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МОДЕЛЬ BASIC PH У РОБОТІ ПСИХОЛОГА 

 

У житті кожної людини можуть трапитися стресогенні ситуації, які важко 

спрогнозувати: насильство, несправедливість, природні катаклізми, економічні та 

політичні кризи, пандемії, руйнування життєвих планів тощо. Ізраїльський психолог-

травматерапевт Mooli Lahad тривалий час досліджував способи поведінки людей у 

стресогенних ситуаціях. Він встановив, що у кожної людини є своя власна унікальна 

комбінація ресурсів боротьби з несприятливими обставинами. Такі висновки стали 

основою BASIC Ph Model. Ця модель ґрунтується на визнанні здатності особистості 

протистояти катастрофам, зберігати своє психічне здоров’я у будь-яких екстремальних 

ситуаціях.  

Модель містить шість основних параметрів, що складають ядро індивідуального 

стилю поведінки під час перебування у несприятливих обставинах (кожна літера в назві 

моделі BASIC Ph означає якийсь ресурс). 

1. Belief (віра): філософія життя, вірування та моральні цінності.  

Цей спосіб подолання кризи базується на вірі (в Бога, в людей, в диво чи в самого/саму 

себе, у свою місію). Це система переконань, цінностей та смислів,  потреба в 

самореалізації та самовираженні. Вірування можуть бути не тільки релігійні, але й 

політичні тощо.  Важливий сам факт наявності віри. 

2. Affect (афект): почуття, емоції.  

Афективна стратегія проявляється через емоції: плач, сміх, розмову з кимось про свої 

переживання. Цей спосіб подолання кризи вимагає, насамперед, виявлення різних 

почуттів та їх ідентифікацію. Далі слідує спроба висловити розпізнані почуття 

прийнятними для людини способами: словесно, письмово (в оповіданні чи в листі); без 

слів – в танці, малюнку, в музиці, в драмі. Можна записувати в щоденник свої почуття 

чи малювати їх.  

3. Social (соціум): приналежність, родина, друзі.  

Даному способу подолання кризи властиве прагнення до спілкування. Можна 

звертатися за підтримкою до сім'ї, друзів чи психологів. Можна допомагати іншим 

постраждалим, занурюватися у волонтерську роботу. Тобто, важлива соціальна 

включеність: прагнення бути серед людей, почувати себе частиною системи, організації 

і т.п. Отримати від інших людей підтвердження, що ти живий/жива, чимось 

корисний/корисна, можеш на щось впливати. 

4. Imagination (уява): творчість, гра уяви, інтуїція.  

Цей спосіб подолання кризи базується на творчих здібностях. Завдяки уяві можна 

мріяти, імпровізувати, уявляти собі майбутнє, розвивати інтуїцію, змінюватися, шукати 

розраду у світі гри та фантазії. Практикувати рукоділля, гончарство тощо. Фантазія 

допомагає відволіктися від жорстокої реальності, проявити почуття гумору; знайти 

креативне рішення актуальних проблем. 



5. Cognition (когніція): знання, логіка, реальність, думки.  

Спосіб подолання кризи через актуалізацію ментальних здібностей, вміння логічно та 

критично мислити, оцінювати ситуацію, пізнавати нові ідеї, планувати, навчатися, 

збирати інформацію, аналізувати проблеми та раціонально вирішувати їх. Когнітивна 

стратегія передбачає аналітичну роботу, складання списків чи планів. 

6. Physiology (фізіологія): фізична, чуттєва модальність та діяльність.  

Спосіб подолання кризи через концентрацію на фізичній діяльності тіла. Цей спосіб 

пов'язаний зі здатністю відчувати себе завдяки органам чуття. Передбачає фізичну 

активність: спорт, фізична праця, медитація, прогулянки на природі, походи в гори і т.д. 

Також, отримання задоволення (релаксу) через їжу. 

Під час процесу валідізації даної концепції було виявлено, що люди в кризових 

ситуаціях використовують більше, ніж одну стратегію одночасно. 

Стресові ситуації є викликом для кожної людини. Якщо стрес дуже сильний 

(особиста оцінка) або тривалий, то ресурси вичерпуються. Якщо в умовах кризи індивід 

використовує лише одну стратегію, вона, зрештою, стає неефективною. Психологу в 

роботі з такими клієнтами варто зосередитись на активації їх ресурсів. При кризовому 

втручанні терапевт буде використовувати стратегії, які він визнав активними на основі 

моделі BASIC Ph. У короткотерміновій психотерапії терапевт має зосередити увагу на 

менш звичних стратегіях, заохотити клієнта розширити репертуар стратегій.  

Існує три способи роботи з моделлю BASIC Ph. По-перше, це клінічний 

психолінгвістичний аналіз розповідей клієнта. Другий спосіб - створення історії в шести 

частинах [1]. Третій - метрична оцінка BASIC Ph за допомогою Q-сортування тверджень 

за 5-бальною шкалою Лiкерта [2].  

Отже, потенціал для подолання стресогенних ситуацій є у всіх. Комбінація шести 

параметрів моделі BASIC Ph становить індивідуальний стиль боротьби з 

несприятливими обставинами. Потенційно кожна людина володіє кожною зі згаданих 

вище стратегій з раннього дитинства і протягом усього свого життя. У кожного/кожної 

є свої «звичні» методи подолання кризи, тому переважає, зазвичай, один з них або 

комбінація кількох. 

Модель BASIC Ph допомагає швидко оцінити існуючі стратегії подолання кризи 

та поточний емоційний стан клієнта. Допомагає визначити, чи досить кризового 

втручання, чи необхідна короткострокова терапія. 

Модель BASIC Ph дає можливість зрозуміти, що стрес можна долати різними 

способами. Також демонструє, що всі люди долають стрес по-різному. Саме тому немає 

універсальних способів долання стресу, не може бути і універсальних порад щодо 

поведінки в стресових ситуаціях. 
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