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Основний матеріал. Наукове дослідження феномену усвідомлення в 

контексті клінічної та психотерапевтичної практики розпочалось у 1980 роках та 

швидко оформилося як окремий напрям дослідження на перетині психології, 

буддійської філософії  та нейронауки (Kabat-Zinn, 1990). 

Термін «майндфулнес» (mindfulness) в перекладі з англійської означає 

«повна свідомість», «уважність», «зосередженість» (Христук, 2018). 

В Україні у дослідженнях Б. Ткача була розроблена та апробована програма 

з використанням елементів майндфулнес, яка була рекомендована для подолання 

психологічних наслідків під час пандемії COVID-19 (Ткач, 2018). У дослідженнях 

Луньова В. Є. були виявлені нейропсихологічні компоненти переживання 

травматичного досвіду (Луньов & Беспека , 2020).  

Ефективність підходу майндфулнесу дослідники пов'язують з тим, що під 

час медитації спостерігається підвищення активності та розвиток нових 

нейронних зв'язків у медіальній частині префронтальній кори головного мозку, 

яка функціонально пов’язана з регуляцією емоцій, плануванням, емпатією, 

інсайдом та ін (Siegel, 2007). 

З певним часом до структури майндфулнес додалися п'ять наступних складових:  

1. Принцип неосуду, який реалізується у доброзичливому ставленні до 

внутрішнього досвіду;  

2. Принцип нереактивністі, тобто вміння не реагувати відразу і не 

занурюватися у свої думки, а дозволити їм бути та не впливати, тобто 

проходити повз;  

3. Принцип усвідомленісті дій, тобто діяти, концентруючи увагу на моменті 

«тут і зараз»;  

4. Принцип спостереження за собою, що є здатністю помічати свій зовнішній 

і внутрішній досвід;  

5. Принцип вербалізації власних внутрішні відчуттів (Baer, Smith, & Hopkins, 

2006); 

Практичні дослідження у застосуванні майндфулнес періодично  

проводяться саме в країнах, які тривалий час перебувають у військовому стані. 

Проведені дослідження в базі лікарні «Shahid Rajaee Hospital» в Ірані  на вибірці 

28 чоловік, підкреслили важливі компоненти майндфулнес, які на  думку 

дослідників суттєво покращують психічний стан постраждалих від військових 



дій: 1)Досвід переживання прийняття свої емоцій та не засудження себе: 2) Це 

покращення регуляції сильних почуттів несправедливості та гніву 3) 

Переживання досвіду турботи про себе.      

 Автори дослідження також підкреслюють, що результат проходження 

програми майндфулнес, може стати прикладом до наслідування для інших, тобто 

розвивати культуру переживання негативних подій і піклування про себе та 

інших. (Esfandiar & Seyyed, 2014)       

 Серед останніх досліджень майндфулнес, можна привести дослідження 

проведені у Південній Кореї. Вони свідчать про суттєве зменшення переживання 

зневіри у солдатів під час переживання стресу, які пройшли курс з майндфулнес 

до безпосередніх подій. Дане дослідження доводить, закономірність між 

феноменом усвідомлення (уважності) та переживанням зневіри під час стресу або 

загрозливих для життя подій (Jang, Ha, & Jue, 2021).     

  Для того щоб зробити курс більш доступним для людей які можуть 

зіштовхнутися з кризовими подіями в світу, інструктор з майндфулнес Dave 

Potter розробив безкоштовну онлайн програму «Palouse Mindfulness» та 

керівництво до неї, на базі матеріалів та досліджень Джона Кабат-Зіна. Доступ до 

курсу за посиланням: https://palousemindfulness.com     

   Висновок: Майндфулнес-підхід зарекомендував себе, як один 

зі методів, щодо зменшення переживання стресу та збільшення адаптивності під 

час кризових подій, і в той же час підхід у психотерапії для роботи з симптомами 

переживання стресу. Незважаючи на його ефективність він не достатньо 

досліджений на теренах України, не с практичної, не с методичної сторони, що 

надає широке поле для досліджень. 
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