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Ми живемо у час відповідальності за усе, що відбувається із нами.  Духовність 

розглядається як міра відповідальності людини за своє життя і все, що відбувається у 

ньому [4, 275]. Професійна діяльність вихователя дошкільного закладу передбачає базову 

відповідальність педагогічного працівника за те, що відбувається з ним і його 

вихованцями. Той вплив, який здійснює вихователь на дітей своїми емоціями, думками, 

переконаннями, діями знаходить величезний резонанс у дітей дошкільного віку й 

позначається не лише на життєдіяльності усіх учасників педагогічного процесу, а й на їх 

здоров’ї. Гармонізація взаємодії вихователя дошкільного навчального закладу із дітьми 

можлива за умов постійного професійного саморозвитку і самовдосконалення педагога, 

оволодіння ним методами і прийомами відновлення та збереження емоційної рівноваги, 

наявності позитивного світосприйняття і позитивного мислення. 

Сучасній людині, дуже важливо навчитися управляти власними мислеформами, які 

виражені у думках, словах, емоціях, вчинках. Цей процес, як правило, розпочинається 

завдяки «очищенню» себе на рівні думок (ментальному) та емоцій. Після такого 

«очищення»  спостерігається покращення здоров’я на рівні фізичного тіла і відкриваються 

можливості для наповнення себе і свого життя щастям, любов’ю, радістю. 

Окремі науковці вважають, що економічний прогрес залежить від зміни способу 

мислення людей про досягнення добробуту. Це означає зміну базових настанов, уявлень і 

вірувань... Такі уявлення Пітер Сенг (Peter Senge) назвав «ментальними моделями», які він 

визначив як «глибоко вкорінені переконання, узагальнення чи навіть картини та образи, 

що впливають на те, як ми розуміємо світ і як ми діємо» [6,8] . 
Нове розуміння не вдається запровадити на практиці, тому, що воно конфліктує з 

глибокими внутрішніми уявленнями про те, яким має бути світ, уявленнями, що 

спонукають нас до звичного (стереотипного) способу мислення та дії. Так, в деяких 

сучасних університетах з’явилась навчальна дисципліна «управління ментальними 

моделями». Цей предмет спрямований на виявлення, тестування та поліпшення наших 

внутрішніх переконань про функціонування світу і обіцяє стати проривом у побудові 

організацій, що навчаються [6,174] . 
Професійна діяльність вихователя дошкільного закладу дуже часто зумовлена саме 

тими ментальними моделями, які сформовані у педагога у процесі його професійної 

підготовки і післядипломної освіти. Досліджуючи особливості професійного 

саморозвитку вихователів дошкільних навчальних закладів, нами виявлені певні 

ментальні моделі, які ускладнюють професійну діяльність педагогічного працівника. 

Одним із ефективних способів оптимізації професійних ментальних моделей вихователів 

дошкільних навчальних закладів освіти є використання ментальних практик, спрямованих 

на формування позитивного світосприйняття і мислення; відновлення, стабілізацію й 

збереження емоційної рівноваги, трансформацію і розвиток особистісних якостей 

педагога. 
Ментальні практики – це певний набір способів управління власними 

мислеформами, з метою власного саморозвитку й самовдосконалення у духовному плані. 
Мислеформа – це зовнішній вираз певного змісту, оформленого у  людських 

думках, емоціях, почуттях, вчинках. 

У процесі дослідження нами апробовано  дві класифікації ментальних практик. 
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1. За типом репрезентативної системи: 

 Візуальні. 

 Аудіальні. 

 Кінестетичні. 

 Комбіновані (візуально-аудіальні, аудіально-кінестетичні візуально-

аудіально-кінестетичні). 

2. За призначенням: 

 Для відновлення душевної та емоційної рівноваги. 

 Для відновлення (тілесного, духовного, психічного) здоров’я. 

 Для енергетичного наповнення (очищення, звільнення, відновлення). 

 Для розвитку. 

 Комбіновані. 

Найбільш ефективними видами ментальних практик, що сприяють удосконаленню 

ментальних моделей вихователя та його професійному розвитку виявилися такі: 

1. Ментальні установки – спеціально підібрані мислеформи з метою 

опрацювання педагогом певних професійних або особистісних проблем, які гальмують 

професійний розвиток у духовному та(або) матеріальному планах, сформульовані у 

вигляді звертання до самого себе (душі, розуму, духу, тіла, волі, внутрішньої сили) на 

свідомому та підсвідомому рівнях. Ментальні установки можуть бути спрямовані на 

оздоровлення, вирішення комунікативних або інших життєвих проблем, досягнення 

бажаних змін у собі або у процесі взаємодії із іншими людьми. 
Людина, яка використовує ментальні установки налаштовує себе на позитивне 

вирішення своїх проблем й сприяє її саморозвитку на ментальному та емоційному рівнях, 

оздоровленню й відновленню фізичного тіла.  

Здоров’я фізичного тіла повною мірою залежить від стану її ментального й 

астрального тіл людини. Очищуючи свої тонкі тіла (завдяки вібраціям ментальних 

установок), педагог змінює свій фізичний стан і самопочуття. Це відбувається завдяки 

гармонізації тих коливань, які надходять із ментального й емоційного планів людини й 

найбільш виражені у функціонуванні фізичного тіла (в першу чергу у роботі внутрішніх 

органів і систем). 

Ментальні установки, що читаються (або проговорюються) із глибокою вірою, без 

сумнівів, допомагають людині одержати дієвий результат.  

Робота вихователя дошкільного закладу із ментальними установками допомагає 

йому констатувати, усвідомлювати, зупиняти, й як наслідок, трансформувати негативні 

думки про себе, колег, дітей та їх батьків, інших людей у позитивні. Таким чином 

відбуваються зміни у світогляді педагога, які оновлюють його ментальні моделі і, як 

наслідок, ведуть до позитивних змін у професійній діяльності. 

2. Афірмації – позитивні мислеформи, короткого змісту, під час багатократного 

повторення яких відбуваються позитивні зміни на ментальному, емоційному та фізичному 

планах людини. 

Однією із важливих задач вихователя, який прагне до професійного саморозвитку є 

наповнення себе любов’ю. Якщо вихователь наповнений і переповнений любов’ю, йому є 

чим «поділитися» із вихованцями. Саме тому використання афірмацій, що сприяють 

наповненню себе любов’ю сприяють позитивним змінам окремих ментальних моделей 

педагогів. Прикладами таких афірмацій є: «Я спокійна і відчуваю гармонію Всесвіту і 

наповнююсь цією гармонією, вона повністю заповнює мене», «Я відчуваю внутрішнє 

джерело моєї любові. Я збагачую його своєю любов’ю до себе, наповнюю його енергією 

любові і гармонії Всесвіту», «Я наповнена любов’ю і відчуваю гармонію душі, тіла і 

розуму. Я єдина, цілісна і збагачена любов’ю Всесвіту». 

Оптимальними умовами використання афірмацій є: знаходження у стані душевної 

рівноваги, забезпечення собі спокійної атмосфери навколо себе, використання афірмації 

поєднувати із емоційним відчуттям того, про що говориться, афірмації бажано читати у 



запропонованому нами порядку. Ефектами використання афірмацій є: після кожної 

афірмації, якщо мета досягнута, відчувається потепління у середині грудей і загальне 

позитивне відчуття всередині тіла, а після закінчення роботи із усіма трьома афірмаціями 

відчувається покращення стану організму і є відчуття наповненості приємними 

внутрішніми відчуттями. 

Одним із різновидів афірмацій можуть бути подяки (собі, іншим людям та 

Всесвіту). Наприклад: Дякую Всесвіту за те, що у мене є… (я вмію, я можу, я навчився, я 

усвідомив, зміг подолати, пізнав, за те, шо я…, за мої здібності). 

3. Молитви – це душевне звернення до Бога за допомогою мислеформ, 

спрямоване на одержання прощення, благословення, зцілення та іншої допомоги, а також 

для висловлення своєї вдячності та благословення  Господа Бога.  

У процесі дослідження нами виявлено, що використання вихователями перед 

початком професійної діяльності молитви-гармонізації, сприяє його налаштуванню на 

гармонійну взаємодію із вихованцями та колегами. Ось текст такої молитви: «Господь 

Бог, Всемилостивий, Мудрий, Люблячий і Терплячий вдихни у мене впевненість, любов і 

мудрість до себе. Оберни моє усвідомлення себе на любов до себе. Дай мені терпіння, 

мудрість, любов до людей та їх недоліків. Вдихни у мене, Господи, Дух Любові та 

Осяяння, Дух прийняття та прощення, Дух примирення и Дух величі моєї як Людини».  

4. Мантри – набір спеціально підібраних звуків, для цілеспрямованого впливу 

на людину та її оточення. 
Наприклад, триразове повторення мантри «ом мані падме хум ом» дає можливість 

вихователю, який відчув гнів, роздратованість або інші негативні емоції швидко 

заспокоїтися. 

5. Методики прощення полягають у свідомому управлінні власними 

мислеформами, емоціями та відчуттями, спрямованими на досягнення прощення себе та 

інших людей.  Такі методики можуть здійснюватись шляхом комбінування кін 

естетичних, візуальних і аудіальних ментальних практик. 
Пропонуємо декілька варіантів методик прощення. 

1) Аудіально-кінестетична методика прощення себе. Ця методика передбачає 

три етапи. Спочатку необхідно розслабитися, налаштуватися на свій еталонний стан 

(згадати себе у ті миті життя, коли було дуже комфортно, безпечно і ви були наповненні 

щастям, любов’ю, радістю). На другому етапі повторюємо фразу: «Я пробачаю себе за всі 

свої прояви у думках, емоціях, діях. Із любов’ю, вдячністю і благословенням я відпускаю 

свої образи, провини (депресію, біль тощо) . Після цього використовуємо такі слова: «Я 

відчуваю спокій, примирення із собою та іншими і наповнюю себе  любов’ю». 

2) Аудіальні методики прощення: 

Методика прощення і прийняття себе (початкова). Завдяки багаторазовому 

повторенню  фрази «З любов’ю і вдячністю я пробачаю сам(а) себе і приймаю себе такою, 

яким(ою) я є. Я прошу пробачення у самого (ої) себе за свої думки і емоції по відношенню 

до себе. З любов’ю і вдячністю я пробачаю сама себе», досягаємо внутрішнього 

заспокоєння. 

Дуже ефективною для педагогічних працівників виявилась щоденна методика 

прощення себе. Оскільки щодня вихователь відчуває негативні емоції, думки, оцінки себе 

та інших, накопичує підсвідому агресію, дуже добре, якщо в кінці робочого дня він 

проговорить такі слова: «Я прощаю себе сьогодні за всі мої думки, емоції, дії, прояви і 

приймаю себе такою (таким), якою (який) я стаю у процесі роботи над собою. Я з 

любов’ю і вдячністю відпускаю всі негативні думки, емоції, оцінки, дії по відношенню до 

себе і моїх партнерів по життю (колег, дітей та їх батьків). Я люблю і схвалюю себе». 

Бажано багаторазово повторювати ці слова до відчуття внутрішнього полегшення, 

покращення самопочуття. 

Аналогічно може бути використана методика прощення інших людей (дітей, колег, 

батьків). Така методика може стосуватись цілого колективу або конкретної людини. 



Методика прощення інших людей. І частина. Говоримо або пишемо такі слова: «З 

любов’ю і вдячністю я пробачаю…(назвати ім’я або всіх своїх вихованців чи колег) і 

приймаю її (їх) таким(и) , якими вони є. Я прошу пробачення у партнерів по життю 

(назвати ім’я) за мої думки і емоції по відношенню до них». Після очистки «мислеформи 

образи» на конкретну людину або людей, переходимо до ІІ частини методики прощення. 

ІІ частина. «З любов’ю і вдячністю … (назвати ім’я) пробачає мене». 

Таким чином ми змінюємо свою ментальну модель й створюємо основу для покращення 

взаємин із іншими людьми. 

Подібною є методика прощення групи: І частина. «Я прошу пробачення у всіх 

дітей моєї групи за всі свої думки, емоції, дії по відношенню до кожного із них. З любов’ю 

і вдячністю я пробачаю себе і всіх дітей моєї групи». 

Ця частина прощення читається багаторазово на одинці з собою, до відчуття полегшення 

на душі і появи задоволення від процесу читання. Ці ознаки свідчать, що негатив, який 

вчитель свідомо чи підсвідомо посилав своїм вихованцям, знято на емоційному та 

ментальному рівнях. 

ІІ частина методики передбачає зняття негативу, який у відповідь посилали діти 

вихователю. Допомагають у цьому такі слова: «З любов’ю і вдячністю всі мої вихованці 

пробачають мене». Ці слова бажано повторювати до відчуття полегшення, «потепління» 

на душі. Ознакою цього є що слова промовляються без внутрішнього супротиву [7]. 

6. Ментальні налаштування – різновид афірмацій за допомогою яких 

відбувається перехід із одного емоційно-душевного стану в інший (більш високого 

енергетично-вібраційного плану). Використовуючи цей вид ментальних практик, 

вихователь здійснює кількаразове повторення мислеформи налаштовуючись на певну 

хвилю. При цьому важливо прислухатися до своїх відчуттів (приймається налаштування 

чи ні, актуальне – ні, приємне чи не викликає особливих почуттів). 

Обирати налаштування необхідно на раціональному рівні. Наприклад, за 

допомогою запитання «Що мені зараз необхідно?». Потім «додаємо» інтуїцію й 

аналізуємо свої відчуття. Якщо ментальне налаштування підібране вірно, воно допомагає 

покращити самопочуття і настрій, успішніше вирішувати професійні задачі, спокійніше 

реагувати на певні події, ефективніше діяти. 

Також, ментальне налаштування може бути спрямовано на зцілення, оздоровлення, 

відновлення, очищення, наповнення. Спочатку відбувається звільнення від негативних 

ознак (думок, емоцій, станів), а потім наповнення себе позитивними мислеформами та 

енергіями. Ментальне налаштування бажано реалізовувати через усі репрезентативні 

системи людини (аудіальну, візуальну та кінестетичну). 

Наприклад, можна написати ментальне налаштування, яке виявилося дієвим. При 

цьому, якщо ми пишемо своєю ведучою рукою, ми звертаємось до своєї свідомості, а 

якщо протилежною – до підсвідомості. Така практика найбільш ефективна, якщо ми 

пишемо текст ментального налаштування тією рукою, якою, не користуємось. Дієве 

ментальне налаштування можна прописувати 3-5-7 разів (в залежності від складності і 

глибини проблеми) 

Пропонуємо приклади ментальних налаштувань, які можуть бути використані у 

процесі професійного саморозвитку вихователя дошкільного навчального закладу: 

  Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі щастя і любові. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі позитивного світосприйняття. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі гармонії та любові. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі самопрощення і самоприйняття. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі самоприйняття й схвалення. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі власних позитивних гармонійних вібрацій. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі зцілення (відновлення, оздоровлення) від 

депресії (тощо). 



 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі підсилення енергій психічного, духовного, 

душевного та фізичного здоров’я. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі відновлення своєї внутрішньої сили. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі саморозвитку і самовдосконалення. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі розуміння і прийняття себе та інших людей. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі развитку своїх здібностей. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі гармонізації взаємовідносин із людьми, що 

оточують мене. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі любові до себе, світу і всього Всесвіту. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі прекрасного самопочуття. 

 Я налаштовуюсь і знаходжусь на хвилі емоційної рівноваги. 

Такі ментальні налаштування корисно застосовувати у процесі ходьби. Поєднання 

ходьби і багато чисельних повторень наведених вище мислеформ дає позитивні 

результати. Оскільки розум контролює процес ходьби, людині легше зупиняти власні 

негативні прояви (думки, емоції) й трансформовувати їх у позитивні. 
7. Дихальні вправи у поєднанні із візуалізацією – це різновид ментальльних 

практик, під час яких ритмічне дихання поєднується із створенням в уяві візуального 

ряду, який сприяє позитивній зміні існуючих ментальних моделей людини. 

Під час ритмічного дихання, розум зосереджується на диханні людини. Олена 

Коробейнікова пропонує використовувати такі ритми дихання: 6-3-6 або 8-4-8. Вдох 

рахуємо до 6, після цього затримуємо дихання (рахуємо до 3), видих – рахуємо до 6, 

затримка дихання (рахуємо до 3) [3,69]. На початку оволодіння ритмічним диханням 

можна обмежуватись рахунком один-два. Після того як ритм дихання заданий можна 

виконувати візуалізації за методиками Олени Коробейнікової. Спочатку уявляємо білий 

екран, на ньому образ чогось негативного (страху, образи, невпевненості, втоми), який ми 

знищуємо візуально. Після цього знову з’являється білий екран. Далі на ньому ми бачимо 

позитивні образи (любові, спокою, впевненості, бадьорості тощо). Після цього візуально 

наповнюємо своє фізичне тіло позитивними енергіями тих образів, які у нас з’явились до 

тих пір, поки не з’являється відчуття  наповненості позитивом.   

8. Кількісно-якісне оновлення власної енергетики. Прикладом такої 

ментальної практики є експрес-методика свідомого управління власними мислеформами, 

спрямованими на звільнення від негативних й наповнення себе позитивними енергіями. 

При багаточисельному повторенні запропонованими нами або самостійно створеними 

твердженнями, які полягають у ментальному поєднанні процесів звільнення та 

наповнення. 
1) Я, силою своєї позитивно-спрямованої думки, звільняюсь від енергій, що 

викликають у мене, сум, пригнічення, депресію. Силою своєї думки я наповнюю 

себе енергією, яка дає відчуття життєрадісності та любові. 

2) Я, силою своєї позитивно-спрямованої, думки звільняюсь від енергій, що 

викликають у мене відчуття безвиході. Силою своєї думки я наповнюю себе 

енергією, що розкриває переді мною цінність мого життя і перспективи 

життєдіяльності. 

3) Я, силою своєї позитивно-спрямованої думки, звільняюсь від енергій, що 

викликають у мене тривогу і страх. Силою своєї думки я наповнюю себе енергією, 

яка дає мені відчуття спокою і  любові. 

4) Я, силою своєї позитивно-спрямованої думки, звільняюсь від енергій, що 

викликають у мене неприйняття і негативні оцінки себе та інших людей. Силою 

своєї думки я наповнюю себе енергіями схвалення і прийняття себе та інших. 

5) Я, силою своєї позитивно-спрямованої думки, звільняюсь від енергій, що 

викликають у мене страх перед майбутнім. Силою своєї думки я наповнюю себе 

енергіями, які дають відчуття впевненості й захищеності у сприятливому та 

корисному для мене теперішньому і майбутньому. 



9. Енергетичне відновлення за допомогою мислеформ можна здійснювати за 

допомогою ментальних установок, афірмацій, ментальних налаштувань, подяк, 

візуалізації, роботи із ментальними образами тощо. 

Так, якщо людині бракує любові можна використати таку ментальну установку: «Я 

знаходжусь у просторі любові, створеному моїми думками та емоціями, спрямованими на 

любов до себе, інших людей, свого оточення. Мій простір любові насичений енергією 

любові, яка наповнює і переповнює мене.  Я відчуваю радість, спокій, ніжну й 

всеохоплюючу любов до себе й інших людей.. Я наповнююсь енергією любові й творення. 

Я відчуваю радість, спокій й впевненість. Моя любов до себе живильна й всеохоплююча. 

Я розвиваю здатність постійно й регулярно відновлювати і наповнюватися любов’ю». 

Під час роботи із ментальними практиками для професійного саморозвитку 

освітян, важливо пам’ятати, що їх використання має бути помірним (без фанатизму). 

Використання усвідомлено підібраних ментальних практик здійснюється лише до тих пір, 

поки є відчуття покращення самопочуття, емоційного стану, гармонізації стосунків тощо. 

Якщо з’являються ознаки ментального перенасичення, необхідно зупинитись або перейти 

до інших ментальних практик. 

Ментальне перенасичення – це момент обмеження інформації (коли людина 

забуває слова, плутає їх, втрачає чіткість думки) у результаті надмірного повторення 

молитв, афірмацій, ментальных установок тощо.  
Отже, використання ментальних практик з метою професійного саморозвитку 

вихователів дошкільних навчальних закладів – один із ефективних способів оптимізації їх 

професійних ментальних моделей. Оновлення і трансформація певних ментальних 

моделей дозволяє здійснювати профілактику ускладнень в процесі професійної діяльності 

педагога, сприяє його професійному зростанню і розвитку, самовдосконаленню, 

покращенню соціально-психологічного мікроклімату у дошкільному навчальному закладі. 
Професійний саморозвиток вихователів дошкільних навчальних закладів є 

важливою складовою професійної компетентності педагога. Дослідження ефективності 

роботи із ментальними практиками у процесі професійного саморозвитку дають підстави 

стверджувати, що оновлення ментальних моделей вихователя, дозволяє забезпечувати 

його емоційну рівновагу і стабільність, знаходження  у гармонії із собою, світом та 

іншими людьми, ефективну життєдіяльність. 
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