після стресу. Оптимальний час для його проведення – не раніше 
48 годин після події, оскільки лише через цей проміжок часу завершується 
період особливих гострих реакцій на подію, і постраждалі можуть бути 
здатними до рефлексії та самоаналізу. Але якщо проводити де брифінг 
пізніше, коли сплине надто багато часу, спогади вже стають туманними та 
фрагментарними, і це буде перешкоджати реалізації завдань та мети 
психологічного де брифінгу. Група дебрифінгу передбачає до 15 
учасників. Якщо постраждалих більше, необхідно проводити дебрифінг 
одночасно з декількома групами у різних приміщеннях [2, с. 91]. 

Додатковим обґрунтуванням дебрифінгу є встановлений в  
нейропсихології феномен: після формування спогадів існує певний період 
часу (від декількох годин до декількох днів), коли зміни залишаються  
зворотніми. І саме в цей період можлива їх модифікація з точки зору змісту  
та інтенсивності афективних слідів [1, с. 241]. 

Дебрифінг має чітку структуру і включає в  себе сім послідовних 
етапів [3, с. 66–68]: 

1. Вступна  фаза (знайомство); 
2. Фаза опису фактів (короткий опис інциденту); 
3. Фаза опису думок (фокусування на процесах прийняття рішень і 

мислення); 
4. Фаза опису переживань (створення таких умов, за яких учасники 

мали б змогу пригадати і виразити сильні почуття, підтримати інших 
учасників, які також переживають сильні страждання); 

5. Фаза опису симптомів; 
6. Фаза навчання (узагальнення реакції учасників і надання 

інформації про типові реакції на стрес); 
7. Заключна фаза (закріплення досвіду). 
Протягом 20–30 хвилин після завершення слід виділити час тим 

учасникам,  які  викликали найбільшу стурбованість у ведучих, поговорити 
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з ними сам на сам (пост-дебрифінг). 
Психологічний дебрифінг сприяє розумінню постраждалими причин 

своїх реакцій і усвідомленню дій, які необхідно реалізовувати для подолання 
наслідків травми. Для цього вирішуються наступні завдання [2, с. 91]: 

• «пропрацювання» вражень, реакцій та почуттів; 
• зниження індивідуального та групового напруження; 
• зменшення відчуття унікальності та патологічності власних 

реакцій на травматичну подію шляхом групового обговорення почуттів; 
• посилення групової підтримки, солідарності та розуміння; 
• підготовка до переживання тих реакцій та симптомів, які можуть 

виникнути згодом через травматичну подію; 
• визначення та мобілізація внутрішніх та зовнішніх ресурсів; 
• визначення засобів для подальшої самодопомоги та можливостей 

зовнішньої допомоги в разі необхідності. 
На основі вище сказаного, можна зробити висновок, що дебрифінг – 

це так звана «швидка допомога» після екстремальних ситуацій, своєрідна 
форма групової роботи з жертвами психотравмуючої ситуації. Перевагою 
дебрифінгу є те, що увага концентрується на реальних подіях, а 
інформацію надають безпосередні учасники стресових подій.  
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HISTORIA REKLAMY 

Reklama jak twierdzą jej najwięksi zwolennicy, istniała od zawsze, 
zmieniała się tylko forma w jakiej jest nam przekazywana. Momentem w 
którym jej istnienie było koniecznym, wydaje się czas kiedy to podaż zaczęła 
przewyższać popyt1. Sam termin reklama znajduje swój źródłosłów w języku 
łacińskim i wywodzi się od łacińskiego słowa reclamare, co oznacza hałasować, 

                                                
1 Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 180. 


