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Консультативна група кафедри 

психології Державного 

торговельно-економічного університету 

(КНТЕУ - ДТЕУ)

Консультативна група з надання

психологічної допомоги та оперативного

психологічного консультування утворена з

метою реагування на запит науково-

педагогічних працівників, студентства,

членів їхніх родин та пересічних громадян

України у наданні психологічної

підтримки та супроводу особистості в

умовах військової агресії з боку Російської

Федерації.
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І Частина: Уявлення про природу психіки та її індивідуальні відмінності. 

❖ Типологічні особливості переживання кризових ситуацій.

❖ Отримання ресурсних навичок з питань подолання паніки, депресії, втрати емоційно-вольової 

рівноваги тощо.

1.1. Як пережити гострі травматичні події: 

❖ Три найважливіші стреси: втрата близької людини; втрата майна; втрата соціальної 

ідентичності;

❖ Як допомогти людині під час переживання гострого горя втрати;

❖ Як ужитися з великою кількістю людей; 

❖ Як не втратити ресурс самозбереження;

❖ Психологічна допомога різним та підтримка різним категоріям населення (діти, жінки, літні 

люди та ін.)

1.2. Техніки ефективного спілкування в екстремальних умовах:

❖ Психологічний вампіризм, або як захистити себе від токсичного спілкування;

❖ Перша психологічна допомога, хто її потребує, та як надавати; принципи першої 

психологічної допомоги;

❖ Ефективна комунікація в екстремальних умовах;

❖ Психологічні особливості спілкування з людьми різних вікових груп.

1.3. Демонстрація ресурсних технік набуття психологічної рівноваги 

ПЛАН РОБОТИ
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ІІ частина: Модифікований дебрифінг

Дебрифінг. Проходження фаз дебрифінгу:

Мета: зниження рівня емоційного сприйняття екстремальної ситуації; зменшення рівня

індивідуальної і групової психологічної напруги; регулювання морального і психологічного стану

учасників.

1. Вступна фаза, передбачає роз'яснення ведучим мети, завдань і правил; зняття тривоги в

учасників з приводу новизни та «незвичайності» процедури. (10 хв).

2. Фаза фактів

3. Фаза думок, емоцій та почуттів

4. Фаза симптомів

5. Фаза інформування

6. Фаза «закриття минулого» і «новий початок»

7. Фаза реадаптації сприяє обговоренню і плануванню майбутнього.

Брифінг: Відповіді на питання. Підсумкова рефлексія. Формування фокус – груп, що 

потребують індивідуального консультування (терапії). 

Час проведення – 90 хвилин



5

1. Усе пов'язано з усім - це твердження повторює відоме діалектичне

положення про загальний зв'язок речей і явищ.

2. Усе має кудись подітися - це неформальне перефразування

фундаментального фізичного закону збереження матерії.

3. Природа знає краще - це положення розпадається на дві відносно незалежні

тези: перша пов'язується з гаслом "назад до природи";

друга - із закликом до обережності у спілкуванні з нею.

4. Ніщо не дається задарма - цей екологічний закон нібито "об'єднує" три

попередні.

Практика показує, що всі проблеми людства укладаються в добре

відомі всім екологічні закони Баррі Коммонера. "Відомо, що сила

будь-якого закону - в тому, що ніхто не може безкарно його

порушувати".
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1. Руйнуйте все добре, що є в країні вашого супротивника;

2. Залучайте видатних діячів противника до злочинних підприємств;

3. Підривайте престиж керівництва противника і виставляйте його у 

потрібний момент на ганьбу громадськості;

4. Використовуйте з цією метою співпрацю з найпідлішими і 

мерзеннішими людьми;

5. Розпалюйте сварки та зіткнення серед громадян ворожої вам країни;

6. Підбурюйте молодь проти людей старшого віку;

7. Заважайте всіма засобами роботі уряду;

8. Перешкоджайте всіма способами нормальному постачанню ворожих військ та підтримці 

в них порядку;

9. Сковуйте волю воїнів противника піснями та музикою;

10. Робіть усе можливе, щоб знецінити традиції ваших ворогів і підірвати їхню віру у своїх 

богів;

11. Надсилайте жінок легкої поведінки для того, щоб доповнити справу розкладання;

12. Будьте щедрі на пропозиції та подарунки для купівлі інформації та спільників;

13. Взагалі не заощаджуйте ні на грошах, ні на обіцянках, тому що вони приносять чудові 

результати.
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«Війна – це не 

катастрофа, а виклик, 

відповіддю на який є 

координація 

комунікацій»
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Ми бачимо завершений наратив – заклик, дію, результат. А тепер уявіть: 

людина їде у машині, тобто рухається у певному ритмі, і весь час бачить ці 

білборди. Один, другий, третій. І на підсвідомому рівні вже формується ідея: 

«Україна – нацистська держава. Нам потрібні захисники. Захисники – це 

«міністерство оборони ДНР». Людина навіть не аналізує те, що вона бачить, 

а сприймає запропоновану історію як факт.



10

Пізнавальні процесиВідчуття

Сприйняття

Уява

Уявлення

Мислення

Мова

Увага

Пам'ять

П с и х і ч н і    п р о ц е с и

ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИЕМОЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
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До базових категорій психології стресостійкості  

можна віднести:

Психологічну проблему 

та 

Життєву ситуацію особистості.
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Неспецифічна реакція організму у відповідь на 

дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує 

норму; 

Стан напруги, який виникає у відповідь на 

екстремальні впливи, і супроводжується такими 

емоціями, як страх, тривога, роздратування, 

пригнічення тощо.  

Стрес – це:
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Стрес – це не те, що Ви відчуваєте, а те як ви до цього ставитеся.

Стрес – це сукупність усіх неспецифічних змін, що виникають в організмі

під впливом любих подразників, супроводжується перебудовою захисних

систем організму.

Таким чином, стрес – це нормальна реакція здорової людини, захисний

механізм біологічної системи.

Стрес – це неспецифічна реакція організму на будь який 

подразник. 

Ганс Сельє



Динаміка зміни резистентності організму при стресі 

Види стресу:

фізичний; емоційний; інтелектуальний; фізіологічний; професійний 
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ТОПОЛОГІЧНА МЕТАФОРА 

ПСИХІЧНОГО ПРОСТОРУ
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Так звані організмічні затори 

стосуються не тільки 

психіки, але й тіла!



❖ Бийся або біжи. Коли людям загрожує серйозна небезпека, вони реагують інстинктивно. Така реакція називається

«бийся або біжи».

РЕАКЦІЇ НА ГОСТРИЙ ТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС

ШОК - біологічна реакція, викликана зовнішніми подіями, через яку здатність реагувати паралізована або 

заморожена. Люди в такому стані можуть бути збентеженими, відчувати апатію або відчай. Іноді людина 

навіть не пам’ятає про кризову подію. Шок – перша реакція на кризову подію. У стані апатії, здійснюючи 

механічні дії, постраждалий ледь сприймає інформацію.

❖ Емоційні реакції. Спонтанна емоційна реакція найчастіше виявляється в недовірі до оточуючих або

заціпенінні, як у кошмарному сні. Людина може виглядати відстороненою від того, що відбувається, однак

відсутність реакції та відчуженість слід розглядати, як ознаки шокового стану. Іншими поширеними

шоковими реакціями є озлобленість, страх або горе.



ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ КРИЗОВОЇ ПОДІЇ

Навмисно або цього можна було запобігти (вбивство, тортури)
Ще важче змиритися 

із втратою

Діяльність людини (недолугі рішення командира, невиправданий ризик)
Гнів проти тих, хто 

несе відповідальність 

Природні чинники (хвороба, стихійні лиха) 
Гнів безпосередньо 

проти померлих 

У людини в кризовій ситуації можуть бути такі реакції на стрес: 

Апатія;

Ступор;

Рухове збудження; 

Агресія;

Страх;

Істерика; 

Нервове тремтіння;

Афект (неусвідомлені дії, 

анурез тощо).
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Поради, як допомогти літнім людям впоратися з тривогою під час війни

В умовах війни членам родини необхідно згуртуватися, щоб впоратися зі стресом і страхом.

Літні люди вразливіші до станів тривоги та страху. Постійний стрес негативно вливає не лише на їх психологічне, а 

фізичне здоров’я. Тому в умовах війни надзвичайно важливо приділити увагу своїм батькам, бабусям і дідусям. 

Порада №1. Підтримуйте постійний зв’язок.

Порада №2. Проговоріть план дій на випадок кризи й будьте готові до всього.

Порада №3. Не відмахуйтеся від прагнення літніх людей запастися продуктами.

Порада №4. Піклуйтеся про здоров’я літніх родичів.

Порада №5. Обговоріть, скільки, де саме та які новини дивитися та слухати.

Порада №6. Частіше обіймайте.

Порада №7. Заохочуйте до компанії та спілкування.

Порада №8. Не дискутуйте про політику.

Розлад у відносини дорослих дітей та батьків наразі особливо гостро вносить відсутність єдності в оцінці того, 

що відбувається. Не забувайте, що ви зараз чи не єдина опора та підтримка для своїх близьких. 

Зараз час єднання та допомоги. Відкладіть з’ясування світоглядних питань на потім.

«Не забувайте про літніх людей, які поруч з вами: сусіди, колеги, просто бабуся в магазині. Допомагайте 

самотнім стареньким, якщо маєте таку можливість. Не залишайтеся байдужими до інших у цей час».
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Декілька порад, котрі можуть 

стати у нагоді, якщо ви 

вагітні під час війни:
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❖ Перебування у максимально захищеному місці. Хтось має можливість виїхати у іншу місцевість, де

менше бомбардувань і немає ризику захоплення території окупантами. Хтось може вивчити можливості

найближчого сховища, оптимальний маршрут, як туди дістатися, а також заздалегідь потурбуватися про

все необхідне (ліки, вода, харчі, теплі речі).

❖ Зв'язок з лікарем і план транспортування до лікарні. Важливим є будь-який зв'язок з лікарем

(телефонний, месенджери, соціальні мережі), щоб мати можливість оперативного консультування та

моніторингу власного стану. А також для розуміння того, як діяти і що робити, якщо відбудуться різкі

зміни самопочуття і буде необхідна госпіталізація.

❖ Душевний спокій та емоційна рівновага. Під час вагітності кожна жінка ніби занурена в середину

себе, сконцентрована на собі та своїй майбутній дитині. Збереження майбутнього життя стає

найголовнішим приорітетом. Усе інше сприймається як другорядне й далеке. Під час війни важливо цей

стан свідомо підсилювати – робити перерви у військових новинах, не занурюватися в них повністю,

натомість читати корисні матеріали для вагітних і намагатися зберігати звичний режим життя.

❖ Група підтримки. Добре, якщо є спілкування з іншими вагітними жінками або мамами, які нещодавно

народили, з вашої місцевості або сусідніх містечок для самопідтримки та допомоги. Це може бути як

офлайн, так і онлайн спілкування. У таких групах усі на одній хвилі, в одній темі, тому вам буде про що

поговорити. Таке спілкування може бути корисним і в контексті отримання інформації, і в контексті

підтримки емоційної рівноваги.
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Сльози – це не означає, що ви вже не тримаєтесь. Це означає, що ви допомогли собі й

перестали витрачати сили на утримування напруги.

Сльози звільняють і знеболюють. Зі сльозами організм виділяє природний «опіум» для

полегшення болю.

Силою утримувати сльози – це боротись самому з собою. Можна навчитись цього не 

робити. І зберегти свої сили.

Заборона на сльози – це установка, яку можна змінити. Вона утворюється тоді, коли комусь

поряд було важко витримувати ваші сльози. І доводилось тримати їх в собі, щоб нікого не

бентежити.

Але це вже справа кожного – справиться зі своїми переживаннями поряд із людиною, яка має

право полегшити свій біль своїми слізьми.

ЧОМУ ПЛАКАТИ КОРИСНО?
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ПРАВИЛА, ЯКІ РОБЛЯТЬ ЖИТТЯ КОМФОРТНИМ У НОВОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1️. Турбота. Намагайтеся полегшити життя інших людей.

2️. Режим життя. Намагайтеся розробити режим, який би влаштовував кожного. Добре, коли всі живуть за спільним

узгодженим розкладом в унісон одне з одним.

3. Установіть правила спілкування. Це нормально! Поставити табу про розмови які виводять Вас за межі комфорту!

По можливості обмежити спілкування з токсичними людьми.

4. Узгодьте свій особистий простір. Важливо, щоб кожен мешканець мав свій власний, хоч і невеликий, особистий

простір: Це місце, де за необхідності можна побути на умовній самоті, коли є відчуття «не чую, не бачу, не розмовляю».

5. Робити те, що вмієш найкраще. Коли кожен пропонує співмешканцям свої послуги, вміння й здібності, робить те, у

чому він найкращий. Хтось готує їсти, хтось робить необхідні закупівлі, хтось прибирає, хтось доглядає і розважає дітей,

хтось не заважає!.

6. Пробачаємо одне одному недоліки. Всі ми недосконалі, у кожного є недоліки. Не чуємо і не бачимо слабкостей та

негативних рис. Натомість помічаємо все хороше, що є в людей поряд.

7. Піклуємося про власне здоров’я і ресурсів Вашого і Ваших близьких:

8. За будь-якої нагоди спимо; П’ємо воду. Їмо в задоволення. Їсти, а не заїдати стрес.

9. Рятують: гумором; обійми; щирі слова підтримки. Говоріть близьким «я тебе люблю» Такі слова допомагають

тримати сили!

10. Пам’ятаємо:  Кожна проблема – має вирішення; Кожне питання – має відповідь; Кожне життя – має сенс.
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ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ, ЯК РЕСУРС 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТРЕСУ: 

❖ Людина страждає не тільки від того, що відбувається, скільки від того,

як оцінює те, що з нею !

❖ Якщо твій світ руйнується – не панікуй. Краще подумай, що ти збудуєш

на цьому місці!

❖ Кожна людина щаслива на стільки, на скільки хоче бути щасливою!

❖ Якщо змінити слово «проблема», на слово «пригода», то життя стане

цікавішим!



СІМ ЗАВДАНЬ ЯСНОГО РОЗУМУ

«Правильні завдання для розуму - плекати здатності робити вибір, відмовлятися, прагнути,

відвертатися, готуватися, мати мету (сенс), погоджуватися (сприймати). Що може замутити розум,

заважати йому виконувати ці завдання? Нічого, тільки власні негідні рішення».

Епіктет, «Бесіди», 4.11.6-7

Пропонуємо розглянути детальніше кожне з цих завдань:

* Робити вибір означає думати і діяти правильно.

* Відмовлятися варто від спокус.

* Прагнути стати кращим.

* Відвертатися від негативу, поганих впливів, неправди.

* Готуватися  до майбутнього, до того, що може статися.

* Мати мету (сенс) - найголовніший для нас принцип і пріоритет. 

* Погоджуватися - це значить не плутати речі, які ми можемо контролювати, з тими, яких не

можемо (і бути готовими прийняти рішення та нести за них відповідальність).



Вегетативна 

частина нервової 

системи 
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ОРГАНИ ПУЛЬТИ
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Органи - мішені – органи, 

тканини яких мають клітинні 

рецептори до певних 

біологічно-активних речовин, 

при дії яких змінюється рівень 

метаболізму клітини  

Гормони – це біологічно 

активні речовини, які 

виробляються залозами 

внутрішньої секреції, вони 

виділяються в кров і діють на 

органи мішені, змінюючи їх 

рівень працездатності 

СТРЕС 
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МОДЕФІКОВАНИЙ ДЕБРИФІНГ 

1. Вступна фаза, передбачає роз'яснення ведучим мети, завдань і правил;

зняття тривоги в учасників з приводу новизни та «незвичайності»

процедури. (10 хв).

2. Фаза фактів

3. Фаза думок, емоцій та почуттів

4. Фаза симптомів

5. Фаза інформування

6. Фаза «закриття минулого» і «новий початок»

7. Фаза реадаптації сприяє обговоренню і плануванню майбутнього.



«Це Ваша дорога, і тільки Ваша. 

Інші можуть пройти її разом з 

Вами, але ніхто не зможе 

пройти її за Вас». 

(Джалаладдин Руми).
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Психологія – це та наука, - оцінку за яку 

Вам ставить не викладач, а саме життя!

Сергій Миронець 

ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ!

ВСЕ БУДЕ Україна!


