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СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

З особливим почуттям представляємо Вашій увазі перший випуск жур-
налу, котрий, впевнений, стане подією для всіх нас – спільноти фахівців з 
психічного здоров’я. 

Психологію вже давно звинувачують в ненауковості (протиставляючи 
доказовій медицині). Можна скільки завгодно сперечатися з такими дум-
ками,  а можливо, потрібно і задуматися. 

Ми вирішили зробити цей журнал не з кон’юнктурних міркувань. Хоча, 
безсумнівно, символічно, що перший випуск журналу побачив світ в уро-
чистостях подій, пов’язаних зі святкуванням 40 -річчя кафедри загальної 
та медичної психології НМУ імені О.О. Богомольця. 

Головна мета цього видання – побудувати цікаву та змістовну платфор-
му для діалогу про історію, сьогодення та майбутнє загальної і медичної 
психології. А, власне, предмет для розмови, погодьтесь, є. 

Прекрасно усвідомлюючи проблеми, якими живе галузь психічного 
здоров’я, впевнений, що тільки позитивний досвід може забезпечити 
ресурс та розвиток! Сторінки журналу будуть відображати наш спільний 
досвід, ми будемо разом шукати відповіді на непрості питання напов-
нення змістом психологічної освіти, консультування, психотерапевтичної 
практики та професійного статусу лікаря-психолога, психотерапевта, пси-
хіатра.

Щиро вдячний колегам за підтримку ідеї створення журналу. В процесі 
спільної підготовки першого випуску ми отримали новий і дуже цікавий 
досвід професійного співробітництва. 

Давайте, разом,  гортаючи ці сторінки, почуємо за ними наших колег, 
наших учнів і самих себе. 

З повагою, Михайло Матяш

Шановні читачі журналу!



8 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЖОВТЕНЬ  2018 р. № 1

Вступ. Стан здоров’я людини 
визначається за кількістю та силою 
існуючих адаптивних резервів. Пере-
живання людиною психотравмуючої 
події та її наслідків залежить від пси-
хофізіологічних особливостей осо-
бистості. [19] В основі психологічної 
травматизації лежить переживання 
людиною надмірно інтенсивного 
афективного досвіду, який перева-
жає можливості психічної перероб-
ки.  Особистість у дезадаптивному 
стані вирізняється специфічністю 
емоційних реакцій зі схильністю 
до фрустрації, напруженістю, триво-
гою. Особливо характерні підвищена 
реактивність із акцентом на самоза-
хист, схильність до самозвинувачень, 
пошук винного, в результаті чого під-
вищується ризик суїциду. [19]

Здебільшого психічні розлади ма-
ють поліетіологічну природу, тобто їх 
формують як внутрішні, так і зовнішні 
фактори. У формуванні стресових ре-
акцій та подальошого їх розвиткку, 
безумовно, відіграють роль біологіч-
но-конституційний тип особистості, 
і особистісний життєвий досвід, со-
ціальні фактори та етнокультуральні 
особливості індивіда. [19]

Характерною собливістю пси-
хологічної травматизації населення 
України останніх років є етапність, за 
якої психотравмуючий вплив подаль-

ших подій надбудовувався на попе-
редній. [27]

Події Євромайдану 2013-2014 р.р. 
стали першим етапом мобілізації 
психічних ресурсів для учасників та 
спостерігачів тих подій – відкритого 
масового вияву жорстокості, при-
ниження, насильства, поява перших 
загиблих.

Другий етап – анексія Криму. З’яв-
ляється нова група психотравмова-
них осіб – переселенці, які покинули 
усталене життя на півострові. За різ-
ними джерелами, таких від 17000 до 
20000 осіб. Трагізм ситуації полягає 
ще у тому, що багато родин вияви-
лися розірваними територіально та 
ідеологічно. Українське суспільство 
вперше за багато років опинилося у 
ситуації загрози порушення цілісності 
власної території, це підштовхнуло 
до усвідомлення реальності загрози, 
незахищеності та вразливості перед 
обличчям агресора. Ілюзія безпе-
ки була розвіяна неспроможностю 
збройних сил України завадити вій-
ськовій агресіі Росії в Україні. 

Збройний конфлікт на Сході Укра-
їни став третім етапом і поглибив 
травматизацію населення розпадом 
суспільного цілого на частини, краї-
ни – на незалежну Україну та тимча-
сово окуповані території, знецінення 
соціальної цілісності, спільності, уста-

лених моральних норм. Саме ці події 
сьогодні завдають найтяжчих уда-
рів у самі глибини соціального тіла 
та його надломленого ментального 
простору. [27]

Мета. Метою даного літератур-
ного огляду є висвітлення сучасного 
стану дослідження теми психоло-
гічної травми, отриманої протягом 
2014-1018 років в ході україно-росій-
ського конфлікту, та подібних подій 
у світі. Ми розглянемо передумови 
та причини її виникнення, соціальну 
ситуацію в Україні, на тлі якої відбу-
вається травматизація, механізми 
розвитку та трансформації травми, 
а також шляхи профілактики та те-
рапії. Для ефективної роботи з по-
страждалими в україно-російському 
конфлікті важливо розуміти, у яких 
соціальних умовах відбувається пси-
хологічна травматизація населення, 
аби в процесі подолання наслідків 
психотравми реанімувати усі залуче-
ні у патологічний процес сфери життя 
особистості.

Досліджуючи соціально-політичні 
умови, в яких відбувається психоло-
гічна травматизація населення Украї-
ни, варто зазначити і таке явище, як 
гібридна війна – яку розгорнула Росія 
на території України. [41]

Згідно Frank G. Hoffman, гібридна 
віна – це фізична, психологічна, кіне-

ПСИХІЧНА ТРАВМА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
(РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ)

Матяш М.М., Левчук О.О.
Національной медичний університет імені О.О. Богомольця

В статті висвітлені дослідження, що стосуються психологічної травми в період 
з 2014 по 2018 роки, як результат бойових дій на сході України і викликаних їми 
міграційних процесів. Дослідженні механізми розвитку та трансформація психо-
логічної травми, шляхи профілактики та терапії.

Ключові слова: психологічна травма, бойові дії, реабілітація, психотерапія.  
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тична та не кінетична конвергенція 
бойовиків та цивільних осіб, зброй-
них сил та суспільства, держави та 
недержавних діячів, а також їх воєн-
них дій. [38]

Гібридна війна спрямована пере-
дусім на населення, а не тільки на вла-
ду чи армію. Її інформаційні, соціаль-
но-психологічні, політичні та силові 
стратегії передбачають використан-
ня насамперед несилових засобів, 
які застосовувуються ще задовго до 
того, як «жертва» почне усвідомлю-
вати всі наслідки — суспільний спро-
тив, терористична, квазімілітарна та 
військова діяльність, руйнування та 
захоплення території, людські втра-
ти. [25]

Можна сказати, що гібринда 
війна – це сукупність ворожих дій 
(в яких безпосередньо воєнні дії 
складають лише невелику частку), 
спрямованих на те, щоб обманним 
шляхом підірвати стабільність, впли-
вати на суспільство та дестабілізува-
ти його, примушувати до чогось або 
зміщати суверенні уряди, порушити 
або змінити існуючий політичний 
лад. [41] Автори також зазначають, 
що, фіксуючи погляд на психологіч-
ному аспекті Російської агресії, варто 
звернути увагу і на те, що все більша 
частка у розгорнутих Росією воєнних 
діях тепер належить саме військовій 
агресії, і частка ця має тенденцію зро-
стати. [41]

Психологічний аспект гібридної 
війни має тим більший ефект, чим 
ослабленіша психіка цільової ауди-
торії. Населення України виснажене 
тривалими та кривавами конфлікта-
ми на власній території. Цим дуже 
легко користуються ті, кому вигідні 
ситуації конфлікту; маніпулюючи сві-
домістю постраждалого, вони отри-
мують можливість злочинно керува-
ти його руйнівним гнівом. [19]

За ступенем впливовості та рів-
нем охоплення аудиторії, до авангар-
ду в інформаційному протиборстві 
слід віднести засоби масової інфор-
мації (ЗМІ) і соціальні медіа. Як зазна-
чає автор статті «“Зелені чоловічки” 

інтернет-простору» О. Панфілов, дер-
жавна пропаганда стала активно ін-
тегруватися в інтернет-простір за фі-
нансової підтримки російської влади. 
Продовжують створюватися та функ-
ціонувати сайти з метою вливу на ін-
формаційий простір держав – «Укра-
їнська газета», «Україна.ру», ukr.ru. 
Формуються групи коментаторів, 
блогерів, журналістів, які, в разі необ-
хідності, залишають коментарі, вклю-
чаються у обговорення, створюють 
необхідний контент з метою просу-
вання потрібних ідей (наприклад, про 
Новоросію).

Стосовно друкованих видань, у 
2014 році видавництво «Ексмо» ви-
пустило серію книг, обєднаних темою 
антиукраїнської пропаганди. Варто 
зазначити, що така тенденція спосте-
рігалася ще з 2009 року, коли друком 
виходили сюжети про російсько-у-
країнську війну, втрату Україною не-
залежності. Зокрема, Г. Савицький у 
книзі «Поле бою – Україна. Зламаний 
тризуб», пише про «помаранчевих» 
нацистів, що розв’язали в Україні 
громадянську війну: «За допомогою 
«миротворчого контингенту» НАТО, 
під прикриттям американської авіа-
ції та бронетехніки західноукраїнські 
карателі … починають винищувати 
російськомовне населення, стираю-
чи з лиця землі цілі міста». Як бачимо, 
закладений у книгах дискурс цього 
року був актуалізований у загально-
російському маштабі і інтегрований 
в інформаційний простір України. [8]

Підвищена тривожність у суспіль-
стві надає чудове підгрунтя для ма-
ніпуляцій. В таких умовах зацікавле-
ні політичні сили можуть з легкістю 
поширювати пропагандистські ідеї, 
які, на відміну від піару, що базується 
на реальній події, являються апріорі 
відірваними від реального життя. В 
таких умовах, фактично, формуєть-
ся такий феномен, як «інформаційна 
контузія», коли перевантаженість ін-
формацією створює в індивіда ефект 
розгубленості та повного нерозуміння 
того, що відбувається, і, як наслідок, 
це веде до неспроможності критич-

ного осмислення повідомлень ЗМІ та 
ЗМК й неможливості прийняття адек-
ватних рішень чи висновків. [13]

Виділяють такі провідні техноло-
гії пропагандистської діяльності Мо-
скви у відношенні до України [21]:

1. Зрощення інформації про факт 
з емоційною оцінкою цього факту та 
представлення цієї оцінки як смисло-
вої суті наведеного факту. Здійсню-
ється шляхом створення усталених 
словосполучень, одна частина яких 
відображає реальну дійсність, а дру-
га – субєктивний емоційний відтінок.

2. Евфемізм як основний прийом 
нейтралізації негативного враження 
від руйнівних або злочинних дій. За-
стосовується для відображення ре-
альної історичної події з метою помя-
кшення її негативного смислу.

3. Надмірно широке значення 
слова, яке позбавляє його референ-
ціальності та перетворює на «семан-
тичний фантом». В риториці Москви: 
«свобода», «соціальна справедли-
вість» тощо.

4. Псевдоуточнююча конотація, 
яка зводить нанівець істинний смисл 
ідеологічного концепту. Введені в 
останнє десятиріччя В. Сурковим по-
няття «керована демократія», «суве-
ренна демократія».

5. «Логіка контрарності» як засіб 
«діалектичного» доведення через 
протилежність. Реалізується шляхом 
поєднання протилежностей в один 
смисловий посил, наприклад «війна 
за мир».

Одним з найочевидніших засобів 
російського впливу на свідостість та 
підсвідомість є створення так званих 
«слів-фантомів», що покликані збуди-
ти певну емоційну реакцію: «бандері-
вець» (він же «фашист», що формує 
фашистську організацію «Правий сек-
тор»), «укроп», «майдаун» тощо.

Як бачимо, слід російської про-
паганди простежується у всіх сфе-
рах мас-медіа, включаючи телера-
діомовлення, друковані видання, 
інтернет простір, кінематограф 
(найяскравіший приклад – кінофільм 
«Крим»). [31]
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Такий потужний потік спотворе-
ної інформації, що лише частково 
відображає реальність (від чого стає 
ще небезпечнішим, адже дезорієнтує 
людину поєднанням реальних фактів 
і брехні, які згодом стає все важче 
диференціювати одне від одного) – є 
невідємним компонентом розгорну-
тої Росією гібридної війни. Важливо 
розуміти усі аспекти такої інформа-
ційної агресії, адже лише так можна 
розробити ефективні індивідуальні 
та колективні заходи протидії росій-
ській пропаганді. [21]

Andrzej Krzak висловлює думку 
про те, що сьогоднішня гібридна 
війна Росії на території України має 
характер «тестової» війни, аби в 
майбутньому використати подібний 
підхід у інших, більш маштабних вій-
нах. [38]

Війна поглибила соціальний роз-
кол між тими, хто її пройшов і тими, 
хто спостерігав її з безпечної відстані, 
тими, хто втратиив близьких, домів-
ки, майно – і тими, кого це оминуло, 
між тими, хто все ще вірить у пози-
тивні зміни в політичному та соціаль-
ному житті Україні, і хто зневірився. 

У військовому конфлікті доко-
рінно змінюється сприйняття себе 
та інших в контексті воєнних дій. 
По-перше, поглиблюється розподіл 
на «своїх» та «чужих», коли «свої» 
ідеалізуються, а «чужі», на противагу, 
дегуманізуюсться, набувають мало 
не демонічних риС. Така тенденція 
проглядається на багатьох рівнях: ви-
гадування прізвисьок («укропи», «ко-
лоради»); група починає відчувати 
навіть збочене задоволення від пер-
спектив знищення ворога, оскільки 
це підкреслює «нашу» відмінність від 
«них». Образ ворога, що формується 
у таких обставинах, почасти має мало 
спільного з реальністю, підкреслює 
«особливість» одних, наголошуючи, 
що «ми» – зовсім інші. Отже вбивати 
«їх» не шкода, і знищення якомога 
більшої кількості ворогів сприйма-
ється швидше як тріумф, ніж як вбив-
ство. Таке близьке зіткнення з чужою 
смертю призводить до розвіювання 

власної підсвідомої віри у нескінчен-
ність свого існування – що призво-
дить до подальших глибоких змін в 
усвідомленні себе та інших. [27]

Громадяни, які не бажають бра-
ти участь у воєнних діях, жінки, діти, 
літні люди – переїжджають з окупо-
ваних територій в інші регіони, таким 
чином формуючи новий для України 
суспільний пласт – внутрішньо пере-
міщені особи. Питанням психо-соці-
альної адаптації таких людей до но-
вих умов життя не можна нехтувати. 
Станом на 13 червня 2016 року в Укра-
їні зареєстровано 1 783 900 внутріш-
ньо переміщених осіб або 1 444 165 
сімей з Донбасу і Криму. [5]

Виділяють наступні види адаптації 
переселенців:

1. Пристосування до нового соці-
ально-демографічного середовища. 
Одночасно втрачається значна части-
на старих соціальних зв’язків і вибу-
довуються нові контакти. 

2. Переселення у населенний 
пункт з іншим соціально-економіч-
ним статусом. Найвідчутніша зміна 
середовища проживання – для пере-
селенців з міст до сел та навпаки. Від-
мінність у темпі життя може усклад-
нювати процес адаптації.

3. Біологічне або медико-біоло-
гічне пристосування. Виникає, коли 
людина переміщується у регіон з ін-
шими природними умовами: акліма-
тизація, природня імунізація. [29]

Процес адаптації внутрішньо пе-
реміщених осіб складний наступни-
ми моментами:

1. Переселенці перебувають у по-
стійному стресі через тугу за домів-
кою, родичами, друзями, що залиши-
лися в зоні АТО. Часом навіть інстинкт 
самозбереження не є перешкодою, 
аби повернутися в зону бойових дій. 

2. Слабка опора на сьогодення, 
незрозумілі перспективи.

3. Висока емоційна вразливість.
4. Конфронтація переселенця і 

корінного мешканця. Відчуття себе 
як «чужака».

5. Соціалізація ускладнюється 
тим, що у спілкуванні з іншими людь-

ми переселенці переважно фіксують-
ся на темі розпачу, страждання. [11]

Говорячи про психосоціальну 
адаптацію дітей-переселенців, варто 
розуміти які захисні чинники можуть 
пом’якшити стрес та позитивно впли-
нути на процес освоєння. 

М. Евуем виділяє наступні захисні 
чинники: 

1) Конструктивні механізми, які 
присутні в самій дитині та які допома-
гають самотужки справлятися з пев-
ним стресовим навантаженням – як 
вроджені, так і набуті. 

2) Фізична та моральна підтримка 
дорослими.

3) Спілкування з однолітками, по-
будоване на принципах рівності

4) Формування традицій, встанов-
лення розпорядку – як інструмент 
створення в дитині відчуття стабіль-
ності та можливих перспектив.

5) Фізична та емоційна безпека. [4]
Високу ефективність у сприянні 

адаптації дитини-переселенця демон-
струє казкотерапія. Досвід героїв лі-
кувальних психотерапевтичних казок 
допомагає завдяки казковій метафорі 
впливати на підсвідомість дитини. Це 
дає можливість дитині з більшою лег-
кістю прийняти ситуацію, знаходити 
ресурси та формувати конструктивні 
копінг-стратегії. Казкотерапія сприяє 
пошуку нових смислів і посттравма-
тичному зростанню особистості дити-
ни. Казкотерапія є методом вибору, 
оскільки являє собою екологічну та 
ефективну методику діагностики та лі-
кування дітей після кризових подій не 
залежно від їхнього віку. [7]

Найважливішими факторами 
успішної соціо-психологічної реабі-
літації є лігнвістична свобода, валід-
на освіта, поле для самореалізації. 
У осіб, які не змогли пройти процес 
адаптації протягом 6 місяців, відзна-
чається поведінка, спрямована на 
уникнення невдач, превалювання 
песимістичних поглядів на майбутнє, 
спроби уникнути невдач у майбут-
ньому шляхом перекладання відпо-
відальності на інших, низький рівень 
психологічної стійкості. [40]
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Тривалість воєнних дій, зневіра 

людей у кінечність війни, психічна 
виснаженність, постійні звістки про 
нові жертви воєнного конфлікту – усі 
ці фактори сприяють виникненню 
психічної напруженності, тривоги, 
фрустрації та розвитку особистіс-
них, міжособистінсних конфліктів, 
депресивних станів, психопатизації 
особистості, а також росту психосо-
матичної та соматичної захворюва-
ності серед населення. [19] Це може 
призвести до явища так званої колек-
тивної травми.

Під колективною травмою розу-
міють деструктивні, дисфункціональ-
ні наслідки соціальних перетворень, 
які стосуються великих груп людей. 
Серед них, зокрема, війни, катастро-
фи, терористичні акти, інші події, 
пов’язані із загибеллю, втратою сво-
боди і т.п. Травматичний ефект від 
таких подій проявляється як на рівні 
індивідуальної психіки, так і на групо-
вому рівні. [27]

Соціально-психологічна ситуація 
в Україні призвела до зламу суспіль-
ної свідомості та змін життєвих орі-
єнтирів мільйонів людей. Психоемо-
ційне перенапруження та психічна 
дезадаптація, які виникли в останні 
роки, є по суті колективною травмою 
чи соціально-стресовими розладами 
(ССР), в МКХ-10 їх визначають як «Не-
вротичні, пов’язані зі стресом, та со-
матоформні розлади» (F40–F49). 
Розвиваються на фоні соціального 
стресу, в контексті загальногрупових 
психогеній, мають тенденцію до хро-
нізації, набувають форми невротич-
них розладів, розладів особистості та 
психосоматичних проявів. [19]

Встановлення діагнозу ССР базу-
ється на виявленні певних патологіч-
них змін суб’єктивних переживать: 
зміна суспільних відносин, системи 
уявлень, цінностей, життєвих планів. 
Також беруться до уваги клінічні про-
яви: вегетативні дисфункції, астенічні 
розлади, порушення нічного сну, низ-
ка інших нервотичних та психопатич-
них розладів. Патогномонічними для 
ССР є наступні особливості поведінки: 

загострення особистісних рис, паніч-
ні атаки, істероформні та депресивні 
реакції, порушення спілкування з ін-
шими людьми, антисоціальні дії. [19]

До основних варіантів ССР нале-
жать:

1. Психофізіологічні реакції, такі як 
емоційне напруження, декомпенса-
ція особистісних акцентуацій, вегета-
тивні дисфункції, інсомнія, гіпостенія 
або гіперстенія.

2. Неврози та домінування, до 
яких відносяться патохарактеро-
логічні розлади, депресію, тривож-
но-фобічні розлади, синестоіпо-
хондрію, психосоматичні розлади, 
алкоголізм, наркоманію.

3. Психогенні реакції та невротич-
ні розлади: неврастенія, астенія, істе-
рія, депресія.

4. Гостра афективно-шокова ре-
акція: затьмарення свідомості, ма-
рення, моторна збудливість або за-
гальмованість, псевдодеменція. [19]

При дії потужного психотравму-
ючого фактора у особистості форму-
ється невротична реакція, яка згодом 
формує ПТСР. [20] ПТСР – це віддале-
на затяжна реакція на стресову подію 
виключно загрозливого чи катастро-
фічного характеру, яка викликає за-
гальний дистрес практично у кожної 
людини. [19]

Якщо на етапі ПТСР людина не от-
римує каліфікованої допомоги, ПТСР 
трансформується у невротичний роз-
виток особистості. Поширеність ПТСР 
за різними джерелами становить від 
10% до 95% серед людей, які пережи-
ли стресові ситуації вісокої інтенсив-
ності. [20] Щонайменше 7% осіб (5% 
чоловіків, 10% жінок) матимуть ПТСР 
протягом життя. Серед них у 30% 
осіб, його перебіг матиме хронічний 
характер з можливою персистенцією 
симптомів протягом 10 років і біль-
ше. [27] За статистикою, яку зібрали 
наші американські колеги, від 20 до 
40 відсотків американських військо-
вих, що певернулися з зони бойових 
дій, мають психічні розлади різної ін-
тенсивності. ПТСР діагностовано у 19-
30% ветеранів В’єтнамської війни, 10% 

у ветеранів бойових дій у Перській 
затоці, 6-11% ветеранів Афганської вій-
ни та у 12-20% учасників війни в Іраку. 
Згідно останніх досліджень 53% вете-
ранів Іраку та Афгану мають психічні 
розлади, у 44% діагностовано ПТСР, 
31% повідомили, що мали думки про 
самогубство з моменту вступу до лав 
військових, а також 40% були знайомі 
принаймні з одним ветераном війни в 
Іраку або Афганстані, які вчинили са-
могубство. [46]

ПТСР характеризується переду-
сім нав’язливими яскравими спогада-
ми про травмуючу подію, що можуть 
переживатися людиною, як реальні 
(флешбеки), супроводжуються по-
тужними афективними реаціями. 
Події реального житя, які навіть від-
далено нагадують пережите під час 
травмуючої події, можуть ставати 
тригером до сильних емоційних ре-
акцій. Спостерігаються розлади сну, 
вегетативної регуляції, когнітивні 
порушення, депресивні та тривожні 
стани. Часто порушуються соціальні 
контакти. [20] Характерні скарги на 
складність і небажання виконувати 
обовязки на роботі, вдома, які до 
цього часу не викликали труднощів; 
бійці відчувають втому, важкість у 
тілі, тому часто уникають будь-якої 
роботи, навіть думок про неї. [3] Спо-
стерігається високий разик алкоголі-
зації та суїциду. У 15-22% осіб з ПТСР 
розвивається депресія. [20]

За провідним синдромом виділя-
ють ПТСР 4 видів: 

1. Астенічний тип ПТСР з превалю-
ванням симптоматики виснаження 
нервової системи з вегетативними, 
сенсомоторними та афективними 
дисфункціями, підвищеної втомлю-
ваності, млявості, зниження розумо-
вої діяльності.

2. Тривожно-фобічний тип ПТСР, 
для якого властиві високий рівень 
немотивованої тривоги з болісними 
переживаннями, які проявляються 
нападами, панічними атаками з ха-
рактером навязливості.

3. Істероформний тип ПТСР про-
являється переважно порушенням 
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вегетативних, сенсорних та мотор-
них функцій, селективною амнезією 
за типом «умовної приємності та ба-
жаності», підвищеною навіюваністю 
на фоні звуженої свідомості.

4. Депресивний тип ПТСР характе-
ризується невротичними розладами 
у вигляді неадекватної за силою та 
клінічними проявами депресії з вира-
женою загальмованістю та байдужі-
стю.

Ступінь вираженості соціальеої 
дезадаптації при ПТСР визначається 
ступенем вираженості тривожного, 
фобічно-істероформного та депре-
сивного синдромів. [19]

Особливості ПТСР, який можемо 
спостерігати сьогодні у постражда-
лих внаслідок воєнних дій на тери-
торіїї нашої держави, обєдналися у 
так званий український синдром. [20] 
Близький до нього за змістом і так 
званий «синдрому АТО», який поля-
гає в тому, що військовослужбовці 
Збройних Сил України захищають те-
риторіальну цілісність своєї держави і 
вимушені воювати з слов’янським на-
родом, з яким разом будували єдину 
державу, яку захищали від фашистів 
їх пращури. [4] Особливо характерні 
для української ситуації підвищена 
реактивність із акцентом на самоза-
хист, схильність до самозвинувачень, 
пошук винного, в результаті чого 
підвищується ризик суїциду. [19] По-
вернення військових до звичайно-
го – позавоєнного – життя часто стає 
викликом до людини, яка пережила 
весь жах війни, брала безпосередню 
участь у воєнних діях. Було прове-
дено дослідження на базі Луцького 
воєнного шпиталю, яке показало, 
що більшість госпіталізованих вій-
ськових схильні до супресії власного 
гніву, а ті, які схильні виражати свій 
гнів у зовнішнє середовище частіше 
реалізують свою злість у відповідь 
на чиюсь поведінку, яка, в їх очах, є 
недоречною. [43] Аналіз долаючої 
поведінки в контексті фрустраційних 
обставин у учасників АТО у 82 % ви-
падків була розцінена як неадаптив-
на. [15]

Маніфестація ПТСР в контексті 
українського сидрому відбуваєтся у 
таких варіантах:

1. Вторгнення (проникнення) пси-
хотравмуючої ситуації через особи-
стісну систему емоційно-конгітивних 
зв’язків, з характерними втратою ко-
лишніх інтересів та захоплень, навяз-
ливі спогади про обставини травми, 
відчуття неспроможності контролю-
вати свій стан, помітне зменшення 
позитивних емоційних переживань, 
відчуття незахищеності, тривож-
ність, депресивність, паніка, страхи.

2. Гіперактивація, тобто постійне 
повернення людини до переживань, 
повязаних з психотравмуючою си-
туацією на сході України, яка носила 
загрозливий характер протягом 6 мі-
сяців після травмуючої події. Для та-
кого варіанту ПТСР характерні навяз-
ливі спогади про пережите, фантазії, 
ремінесценції, що постійно повто-
рюються і викликають неприємні 
переживання; сни і начні кошмари, 
повязані із псхотравмуючою подією, 
флешбеки; спогади негативних емо-
ційних станів, спровокованих поді-
ями, асоційованими із обставинами 
травмуючої події.

3. Витіснення – стійке прагнення 
уникати всього, що навіть опосеред-
коваано може нагадувати травматич-
ні події. Такому варіанту ПТСР влас-
тиві прагнення уникати думок або 
ситуацій, які повертають спогадами 
у травму; нездатність відтворити у 
памяті важливі елементи травмуючої 
події; відчуття відчуженості, форму-
вання відсторонення від навколишн-
того світу; заціпеніння почуттів, емо-
ційна тупість. [20]

Досліджуючи психоемоційну сфе-
ру у постраждалих в ході подій, повя-
заних з АТО з ПТСР та ЗЧМТ в анам-
незі (частіше — контузії) відзначено 
такі психічні синдроми: астенічний 
— у 27 38,0%, тривожно-фобічний — 
у 26,8%, істероформний — у 11,3 та 
депресивний — у 23,9% хворих. Се-
ред переселенців із зони АТО із ПТСР 
виявлено такий розподіл психічних 
синдромів: астенічний — у 32,4%, три-

вожно-фобічний — у 29,7%, істеро-
формний — у 16,2%, депресивний — у 
21,6%. [20] На прикладі переселенців 
із Слов’янську було встановлено, що 
як жінкам, так і чоловікам власти-
ві такі прояви ПТСР як вторгнення, 
уникнення, перезбудження, провина 
та суіцидальність. Обидві статі де-
монстрували низький рівень суіци-
дальності та провини. Жінки набага-
то частіше демонстрували симптоми 
вторгнення (29.22%), перезбудження 
(24.37%), провини та суіцидальності 
(10.22%), симптоми уникнення (8.85%). 
Найчастішим симптомом серед чоло-
віків було уникнення. [45]

Значущість події для конкретної 
особистості є вирішальним момен-
том у виникненні ПТСР та розладів 
адаптації (РА).

Високу ефективеість у терапії 
ПТСР демонструють когнітивно-пове-
дінкова, психодинамічна терапія. Піс-
ля проходження психотерапії відпо-
відних напрямків, 35% пацієнтів (КБТ) 
та 45% (психодинамічний напрямок) 
переходять у ремісію. При подальшо-
му спостереженні показники ремісії 
становили 33% та 36% відповідно. [42]

Достатню ефективність показує 
психотерапія его-станів з відреа-
гуванням. Симптоми ПТСР та ГСР 
зменшуються вже після першого се-
ансу,такий ефект може тривати про-
тягом 4, 16, 18 тижнів. [34]

Клінічні прояви порушень психіч-
ного стану особистості, зумовлених 
дією соціального стресу, охоплені 
терміном РА. Цей стан розвивається 
у перший місяць після психотравмую-
чої події. [19]

Нові дослідження наголошують 
на роль дитячого травматичного 
досвіду у виникненні РА у дорос-
лому віці. Було виявлено, що пере-
важна більшість чоловіків солдатів 
із діагностованим РА зазнали в ди-
тинстві абюзивну або гіперопікаючу 
поведінку зі сторони батьків. Також 
було виявлено зв›язок між високою 
тривогою сепарації в дитячому віці 
та розвитком РА у військовослуж-
бовців. [44]
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За умови ліквідації стресового 

чинника та його наслідків, трива-
лість симптомів РА не перевищує 6 
місяців. Серед повнолітніх, через 5 
років після розвитку РА 71% не мають 
жодних симптомів перенесеного 
розладу, 8% мають транзиторні психі-
атричні проблеми, у 21% розвиваєть-
ся великий депресивний розлад або 
алкоголізм.

Після встановлення діагнозу РА 
суіцидальна поведінка розвиваєть-
ся переважно на кінець першого мі-
сяця, за діагностованої депресії це 
відбувається на третій місяць, після 
встановлення діагнозу межовий роз-
лад особистості – 30 міс., після діа-
гностування шизофренії – на 47 мі-
сяць. [44]

Статистика невтішна. За таких 
умов своєчасні діагностика та надан-
ня кваліфікаційної допомоги є першо-
черговим завданням у профілактиці 
суіциду на фоні РА.

Першою лінією допомоги для 
учасників бойових дій при діагносто-
ваному розладові адаптації є невід-
кладна психологічна доромога, пи-
хотер апія. Зменшення стресового 
чинника або його дії – пешочергове 
завдання психотерапії. Також дове-
дена ефективнысть КБТ в терапії РА 
в учасників бойових дій. [44]

За виявлення ознак розладу адап-
тації та бойового стресу, у крайнах 
НАТО прийнято використовувати 
сукупність захадів, поєднаних акро-
німом BICEPS, абревіатурою англій-
ських слів:

Brevity (стислість) – надання пер-
шої допомоги та період відпочинку 
не мають перевищувати 1-3 дні. 

Immediacy (невідкладність) — 
при виникненні симптомів надання 
допомоги має розпочатися якомога 
швидше.

Centrality або Contact. 
C e n t r a l i t y  ( ц е н т р а л і з о в а -

ність) – особи з реакцією бойового 
стресу мають знаходитися у спільноті 
інших військових для взаємної під-
тримки. 

Contact (контакт) – постражда-

новленні близьких стосунків, (далі 
у порядку зменшення вираженості) 
зниження працездатності, погіршення 
сну, роздратованість, проблеи з па-
мяттю, втрата минулих джерел задо-
волення. [45]

У 2016р. на базі Київської обласної 
клінічної лікарні та Українського дер-
жавного медико-соціального центру 
ветеранів війни було проведено до-
слідження психоемоційної сфери 108 
осіб – учасників бойових дій, свідків 
загибелі близьких, тих, що пережили 
фізичне насилля або погрози, виму-
шених переселенців – із діагносто-
ваними РА або ПТСР. Найпоширені-
шим порушенням емоційної сфери 
було зниження настрою. У жінок з 
РА та чоловіків з ПТСР найчастіше 
спостерігалися погіршення уваги та 
памяті, суїцидальні думки, підвищена 
втомлюваність, зниження яскравості 
емоційних переживань, енергетич-
ного потенціалу, фізичної активності. 
У чоловіків з РА та жінок з ПТСР пре-
валювали симптоми ангедонії, очі-
кування гіршого майутнього. В той 
самий час у жінок з РА та ПТСР були 
більше виражені порушення сну, ідеї 
самозвинувачення, зниження самоо-
цінки та впевненості в собі. Достовір-
них відмінностей між пацієнтами з РА 
та ПТСР за характеристиками рівня 
депресії та якості життя не виявле-
но. У всього континенту дослідення 
було виявлено тривожність серед-
нього ступеня тяжкості, при цьому 
показники особистісної тривожності 
у пацієнтів з ПТСР виявилися вищими, 
ніж у поцієнтів з РА. [19]

У більшості чоловіків з РА та ПТСР 
переважав астенічний синдром, з 
дещо меншою відсотковою част-
кою – тривожно-фобічний синдром, 
далі – депресивний та істероформ-
ний. Серед жінок з РА та ПТСР де-
пресивний синдром превалював над 
інстероформним. [19]

Статистика невтішна. За таких 
умов своєчасні діагностика РА та 
надання кваліфікаційної допомоги є 
першочерговим завданням у профі-
лактиці суіциду на фоні РА.

На сьогодні виділяють такі форми 
РА:

1. Аномічна. Для цієї форми влас-
тиві соціальне відчуження, апатія, 
прагнення до усамітнення. Клінічно 
проявляється астенічними, апатоабу-
лічними, тривожними, депресивними 
станами.

2. Дисоціальна. Властива пере-
важно особам з акцентуацією за 
збудливим та нестійким типом. Клі-
нічно переважають афективні розла-
ди, зниження контролю над власною 
поведінкою, нетерпимість до оточу-
ючих.

3. Магіфренічна. Відмінною ри-
сою цієї форми є розлад мислення у 
формі надцінних ідей містичного ір-
раціонального змісту.

Діагностичні критерії розладу 
адаптації (F43.2) за МКХ10:

1. Симптоми розвиваються протя-
гом 1 місяця після травмуючої події.

2. Афективні розлади, зміна на-
строю. Невротичні розлади, повязані 
зі стресом, соматоформні розлади.

Для РА властиві наступні прояви: 
розлади поведінки (агресивні, анти-
соціальні дії), змішані розлади емо-
цій та поведінки, депресивні реакції, 
змішані тривожно-депресивні реак-
ції. [19]

Серед переселенців зі Слов’янську 
більшу стійкість до виникнення РА де-
монструють чоловіки. Низький рівень 
РА діагносувався у чоловіків майже 
вдвічі частіше, ніж той аналогічний рі-
вень РА у жінок, середній ступінь вира-
женості РА у чоловіків спостерігався 
майже вдвічі рідше, ніж такий самий у 
жінок. Високий рівень РА був відсутній 
серед чоловіків, але діагностувався у 
3.3% жінок. У жінок превалювали роз-
лади сну, що супроводжувалися (від 
найвираженішого) почуттям провини, 
емоційним дискомфортом поруч з 
іншими людьми (у натовпі), пробле-
мами з памяттю, труднощами у вста-
новленні близьких стосунків, втрата 
можливості отримувати задоволення 
від речей, які раніше були джерелом 
радості. Серед чоловіків провідним 
проявом РА стали складнощі у вста-



14 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЖОВТЕНЬ  2018 р. № 1

труднощі у прийнятті рішень, 
почуття провини, уникання інших 
людей, зниження настрою, швидка 
зміна настрою, вибухи гніву, так 
званий «тисячемильний погляд» 
(застиглий в далечінь погляд), го‑
ловний біль, нудота, тремор. [33]

БССР описують так званим ст‑
ресовим континіумом:

1. Готовність: психоемоційна 
стійкість, готовність діяти, здат‑
ність мобілізуватися та фокусува‑
тися.

2. Реактивність: психоемоційна 
ослабленність, легка тривога, роз‑
дратування, сум, переміни у пове‑
дінці або фізичному стані.

3. Травмованість: викликані не‑
безпекою для життя зміни психо‑
емоційного стану, відчуття осла‑
бленості, загубленості, порушення 
довготриваої памяті, підвищена 
реактивність.

4. Хворобливість: стійка пси‑
хоемоційна симптоматика, яка 
купується лише за сторонньої до‑
помоги, тенденції до подальшого 
погіршення стану. [33]

Для описання можливих ресурсів, 
що можуть допомогти людині подо-
лати бойовий стрес використовують 
так звану багатовимірну модель 
психологічного виживання людини в 
умовах сильного стресу. Згідно цієї 
моделі, кожна людина володіє 6 ка-
налами для подолання кризової си-
туації:

1. Віра та цінності (вelief and 
values)

2. Емоції (аffect and emotion)
3. Соціалізація (social) 
4. Уява (іmagination)
5. Розсудливість (сognition and 

thought)
6. Фізична активність (рhysiology 

and activities) [32]
Провідною метою надання не-

відкладної психологічної допомоги 
бійцям у контексті купування бойо-
вого та службового стресу є якнайш-
видше повернення військового до 
бойових дій. [46] Успішне лікування 
БССР не запобігає в подальшому 

структивними, що сприяють збере-
женню організму та особистості або 
деструктивними, що руйнують орга-
нізм та психологічну цілісність. [2]

До факторів ризику виникнення 
БССР відносять: тривалість поточної 
участі у бойових діях більше 6 мі-
сяців, тривалість сну менше ніж 6-8 
годин на добу, бути безпосереднім 
свідком смерті (особливо, якщо заги-
нули мирні жителі), бути відповідаль-
ним за чиюсь смерть, перенесена 
ЧМТ в анамнезі, молодий вік та брак 
військового досвіду. При цьому бійці, 
які проявляють високий рівень лідер-
ських якостей, які мають доступ до 
психологічної допомоги, а також ті, 
які пройшли педедвоєнну підготов-
ку демонструють вищу психологічну 
стійкість. [37]

Чим старший військовослуж-
бовець, тим важче він переносить 
БСCР. Найефективніші адаптивні 
можливості демонструють бійці, що 
знаходяться в зоні бойових дій до 3 
міС. Перевищення цього терміну тяг-
не за собою виснаження психологіч-
них резервів та підвищену схильність 
до розвитку стресових розладів. Кри-
тичним рівнем для переживання бо-
йового стресу є межа в 24 міс., після 
чого відбуваються руйнівні процеси 
емоційного і професійного вигоран-
ня військовослужбовців, їх особистіс-
на деформація. [32]

Основні симптоми, характерні 
для БССР:

1. Болісні повторення – спогадів 
про психотравмуючу подію, нічних 
жахів, неприємних думок, ілюзій, 
флешбеків.

2. Уникнення думок, розмов, спо-
гадів, людей, локацій – що нагадують 
про психотравмуючу подію.

3. Симптоми збудження: труд-
нощі при засипанні, спалахт гніву, 
роздратованість, підвищена пиль-
ність. [2]

Серед інших провідних симптомів 
бойового та службового стресу 
відзначають: проблема концентра‑
ції уваги, погіршення памяті, зневі‑
ра, турбуючі спогади та нічні жахи, 

лого військового заохочують дума-
ти про себе не як про пацієнта, а як 
про бійця. За найменшої можливості 
йому нагадують, що побратими чека-
ють на його повернення.

Expectancy (очікування) —  вій-
ськовослужбовець має розуміти, що 
його стан – це нормальна реацкія на 
ненормальну ситуацію. Цей стан скін-
ченний, і незабаром військовий змо-
же повернутися до виконання своїх 
обовязків. Безпосередній командир 
має підбадьорювати військового, на-
гадувати йому, що бойові товариши 
чекають на його повернення, він їм 
потрібен. Після повернення до бойо-
вих дій з бійцем мають поводитися 
так, само, як і з будь-яким іншим сол-
датом. Численні дослідження показа-
ли, що якщо потерпілий лікується в 
якості пацієнта і його направляють в 
тил, то його симптоми тривають дов-
ше і він рідше повертається до вико-
нання службових обов’язків, або не 
повертається зовсім.

Proximity (наближеність) — точ-
ка, де надають психологічну допо-
могу, має знаходитися неподалік від 
театру бойових дій, аби не ізолювати 
постраждалого від інших бійців. Не 
бажано утримувати та надавати до-
помогу бійцеві у випадку бойового 
стрессу у шпиталях чи точках, де по-
міщені поранені. 

Simplicity (простота) – застосу-
вання простих і нетривалих заходів 
для відновлення фізичного та емоцій-
ного стану, повернення віри в себе. 
Не варто проводити тривалі сеанси 
психотерапії. [36]

Іншим поширеним явищем ос‑
танніх років у контексті бойових 
дій на Донбасі є бойові та служ‑
бові стресові рекції БССР (Combat 
Occupational Stress Reactions (COSR). 
Це очікувані, передбачувані інте‑
лектуальні, фізичні, емоційні та(а‑
бо) поведінкові реакції військовос‑
лужбовців – учасників військових 
операцій. Стресові реакції можуть 
бути як адаптивними, так і деза‑
даптивними. [35]

Таким чином, БССР бувають кон-
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військових, але і, в умовах тривалих 
бойових дій, швидко відновлюється 
їхня спроможність далі брати участь 
у військовій операції. [39]

Під час проходження реабілітації 
військові мали дотримуватися чітко-
го розпорядку дня. Перші три дні з 
ними працювали спеціалісти, керую-
чись принципом «BICEPS». Програма 
включала в себе заняття з управління 
гнівом, проживання горя, втрати, ко-
мунікацій та управління конфліктами, 
позитивного мислення, спрямова-
ного на вирішення проблем. Також 
мали місце лекції про тривожність, 
ПТСР, його прояви та способи подо-
лання, постановку цілей, підтриман-
ня стосунків з іншими людьми, багато 
уваги приділялося питанню релакса-
ції, гігієні сну. Одну годину на день за-
ймала власне ерготерапія. [35] 

БССР є одним з головних внутріш-
ніх бар’єрів на шляху до соціальної 
адаптації військових у громадян-
ському суспільстві. Повернення до 
мирного життя учасників АТО супро-
воджується стресами, пов’язаними 
з труднощами соціалізації. Військові 
важко йдуть на контакт, зрідка звер-
таються по психологічну допомогу. 
Соціальна активність в такі ситуації 
виступає психотерапевтичним фак-
тором, що послаблює дію психотрав-
муючої ситуації. Під час повернення 
до мирного життя у ветеранів бойо-
вих дій актуалізується низка потреб, 
що мають характерний для них край-
ній ступінь вираженості, як то бажан-
ня бути зрозумілим, такий зворотній 
зв’язок, який би підтверджував, що 
їхня участь у бойових діях морально 
виправдана та соціально корисна. В 
психологічній картині переживань 
військовослужбовців спостерігаєть-
ся висока потреба бути соціально 
визнаними. Вони прагнуть вступити 
у систему соціальних зв’язків із ви-
щим, ніж до війни, соціальним стату-
сом. [22]

Окрім описаних вище, виділяють 
наступні варіанти психогеній, повяза-
них с переживанням травматичного 
досвіду воєнних часів. 

коли рівень психофізіологічної актив-
ності бійця вищий за реальні стиму-
ли. Це досягається шляхом припинен-
ня фізичної активності, уповільнення, 
глибоким нечастим диханням, засто-
суванням технік «заземлення».

5. Зв’язок: забезпечення безу-
мовної підтримки постраждалому, 
запобігання його самоізоляції. Засто-
совується у випадку, коли боєць або 
члени його родини втрачають надію, 
віру та прагнення до комунікації з ін-
шими людьми. Досягається шляхом 
присутності поруч з постраждалим, 
висловлюванням інтересу (щирого) 
до його стану, життя, почуттів.

6. Компетенція: відновлення 
психоемоційної саморегуляції, змо-
ги далі функціонувати. Досягається 
шляхом менторства, аж поки рольові 
функції особи не поновляться.

7. Впевненість: відновлення віри 
в себе, самооцінки та впевненості в 
собі. [48]

Заходи, які варто проводити, в 
разі встановлення у військовослуж-
бовця бойового стресового розладу: 

Переконання – донесення до по-
страждалого, що його стан – це нор-
мальна реакція на ненормальні події.

Відпочинок – тимчасове усунення 
від виконання воєнних обовязків.

Задоволення тілесних потреб – у 
їжі, сні, воді, теплі.

Відновлення впевненості – надан-
ня змоги постраждалому виконувати 
максимум з того, що він може у сво-
му стані; контактувати з службовця-
ми зі свого підрозділу.

Повернення – до повноцінного 
виконання своїх обовязків, до під-
розділу. [47]

Як бачимо, провідним моментом 
у купуванні БССР є соціальні контакти 
та соціальна активність, які посла-
блюють дію психотравмуючої ситуа-
ції [2]

На прикладі реабілітації амери-
канського військового контенгенту в 
Іраку показана висока ефективність 
ерготерапії у наданні допомоги при 
БССР. Таким чином не лише покра-
щується фізичний та емоційний стан 

розвиткові ПТСР, але наявність БССР 
є предиктором для виникнення ПТСР 
в майбутньому. [37]

Серед учасників АТО 80% бійців 
отримала БССР, який в подальшо-
му трансформувався приблизно в 
25% ПТСР різного ступеня виражено-
сті. [5]

На сьогодні поширеною схемою 
надання першої психологічної до‑
помоги при бойовому та службо‑
вому стресі є так звана «стресова 
перша допомога» (“stress first aid.”). 
Схема Seven Cs of Stress First Aid (Сім 
«С» першої допомоги при стресі, в 
англомовному варіанті назва кожно-
го етапу починається на літеру «С») 
розроблена Marine Corps, Navy, та 
National Center for PTSD (USA), і на-
самперед була спрямована на допо-
могу бойовим підрозділам Navy and 
Marine Corps та їх родинам. Особли-
вістю моделі є тривалий супровід 
постраждалого, а не єдиноразова 
одномоментна допомога. Наразі 
нижчеописаний алгоритм психоло-
гічної допомоги використовується не 
тільки воєнно-морськими військами, 
але й сухопутними підрозділами.

1. Перевірка: метою цього епату є 
дослідження психоемоційного стану 
військового та наявності дезадаптив-
них проявів. Такий контроль необхід-
но проводити якомога частіше, щоб 
вчасно виявити декомпенсацію стану 
та розпочати заходи її корекції. Діа-
гностика проводиться шляхом свів-
бесіди.

2. Координація: при виявленні 
психоемоційних порушень у бійця, 
варто інформувати осіб, які можуть 
допомогти, а також керівництво; 
контролювати, що допомога була на-
дана, за необхідності зветратися по 
додаткову допомогу. 

3. Прикриття: поміщення по-
страждалої особи у безпечне місце, 
за необхідності – ізолювати від тих, 
кому вона може нанести шкоду. 

4. Спокій: відновлення нормаль-
ного ЧСС, зменшення емоційної на-
пруги, відновлення здатності фокусу-
вати увагу. Застосовується у випадку, 
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групи А і не менше 4 симптомів групи 
Б або дисоціативний ступор F44.2) 

До групи А відносятся критерії 
2, 3 і 4 генералізованого тривожно-
го розладу (F41.1). Генералізований 
тривожний розлад – тривога, яка є 
поширеною і стійкою, але не обмежу-
ється жодними середовищними 
обставинами або переважно викли-
каною якими-небудь особливими об-
ставинами (тобто вільно плаваючою, 
“нефіксованою” або “free-floating”). 
Домінуючі симптоми мінливі, але 
включають скарги на стійку нервоз-
ність, відчуття страху, м’язову на-
пругу, пітливість, відчуття безумства, 
тремтіння, запаморочення і відчуття 
дискомфорту в епігастральній ділян-
ці. Часто виражена боязнь нещасно-
го випадку або хвороби, які, на дум-
ку хворого, очікують його або його 
родичів найближчим часом. Включа-
ються: тривожні стани; тривожний 
невроз; тривожна реакція. [32]

Група Б включає наступні симпто-
ми: а) відхід від очікуваної соціальної 
взаємодії, б) звуження уваги, в) оче-
видна дезорієнтацію, г) гнів або вер-
бальна агресія, д) відчай чи безнадія, 
е) неадекватна чи безглузда гіпе-
рактивність, ж) неконтрольований, 
вкрай важкий (за мірками відповід-
них культуральних норм) сум; 4) за 
умови пом’якшення або усунення 
стресу симптоми починають редуку-
вати не раніше ніж через 8 годин, за 
умови збереження стресу – не рані-
ше ніж через 48 годин; 5) відсутність 
ознак будь-якого іншого психічного 
розладу, за винятком генералізова-
ного тривожного 78 (F41.1), епізод 
будь-якого попереднього психічного 
розладу завершений не менш, ніж за 
3 місяці до дії стресу [32]

Різниця між проявами ПТСР і ГСР 
полягає в наступному:

А. ГСР починається з перших хви-
лин отримання травми та триває не 
довше 4 тижнів. ПТСР починається 
через місяць після травматизації і 
може тривати більше півроку Н

Б. Наявність ГСР є тимчасовим 
зривом адаптаційних систем орга-

змішану, транзиторну, синдромально 
неокреслену картину і можуть вклю-
чати звуження свідомості, неповне 
орієнтування, тривогу, пригніченість, 
агресивність, гіперактивність, пору-
шення здатності адекватно реагува-
ти на зовнішні стимули і взаємодіяти 
з оточуючими. [32]

Виділяють наступні форми гострої 
реакції на стрес: гіперкінетична (ак-
тивно-оборонна), гіпокінетична (па-
сивно-оборонна) і деструктивна. Го-
стра реакція на стрес, як прояв БПТ, 
зустрічається досить часто у значної 
кількості учасників бойових дій та 
суттєво знижує боєздатність військо-
вих підрозділів, має для постражда-
лих патологічні наслідки та вимагає 
проведення профілактичних, ліку-
вальних та реабілітаційних меди-
ко-психологічних заходів. [32]

Прикладами негативного впливу 
стресогенних реакцій на здоров’я і 
боєздатність військ є статистичні по-
казники психогенних втрат. Так, під 
час Другої світової війни з 11 мільйо-
нів військовослужбовців армії США, 
які брали участь у бойових операці-
ях, 407 тиС. загинуло, а 504 тиС. виве-
дено зі строю та евакуйовані з діючо-
го складу армії як психогенні втрати. 
Психогенні втрати армії США під час 
Другої світової війни склали 17%.; під 
час війни в Кореї – 24,2%; у В’єтна-
мі – 30% психогенних втрат (психо-
генні втрати – військовослужбовці, 
які втратили на короткий або трива-
лий термін боєздатність внаслідок 
впливу бойових стрес-факторів).[32]

Гостра реакція на стрес (F43.0) 
діагностується за наступними крите-
ріями: 

1) Переживання важкого психіч-
ного або фізичного стресу.

2) Розвиток симптомів безпосе-
редньо після цього протягом години

3) Залежно від представленості 
наведених нижче двох груп симпто-
мів А і Б гостра реакція на стрес під-
розділяється на легку (F43.00, симп-
томи групи А), середньої тяжкості 
(F43.01, симптоми групи А і не менше 2 
симптомів з групи Б і важку (симптоми 

1. Реактивні психози виділяють 
гострі (від декількох хвилин до де-
кількох днів), підгострі і затяжні (6 і 
більше місяців). [32]

2. Гостра реакція на стрес 
(F43.0) – це транзиторний розлад 
значної тяжкості, який розвивається 
в особистості без видимого психічно-
го розладу у відповідь на надзвичай-
ний фізичний і психічний стрес, який 
проходить через кілька годин або 
днів. Гостра реакція на стрес буває: 
легкою (F43.00), помірною (F43.01) 
та важкою (F43.02). Симпоматика 
може бути такою: первинний стан 
приголомшення з ознаками звужен-
ня свідомості та уваги, дезорієнтація. 
Такий стан може трансформуватися 
у «відхід» з навкольшньої ситуації до 
стану дисоціативного ступору (F44.2) 
або ажитації. Зазвичай наявні окремі 
риси панічного розладу (тахікардія, 
надмірне потовиділення, почервонін-
ня). Симптоматика, як правило, про-
являється через кілька хвилин після 
дії стресового стимула і зникає через 
2-3 дні (часто через кілька годин). 
Може бути присутня амнезія (F44.0) 
часткова або повна на стресову по-
дію. Якщо вищевказана симптомати-
ка стійка, то діагностуються: гостра 
кризова реакція; гостра реакція на 
стрес; нервова демобілізація; кризо-
вий стан; психічний шок. [32]

Перебіг гострої реакції на стрес 
має етапність. Спочатку характерний 
стан розгубленості з дезорієнтаці-
єю, звуженням сприйняття і уваги. В 
подальшому розвивається тривога, 
паніка, вегетативно-соматичні симп-
томи, злість, відчай або ступор. У 
більшості випадків симптоматика 
майже зникає протягом кількох хви-
лин, її інтенсивність зменшується че-
рез 24-48 годин. Після реакції може 
зберігатися часткова або повна ам-
незія. Ця реакція є адаптаційною і за 
умови дії екстремальних факторів 
завжди стає надмірною, тому прояв-
ляється як адаптивними, так і пато-
логічними змінами. Патофізіологічні 
зміни носять динамічний характер, 
психопатологічні симптоми мають 
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являються в основному психогенно 
обумовленими емоційними і сомато-
вегетативними розладами. Характе-
ризуються: психогенним характером 
виникнення, особистісними особли-
востями, вегетативними та сома-
тичними розладами, прагненням до 
подолання хвороби, переробкою 
особистістю ситуації, що склалася, і 
виниклою хворобливою симптома-
тикою. Перехід на ідеаторний рівень, 
тобто поява оцінки хвороби та від-
повідної їй поведінки, свідчить про 
сформований невроз. При фобічно-
му неврозі характерно формування 
ритуалів, при істеричному невро-
зі – формування рентних установок, 
які часто недостатньо усвідомлю-
ються або витісняються. Ці клінічні 
особливості розглядаються як ме-
ханізми психологічного захисту. У 
вітчизняній психіатрії виділяють три 
основних неврози: неврастенію, істе-
ричний невроз, невроз нав’язливих 
станів. Останні двадцять років психі-
атри стали виділяти депресивний не-
вроз, або невротичну депресію. 

А. Неврастенія проявляється 
підвищеною збудливістю і дратівли-
вістю у поєднанні із швидкою стом-
люваністю, виснаженістю, а також 
дратівливою слабкістю, має 4 етапи 
розвитку: 1) короткочасні вегетатив-
ні реакції; 2) сенсомоторні розлади; 
3) афективні порушення; 4) ідеаторні 
розлади (складнощі в інтелектуаль-
ній діяльності). 

Б. Істеричний невроз характе-
ризується наступними симптомами: 
вегетативними, руховими, афектив-
ними, сенсорними. У постраждалого 
починають переважати яскраві об-
разні уявлення, люди стають вкрай 
навіюваними і самонавіюваними. На 
цьому фоні нерідко розвиваються по-
рушення свідомості. Для істеричного 
сутінкового затьмарення свідомості 
характерно не повне його виключен-
ня, а звуження з дезорієнтацією, об-
манами сприйняття. У поведінці лю-
дей завжди знаходить відображення 
конкретна психотравмуюча ситуація. 
У клінічній картині помітна демон-

4. Істеричні психози (псевдоде-
менція, пуерилізм) не знаходять ві-
дображення в МКХ-10, мають місце 
тільки істеричні сутінкові стани свідо-
мості (фуга, транс, ступор) і синдром 
Ганзера. Останнім часом істеричні 
психози представлені головним чи-
ном істеричним сутінковим затьма-
ренням свідомості і рідше – пуери-
лізмом, псевдодеменцією і т.д. При 
істеричному сутінковому затьма-
ренні свідомості в поведінці хворих 
завжди відображається конкретна 
психотравмуюча ситуація, що нерід-
ко супроводжується гучним демон-
стративним плачем, неадекватним 
сміхом. Можливі істеричні напади. 
Після закінчення гострого періоду 
може наступити короткочасна ейфо-
рія (хвилини, години). 

5. Психогенні депресії. Виразність 
депресивних переживань різна, діа-
пазон їх коливається від психологічно 
адекватних переживань втрати, що 
супроводжуються смутком і пригні-
ченістю, до вітальної глибокої туги з 
переживанням безвиході, непоправ-
ності втрати та ідеями самозвинува-
чення. Найбільш частою психічною 
травмою, що призводить до депресії, 
є ситуація емоційного позбавлення, 
тобто втрата близької людини, бойо-
вого товариша, командира. Залежно 
від закономірностей розвитку депре-
сивної симптоматики виділяють чи-
сту, або просту, депресію, істеричну 
і тривожну. Депресивна симптома-
тика виникає зазвичай через кілька 
днів після події. Вважається, що в ці 
дні відбувається внутрішня перероб-
ка, оцінка значимості втрати. Депре-
сія супроводжується вегетативними 
симптомами – розладами сну і апе-
титу, тахікардією, гіпергідрозом, гі-
пертензією. Можуть спостерігатися 
гіпнагогічні галюцинації, що відобра-
жають зміст психічної травми.

6. Неврози – зворотні погранич-
ні психічні розлади, зумовлені впли-
вом психотравмуючих чинників, що 
протікають з усвідомленням хворим 
факту своєї хвороби, без порушень 
відображення реального світу і про-

нізму, може не переходити у ПТСР. 
Виникнення ПТСР обумовлено пору-
шенням регуляції між симпатичною 
та парасимпатичною нервовими сис-
темами, що наявні до травми; психо-
логічною схильністю до сприйняття 
стресу як нестерпного відчуття.

В. ГСР може поєднуватись з реак-
цією гострого горя; у ГСР включають 
кризовий стан, гостру кризову реак-
цію, бойову втому та психічний шок. 
ПТСР виникає за наявності постійно-
го, постійно повторюваного пережи-
вання травматичної події; включаєть-
ся травматичний невроз. [12]

3. Афективно-шокові реакції (шо-
кові реакції, шокові неврози, емо-
ціогенні неврози) зазвичай прояв-
ляються реактивним ступором або 
реактивним руховим збудженням: 

А. Реактивний (психогенний) 
ступор, що виражається у знеру-
хомленості, що наступила раптово, 
незважаючи на смертельну небезпе-
ку, людина не рухається з місця, не 
може зробити жодного руху, не в си-
лах вимовити ані слова. Після виходу 
з такого ступору людина, як правило, 
не пам’ятає всього, що відбувалося. 
Реактивний ступор триває недовго 
(хвилини, години) і часто перехо-
дить в інший тип психогенної реак-
ції, зазвичай депресію. При шоковій 
реакції може анступати так званий 
емоційний параліч, коли всі почуття 
на якийсь момент наче атрофуються, 
людина байдужіє і емоційно не ре-
агує на події. В той же час розумові 
здібності майже повністю зберіга-
ються, людина все бачить, попри не-
рідко смертельну небезпеку, за всім 
спостерігає як би з боку. 

Б. Реактивне психогенне збу-
дження – характеризується хаотич-
ним, безглуздим руховим збуджен-
ням, що настає раптово. Людина 
кидається, робить масу непотрібних 
рухів, безцільно розмахує руками, 
кричить, благає про допомогу, не по-
мічаючи часом при цьому реальних 
шляхів до порятунку. Іноді раптово 
кидається кудись бігти без жодної 
мети (фугіформна реакція).
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До основних етапів реабілітацій-
них заходів відносяться:

1. Превентивна реабілітація. Про-
водиться на етапі підготовки бійця до 
від’їзду до зони бойових дій.

2. Медико-психологічна робота, 
яка проводиться з бійцем безпосе-
редньо під час військових дій.

3. Медико-психологічні заходи, 
які проводяться з комбатантом поза 
зони бойових дій – під час доукомп-
лектації, під час відпочинку, віднов-
лення бойової готовності.

4. Медико-психологічна реабі-
літація (МПР) в цивільних лікуваль-
но-профілактичних закладах, госпіта-
лях ветеранів війни.

5. МПР у відділеннях медико-пси-
хологічної реабілітації медичних цен-
трів МО України.

Критерії ефективності проведен-
ня психопрофілактичних заходів у 
бійців з донозологічними психічними 
порушеннями:

1. Зникнення патопсихологічних 
симптомів.

2. Нормалізвція суб’єктивної оцін-
ки свого стану.

3. Позитива динаміка соціаль-
но-психологічних показників. [18]

Не можна оминути увагою про-
блему зловживання речовинами, що 
змінють свідомість, серед бійців та 
ветеранів. Вживання наркотичних 
речовин військовослужбовцями у 
бойовій обстановці пов’язане з реа-
лізацією потреби в адаптації до екс-
тремальних умов військової служби. 
Проведені в Чечні дослідження пока-
зали, що однією з основних причин 
наркоманії серед військових є праг-
нення бійців знизити рівень триво-
ги (52%). Друге місце серед мотивів 
вживання наркотичних речовин за 
ступенем вираженості посідає мотив 
гіперактивації (24%), за якого складні 
бойові умови змушують військовос-
лужбовців шукати додатковий при-
плив сил і енергії в наркотичних ре-
човинах. Третє місце посідає мотив 
«отримання задоволення» (20%). [24]

Для формування алкогольної за-
лежності на тлі ПТСР існує достатньо 

вкрай рідко. Вони характеризують-
ся вираженими порушеннями пси-
хічної діяльності, що позбавляють їх 
можливості правильно відображати 
те, що відбувається. Також має міс-
це повна втрата працездатності. Як 
правило, військовослужбовці з пси-
хічними розладами такого рівня от-
римують допомогу в спеціалізованих 
медичних установах психіатричного 
профілю. [14]

Серед учасників АТО найбіль-
шу питому вагу становлять хворі 
з невротичними, пов’язаними зі 
стресом і соматоформними розла-
дами, – 37,5%; друге місце посіли 
психічні та поведінкові розлади внас-
лідок вживання психоактивних речо-
вин (алкоголю) – 25,6%; третє – орга-
нічні, включно з симптоматичними, 
психічні розлади – 24,6%. [9]

Для діагностики психічних пору-
шень постраждалих в ході бойових 
дій прийнято використовувати на-
ступні методики (окрім стандартного 
клініко-патологічного обстеження): 
“Опитувальник для первинного скри-
нінгу посттравматичного стресово-
го розладу (ПТСР)” (Бреслау та ін., 
1999 р.); опитувальник респондента 
про стан здоров’я (PHQ-9) – шкала 
самооцінки депресії; опитувальник 
Міні-мульт; шкала оцінки впливу 
травматичної події (ШОВТП), шкала 
оцінки інтенсивності бойового дос-
віду (ШОБД), анкета “Стрес-факто-
ри”; шкала для клінічної діагности-
ки ПТСР (Clinicaladministered PTSD 
Scale – CAPS); стандартизований ба-
гатофакторний метод дослідження 
особистості (СБМДО); опитувальник 
травматичного стресу І.О.Котєньова, 
Міссісіпська шкала для оцінки пост-
травматичних реакцій (військовий 
варіант); опитувальник вираженості 
психопатологічної симптоматики 
(Simptom Check List-90-r-Revised, 
Scl-90-R), в адаптації Н.В. Тарабри-
ної. [16]

Важливим питанням залишається 
оптимізація системи медико-психоло-
гічної реабілітації комбатантів. Вона 
має бути послідовною і поетапною. 

стративність поведінки з плачем, без-
глуздим реготом, істероформними 
припадками. 

В. Невроз нав̕язливих станів (пси-
хастенія). Постраждалого пересліду-
ють нав’язливі страхи, уявлення, спо-
гади, сумніви, думки, ідеї. 

Г. Депресивний невроз (невротич-
на депресія) – легка форма депресії, 
яка супроводжується зниженням на-
строю, адинамією, вегетосоматич-
ними розладами, порушеннями сну, 
пслаксивістю, балакучістю, знижен-
ням ініціативності та ін.

Проведений аналіз психічних ста-
нів, які можуть спостерігатися у вій-
ськовослужбовців при бойовій пси-
хічній травмі, дозволяє представити 
їх у вигляді двох груп: з непсихотич-
ною симптоматикою і з психотични-
ми розладами. Такий підхід є най-
більш зручним і зрозумілим, оскільки 
спирається на можливі рівні пато-
логізації психіки. До непатологічних 
(фізіологічних) невротичних явищ 
відносяться реакції на бойовий стрес 
(адаптаційні реакції). Вони виявля-
ються в підвищеній емоційній напру-
женості і психомоторних змінах, ви-
кликаних страхом (нераціональність 
рухів, невпорядковане, безцільне 
метання, ступорозне знерухомлення, 
незв’язна мова). Серед вегетативних 
реакцій віділяють часте сечовипус-
кання, дисфункцію шлунка і кишків-
ника; нудоту, запаморочення, озно-
боподібний тремор; зміну пігментації 
шкірного покриву; відчуття нестачі 
повітря, відчуття задухи; відчуття 
сильної фізичної слабкості, жару або 
холоду та ін. Психогенні патологічні 
реакції проявляються в симптомах 
астенічного, депресивного, істерич-
ного та інших синдромів. Основним 
показником того, що спостережува-
на симптоматика відображає непси-
хотичний рівень травматизації вій-
ськовослужбовця, є збереження їм в 
достатній мірі критичної оцінки того, 
що відбувається і здатності до ціле-
спрямованої діяльності. [32]

Розлади психотичного рівня у 
військових підрозділах трапляються 
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не споживання алкоголю (сталий 
тип споживання), що несе з собою 
високий ризик майбутнього збит-
ку здоров›ю, який ще не привів до 
залежності; 16-19 балів – шкідлива 
форма споживання алкоголю, він 
завдає шкоди фізичному і психічному 
здоров›ю; стадія остаточного фор-
мування синдрому абстиненції (пох-
мілля); поява короткочасних запоїв 
з випаданням з нормального ходу 
життя) за шкалою AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test) у вете-
ранів АТО і цивільних осіб, постраж-
далих від «гібридної війни», може 
справляти парціальний адаптивний 
ефект щодо наслідків перенесеної 
психотравми (насамперед, щодо 
проявів обсесивності-компульсив-
ності). Однак питання про баланс 
позитивних та негативних наслідків 
навіть помірної алкоголізації залиша-
ється відкритим і потребує прояснен-
ня подальших досліджень. [23]

Серед учасників АТО, з низь-
ким рівнем вживання алкоголю ви-
явлено достовірно нижчі показники 
психопатологічної симптоматики 
за шкалами соматизації, ніж у бійців, 
що зловживали алкоголем. [1]

У колишніх комбатантів АТО ал-
коголізм характеризується високим 
темпом прогредієнтності та толерант-
ністю до алкоголю, швидким фор-
муванням змінених форм сп’яніння з 
експлозивністю і брутальністю, час-
тими алкогольними амнезіями, більш 
вираженими соціальними та соматич-
ними наслідками хвороби. Відомо, 
що ПТСР можуть викликати будь-які 
стресові фактори, не обов’язково 
екстремального характеру. У осіб, які 
страждають на ПТСР, у 2–3 рази часті-
ше зустрічаються різні форми залеж-
ності від ПАР, порівняно з цивільною 
популяцією. Майже у 75% ветеранів 
бойових дій з ПТСР впродовж життя 
відзначають симптоми, які дозволя-
ють діагностувати психічні та поведін-
кові розлади внаслідок вживання ал-
коголю. За результатами досліджень 
ряду авторів відомо, що у 62- 91% хво-
рих з ПТСР є діагностичні критерії хоча 

на період переживання травми, втра-
ти сім›ї та близького оточення. [26] 
Проблема вживання алкоголю ком-
батантами АТО коморбідна з пост-
травматичним стресовим розладом і 
є комплексною та визначає необхід-
ність подальшого її вивчення. [10]

На основі результатів обстеження 
учасників війни у В’єтнамі було описа-
но «хибне коло» взаємозв’язків ПТСР 
і алкогольної залежності (АЗ). Низку 
симптомів ПТСР таких, як хронічна 
тривога, неспокій, безсоння, страхіт-
ливі сновидіння – пацієнти усували 
за допомогою прийому алкоголю, 
що призводило до розвитку в них 
АЗ, а спроби утримання від алкого-
лю в таких випадках призводили до 
розвитку атипового ПТСР-подібного 
абстинентного синдрому, що сприя-
ло його подальшому загостренню та 
прогресуванню. Подібна тенденція 
також зафіксована фахівцями під час 
обстеження солдатів ізраїльської ар-
мії, які брали участь у бойових діях: 
ПТСР у обстежених часто супрово-
джувалися афективними розладами 
та прийомом алкоголю — від вжи-
вання зі шкідливими наслідками до 
сформованої АЗ. Специфічними риса-
ми ПТСР серед російських військових 
виступають алкоголізація, наркоти-
зація і бажання особи повернутися 
знову в колишню психотравмуючу 
ситуацію бойових дій, де вона відчу-
вала свою «значимість і потрібність». 
Вітчизняні вчені також наголошують 
особливості перебігу ПТСР у осіб 
з АЗ: зазначено, що зловживання 
алкоголем відіграє роль своєрідної 
патологічної «захисної» реакції на по-
дію, що призводить до психоемоцій-
ного дистресу, але потім на перший 
план виходять негативні наслідки ал-
коголізації; вживання алкоголю хво-
рими на ПТСР є одним з несприятли-
вих компенсаторних механізмів, що 
призводить до маскування симпто-
матики, характерної для ПТСР, і фор-
мування хронічних порушень особи-
стості. [6]

Алкогольна аддикція в діапазоні 
8-19 балів (де 8-15 балів – небезпеч-

передумов. Відомо, що фармаколо-
гічні властивості етанолу обумовлю-
ють його виражену антидепресивну, 
анксіолітичну, психостимулювальну 
дію, що дозволяє купувати симптоми 
ПТСР і призводить до зловживання 
цим психостимулятором. Взаємозв’я-
зок ПТСР та алкогольної, наркотич-
ної залежності підтверджується да-
ними епідеміологічних досліджень 
дорослих у США, які брали участь в 
бойових діях. Серед осіб, які страж-
дають на ПТСР, алкоголізм виявля-
ють набагато частіше від 21,6 до 43%, 
ніж у випадках відсутності ПТСР – від 
8,1 до 24,7%. Велику увагу дослідники 
приділяють коморбідності алкого-
лізму з іншою психічною патологією. 
Випадки «вторинного» алкоголізму 
досить поширені серед хворих і пога-
но піддаються лікуванню без корекції 
першого за- хворювання. Однією з 
найважливіших причин розвитку ал-
когольної залежності є переживання 
тяжкої психологічної травми. На сьо-
годні алкоголізм розглядають з пози-
ції мультифакторного походження. 
Виникнення і тяжкість цієї патології ви-
значаються генетичною схильністю і 
впливом соціальних факторів. Клініка і 
динаміка наркологічних захворювань, 
швидкість формування і тяжкість де-
фіцитарних розладів тісно пов’язані з 
преморбідними конституціональними 
особливостями хворих. [28]

До важливих чинників ризику ал-
коголізації під час стресової події на-
лежать особистісні риси комбатанта: 
наявність акцентуацій характеру, рі-
вень інтелектуального розвитку, ло-
кус контролю, психологічна витрива-
лість, рівень самооцінки. Маркерами 
ризику формування стану алкоголь-
ної залежності можуть бути високі 
показники міжособистісної сенси-
тивності, паранояльності та індексу 
симптоматичного дистресу, а також 
низька самооцінка, можливості са-
мообслуговування й незалежності 
у діях, суспільної і службової під-
тримки та самореалізації. Ризик над-
мірного вживання алкоголю значно 
збільшується у разі ізоляції людини 
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тання. Тому основними напрямками 
роботи мають бути: інтеграція соці-
альних, медичних, педагогічних з ме-
тою надання комплексної допомоги; 
покращення здоров’я, соціалізації 
та інтеграції в суспільство; надання 
комплексної допомоги з якомога 
вищим задоволенням потреб; раці-
ональне використання державних 
ресурсів, формування у суспільсьві 
усвідомлення про рівноправ’я пере-
селенців, корінних жителів, учасників 
АТО, членів їх сімей та невійськового 
контингенту. [17]

Кроком у відродження цілісності та 
психологічного здоров’я українського 
суспільства може стати віднайдення 
нових смислів, гуртування довкола 
наново переусвідомленних цінностей, 
які будуть актуальними і значущими в 
новій соціальній ситуації. [27]

опитувані почали вживати ПАР (15–18 
років), отримані дані можуть свідчити 
про адиктивну спрямованість розвит-
ку особистості, зріст якої був потен-
ційований психотравмівною ситуаці-
єю. [28]

Для 60% досвідчених бійців ха-
рактерна помірна тенденція до адик-
тивної поведінки. У них може спо-
стерігатись досить часте вживання 
шкідливих речовин, що впливають на 
психоемоційний стан, а також схиль-
ність до різних проявів адикції у пове-
дінці. Що стосується військовослуж-
бовців без досвіду участі у бойових 
діях, то така тенденція притаманна 
40% респондентів. [10]

Лише психологічної допомоги не 
достатньо для психосоціальної реабі-
літації учасників АТО, членів їх сімей 
та переселенців. Це комплексне пи-

б ще одного захворювання за DSM–4, 
а у 35% виявлено два захворювання за 
DSM–4, окрім ПТСР. Подолання інди-
відом психотравмівних стресорів бо-
йової обстановки залежить не тільки 
від успішності переробки травматич-
ного досвіду, але й від взаємодії трьох 
чинників: характеру психотравмівних 
подій, індивідуальних характеристик 
ветеранів та особливостей умов, в які 
ветеран потрапляє після повернення 
з війни. Коморбідне з ПТСР вживання 
алкоголю або інших ПАР детермінує 
формування небезпечних адиктивних 
розладів більш ніж у половини рес-
пондентів. При цьому комбіноване 
вживання ПАР зі шкідливими наслід-
ками (алкоголь, тютюн, канабіноїди) 
також діагностовано майже у поло-
вини бійців. У сукупності з отримани-
ми результами щодо віку, в якому 
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Резюме. В статье освещенные исследования, которые касаются психологической травмы в период с 2014 по 2018 годы, как 
результат боевых действий на востоке Украины и вызванных їми миграционных процессов. Исследовании механизмы разви-
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Summary. In the article the lighted up researches that touch a psychological trauma in a period from 2014 to 2018, as a result 
of the battle operating on east of Ukraine and caused їми of migratory processes. Research mechanisms of development and 
transformation of psychological trauma, ways of prophylaxis and therapy.
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бистості як цілісної і багатовимірної 
психологічної структури, як системи 
взаємозумовлених та динамічних ха-
рактеристик (без чого неможливе ви-
рішення практичних проблем) і відсут-
ність науково-практичних розробок її 
становлення в умовах навчально-про-
фесійної підготовки студента  – май-
бутнього лікаря визначає мету статті.

Матеріали та методи. Використо-
вувався комплекс таких методів 
дослідження: теоретичні методи: 
аналіз та узагальнення результатів 
вивчення психологічної, педагогічної, 
філософської та медичної літерату-
ри, державних та галузевих освітніх 
стандартів вищої освіти, психологіч-
ної професіографії; класифікація та 
систематизація теоретичних даних; 
емпіричні методи: анкетування, опи-
тування, бесіда, експертна оцінка і 
самооцінка, шкалування, ранжиру-
вання; психодіагностичні методики: 
“Мотивація навчання у ВНЗ” (Т. Іль-
їна), дослідження суб’єктивного 
контролю − РСК (Роттер), визначення 
спостережливості (О. Щебетенко), 
“Тип мислення” (в модифікації Г. Реза-
пкіної), “Невербальна креативність” 
(Е. Торренс), “Емпатійні здібності” 
(В. Бойко), “Діагностика “перешкод” 
у встановленні емоційних контактів” 

дження медичної психології: праці Ю. 
Абаєва [1], В. Андронова [2], А. Билиби-
на [3], Г. Царегородцева [3] та ін. У цих 
працях підкреслюється, що для успіш-
ної організації лікувального процесу 
та створення оптимальних відносин у 
системі “лікар − хворий” важливим і 
актуальним є, крім розуміння особи-
стості хворого, вивчення особливос-
тей професійної діяльності лікаря, його 
особистісних та професійних якостей, 
способів вдосконалення оцінки профе-
сійної придатності, шляхів та методів 
навчання майбутнього лікаря.

Аналіз літературних джерел науков-
ців і практиків у галузі медицини пока-
зав, що розгляд особистісних якостей 
медичного працівника пов’язується 
здебільшого з наукою деонтологією, 
предметом вивчення якої є особливості 
відносин між людьми, їх обов’язки, збе-
реження професійної таємниці та додер-
жання моральних норм. Тим часом осо-
бливе місце у забезпеченні ефективної 
професійної діяльності лікаря займає, 
як підтверджує медична практика, ста-
новлення психологічних характеристик 
його особистості, що відбувається інтен-
сивно в умовах навчально-професійної 
підготовки студента.

Мета. Недостатність теорети-
ко-методологічного вивчення осо-

Вступ. Відповідно до вимог закону 
України «Про вищу освіту», Національ-
ної доктрини розвитку освіти, Програ-
ми розвитку медичної освіти до 2020 
року проблема становлення особисто-
сті майбутнього фахівця саме в період 
його навчання у закладі вищої освіти 
розглядається як одна з пріоритетних. 
У зв’язку з цим вивчення особливостей 
становлення особистості майбутньо-
го лікаря і впровадження отриманих 
знань у практику закладу вищої освіти 
сприятиме підвищенню якості фахової 
підготовки студентів, набуттю ними 
вміння розв’язувати нестандартні клі-
нічні ситуації, всебічному опануванню 
процесів клініко-діагностичного і про-
філактичного спрямування. Тим часом, 
проблеми у професійній підготовці сту-
дента у сфері охорони здоров’я пов’я-
зані не тільки і не стільки з неуспішністю 
його в навчанні, скільки з труднощами 
професіоналізації особистості. Тому є 
актуальним вивчення особистісно зна-
чущих і професійно важливих якостей 
фахівця-медика з метою створення 
комплексної моделі особистості, ви-
значення оптимальних шляхів її станов-
лення у процесі навчально-професійної 
підготовки студента – майбутнього 
лікаря. Вивчення особистості практи-
куючого лікаря було предметом дослі-

Філоненко М.М. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В УМОВАХ 
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена дослідженню цілісної моделі особистісного становлення 
майбутнього лікаря, встановленню структуротвірних компонентів його особистіс-
ної структури, розробці теоретичної моделі професійної підготовки студентів-ме-
диків, моделі адаптивно-динамічного навчання в освітній процес закладу вищої 
освіти. Визначено ключові структуротвірні компоненти особистісної структури 
майбутнього лікаря, якими є: мотиваційні утворення, особистісно значущі якості, 
професійно важливі якості, професійна компетентність, особистісний досвід.

Ключові слова: особистість; особистісне становлення; особистісно значущі 
якості; професійно важливі якості; структуротвірні компоненти; студент–медик.
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здатність до соціальної взаємодії; здат-
ність до клінічного мислення, здатність 
до критичного мислення; дослідницькі 
вміння); професійна компетентність 
(особистісна, комунікативна, когнітив-
на, проективна, рефлексивна, дослід-
ницька); особистісний досвід (відпо-
відні знання та вміння). З’ясовано, що 
здатність студента до пропедевтично-
го мислення становить підґрунтя для 
розвитку його клінічного мислення, яке 
передбачає сформованість діагностич-
ного, лікувального та профілактично-
го мислення й є чинником ефективної 
професійної діяльності в майбутньому. 
Здатність студента-медика до пропе-
девтичного мислення, що виступає 
важливою особистісно-професійною 
якістю, створює можливості для твор-
чого саморозкриття в діяльності, за-
безпечує віднайдення конструктивних, 
в тому числі оригінальних та унікаль-
них, способів розв’язання типових, не-
типових та непрогнозованих ситуацій.

Висновки. Теоретичний ана-
ліз підходів, концепцій та моделей 
становлення особистості фахівця 
у зв’язку з його професійним роз-
витком показав, що особистісне 
становлення невіддільне від профе-
сійного становлення і відбувається 
відповідно до особливостей та зако-
номірностей загального психічного 
розвитку людини. Розвиток особи-
стості у професійній діяльності являє 
собою активний процес становлення 
особистості та її професіоналізму, що 
відбувається у професійній взаємодії 
і самореалізації у просторі професії. 
Особистісне становлення студентів 
у процесі навчання потребує ство-
рення сприятливих умов з дотриман-
ням основних принципів підготовки 
фахівця. Враховуючи відсутність 
єдиного підходу, складність та недо-
статню розробленість категорійного 
апарату особистісного і професійно-
го становлення в сучасній психоло-
гічній теорії, ми намагалися якомога 
повніше систематизувати головні ідеї 
дослідників у галузі освіти, особистіс-
но-професійного розвитку майбут-
нього фахівця. Аналіз процесу осо-

туротвірних компонентів особистісної 
структури студента-медика на підста-
ві відповідної організації навчального 
середовища і з урахуванням особли-
востей майбутньої діяльності лікаря. 
Тобто, проблема особистісного ста-
новлення майбутнього лікаря лежить 
у міждисциплінарній площині – освіті, 
медицині і психології. За результа-
тами дослідження обґрунтовано і 
розроблено модель особистісного 
становлення майбутнього лікаря, яка 
включає: мету (процес і результат 
особистісного становлення); методо‑
логічний блок, який визначається кон-
цептуальною основою (особистісно 
орієнтований, діяльнісний, синерге-
тичний, компетентнісний, системний, 
холістичний та інші підходи); стандар‑
ти вищої медичної освіти (міжнарод-
ні, державний та галузевий) та прин‑
ципи навчання (загальнодидактичні та 
спеціальні); ресурсний блок (об’єктив-
ні та суб’єктивні, реальні і потенційні 
ресурси); технологічний блок – орга-
нізаційні, педагогічні та психологічні 
умови; результативний блок (динамі-
ка розвитку структуротвірних компо-
нентів особистісної структури). Виді-
лено зовнішні (соціально-економічні, 
суспільні, галузеві вимоги) та внутріш-
ні (мотиви вибору професії, учіння, 
самореалізації) чинники становлення 
і розвитку особистості майбутнього 
лікаря (див.: рис.1). 

Факторний аналіз дав можливість 
визначити особливості взаємозв’яз-
ку структуротвірних характеристик 
особистісної структури майбутнього 
лікаря і на цій основі встановити клю-
чові її компоненти: це мотиваційні 
утворення (спрямованість особисто-
сті, її ціннісні орієнтації, моральні уяв-
лення); особистісно значущі якості 
(морально забарвлені якості: емпатій-
ність, толерантність, доброзичливість, 
відповідальність; комунікативність, 
контактність, спостережливість, емо-
ційна врівноваженість, здатність ви-
кликати довіру, здатність до творчості, 
креативність); професійно важливі яко‑
сті (комунікативні вміння – здатність 
сприймати і розуміти іншу людину, 

(В. Бойко), “Шкала доброзичливо-
сті” (Кемпбелл), “Шкала довіри” (Ро-
зенберг), діагностика особистісних 
творчих здібностей (О. Тунік); психо-
лого-педагогічний експеримент, по-
рівняльні методи; статистичні мето‑
ди: факторний аналіз, кореляційний 
аналіз, програма STATISTICA (SPSS-17); 
метод психологічного (соціально-пси-
хологічний тренінг, психотренінгові 
вправи) і педагогічного (інтерактивне 
та проблемне навчання) супроводу 
особистісного становлення студен-
та-медика.

Результати та обговорення. До-
слідження підтвердило, що між осо-
бистісним розвитком і професійним 
розвитком існує взаємозалежність і 
тісний зв’язок між структурою осо-
бистості і процесом професійної ді-
яльності. В ході професійної діяльно-
сті особистість особливо інтенсивно 
розвивається, концентруючи на собі 
основну активність суб’єкта, погли-
блюється психологічний зміст її струк-
тури. Під особистісним становлен‑
ням майбутнього лікаря розуміємо 
формування і розвиток – у процесі 
навчально-професійної підготовки 
особистісно значущих якостей, які ви-
ступають підґрунтям для формування 
і розвитку професійно важливих яко-
стей, що сприяють успішному опану-
ванню та ефективному виконанню 
професійної діяльності. На цій основі 
відбувається утворення стійкої сис-
теми психологічних якостей особи-
стості, що детермінують поведінку і 
професійну діяльність майбутнього 
лікаря. У зв’язку з цим розроблено 
модель змістової структури особисто-
сті студента-медика, до складу якої 
ввійшли такі структуротвірні компо-
ненти: особистісно-мотиваційні утво-
рення, особистісно значущі якості, 
професійно важливі якості, професій-
на компетентність, особистісний дос-
від. Показано, що особистісне станов-
лення майбутнього лікаря має своїм 
підґрунтям процес навчально-профе-
сійної підготовки, кожний попередній 
етап якої є пропедевтичним до наступ-
ного і передбачає формування струк-
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Рис. 1. Модель розвитку особистісної структури майбутнього лікаря  
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Рис. 1. Модель розвитку особистісної структури майбутнього лікаря
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процес науково обґрунтованої моде-
лі адаптивно-динамічного навчання, 
спрямованого на становлення і розви-
ток особистості студента на підставі 
оновлення змісту навчальних дисци-
плін, методики їх викладання й вико-
ристання інноваційних методів та при-
йомів діяльності студентів-медиків. 

становлення. Всі визначені нами для 
дослідження складові особистісної 
структури відображають сутнісні 
характеристики діяльності студента 
як майбутнього лікаря. Психологічне 
дослідження показало, що процес 
особистісного становлення майбут-
нього лікаря може бути ефективним 
за умови впровадження в освітній 

бистісного становлення майбутнього 
лікаря дав змогу з’ясувати проблеми 
у традиційній системі вищої медич-
ної освіти. Результатом цього стала 
розробка нами моделі процесу підго-
товки майбутніх лікарів, яка сприяла 
б ефективному розвитку структуро-
твірних компонентів їх особистісної 
структури як підґрунтя професійного 
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PERSONAL DEVELOPMENT OF FUTURE DOCTORS UNDER THE PROFESSIONAL TRAINING OF HIGH MEDICAL SCHOOL
The aim of the research is theoretical and empirical study of the psychological characteristics of forming (personal and 

professional) of the individual components of the future doctor; creating a model of developmental , adaptive – dynamic, training 
to enhance the process of personal development and verification of its effectiveness in the teaching and training of students. 
The thesis is devoted to substantiation coherent picture of personal development future doctor, developing personality structure 
future doctor, theoretical models of training medical students, adaptive – dynamic model of didactic training facilities, as well as 
its testing in the educational process of higher medical educational institution for development of systemic formative components 
personal development of future doctor. It was found organizational and pedagogical conditions that ensure the validity of the 
developed training. Determined forming: professional orientation – internal professional and cognitive motivation (desire 
to obtain the chosen specialty, meet selected vocation, psychological preparedness of doctor); important personal qualities – 
communicative, humanity, consciousness, responsibility, strength and will, organization and discipline; professionally important 
qualities – emotions, patience, determination, confidence, the tendency to professional activities; professional competence, 
namely cognitive sphere of features (observation, orientation creative imagination, logic thinking); personal experience – a 
personal quality of future doctor, which manifests itself in creativity thinking. Empirical research has confirmed the effectiveness 
of the proposed adaptive and dynamic learning system on the impact on her personal physician becoming the future. 

Key words: personality; personality development; personality as important; medical student; professionally important qualities. 
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ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Исследование посвящено созданию целостной модели личностного становления будущего врача, выявлению структу-

рообразующих компонентов его личностной структуры (мотивационные образования, личностно значимые и профессио-
нально важные качества, профессиональная компетентность, личностный опыт); разработке теоретической модели профес-
сиональной подготовки студентов-медиков и ее внедрение в образовательный процесс высшего медицинского учебного 
заведения; выяснению организационных, психологических и педагогических условий личностного становления будущего 
врача. 

Ключевые слова: личность, личностное становление, личностно значимые качества, профессионально важные качества, 
структурообразующие компоненты, студент–медик. 



МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЖОВТЕНЬ  2018 р. № 1 27

фразеологізм [1, 12]. Аналіз психоана-
літичної літератури дозволяє виокре-
мити психологічний смисл поняття 
«архаїзм». 

У тлумачному словнику з аналі-
тичної психології архаїзм характери-
зується як древня природа психіки, 
залишки примітивного існування, які 
відображаються у психічному житті 
людини. Образ є архаїчним, якщо має 
міфологічне, історично-культурне зна-
чення, зокрема, міф про Едіпа [5]. 

Словник «Психоаналітичних тер-
мінів і понять» описує «архаїчні стани 
Я» як відображення у психіці зрілої 
людини почуттів та переживань, ха-
рактерних для ранніх етапів розвитку 
Я. За З. Фрейдом, архаїчні стани Я мо-
жуть бути спричинені недостатньою 
відокремленістю дитини від батьків. 
Дитина, яка не мала автономності, 
спробує знайти заміщення первин-
них лібідних об’єктів, наприклад, у 
релігійних спільнотах [9]. Архаїчне 
походження вини можна дослідити 
теоретично, у практичному аспекті 
архаїзм вини не буває автономним, 
відокремленим від індивідуалізова-
ної психіки суб’єкта. 

з опредметненими моделями із каме-
нів тощо). Провідними механізмами 
організації АСПП є позитивна дезінте-
грація і вторинна інтеграція психіки на 
більш високому рівні її розвитку [23].

Метою статті є психологічний 
аналіз феномену вини в її архаїчних 
впливах на смислові параметри ак-
тивності психіки.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз наукових джерел показав, 
що феномен вини досліджували як 
зарубіжні вчені: С. Гроф, М. Кляйн, 
З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, К. Юнг, 
так і вітчизняні: О. Матласевич, 
О. Царькова, Т. Яценко тощо. У нау-
ковій літературі вина представлена 
як морально-правова категорія і як 
психологічне поняття. Для глибинно-
го пізнання психіки важливим є дослі-
дження архаїзму вини, як архаїчного 
спадку людства.

У словниках іншомовних слів «ар-
хаїзм» окреслено як поняття, яке має 
стародавнє походження і несе в собі 
сліди минулого. Частина «архе» оз-
начає початок, первісність, першоос-
нову всього. Більшість словників ви-
значають архаїзм як застаріле слово, 

Постановка і актуальність про-
блеми. Архаїзм вини має витоки з 
первісного суспільства, зв’язок з 
первородним гріхом та причетність 
до психіки кожної людини. Енерге-
тичний потенціал, який несе почуття 
вини, негативно впливає на психіку 
суб’єкта. Залишається маловивченим 
архаїзм вини в його синтезі з глибин-
но-психологічними детермінанта-
ми, що обумовлює вплив на психіку 
суб’єкта. Дослідження виконано у 
руслі психодинамічної теорії, яка 
враховує цілісність та єдність психі-
ки в її свідомих і несвідомих виявах. 
Гіпотетичне передбачення: вина має 
архаїчне походження, вплив на роз-
виток тенденції до самопокарання, 
відповідно тенденцій, заданих комп-
лексом Едіпа.

Методи. Стаття базується на ме-
тоді активного соціально-психоло-
гічного пізнання (далі – АСПП), який 
розроблено Т. Яценко [22-26]. Діа-
гностико-корекційний процес АСПП 
передбачає використання опредмет-
нених засобів глибинного пізнання 
(тематичний психомалюнок тату, 
репродукції художніх творів, робота 

АРХАЇЗМ ВИНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА ПСИХІКУ СУБ’ЄКТА

Яценко Т.С.,  Амурова Я.В., Манжара С.О. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація. В основу дослідження покладено психодинамічну теорію та відпо-
відну практику глибинного пізнання психіки в її цілісності (свідоме / несвідоме). 
Стаття зосереджує увагу на методологічному та інструментальному аспектах 
пізнання феномену вини у глибинно-корекційному процесі з використанням ві-
зуалізованих засобів, із опорою на архетипну символіку. Констатовано взаємо-
зв’язок вини із тенденцією до самопокарання та Едіповим комплексом, що мають 
архаїчне походження. Зміст статті характеризує вину та почуття вини суб’єкта у 
співвідношенні із свідомим та несвідомим аспектом психіки. Розкривається зна-
чення первородного гріха, як одного з чинників вини, у взаємозв’язку з дієвістю 
підструктури психіки – Супер-Его. 

Ключові слова: архаїзм вини, архетип, Над-Я, активне соціально-психологічне 
пізнання, комплекс Едіпа, первородний гріх.
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во виражена неагресивність, відмова 
від суперництва (як і від самого себе) 
тощо; 2) проекція власної вини на ін-
ших людей, звинувачення у здійснен-
ні дій, за які сам індивід відчуває вину 
[8]. Ми дотримуємося позиції, що не-
усвідомлювана вина задає тенденцію 
перенесення (проекції) вини на іншу 
особу, як і інтроєктування вини іншої 
значущої особи [24].

У Словнику практичного психо-
лога (на основі ідей З. Фрейда) вину 
адаптують наступним чином: 1) вина 
як передіснування – специфічне по-
чуття вини, основою якого є комп-
лекс Едіпа, і яке слугує мотивом для 
здійснення злочинних дій. В цілях 
реалізації відчуття внутрішньої вини 
людина вимушена шукати покарання 
з метою полегшення свого стану. «Не 
почуття вини виникло з проступку, 
а, навпаки, проступок обумовлений 
цим почуттям. Це почуття – не на-
слідок, а мотив злочину»! [4, с. 530]; 
2) несвідома вина, що має архаїчне 
походження і полягає у відчутті несві-
домої, незрозумілої особі «винності», 
яка може створювати перешкоди на 
шляху власної психокорекції; 3) мо‑
ральна вина виникає внаслідок супе-
речностей між Я і Над-Я [Там само].

Вина є рушійно-мотиваційною си-
лою самопокарання, тому пов’язана 
з мазохізмом. Вина відображає стан, 
який виникає внаслідок внутрішньо-
го конфлікту між Я і Над Я як залишку 
едіпового комплексу [6, 20]. 

Суб’єктові притаманна неусвідом-
люваність вини, тому у неї є простір 
вияву в опосередкованих формах, 
які її маскують [24]. Несвідома вина, 
інтегруючись з психікою, набуває ін-
дивідуалізованості, що маскує її як 
чинник тенденції до самопокарання 
(саморуйнації). 

Вина може заявляти про себе у 
відчутті сорому. Сором – це почут-
тя, яке виникає у суб’єкта внаслідок 
самокритики (самоосудження) або 
ж приниження іншими людьми, осуд-
ження його думок, вчинків, які не від-
повідають моральним нормам тощо. 
Почуття сорому спочатку з’являєть-

ня покарання ззовні, індивід карає 
себе сам. Агресія, спричинена виною, 
спрямовується на саму особистість з 
надією на прощення через покору і 
спокутування своїх гріхів. Деструк-
тивна реакція людини може бути од-
ночасно компонентом почуття вини і 
способом впоратися з нею [9]. 

Індивід усвідомлює свою вину 
перед авторитетом за невиконання 
його вимог, а на несвідомому рівні 
він відчуває себе винним ще й за не-
виправдання власних очікувань [19]. 
Тобто, особа переживає поглиблено 
почуття вини через докори сумління 
(совісті). Свідома вина обумовлена 
дією, вчинком, проступком, який су-
перечить моральним нормам. Разом 
з тим, суб’єкт не може сам розпізнати 
глибинні чинники, які обумовлюють 
несвідому вину, тому й важливою є 
участь в глибинно-корекційному пі-
знанні психіки. 

Останнє дозволяє суб’єкту пізна-
ти несвідомі витоки вини, яка актуа-
лізує тенденцію до самопокарання. 
Т. Яценко зазначає: «Є підстави ствер-
дити, що архаїзм вини (її неусвідом-
люваність), незмінно задає тенден-
цію до самопокарання» [24, с. 341]. 
Несвідома вина мотивує суб’єкта до 
ототожнення з багатостраждальним 
образом Ісуса Христа.

Неусвідомлюваність вини за-
лишає їй простір для впливу на са-
мовідчуття та поведінку суб’єкта. 
Витіснення є одним із захисних ме-
ханізмів психіки, в результаті якого 
некомфортні почуття, думки, потяги, 
переживання витісняються із свідо-
мості, переміщуючись у сферу несві-
домого. Витіснені бажання, спогади, 
переживання, почуття не можуть по-
вернутися у свідомість за волею «Я» 
суб’єкта, вони зникають, зберігаючи 
енергетичний потенціал та продов-
жують власне існування у почутті 
вини [4]. Тому несвідома вина вира-
жається у різних формах самопока-
рання.

Серед механізмів, які маскують 
почуття вини передовсім переважа-
ють дві тенденції: 1) пасивність, яскра-

Про взаємозв’язок архетипу з 
архаїзмами Т. Яценко пише: «Психо-
логічні реалії синтезують транспер-
сональні, архаїчні передумови, що 
йдуть із надр психіки та передаються 
і об’єктивуються архетипним шля-
хом» [24, с. 342]. Архаїзмам, як і архе-
типам, притаманний символізм, який 
допомагає феномену вини виявляти-
ся через архетипну символіку.

Поняття «архетип» (від грец. arce 
– початок і typos – форма, зразок) 
зустрічається ще у працях учених 
пізньоантичної філософії (Філон Алек-
сандрійський та інші), й розглядаєть-
ся ними як ідея, праобраз [13, 14]. 
У психологічну літературу архетип 
вперше увів З. Фрейд, досліджуючи 
символіку сновидінь. Засновник ана-
літичної психології К. Юнг розглядав 
архетипи як вроджені психічні струк-
тури, первинні схеми, найдревніші, 
всезагальні і споконвічні образи, які 
притаманні кожній особі [21]. Вина у 
глибинно-корекційному процесі пі-
знається в єдності з архетипом. Відго-
лоски архаїзму вини відображаються 
в індивідуалізованій психіці суб’єкта і 
об’єктивуються через малюнки вини, 
авторські малюнки тощо. 

Вина може бути як свідомою, так 
і несвідомою. Свідома виражається 
у почутті вини, а несвідома вина обу-
мовлена архаїзмами едіпального по-
ходження і має скритий, але активний 
вплив на життєдіяльність людини, що 
потребує глибинного пізнання. Саме 
тому «вина» (яка має архаїчні корені) 
і «почуття вини» не є тотожними. 

Почуття вини характеризуєть-
ся як стан, що виникає після скоєн-
ня вчинку, який не узгоджується з 
суспільними нормами. Позасвідомі 
мотивування спонукають суб’єкта до 
самопокарання, обумовлюють зло-
чинну поведінку тощо [6]. Агресія, 
спрямована на інших людей, сприяє 
виникненню в індивіда фантазій про 
покарання, страх відплати тощо.

Таким чином, почуття вини пов’я-
зане з страхом покарання, тривогою, 
докорами сумління. Для того, щоб 
знизити рівень напруги від очікуван-
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ня гріха пояснюють міфом про перво-
родний гріх, коли Адам і Єва – перші 
люди – порушили заповіді Бога, вку-
сивши яблуко від дерева пізнання до-
бра і зла [13]. Після цього Бог вигнав 
Адама та Єву із саду Едемського, а їх-
ній гріх почав передаватися у спадок 
наступним поколінням. Тобто лю-
дина не має вибору, бути чи не бути 
грішною, бо вона народжується вже 
з гріхом своїх предків. 

З. Фрейд, вивчаючи природу ар-
хаїчної вини, дійшов висновку, що 
сучасне християнство є невід’ємним 
від неї. Для того, щоб позбавити люд-
ство від первородного гріха, Син Бо-
жий пожертвував своїм життям. Тоді 
«... цим гріхом мало бути умертвіння, 
вбивство. Тільки воно могло вимага-
ти для свого спокутування таку жер-
тву, як життя» [16, c. 348]. Можливо, 
за розп’яття Ісуса Христа, який був 
духовним лідером, Сином Божим, у 
людей ще посилилася вина. 

Сказане пояснює сили притяжін-
ня людства до християнської віри. 
Релігія фактично дає захист вірую-
чим, шанс на спасіння, ослаблення 
вини. Психологічні захисти прихову-
ють справжні причини почуття вини 
у кожного індивіда, зумовлюючи ілю-
зорні переконання щодо універсаль-
ного церковного відпущення гріхів. 

Вивчення архаїзму вини дозволяє 
уточнити категорію первородного 
гріха. Багато подій, описаних у Біблії 
(Старий Заповіт), мають аморальний 
характер, а деякі фактично вказують 
на інцест, хоча і намагаються обходи-
ти категорію «осуду», бо відбувають-
ся під патронатом Бога. Наведемо 
фрагмент із Біблії [2]: «І сказав він 
до них: Так сказав Господь, Бог Ізра-
їлів: Припашіть кожен меча свого на 
стегно своє, перейдіть, і верніться від 
брами до брами в таборі, і повбивай-
те кожен брата свого, і кожен прияте-
ля свого, і кожен ближнього свого» 
(Вихід 32:27). Навіть великий про-
рок Мойсей був наслідком інцесту: 
«Амрам взяв Іохаведу, тітку свою, 
собі в дружини, і вона народила йому 
Аарона і Мойсея» (Вихід 6: 20).

ного походження, які є витісненими. 
Несвідома вина виявляється лише 
опосередкованими засобами і є при-
четною до детермінації деструктив-
них наслідків. Останнє виявляється в 
тенденціях до: психологічної смерті, 
імпотування психіки, агресії, самопо-
карання, самодепривації, мазохізму 
тощо. 

Аналіз літератури вказує на два 
чинники вини: первородний гріх – 
батьковбивство та вина, яка детермі-
нується комплексом Едіпа («Табу на 
кровозмішення»).

Представник глибинної психології 
К. Юнг розрізняв колективну і осо-
бисту вину. Вчений зауважував, що 
на особисту, індивідуалізовану вину 
завжди впливають архаїчні і архе-
типні фактори [5]. Колективна вина 
пов’язана з первородним гріхом, 
який поширюється на усіх людей. 
Розглянемо дві теорії походжен-
ня первородного гріха: релігійну 
(християнську) і психологічну (про 
вбивство у первісному суспільстві 
батька синами).

Архаїзм вини представлений у 
християнстві, яке заявило про себе 
як релігія пригноблених, котрі очі-
кують позбавлення від нестерпних 
умов життя і праці після приходу спа-
сителя, месії – Ісуса Христа. З поши-
ренням християнства у європейське 
суспільство увійшло поняття «гріх» 
– порушення моральних правил бо-
жественної заповіді. Виникнення 
первородного гріха позначилося на 
формуванні моральності у середньо-
віччі і наступних часах [13]. Феномен 
вини у християнській вірі пов’язаний 
з гріхом. Адже гріх спричинює по-
чуття вини, яке виражається індиві-
дуально неповторно. У християнстві 
гріх і вина об’єднані їхньою архаїчні-
стю, однак гріх людина усвідомлює, 
а вина переважно є неусвідомленою.

За релігійними уявленнями, гріх – 
це порушення у діях чи думках Божої 
волі, втіленої у моральних нормах, 
релігійно-санкціонованих вимогах 
щодо поведінки і способу життя лю-
дини. У християнській вірі виникнен-

ся під впливом присутності інших 
людей. Пізніше воно інтроєктується 
психікою особистості, входячи у сфе-
ру Над-Я (совість). Людина може від-
чувати сором навіть на самоті, тоді, 
коли її ніхто не осуджує. Таким чи-
ном, почуття сорому обумовлюється 
цінностями та ідеалами, які прита-
манні не лише індивіду, а й культурі 
загалом [3, 9].

У Словнику практичного психо-
лога [4] причиною вини визначено 
страх, який згодом може трансфор-
муватися у совість. Страх виража-
ється у двох формах, які є причиною 
вини: 1) страх перед авторитетом 
– передбачає відмову від задоволен-
ня первинних потреб; 2) неусвідом-
люваний страх, що задається Над-Я, 
змушує відмовитися від заборонених 
бажань і обумовлює тенденцію до са-
мопокарання.

Е. Фромм вважав, що на виник-
нення почуття вини впливає совість, 
яка формується під впливом соціуму. 
Він поділяв совість на авторитарну 
і гуманістичну. Авторитарна совість 
виникає із зовнішнього авторитету 
(батьки, влада, релігія), викликає по-
чуття безпеки і захищеності, оскільки 
передбачає близькість до авторитету 
і його схвалення. Авторитарна совість 
керується деструктивністю, спрямо-
ваною на власне Я особистості. Гума-
ністична совість є реакцією суб’єкта на 
власне психічне життя і орієнтованість 
на продуктивність, що відображає 
моральний досвід Я. Авторитарна і гу-
маністична совість не існують окремо, 
вони взаємопов’язані [19].

Дослідження архаїчності вини 
спонукало до аналізу філософ-
сько-психологічної літератури. Огляд 
наукових джерел здійснювався на 
засадах психодинамічної теорії, що 
ставить акцент на важливості неусві-
домлюваної вини для самоорганізації 
психіки. 

Свідома вина полягає у порушен-
ні, в думках чи діях, морально-пра-
вових нормативів. На свідому вину 
впливає соціум. Несвідома вина за-
дана глибинними чинниками архаїч-
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наявне внутріутробне кровозмішен-
ня» [24, c. 341]. Тобто перебування в 
утробі матері обумовлює факт кров-
ної причетності до того чи того табу-
йованого персонажу сім’ї («дівчинка 
↔ батько»; «хлопчик ↔ мати»), як і до 
геніталій в процесі народження. 

У психічному житті дитини досить 
рано з’являється інтерес до інтимної 
сфери життя людини. Перші сексу-
альні порухи дитини спрямовуються 
на найближчих людей (батьки, бра-
ти, сестри) [15]. Серед цих забороне-
них жадань переважають потяги до 
батьків, які згодом дитина починає 
відчувати через «Табу», що каталізує 
виникнення несвідомої вини. 

Гуманістична психологія вину 
пов’язує з інцестуозними бажання-
ми, що актуалізуються у ранньому 
дитинстві. Е. Фромм пише: «Найбільш 
ефективний спосіб ослабити волю 
дитини – це пробудити у неї почуття 
вини» [19, c. 165]. Коли дитина вияв-
ляє свої перші сексуальні імпульси, 
дорослі їх максимально стримують і 
обмежують, говорячи, що це «пога-
но». Таким чином, формується асо-
ціативний зв’язок між сексуальними 
потягами і виною [Там само].

Вказані Е. Фроммом факти, мають 
віддалений ефект – приводять до роз-
витку тенденції до самоімпотування 
психіки, тенденції до психологічної 
смерті та самодепривації [11, 22].

Як уже вказувалося, архаїзм вини 
не може виявляти себе прямолінійно 
у свідомості суб’єкта, що й обумов-
лює використання в глибинному пі-
знанні опосередкованих засобів. 

Спонтанне виконання учасниками 
АСПП малюнків Тату (зокрема, Тату 
вини) та вибір репрезентантів (ре-
продукцій картин) уже втілює у собі 
дієвість архаїчного спадку людства, 
що конкретизується в архетипності 
символів, наближених до індивіду-
алізованих особливостей психіки. 
Автор методу АСПП зазначає: «Ви-
користання в наших дослідженнях 
візуалізованого матеріалу відкриває 
перспективи образного осучаснення 
презентації архаїчного спадку не-

природна заміна батька, перед яким 
сини виражали щось більше, ніж про‑
сто своє каяття. Заміщення батька 
відкривало перспективи заспокоєн-
ня почуття вини через примирення з 
ним. Тотемізм був заміщенням «угоди 
з батьком», де він давав синам все, 
чого можуть бажати діти: турботу, 
захист і поблажливість, що схоже на 
компенсацію. Натомість сини зобов’я-
зувалися всіляко піклуватися про 
батька-тотем, тобто не повторювати 
з ним діяння, яке привело до вбив-
ства справжнього ватажка – батька. 
Останнє віддзеркалюється у приказці 
«Гуртом і батька добре бити». Таким 
чином, тотемізм сприяв іншому відо-
браженню історичних обставин і обу-
мовлював витіснення (амнезію) події 
батьковбивства (якій він зобов’язаний 
своїм виникненням) [18]. Ця філогене-
тична гіпотеза показує, що цивілізація 
все ще є невільником архаїзмів. 

Пам’ять про доісторичні події та 
вчинки не полишає суспільство. Ви-
тіснене повертається, «... людина 
все ще зазнає покарань за бажання, 
які вона давно приборкала, і вчин-
ки, які вона ніколи не здійснювала» 
[7, с. 58]. Тобто, суб’єкт несвідомо 
відчуває вину за події, до яких не був 
фактично причетним, тому й шукає 
в релігії прихисток і заспокоєння че-
рез зниження почуття вини. Тому для 
людей таким поширеним є покаяння. 

Почуття вини актуалізується під 
впливом амбівалентності почуттів 
до батьків, постійної боротьби між 
Еросом (інстинкт життя, любові) і Та-
натосом (інстинкт смерті, руйнація, 
агресія). Базальний конфлікт («життя 
– смерть») постійно загострюється, 
коли перед особою постає пробле-
ма – «бути чи не бути», починаючи з 
перинатального періоду і продовжу-
ється в процесі соціалізації, співісну-
вання з суспільством [17]. 

У психодинамічній теорії вводить-
ся поняття «едіпальна довершеність». 
Т. Яценко пише: «Едіпальна доверше-
ність відповідає постулату про невід-
воротність кожної людини від того, 
що вона несе “вину із зародку”, через 

Інцестні явища, описані у Біблії 
[2], не осуджуються, а навпаки сприй-
маються як належне. Тоді в чому по-
лягає гріх людини? Лише в непослуху, 
протистоянні Богові, непокорі йому, 
бажанні стати рівним Богові, що ха-
рактеризуються як гріх. Саме за це 
Бог вигнав Адама і Єву з Раю, адже 
вони ослухалися, стали богоподібні, 
пізнавши добро і зло. 

Серед багатьох «гріховних» подій, 
які представлені у Біблії [2], є наступ-
ні. Один чоловік одружився на двох 
рідних сестрах одночасно (Буття 29: 
2-30), дві дочки по черзі мають стате-
ві відносини з батьком (Буття 19: 32-
36), брати продають брата (Буття 37: 
26-27), свекор має чуттєвий контакт 
з невісткою (Буття 38: 15-18). Пізніше 
Бог оголошує заборону на подібні дії: 
«Жоден чоловік не наблизиться до 
жодної однокровної своєї, щоб від-
крити наготу. Я Господь!» (Левит 18:6).

Наведені твердження вказують 
на завантаженість іцестуозних тяжінь 
не лише через їхні заборони, але і че-
рез їхнє порушення. Звідси висновок, 
загальнолюдській вині притаманний 
архаїзм, який має вплив на індивіду-
алізоване відчуття вини.

Психологічна теорія походження 
первородного гріха ґрунтується на 
твердженні: якщо первородний гріх 
означав вину перед Богом Отцем, то 
найдавнішим злочином людства було 
батьковбивство, умертвіння праотця 
первісного суспільства. Після чого 
образ батька зберігся в пам’яті, а пі-
зніше став божеством, що ослаблює 
вину [16, с. 347-348].

Сказане вище пояснює розвиток 
тотемізму, який визнавав взаємо-
зв’язок роду, племені із певною тва-
риною або рослиною. У тотемізмі 
існувало табу, яке захищало життя 
тварини-тотема. Термін «тотем» 
розшифровується як «його рід» або 
«його рідня». Тотемом вважався 
легендарний предок і покровитель 
роду, етнічної групи, племені [8].

З. Фрейд вважав це першою спро-
бою створення релігії. Тварина-то‑
тем сприймалася як найближча і 
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І.: Я хотіла б з нього розпочати 

аналіз. До малюнку «Тату вини» я пі-
дібрала репродукції. Цю картинку 
(рис. 3) я дуже боялася брати, але 
все ж взяла, як істотну. 

Рис. 3. 
П.: Це ж просто природа. А що ти 

бачиш?
І.: Це як сором якийсь... Тому що 

корінь дерева схожий на ноги чолові-
ка і його статеві органи. 

П.: Дійсно. Хоча це просто корінь 
дерева. Вочевидь, дається в знаки 
твоя залежність від батька. Тому 
що сором може бути каталізований 
«табу на інцест»! А на рис. 1 ми бачи-
мо пробку, яка закриває пляшку – 
ніби входу і виходу немає. Добре, що 
у тебе хоч дитина народилася. Сама 
пляшка (чи колба) є символом внутрі-
утробного стану. А сором пов’язаний 
з виною. Ти перша, хто побачила на 
цьому малюнку (рис. 3) натяк на чо-
ловічі органи. От яка сила архетипних 
символів!

І.: Це природа (рис. 3), все при-
родно – але дуже соромно. 

П.: Це все відголоски едіпальної 
залежності. А що б ти сказала стосов-
но малюнка «Тату вини» (рис. 1)?

І.: Це ніби закритий згусток енер-
гії. Ця енергія погана, образа якась 
чи щось подібне, і тому вона закрита. 
Я її дуже щільно закрила, заховала. 
Сама посудина велика, а прохід (гор-
ло пляшки) маленький. 

П.: Тобто воно закрилося і звідти 
нічого не виходить?

І.: Так, я відчуваю від цього ризик 
прориву неконтрольованої напруги. 

П.: Що туди можна ще помістити, 
окрім того, що ти сказала?

І.: Коли щось відбувається не так, 
я можу відчувати напругу (образу чи 

Конкретизуємо завдання, які от-
римує респондент: а) виконати, у 
вільній формі, психомалюнки Тату 
на теми: «Власне тату» і «Тату Вини»; 
б) підібрати до кожного із малюнків 
Тату репродукції художніх картин, 
які мають змістовий стосунок до 
зображення Тату; в) розташувати 
(покласти один за одним) підібрані 
репродукції в порядку їхньої значу-
щості для респондента; г) визначити 
пріоритет (першість) аналізу «Тату».

Глибинно-корекційний процес з 
респондентом І.:

І.: Я намалювала два малюнки 
«Тату» (рис. 1, рис. 2). Пропоную роз-
почати аналіз з «Тату вини».

П.: Ми бачимо малюнок «Тату 
вини» (рис. 1) і на ньому зображена 
колба, всередині як з «пуповинами» – 
архетипний символ утроби!

Рис. 1. Малюнок «Тату вини»

Рис. 2. Малюнок «Власне тату»

усвідомлюваних тенденцій вини, що 
каталізує їхнє розкриття в діалогічній 
взаємодії «П ↔ Р» [24, с. 341].

Саме діалог дозволяє темпо-
рально (розлого в часі) дослідити 
феномен вини, який має архаїчні 
корені, і тому дослідження спира-
ється не лише на візуалізацію психіч-
ної реальності суб’єктом, а й, перш 
за все, на архетипність символіки 
та розкриття її семантично-смисло-
вих аспектів в діалогічній взаємодії 
«психолог ↔ респондент» («П.↔Р.») 
Враховується здатність архетипу до 
перекодування архаїчних витоків 
психічної реальності у візуальні (осу-
часнені) форми, онтологічно адапто-
вані до індивідуальної неповторності 
психіки суб’єкта. В цьому допомага-
ють інстинктивні якості архетипу в 
його інтеграційній нероздільності з 
психікою конкретної особи. 

Розуміючи складність поставле-
ної проблеми, ми спробували так ви-
будувати дослідну процедуру, щоб 
завдання, яке виконували учасники 
АСПП, за своєю природою було на-
ближене до архаїчних аспектів пси-
хіки. Так зародилася ідея виконання 
психомалюнку «Тату» у зв’язку з син-
тезом філо- та онтогенезу. Для об’єк-
тивності пізнання даємо завдання на-
малювати два тату на теми «Власне 
тату» і «Тату Вини». Психолог навіть 
ставить стілець, на якому неначе б то 
сидить Вина (завдання – намалювати 
її Тату). Практика показала, що вка-
зані тематичні малюнки ні у кого не 
співпадали. 

Наступне завдання: підібрати, до 
намальованих Тату, репродукції ху-
дожніх творів, які б допомогли роз-
крити їхній зміст. З даними завдан-
нями теж успішно усі справляються. 
Третє завдання: розкласти за значу-
щістю підібрані репродукції художніх 
полотен (окремо до кожного Тату). 

Після вказаних вище організацій-
них передумов слідує етап діалого-а-
налітичної взаємодії психолога з рес-
пондентом, в якій зосереджується 
увага на аналізі того чи того Тату за 
вибором респондента. 
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ває, і що я причетна до цього. Я його 
туди заганяю. 

П.: Тобто ти його «заганяєш» у 
такий стан, а потім відчуваєш вину? 
Якщо людина несе вину, то вона хоче 
її вивільнити.

І.: Не дивлячись на те, що він (чо-
ловік) там (рис. 5) сидить «ображе-
ний», але він цілісний, сильний.

П.: Його поза «призначена» для 
тебе, щоб ти його пожаліла?

І.: Можливо, в цьому теж, свого 
роду, є якась гра.

П.: Тепер тобі потрібно змінювати 
способи взаємодії з ним і побільше 
виражати йому лібідної енергії. Не 
засідайте по кутках (різних кімнат) 
обоє.

І.: Потрібно круглу квартиру (смі-
ється). 

П.: На наступному малюнку ми 
знову бачимо тенденцію повернення 
в утробу (рис. 6) – ти під водою, як 
перебуваєш в утробі? Що обумовило 
вибір цього малюнку?

І.: На ньому зображене просто 
умиротворення, тиша і спокій.

П.: Так, тиша і спокій в утробі. Але 
ж,вочевидь, так і в «могилі», тому, 
що тягар на ніжках не дозволяє вий-
ти звідти і подихати. В цьому можна 
вбачати тенденцію «до психологічної 
смерті».

І.: Мене це турбує, але що поро-

регти святість стосунків з батьком. 
Поки що вину ти екстраполюєш на чо-
ловіка. Зрозумій, що це Сізіфова пра-
ця. Чим більше буде енергії лібідо, 
тим менше буде місця для мортідо, 
і в меншій мірі будеш звинувачувати 
чоловіка за те, що він «не батько».

І.: Тобто я повинна навчитися да-
рувати лібідо?

П.: І дарувати, і відчувати. Наступ-
ний малюнок (рис. 4). Що ми на ньо-
му бачимо?

І.: Це я і моя вина, як тягар (човен, 
в якому так усього багато, як у колбі 
(рис. 1).

П.: Тобто вина настільки велика, 
що «голуб» її зрушити не може?

І.: Так, для мене це лише бажання 
– її зрушити. 

П.: Тоді вина тебе задавлює?
І.: Ніби є якесь світло в кінці туне-

лю, але малоймовірно...
П.: За архетипами, нитка (чи 

шнурок у дзьобику голуба) – це пупо‑
вина, а човен – утроба, але вона не ді‑
тородна, бо без води (рис. 4). Тобто 
вся твоя залежність і все, що з тобою 
відбувається, воно не життєстверд-
не, а лише спустошує тебе. Варто про 
це подумати. Перейдімо до наступ-
ного малюнка (рис. 5). Це твій стан чи 
твого чоловіка?

І.: Мабуть, його. Я відчуваю вину 
за те, що він у такому стані перебу-

вину) – я це блокую і закриваюся, але 
внутрішньо це мене не полишає.

П.: Тобто ти сама боїшся своїх ре-
акцій? Вони для тебе не бажані, тому 
що наслідки можуть бути погані чи 
непередбачувані і для тебе, і для ін-
ших людей?

І.: Так. 
П.: Отже, десь є заблокована 

енергія мортідо. Ти так багато отри-
мала лібідної, конструктивної енергії 
від батька в дитинстві, а потім розрив 
(із батьком) перейшов у енергію мор-
тідо – це сум, образа, певне розчару-
вання. 

І.: Я шукала собі належного парт-
нера, все зробила для того, щоб об-
рати правильного чоловіка, а не до-
робила щось, вочевидь.

П.: Ти не звільнилася від ідеалу 
стосунків з батьком, які ти тепер не-
сеш не диференційовано, щоб тобі 
дарували, а шукаєш такі самовідчут-
тя (спокій, комфорт, надійність, пев-
не очарування, впевненість, безмеж-
ну довіру і багато іншого), як то було 
в дитинстві з батьком.*

І.: Все, що ви назвали, у мені є, але 
я цього не показую, і воно придавлю-
ється подібно, як у колбі

П.: Є, тому що ти оберігаєш в собі 
подароване батьком. Спираючись на 
попередній матеріал наших зустрі-
чей, це все твоя таємниця, щоб збе-

* Інформація з попередньої психоаналітичної роботи з І.

Рис. 4. З. Задемак «Голуб миру» Рис. 5. Автор: Д. Д. Паленкар
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травма, а, навпаки, лібідна фіксація, 
яку І. намагається парадоксально від-
творити, добиваючись аналогічних 
вчинків від чоловіка, що й обумовлює 
підстави для його покарання, «зага-
няючи» його в позицію «немічної ди-
тини» (див. схожість картинок рис. 7 і 
рис. 8). Дана ситуація втілює натяк на 
архаїзм вини, адже вона непомірно 
посилюється, виходячи за реальний 
зміст становища благополучного за-
міжжя І.

Архетипна символіка у діагности-
ко-корекційному процесі допомагає 
окреслити особистісну проблемати-
ку суб’єкта. Неусвідомлюваність вини 
актуалізує тенденцію до самопока-
рання. Дослідження переконує, що 
саме едіпальні чинники впливають на 
виникнення і розвиток почуття вини у 
суб’єкта. Результати засвідчують зна-
чущість методу АСПП у дослідженні 
глибинних чинників феномену вини в 
малюнках Тату. 

Перспективи дослідження вба-
чаємо у подальшому поглибленому 
аналізі ролі перинатального періоду 
в розвитку індивіда для виникнен-
ня почуття вини та його впливові на 
утворення дисфункцій психіки.

П.: Правильно ти кажеш, прямо 
прозріваєш похвилинно. Якщо тебе 
батько так сильно любив, то ти сама 
себе повинна любити не менше. А не 
шкодити собі деструктивними почут-
тями, сльозами, що руйнує душу і де-
структує психіку та і здоров’я теж. Ти 
молода, гарна і швидко прозріваєш в 
процесі АСПП. Думаю, що в тебе все 
буде добре.

І.: Дякую за роботу. Я відчуваю 
полегшення і сили для вивільнення 
від тягаря проблем. Малюнок влас-
ного Тату розглянемо завтра, я поспі-
шаю.

Підсумовуючи емпіричний мате-
ріал глибинно-корекційної роботи, 
зробимо висновки, що актуальність 
феномену вини для респондента І. 
породжена емоційною залежністю 
від батька. Архетипна символіка 
(нитка, човен, пляшка, дівчина під 
водою) архетипно об’єктивує тен-
денцію повернення в утробу, як і 
самопокарання, за яким криється 
вина. Несвідома вина суб’єкта проек-
тується, переноситься на іншу особу 
(чоловіка, який незмінно винний, що 
не такий, як батько). Даний випадок 
цікавий тим, що програмує психіку не 

биш, я відчуваю приреченість на таке 
прагнення до спокою. Можна ж вто-
митися і від самої себе.

П.: На наступному малюнку 
(рис. 7) ми бачимо, мабуть, тебе і чо-
ловіка? Ти у домінуючій позиції?

І.: Так, вірно. Це я (рис. 7, вказує 
на фігуру зверху), а це – він (рис. 7, 
фігура знизу). 

П.: Тоді у домінуючій позиції ти 
єднаєшся з батьком. Він так сидів над 
тобою маленькою, немічною (рис. 7), 
а тепер ти в «немічність» заганяєш 
чоловіка і, вочевидь, за те, що він не 
вміє забезпечувати те, що передає 
рис. 7. Як казав один мудрий психо-
лог: «Не важливо, що вам подарува-
ли батьки, важливо, що ви самі собі 
подаруєте». Пам’ятай це. 

І.: Виходить, що я картинку з бать-
ком (рис. 8, який І. підібрала до ма-
люнку «Власного тату») намагаюся 
приміряти до чоловіка у певних мо-
ментах, але біда в тому, що спершу я 
його заганяю в стан немічності, тобто 
за щось караю? За те, що він «не бать-
ко» і що в мене немає того періоду, 
вірніше тих відчуттів, як на рис. 8. 
Мені потрібно припинити так робити, 
а з чоловіком щось нове створювати.

Рис. 6. Фото М. Маусона з циклу 
 «Під водою»

Рис. 7. Г. Сморенберг «Подарунок» Рис. 8. В. Гасілов «Вечір». 
І. визначила назву: «Я і батько»
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‑
ARCHAISM OF THE GUILT AND ITS IMPACT ON SUBJECT’S PSYCHE

The basis of the research is the psychodynamic theory and the corresponding practice of deep knowledge of the psyche in 
its integrity (conscious / unconscious). The article focuses on the methodological and instrumental aspects of knowledge of the 
phenomenon of guilt in the depth-correction process using visualized means, based on archetypal symbols. The interconnection 
of guilty with a tendency to self-guilty and the Oedipus complex, which has archaic origin, is stated. The content of the article 
characterizes the guilt and feeling of guilt of the subject in relation to the conscious and unconscious aspect of the psyche.

The article deals with the phenomenon of guilt in relation to original sin and Christian faith. After all, sin causes a feeling of guilt, 
which is expressed individually uniquely. In Christianity, sin and guilt are united by their archaic nature, but man is conscious of sin, 
and guilt is predominantly unconscious. Therefore, the significance of original sin as one of the factors of guilt, in connection with 
the effectiveness of the substructure of the psyche - Super-Ego is revealed.

For the first time it was stated that the archaic origin of the fault can be investigated theoretically, in the practical aspect archaism 
of guilt is not autonomous, separated from the individualized psyche of the subject. It is stressed that the archaism of guilt cannot 
detect itself directly in the mind of the subject, which determines the use in the in-depth knowledge of mediated means.

The energy potential, which carries a sense of guilt, and negatively affects the psyche of the subject is analyzed. Therefore, 
the fault in the deep-correction process is known in unity with the archetype. Echoes of the guilty’s archaism are reflected in the 
individualized psyche of the subject and are objectified through drawings of guilt, author’s drawings, etc.

An overview of scientific sources to the article was carried out on the principles of psychodynamic theory, which emphasizes 
the importance of the unconscious fault for self-organization of the psyche.

Archetypal symbols in the diagnostic-correction process help to outline the personality problems of the subject. The 
unconsciousness of the guilty actualizes the tendency toward the punishment itself. The research convinces that it is just the 
oedipal factors that influence the emergence and development of a sense of guilt in the subject. The results confirm the significance 
of the ASPP method in the study of the underlying factors of the phenomenon of guilt in the drawings of Tattoo.

Яценко Т.С., Амурова Я.В., Манжара С.О.

Кафедра психологии, глубинной коррекции и реабилитации 
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого 
г. Черкассы (Украина)

АРХАИЗМ ВИНЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ СУБЪЕКТА
Основу исследования составляет психодинамическая теория и соответствующая практика глубинного познания пси-

хики в ее целостности (сознательное / бессознательное). Статья концентрирует внимание на методологическом и инстру-
ментальном аспектах познания феномена вины в глубинно-коррекционном процессе с использованием визуализированных 
средств, с опорой на архетипическую символику. Констатировано взаимосвязь вины с тенденцией к самонаказанию и Эди-
повым комплексом, которые имеют архаическое происхождение. Содержание статьи характеризует вину и чувство вины 
субъекта в соотношении с сознательным и бессознательным аспектом психики.

В статье рассматривался феномен вины во взаимосвязи с первородным грехом и христианской верой. Ведь грех вызыва-
ет чувство вины, которое выражается индивидуально неповторимо. В христианстве грех и вина объединены их архаич-
ностью, однако грех человек осознает, вина преимущественно является неосознанной. Поэтому раскрывается значение 
первородного греха, как одного из факторов вины, во взаимосвязи с действенностью подструктуры психики – Супер-Эго.

Впервые указано, что архаическое происхождение вины можно исследовать теоретически, в практическом аспекте ар-
хаизм вины не бывает автономным, отделенным от индивидуализированной психики субъекта. Отмечено, что архаизм вины 
не может проявлять себя прямолинейно в сознании субъекта, что и обусловливает использование в глубинном познании 
опосредованных средств.

Проанализировано энергетический потенциал, который несет чувство вины, и негативно влияет на психику субъекта. По-
этому вина в глубинно-коррекционном процессе познается в единстве с архетипом. Отголоски архаизма вины отражаются 
в индивидуализированной психике субъекта и объективируются через рисунки вины, авторские рисунки и тому подобное.

Обзор научных источников для статьи осуществлялся, основываясь на психодинамической теории, которая ставит ак-
цент на важности неосознаваемой вины для самоорганизации психики.

Архетипическая символика в диагностическо-коррекционном процессе помогает определить личностную проблематику 
субъекта. Неосознанность вины актуализирует тенденцию к самонаказанию. Исследование убеждает, что именно эдипаль-
ные факторы влияют на возникновение и развитие чувства вины у субъекта. Результаты свидетельствуют о значимости ме-
тода АСПП в исследовании глубинных факторов феномена вины в рисунках Тату.
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динаміку та розширення соціальних 
контактів і одночасно провокува-
ти зіткнення інтересів, виникнення 
конфліктних ситуацій та глибокої 
екзистенційної тривоги. Тривале пе-
ребування в одній ролі зміщує нор-
мативи життя, загострює акцентуації 
характеру, а інколи «паралізує» актив-
ність настільки, що суб’єкт починає 
боятися проявити «несанкціоновану» 
ініціативу навіть для задоволення 
звичних і важливих потреб, які «зага-
няються» в підсвідоме. 

У результаті такої гіперболізова-
ної адаптивності в поведінці індивіда 
все частіше з’являються невротич-
ні синдроми, посилюються страхи, 
формується недовіра до оточення та 
незадоволення собою. Відбувається 
руйнування внутрішньої організації 
психіки. Ми сконцентрували свою 

екзистенційних можливостях люди-
ни, що виявляються, передусім, у її 
прагненні до самоактуалізації. Серед 
таких – впевненість у собі, доброта 
до людей, допомога іншим, успіх, лю-
бов, творчість, віра у добро, прагнен-
ня до мудрості, робота над собою, 
самореалізація у професії, стресо-
стійкість. Психологічна ресурсність 
особистості є досвідом усвідомлен-
ня нею суб’єктних можливостей, що 
стають потенціалом (ресурсом) для 
саморозкриття та творчого самороз-
витку. Відтак надалі ми послугову-
ватимемося терміном «психологічні 
ресурси», які інтегрують в собі «пер-
сональні», «особистісні», «внутрішні». 

Особистість може бути ресурсною 
за умови постійно зростаючих соці-
альних та духовних потреб, що може 
спричиняти пошуки нових орієнтирів, 

Постановка проблеми. Питання 
існування спеціальних «ресурсних» 
якостей є доволі суперечливим, по-
заяк їх прояв детермінований специ-
фікою діяльності людини, її внутріш-
ньою рівновагою чи конфліктністю, 
ієрархією потреб та мотивів, усві-
домленням смислів існування. Люди-
на наділена багатим потенціалом для 
задоволення різноманітних потреб. 
Якщо в суб’єкта обмежуються або 
й зовсім зникають можливості для 
реалізації своїх інтересів та актуаль-
них запитів, поступово відбувається 
особистісна деградація: збіднюються 
ціннісні орієнтації, знижується здат-
ність до соціальної адаптації, звужу-
ється самосвідомість.

Психологічні ресурси представ-
лені нами як складні внутрішні утво-
рення, інтегровані в індивідуальних 

Хомич Г.О., Войтенко О.В.
ВДНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
 імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС  
ОСОБИСТОСТІ У РАКУРСІ  
ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

У статті розкриваються окремі аспекти активізації психологічних ресурсів особистості у ситуації переживання емоційної 
депривації. Зокрема, аналізуються механізми процесів адаптації та індивідуалізації суб’єкта, котрий переживає наслідки во-
єнних дій; розглядаються можливі шляхи профілактики відчуження, фрустрації, невротичних порушень у поведінці травмо-
ваної особистості. 

Психологічні ресурси представлені нами як складні внутрішні  утворення, інтегровані в індивідуальних екзистенційних 
можливостях людини, що виявляються, передусім, у її прагненні до самоактуалізації. Серед таких – впевненість у собі, до-
брота до людей, допомога іншим, успіх, любов, творчість, віра у добро, прагнення до мудрості, робота над собою, саморе-
алізація у професії, стресостійкість. З-поміж усіх дефініцій особистості, які представлені у різних наукових концепціях, відо-
бражаються характеристики людини як персони зі всіма її психологічними ресурсами, однак, той чи інший ресурс по-різному 
забезпечує ефективність професіоналізації особистості. 

Психологічна ресурсність особистості є досвідом усвідомлення нею суб’єктних можливостей, що стають потенціалом 
(ресурсом) для саморозкриття та творчого саморозвитку. Психолог, як спеціаліст, котрий включений у підготовку ресурсної 
особистості, має сам постійно вдосконалювати свої знання, навички, уміти погоджувати свої дії, спрямовані на інших людей, 
з моральними нормами, мати здатність чітко уявляти варіанти можливих наслідків тих чи інших дій людей, прогнозувати 
міжособистісні конфлікти. 

Особистість може бути ресурсною за умови постійно зростаючих соціальних та духовних потреб, що може спричиняти 
пошуки нових орієнтирів, динаміку та розширення соціальних контактів, а також передбачає таку організацію спеціальних 
впливів, що сприятиме актуалізації потенційних можливостей, здатностей до саморегуляції, усвідомленню та попередженню 
втрати психологічної енергії.

Ключові слова: особистість, внутрішній конфлікт, криза, екзистенційний підхід, соціальна депривація, психологічна травма 
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волення своїх потреб людина спершу 
має використовувати свій потенціал, 
який часто є мало актуалізованим, 
не доступним. Саме тому особливої 
актуальності набуває процес активі-
зації внутрішніх ресурсів особисто-
сті, особливо у ситуації порушення 
енергетичної рівноваги. Активізація 
психологічного ресурсу особистості 
у ситуації емоційної депривації пе-
редбачає вибір таких технологій, які 
б сприяли зміні ставлення до неспри-
ятливих обставин життєдіяльності, 
поглибленню саморозуміння та са-
моприйняття, а також збагаченню 
Я-концепції не лише раціональними 
уявленнями про ситуацію, а й нави-
чками рефлексії.

Робота з кризою передбачає 
сформованість професійного гума-
нізму психолога-екзистенціаліста, що 
передбачає:

− гуманістичні установки, емпатію;
− усвідомлення власного вибору 

та інтернальність; 
− толерантність до існування ін-

ших поглядів ; 
− гнучкість та зваженість у виборі 

засобів впливу,
− рефлексію власних можливо-

стей, оптимізм;
− спонтанність та інтуїцію;
− асертивність та відповідальність;
− креативність у виборі методів 

та прийомів роботи.
Важливим етапом може виступа-

ти спеціальна робота з почуттями та 
неадаптивними реакціями людини. 
Для цього особливо важливо сформу-
вати взаємну довіру, використовуючи 
техніки розпитування, емпатійного 
слухання, прийоми емоційного при-
єднання до особистості шляхом безо-
цінного прийняття її як неповторної та 
такої, що потребує особливого став-
лення. До прикладу, саме такого став-
лення сьогодні потребують учасники 
воєнних конфліктів, для яких харак-
терними є ознаки соціальної фрустра-
ції та екзистенційної кризи.

На етапі психологічної реабілітації 
провідного значення набирає робота 
зі знаходження основних смислів існу-

зиція «адаптивної дитини», що перед-
бачає надмірне пристосування до си-
туації, думки інших людей, уникнення 
напруги тощо. У результаті гіпербо-
лізованої адаптивності в поведінці 
індивіда все частіше спостерігаються 
невротичні синдроми, формується 
недовіра до оточення та незадово-
лення собою [5].

Руйнування критичності та невід-
повідність самооцінки та рівня до-
магань заважає проникненню в суть 
актуальних проблем, постановці ре-
альних цілей, зміщуючи перспективи 
і цінності. Особливе значення вчені 
надають формуванню стресостійко-
сті, що сприяє формуванню устано-
вок на певний тип людей, професію 
чи всю систему загалом, а також цін-
ності, ідеали, а то й загальну особи-
стісну спрямованість. Е.Берн та його 
послідовники застерігають щодо 
включення індивіда у психологічну 
гру. Ця схильність опосередкована 
ранніми батьківськими установками,-
дитячими травмами, які часто стають 
на заваді продуктивному вирішенню 
напруженої ситуації [1].

Наші потреби, бажання і мотиви 
презентуються діями та емоціями, 
однак останні часто призводять до 
хибних життєвих виборів. Це відбу-
вається на основі зміщення акцентів 
сприймання на користь зовнішніх 
норм і вимог, що приводить до іг-
норування власних інтересів, осо-
бистісного потенціалу, прояву деза-
даптації, ігнорування адаптаційних 
можливостей. У ракурсі такого ба-
чення важливо спрямовувати зусил-
ля особистості на формування нових 
потреб та інтересів, що неможливо 
без постійного відчуття захищено-
сті, любові та уважності. Недопусти-
мою є депривація духовних потреб, 
оскільки задоволення останніх спри-
яє активізації творчого потенціалу, 
побудові життєвої перспективи.

Виклад основного змісту. Кожна 
людина володіє певним психічним 
(внутрішнім) ресурсом, що дозволяє 
долати стресові впливи різної інтен-
сивності. Очевидно, що задля задо-

увагу на проблемі активізації психо-
логічних ресурсів особистості в умо-
вах соціальної депривації. Зокрема, 
за нашими припущеннями, пригнічен-
ня емоції унеможливлює їх динаміку, 
а під впливом сильних стресогенних 
факторів за таких умов людина втра-
чає здатність регулювати ставлення 
до оточення, обезцінюючи свої по-
тенційні можливості. Їх актуалізація – 
мета спеціалізованих психологічних 
впливів та саморегуляції.

Аналіз останніх досліджень. До 
основних ознак психічного здоров’я, 
на думку вчених, належать: любов 
до себе і визнання власної цінності, 
здатність увійти в контакт з іншими 
людьми, оптимізм та впевненість у 
майбутньому, асертивність, духов-
ність, задоволення від життя [1, 2, 7]. 
Незадоволення базових потреб, ігно-
рування власних прагнень робить не-
можливим їх видозміну та динаміку; 
особистість втрачає контроль над їх 
проявом, а іноді й здатність керувати 
своїми діями та регулювати ставлен-
ня до інших.

Життя людини у нормативних 
вимірах характеризується динамічні-
стю, а процеси смислових новоутво-
рень відображають вибір цінностей, 
опосередкований системою став-
лень, рівнем рефлексії та наявним 
соціальним статусом, що визначають 
процеси адаптації та індивідуалізації 
особистості. В умовах психічної де-
привації (обмеження можливостей 
задовольняти базові потреби осо-
бистості) індивідуальність втрачає 
важливі соціально-психологічні орі-
єнтири, оскільки змушена постійно 
спрямовувати зусилля на подолання 
несприятливих ситуативних обста-
вин. Якщо ж людина змушена три-
валий період перебувати у стресовій 
ситуації, то їй доводиться звужувати 
коло звичних інтересів, здебільшого, 
дбаючи про збереження життя на 
психофізіологічному рівні [6].

Поступово у дорослої особистості 
з’являється неадекватна залежність 
від волі і ставлення інших людей. У 
такі періоди активно формується по-



МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЖОВТЕНЬ  2018 р. № 1 39
смертності та слабкості. Прохання 
розповісти про звичні сфери діяльно‑
сті, улюблені справи, якими займався 
раніше – викликало роздратування: 
«Ви не можете мене зрозуміти, за‑
раз це вже не має значення: робота 
працює на мій імідж, я вже всього 
досягнув». Чоловік відмахнувся: «Дру‑
жину все влаштовує, їй нема справи 
до моїх проблем, та й іншим, оче‑
видно, також». Водночас, у ході кон‑
сультування вдалось з’ясувати, що 
чоловік кілька років назад пережив 
операційне втручання. І це розділило 
його життя на «до і після».

 У даному випадку можемо спо-
стерігати яскравий приклад втрати 
звичних життєвих орієнтирів, депри-
вацію емоційних переживань, знеці-
нення звичних стосунків у результаті 
пережитого стресу. Глибока прихо-
вана тривожність може стати осно-
вою для формування різного роду 
онтологічних порушень. Стрижнем 
неадаптивної поведінки є сильне 
бажання позбутися страхів. Для ви-
яснення природи таких фобій кон-
сультанту важливо не включатись у 
сценарну поведінку клієнта, проявля-
ючи самоконтроль та дотримуючись 
екологічних меж у взаємодії.

Схема консультативної зустрічі 
з клієнтами, котрі проявляють ек-
зистенційну тривогу, передбачає:

− встановлення довірливих сто-
сунків (налагодження емоційного 
контакту, формулювання запиту); .

− діагностика проблеми, що вклю-
чає уважне вислуховування скар ги, 
визначення її локусу (об’єктивний, 
суб’єктивний), а також використан-
ня використання стандартизованих 
та проективних методик з метою 
виокремлення характерних ознак, 
симптомів невротичного характеру;

− обговорення з клієнтом чи ро-
дичами можливих причин невротич-
ного стану клієнта, (формулювання 
робочих гіпотез).

Корекційний (регулюючий) етап 
спрямований на визначення діапазо-
ну психологічного впливу задля ви-
вільнення та озвучення пригнічених 

− депресивні особи не можуть 
виділити конкретної ситуації, що ви-
кликає стан тривоги (описи не мають 
системи, яскравих ознак, здебільшо-
го, говорять про неприємні передчут-
тя,  небажані соматичні реакції);

− тривожність часто описується 
соматичними симптомами («у мене 
посилились головні болі без причи-
ни», «періодично відчуваю спазми в 
області шлунку», 

− неприємні почуття тривоги чи 
страху нерідко підміняються іншими 
(рекетними): «я злюсь», «у мене слаб-
кість у всьому», «я страшенно висна-
жений», «я не відчуваю тіла»;

− нерідко пов’язується тривож-
ний стан з нерозумінням близьких, з 
необхідністю багато працювати.

До особливої категорії кризових 
клієнтів можна віднести таких, які від 
власної тривожності захищаються 
незвичним, парадоксальним шляхом, 
проявляючи нестриманість, намага-
ються яскраво демонструвати стан 
тривоги, відкрито показують незадо-
волення своїм станом, настійливо ви-
магають допомоги. Часто такі клієнти 
виглядають агресивними, незадово-
леними, інколи навіть ворожими.

Приклад із практики. Чоловік по‑
хилого віку зателефонував з прохан‑
ням зустрітись. Він скаржився на 
постійне недосипання, втрату по‑
треби зустрічатися з друзями.  Під 
час зустрічі чоловік був ввічливим, 
однак тривожно оглядався і відра‑
зу висловив побоювання про те, що 
ситуація не покращиться, оскільки 
відсутні реальні причини для неза‑
доволення (рідні ставляться добре, 
на роботі поважають). На запро‑
шення розповісти детальніше про 
свій стан, почав нарікати на вік та 
втрату смислу існування: «Син добре 
облаштувався, дружина постійно 
займається хатніми справами, внуки 
«у соціальних мережах», а його все це 
не приваблює. Очевидно, що тривогу 
викликало усвідомлення пенсійного 
віку та втрата статусу «незамінно‑
сті», що демонструється, а також 
неусвідомлена тривога щодо власної 

вання та налаштування на прийняття 
важливих життєвих рішень – пошуки 
сил для боротьби за життя, що вклю-
чає постановку нових цілей, перспек-
тив, відмову від існування, як такого, 
що не має сенсу. Психодраматичні 
вправи допоможуть травмованій 
особистості вивільнити приховану 
біль і сльози, дозволяючи відкрито 
проявляти емоції і ставлення, пере-
живаючи давню ситуацію у реально-
му просторі 

Вивільнення необхідних життє-
вих ресурсів для боротьби зі стресо-
генними факторами можливе лише 
тоді, коли консультанту вдається ви-
вести людину зі стану повної безпо-
радності та безнадійності. На цьому 
етапі добре себе зарекомендували 
себе аутогенні тренування, техніки 
спрямованої візуалізації, обговорен-
ня психологічних історій, посилання 
на власний досвід. Особливу довіру 
чи терапевтичний альянс викликає 
використання тілесно орієнтованих 
технологій у поєднанні з особистіс-
но-центрованими методами.

У ситуації тривалого переживан-
ня тривожного стану людина нама-
гається зменшити напругу. Якщо це 
не вдається зробити самостійно, то 
вона шукає зовнішньої допомоги, зо-
крема, звертається до спеціаліста в 
галузі психології.

У процесі практичної роботи до-
водилось спостерігати поведінку лю-
дей з ознаками емоційної депривації. 
Вони мають такі характеристики:

− проявляють специфічну реакцію 
на уявну або невідому раніше небез-
пеку (на когнітивному, емотивному 
та поведінковому рівні);

− демонструють реактивний стан, 
пов’язаний з підвищенням кров’я-
ного тиску, зміною роботи серце-
во-судинної системи (скаржаться на 
аритмію, напругу в області серця), 
помічають порушення дихальної сис-
теми;   

− скаржаться на поганий сон або 
безсоння, знижений настрій, немо-
тивовану зміну ставлення до раніше 
значущих речей та людей;
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розвиток здатності  проявляти співп-
ереживання, вольові якості та праг-
нення приймати рішення.

Екзистенційне консультування як 
певний погляд на людське існування, 
передбачає неприйняття механічних 
підходів. Клієнт тут представлений, 
як індивідуум, який зіткнувся з такою 
реальністю, в якій є місце внутрішнім 
конфліктам. Використання підходу 
можливе також і в  екстремальній си-
туації. Стосунки консультант і клієнта 
можна характеризувати, як: присут-
ність, автентичність, відданість, від-
сутність контрпереносів. В процесі 
консультування характерним є само-
розкриття консультанта. 

В екзистенційному підході значен-
ня має лише гнучкість та різноплано-
вість методів. Тактика консультанта 
залежить в основному від характеру 
поведінки та проблем клієнта. Вирі-
шального значення надається розу-
мінню клієнта, його щоденної ситуації.

Особливе місце посідає техніка 
парадоксальної інтенції, яка вимагає 
від клієнта спеціального виконання 
тих дій, яких він намагається уника-
ти. Це дозволяє відмежуватись від 
неприємної ситуації або розглянути 
її незалежно. Таким чином, екзистен-
ційний консультант має підвести 
клієнта до такого стану, коли той пе-
рестане тікати від реальності або бо-
ротись з нею. В результаті психоло-
гічних сеансів симптоми залежності 
від ситуації стають більш слабкими. 
При такому підході важливо сфокусу-
вати увагу на своїх переживаннях 
(якщо змінити почуття клієнтів, то і їх 
поведінка зміниться).

Консультування у ракурсі ек-
зистенційної парадигми прагне до-
помогти людині переживати своє 
існування як справжнє, усвідомлюва-
ти свій потенціал і те, як його можна 
повноцінно реалізувати. Мета пси-
хологічної реабілітації – новий кон-
структивний перерозподіл напруги, 
а не абсолютна гармонія. Завдання 
– перетворити конфлікти у конструк-
тивні явища, а не деструктивні [3,4]. 
Однак, зауважимо, що часто почут-

знаходження нових способів ви-
рішення ситуації (пошуки можуть 
здійснюватись шляхом моделювання 
різних реакцій, обговорення можли-
вих наслідків).

Центральне місце у роботі з три-
вожно-депресивними клієнтами має 
займати робота з виявлення так зва-
ної «вторинної вигоди»: для чого клі-
єнту потрібний стан тривоги? Варто 
зауважити, що психологічна допомога 
тривожним та депресивними клієнтам 
нерідко носить терапевтичний харак-
тер, вимагає тривалого часу та скрупу-
льозного підбору технологій. Останні, 
здебільшого, орієнтовані на досвід та 
фахову підготовку психолога.  

Екзистенційна психологічна до-
помога − це консультативна модель, 
в якій основні внутрішні конфлікти 
зосереджуються навкруги усвідом-
лення екзистенційних розладів, що 
ведуть до виникнення почуття триво-
ги.  Основоположники динамічної те-
орії екзистенційного консультування 
(І.Ялом, Р.Мей) презентували основ-
ні принципи супроводу – детерміно‑
ваність, свобода, індивідуальність, 
соціальна інтегрованість, глибина 
релігійності (духовності). Звідси слі-
дує, що особистість – це здійснення 
процесу життя в вільному, соціально 
інтегрованому індивідуумі, наділено-
му духовним началом [7 ]. 

Однак варто пояснити йому 
складний механізм прийняття рі-
шень, коли слід враховувати весь по-
передній досвід і вплив всіх факторів 
підсвідомості, що допоможе клієнту 
усвідомити і навчитись використову-
вати можливості вільного існування. 
Окрім того, особистість – це, перш 
за все, індивідуальність, включена в 
соціум, наділена певним рівнем духо-
вності і соціальної інтегрованості.

Головна мета консультування: 
досягнути того, щоб особистість пе-
реживала своє існування як реальне. 
При цьому враховується: протисто-
яння клієнтів внутрішнім конфліктам 
і здатність миритись з ними; стратегії 
захисту і стратегія ухиляння, звіль-
нення у клієнтів здатності бажати, 

емоцій. Передбачено обговорення 
та інтерпретація (за необхідності) 
поведінки клієнта та його оточення. 
Підбір корекційних технік має бути 
спрямований на зниження тривож-
ності, страхів шляхом пошуку нових 
життєвих орієнтирів, заохочення до 
розширення діапазону емоційного 
реагування. На заключному етапі 
здійснюється обговорення досягнень 
(які зміни відбулись у переживанні 
ситуації, як змінилось ставлення до 
своєї хвороби (симптомів, від кого і 
якої чекає допомоги). Як відомо, клі-
єнтів часто турбують думки про їх від-
повідність очікуванням оточуючих. 
Тому важливо продемонструвати 
дружні емоції, готовність допомогти. 
Щира відкрита посмішка, приємна 
затишна кімната – обов’язкові атри-
бути екзистенційного консультанта. 
Щоб надати адекватну психологічну, 
зокрема, консультативну допомогу, 
спеціаліст має бути озброєним не-
обхідною інформацією про минулий 
досвід суб›єкта: стосунки в сім’ї, ста-
тус в групі, особливості ставлення до 
нестандартних чи неочікуваних ситу-
ацій, сприймання зауважень тощо.

У роботі з клієнтом дії консультан-
та мають бути спрямовані на:

− максимальне розкриття клієнта: 
він має виговоритись і розкрити ос-
новні аспекти своєї тривожності; деякі 
клієнти зауважують, що коли пережи-
вають напругу, то стають саркастич-
ними, складними та суперечливими;

− виявлення прихованих мотивів 
захисту, що допоможе прослідкува-
ти істині джерела тривоги та страхів, 
виокремити «первинну» ситуацію, 
що складає основу маніпулятивної 
поведінки;

− розкриття неефективних меха-
нізмів захисту, при цьому варто пояс-
нити самому клієнту, як вони діють у 
його житті;

− уникати тиску, маніпулятивних 
технологій, проявляючи терпіння, бе-
зоцінне ставлення, спостережливість;

− розібратись у причетності до си-
туації самого клієнта, значущості для 
подальшого життя;
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му розвитку особистості. В даному 
випадку особливої цінності набуває 
психологічна інтуїція та соціальна 
перцепція спеціаліста, його оптимізм, 
орієнтація на творчість, яка реалізу-
ється через незалежність в суджен-
нях, відкритість розуму, високу тер-
пимість до складних і невизначених 
ситуацій і соціальну зрілість.

Висновки та перспективи дослі-
дження. Єдність у людині суперечли-
вих складових її сутності потребують 
розуміння того, що особистість одно-
часно виступає носієм прогресивних 
рис і неадаптивних тенденцій. Так, 
одна і та сама людина може бути 
доброю, чуйною, активним провід-
ником ідей, залишаючись заповзя-
тим противником нових технологій, 
жорстокою і зарозумілою. Водночас 
її Я-концепція часто конфліктує з ре-
альними переживаннями і процесами 
самоактуалізації, що може призвести 
до почуття тривоги та невротичних 
порушень. 

Завдання консультанта – допо-
могти клієнту з готовністю прийняти 
на себе соціальну відповідальність, 
мужність звільнитись від почуття не-
повноцінності і спрямувати його ак-
тивність до задоволення важливих 
потреб та цілей. Власний досвід, про-
фесійність та гуманістична спрямова-
ність психолога сприяє здійсненню 
успішного впливу на клієнта, але він 
має лише опосередковане значення. 
Водночас, існує високий ризик по-
пасти в полон власних переживань, 
«невідпрацьованих» травм, які про-
вокують бажання, мотиви, життєві 
сценарії, дитячі травми, що вимагає 
від психолога постійних професійних 
супервізій.

бистості. Саме у такому напрямку 
має бути готовий працювати психо-
лог-професіонал, котрий зіткнувся 
з низкою болючих переживань та 
травм. Психолог не може змінити об-
ставини життя клієнта, але він може 
на основі отриманої інформації спри-
яти підвищенню його самоорганізації  
– зміни стилю діяльності, спілкування, 
організації режиму роботи і відпочин-
ку, зміни взаємин у сім’ї тощо. Душев-
не здоров’я передбачає формування 
почуття особистої відповідальності і 
свободи, тобто консультант має під-
казати можливі шляхи виходу з кри-
зи і підвести клієнта до самостійного 
вирішення проблеми.

Наші життєві складнощі, як прави-
ло, починаються тоді, коли ми почи-
наємо грати не свою роль. Можливі 
прояви психологічної гри – неадек-
ватна поведінка, алкоголізм, мані-
пулювання, ігнорування своїх пере-
живань, думок інших людей тощо. 
Консультант має допомогти віднайти 
себе, свою індивідуальність. Таким 
чином, професійний консультант по-
кликаний допомогти знайти своє іс-
тинне Я і знайти в собі мужність стати 
цим «Я».

Стереотипність і обмеженість ін-
дивідуального досвіду часто стає на 
заваді саморозвитку та самоактуалі-
зації особистості, а неусвідомленість 
провідних мотивів обмежує рівень 
домагань, емоційну регуляцію, зни-
жуючи рівень мобілізації енергетич-
них ресурсів. У сучасній практичній 
психології чільне місце посідає про-
ектування – діяльність, спрямована 
на передбачення результатів психо-
логічних впливів, а також прогнозу-
вання можливих зрушень в психічно-

тя провини може бути достатньо 
конструктивним і стати початком 
духовного зростання людини. Стану 
напруги часто властиве усвідомлен-
ня різниці між тим, якою є річ, і якою 
вона має бути. Совість є лише однією 
з форм його вираження. Відхід від 
провини можна знайти у творчості. 
Зауважимо, що провина пов’язана з 
поняттям “свободи”, автономії і мо-
ральної відповідальності.

Усвідомлюючи свою суперечли-
вість, ми можемо переконуватись 
у власній духовності. Під принци-
пами, якими керуються психоло-
ги-практики, розуміють базові ме-
тодологічні положення, які лежать 
в основі психологічних впливів та 
визначають напрямок дії [2]. Окрес-
люючи змістовне навантаження ос-
новних принципів консультативної 
взаємодії психолога та кризового 
(у нашому випадку – депривовано-
го клієнта), ми також звертаємось 
до практики гуманістично-екзистен-
ційної психології. Зокрема, у струк-
туру роботи з учасниками бойових 
дій перш за все включають емпатію 
(як здатність відчувати і співпере-
живати), толерантність до існування 
інших поглядів і позицій; у роботі з 
онкологічними хворими – оптимізм 
(віру в значущість і перспективу пси-
хологічної допомоги), гнучкість та 
зваженість у виборі засобів впливу, 
рефлексію власних можливостей. 
Цінність індивідуального життя лю-
дини, її відкритість і цілісність стають 
головними орієнтирами в профе-
сійній діяльності спеціаліста в галузі 
кризової екзистенційної психології.

Рецептура психолога розрахо-
вана на самоорганізацію самої осо-
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ABSTRACT
The article reveals some aspects of activating psychological resources of the person in the situation of experience of emotional 

deprivation. In particular, mechanisms of processes of adaptation and individualization of the subject undergoing the consequences 
of military actions are analyzed; Possible ways of preventing alienation, frustration, neurotic disorders in the behavior of the injured 
person are considered.

Psychological resources are presented by us as complex internal formations, integrated into the individual existential 
possibilities of man, manifested, first of all, in his quest for self-actualization. Among such − self-confidence, kindness to people, 
help others, success, love, creativity, faith in good, desire for wisdom, work on oneself, self-realization in a profession, stress 
resistance. Among all the definitions of personality that are presented in various scientific concepts, the characteristics of man 
as a person with all of his psychological resources are reflected, however, this or that resource provides different ways of the 
professionalisation of an individual.

The psychological resource of an individual is an experience of realizing her subjective possibilities, which become a potential 
(resource) for self-disclosure and creative self-development. A psychologist, as a specialist who is included in the preparation of 
a resource person, has to constantly improve his knowledge, skills, be able to coordinate their actions aimed at other people, 
with moral norms, have the ability to clearly imagine the variants of possible consequences of certain actions of people, predict 
interpersonal conflicts.

Personality can be resourceful under the conditions of constantly growing social and spiritual needs, which may lead to 
the search for new landmarks, the dynamics and expansion of social contacts, and also provides such organization of special 
influences that will promote the actualization of potential opportunities, self-regulation abilities, awareness and prevention of loss 
of psychological energy. .

Key words: personality, internal conflict, crisis, existential approach, social deprivation, psychological trauma.
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described phenomena (see above) of 
a client, especially the involuntary pat-
terns of his/her breathing and the re-
peating eye positions in the visual field. 
If a eye focus is detected, immediately 
body sensations or unconscious mem-
ories or images are emerging. They can 
get processed directly and mindfully.

These sensations, which are sensed 
by the client in the body are called 
“Felt Sense” (E. Gendlin, 1978) this is 
so called the located stress in the body 
of a client.

Psychobiologist and neuroscien-
tist Stephen Porges (Porges S., 2010) 
described in his “Polyvagal Theory” 
the phylogenetic development of the 
autonomous nervous system and its 
influence for humans. He found the 
groundbreaking new theory of dual 
functions of the vagus nervous system: 
the myelinated ventral vagus, located 
between the brainstem and the supra 
diaphragmatic area, which is activated 
when the client calms down. With the 
breathing technique that the therapist 
suggests to the client: “breathe com-
fortably to yourself, deeply and slow-
ly” this vagus complex is activated and 
makes it possible to change the state 
of anxiety or immobilization (dissoci-
ation)into calmness. In 1932, Walter 

spontaneous and non-systematic in 
the visual field. That is, we do not ac-
commodate at this moment, but we 
are gazing. Clients find without con-
sciousness natural eye positions when 
they are talking about a traumatic is-
sue. During this moments they are re-
calling stored unconscious memories. 

Per say, an eye position of a trau-
matic issue can be found by observ-
ing the client’s face and eye positions 
when he or she is talking about the 
trauma. It is necessary to observe care-
fully where the eyes of a client move 
for gazing. It becomes the eye focus 
for processing - it is crucial and effec-
tive just to observe it during a thera-
py session. Weber detected that the 
highest activation chosen by a thera-
pist using a pointer is not an optimal 
eye focus for an effective brain regu-
lation. The strongest activation that a 
therapist chooses most often leads in 
people with PTSD to the effect of a hy-
per arousal or a dissociation. This is a 
useful tool only should the activation 
be very low, which happens less often.

HOW IS THE PROCEDURE OF A 
TRAUMAFOKUS SESSION?

It is crucial for an effective session 
if a therapist is observing calmly the 

INTRODUCTION:

WHAT IS TRAUMAFOKUS® ABOUT? 
Traumafokus is a depth psycholog-

ic and body-focused method to treat 
clients with chronic diseases caused 
by stress, personality disorders and 
pain syndromes. This method enables 
the spontaneous, direct processing of 
trauma in the brain without affecting 
conscious memories. At the beginning 
of a treatment with Traumafokus, due 
to the observation of the client’s nat-
ural eye position, there is an uncon-
scious focus to an issue for processing. 
When the stress in the brain is reacti-
vated we can start with the processing 
of a trauma. During the activation of 
stress the involuntary breathing chang-
es, which is consciously used by Trau-
mafokus to regulate stress in the brain 
and the body. Depending on where cli-
ents look, they can sense the stress in 
the body stronger or less strongly.

METHODOLOGY:

WHAT DO INVOLUNTARY EYE 
POSITION IMPLY?

When we, think about something, 
count, try to remember a forgotten 
word,or feeling pain our eye focus is 
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ic experience of sexual abuse in child-
hood or with soldiers from war. These 
factors cause the worst traumas to 
occur.

THERAPEUTIC INTERVENTION 
USING “LIMBIC LANGUAGE”

With the help of Traumafokus and 
therapeutic training system in our in-
stitute of neuropsychotherapy, clients 
are no longer re-traumatized and the 
additional indirect degree of traumati-
zation of the therapists is kept low be-
cause we work to a large extent with 
the implicit memory of our clients and 
intervene with the help of “limbic lan-
guage.” This raises the effectiveness 
of the therapeutic approach, as we use 
neuro-scientific research right-brain to 
right-brain interaction by Allan Schore 
(Schore A. N. ,2010) , who published an 
important article in 2011: the right Brain 
implicit self - a central mechanism of the 
psychotherapy change process. Ameri‑
can Psychological Association, Division 
of Psychoanalysis (39), 2011.

In his article, Schore points out that 
the therapist’s right hemisphere inter-
acts with the right hemisphere of the 
client. This terrific discovery proves a 
brain scan. The right brain of the brain 
is our emotional and unconscious 
hemisphere.

RELEASING CHRONIC PAIN
A further mile stone with Painfokus 

was the treatment of acute and chron-
ic pain. In 2013, Weber accidentally dis-
covered an extremely rapid releasing 
of an acute pain of an acquaintance 
after a plunge from the stairs with se-
vere swelling of the leg tissues and a 
hematoma. After an impressive rapid 
disappearance of symptoms, he stud-
ied the therapeutic potential of chron-
ic somatic pain syndromes such as: mi-
graine, cluster headache, fibromyalgia, 
chronic pain of the musculoskeletal 
system (knee, thigh, joint, back) and 
stated that chronic pain may complete-
ly resolve when we are getting access 
to the history painful memories are 
worked out. With Traumafokus®, we 

RESULTS:

OPTIMAL REGULATION OF THE 
NERVOUS SYSTEM WITH TRAUMA-
FOKUS

Traumafokus® is an effective neu-
ro-psychotherapeutic method, which 
allows to resolve mental and physi-
cal chronic stress; even in those cas-
es where the traumatic experience 
happened in early childhood, during 
perinatal or prenatal phases, that are 
not consciously available. During a 
Traumafokus session, which regulates 
and calms down the brain activation, 
we are using multisensory resources 
especially in the treatment of attach-
ment trauma. It is not therapist, who 
does heal a client, it is the client’s 
regulating brain and nervous system, 
which gets from an impaired state into 
a regulatory process, and thus new 
neural networks are getting created 
in a client’s brain. Chronic stress and 
chronic pain are constantly decreas-
ing during each session. In order for 
this healing process to be maintained, 
we use a technique for sustainability 
called “progress focus” that the client 
can use effectively at home in order 
for the re-adjusted nervous system to 
train into a new calming state - you can 
say also: stress-free exercises are prac-
ticed daily repeatedly to train the brain 
from stress to calming. This approach 
goes along with the known paradigm 
of Donald Hebb in 1949, who said “cells 
that fire together wire together”.

WHAT HAPPENS WITH CHRONIC 
PAIN IN THE BRAIN?

From newest brain research it is 
known today, that chronic stress leads 
to a decreasing function of the hippo-
camp in the brain and also in the pre-
frontal cortex of the brain. At the same 
time, a cascade of stress hormones are 
released in the hypothalamus, pituitary 
gland and adrenal gland (= HPA axes). 
It happens the most to clients with 
post-traumatic stress disorder (PTSD), 
panic attacks, phobias, depressions, 
chronic emotional stress and traumat-

Cannon described the autonomous 
response of fear and death to the phe-
nomenon of “Fight-Flight and Freeze” 
response.

Regarding to the self-assessment 
of traumatic stress

Due to the conscious breathing 
technique, the client enters a state in 
which without being at the mercy of 
a psychological stress. If necessary, at 
the beginning and at the end of the 
session, you can apply a stress scale ac-
cording to Joseph Wolpe (1969), from 
“0” there is no stress to “10” maximum 
stress, also called SUD (Subject Units 
of Distress).This scale of stress seems 
to be convenient in some traumather-
apeutic methods like EMDR, from my 
perspective it is of limited suitability, 
because clients with complex trauma 
have SUD, which often increases again 
after a while of good processing; the 
Felt Sense also changes simultaneous-
ly as well. We found out that it normal-
ly happens that this client experience 
another traumatic part in life that 
opens up for processing. For inexperi-
enced therapists, it is an unexpected 
surprising phenomenon, but it is not. 
The brain is built for regulating all emo-
tional processes in the best way. When 
a part of a complex trauma is disap-
pearing the next part is calling to be 
processed. That is why we should use 
SUDS with reservation. The most im-
portant thing is to inform clients about 
the principles of a SUD.

REGARDING THE THERAPY OF 
PAIN WITH PAINFOKUS

Inside each chronic pain there 
is a subjective unconscious history 
of pain. When treating pain due to 
Painfokus, an 11-level numeric rating 
scale is used (NRS) for valuating pain, 
that’s indicating the rate of a client’s 
subjective pain in the body both. Spe-
cial Felt Sense techniques for pain 
management and Thomas Weber’s 
manual-body-intervention (MBI) tech-
niques are used in parts of a client’s 
body with severe pain to release after 
few uses. 
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and adolescents: in cases of preverbal 
traumas, chronic stress experience in 
early childhood, dissociation disorders, 
ADD / ADHD, enuresis, encopresis, 
stammer, depression, drug addiction, 
anxiety disorders, truancy, obsessive 
compulsive disorder, bipolar disorder, 
phobias. The use of Traumafokusin the 
treatment of children and adolescents 
works in a shorter time of a session.

Traumafokus can be used success-
fully with: acute, complex and single 
trauma, post-traumatic stress disorder, 
panic attacks, generalized fears, de-
pressions, obsessive compulsive disor-
ders, addiction, chronic psychosomatic 
diseases, allergies, attachment disor-
der, borderline personality disorder, 
sleeping disorders, eating disorders, 
chronic headaches, migraines, fibro-
myalgia, pains of the musculoskeletal 
system, cluster headaches and various 
forms of dissociative disorder as disso-
ciative identity disorder. Many of the psy-
chiatric symptoms of ICD-10 and DSM-V 
appear to be consistent sequel of child-
hood injuries and are treated effectively 
with Traumafokus and Painfokus.

er of BrainspottingTM. Grand, former 
trainer beside Francine Shapiro, who 
founded EMDR (eye movement desen-
sitization and reprocessing). Trauma-
fokus uses insights of: Focusing (Gend-
lin) (Gendlin E. T. ,2014), Pranayama, 
current neurobiological pain research 
(Bushnell, Egle, Melzack& Wall, En-
gel, etc.), Hypno Systemic approach 
(Schmidt), Brainspotting (Grand, 
Schwarz, Weisz), MBEP (Weisz), neu-
robiological studies (Porges, Schore, 
Damasio, Hirsch, Schiepeck, Hüther, 
and others)( Porges. S.,2017, Schore, A. 
N. ,2000 , Hirsch, M.C. ,2000, Van der 
Kolk, B. ,2016, Watkins, J. & Watkins, H. 
,2008).

PRACTICAL VALUE:

Areas of application of traumafocus
With Traumafokus we normally can 

treat people having a single trauma 
with 2-3 sessions. For complex trau-
matized clients we need with Trauma-
fokus more sessions.

Traumafokus can be used effec-
tively in psychotherapy with children 

have found an effective access to the 
subconscious history of painful ex-
periences. Thus the pain matrix (the 
cycle of pain in the brain) is changing 
by regulating and the pain in the body 
decreases until relief. Because of this 
approach seems to be promising, we 
started in 2016 a long-term pre- post 
study with trained Traumafokus thera-
pists in a clinic for psychosomatic and 
psychotherapy in Germany.

COMBINING TRAUMAFOKUS® 
WITH OTHER METHODS

The goal of the method is a healing 
of blocked arousal in the brain and in 
the human body. Traumafokus made 
for an integration with other scientific 
validated psychotherapeutic methods.

THE ORIGIN OF TRAUMAFOKUS®
The methods Traumafokus® and 

Painfokus, were developed by Thomas 
Weber, head of the Neuropsychother-
apy Institute, who worked  for many 
years with traumatized clients and for 
several years he worked as master 
trainer beside David Grand, the found-
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закон вимагає від потерпілого дове-
сти Суду її наявність і обсяг, але не 
пояснює як це робити. 

Через не доведення моральної 
шкоди, судді вимушені відмовляти 
в позовах або стягувати мінімальну 
компенсацію, з жалю до потерпілого, 
формально порушуючи цим вимоги 
змагального судового процесу. 

У судді, порою, недостатньо 
знань і можливостей для досліджен-
ня змін у психічному здоров’ї потер-
пілого, які становлять близько поло-
вини складових моральної шкоди. 
Це успішно робить наша профільна 
громадська організація «Спілка фа-
хівців соціологічних та психологічних 
досліджень», допомагаючи потерпі-
лому отримати справедливе судове 
рішення.

І. НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ПОГЛЯДІВ 
У ВИЗНАЧЕННІ МОРАЛЬНОЇ 
ШКОДИ

Мораль, моральність, моральна 
шкода є не правовими, а суспіль-
но-етичними категоріями. Це визнані 
громадянським суспільством непи-
сані критерії хорошого та поганого, 
добра і зла, справедливого та неспра-
ведливого. Вони регулюються не 
нормами права, тобто законами і ко-
дексами, з якими звикли працювати 
судді і адвокати, а прийнятими у су-
спільстві нормами моралі, які значно 
ширші зі норми права і регулюються 
самим громадянським суспільством 
в залежності від рівня його розвитку. 

Надаючи Суду право стягувати, за 
позовом потерпілого, грошову ком-
пенсацію завданої моральної шкоди, 

ВСТУП.

Психічне здоров’я особистості 
має багато складових і однією з них 
є можливість ефективно протистояти 
стресам, яких чимало в житті людини. 

В залежності від особистого 
сприйняття психотравмуючої події, її 
наслідки для особи можуть колива-
тись від незначних до катастрофічних. 
Мінімізація таких наслідків стає про-
блемою спеціалістів різних галузей, в 
тому числі медицини та психології. 

Не стоїть осторонь і судово-пра-
вова система. 

Саме вона передбачає відшкоду-
вання МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, завданої 
особі протиправними діями, що без-
сумнівно сприяє відновленню її пси-
хічного здоров’я. 

Навряд чи є людина, яка б не чула 
про можливість звернутись до Суду з 
позовом про відшкодування мораль-
ної шкоди, але мало хто розуміє як це 
робити і ще менше тих, хто робить це 
практично. 

Матеріальна шкода підтверджу-
ється чеками, квитанціями та еко-
номічними експертизами, а чим до-
вести моральну шкоду? Що, власно, 
таке – моральна шкода?

Відповідь на ці питання надають 
не Конституція і закони, а філософія, 
соціологія і суспільствознавство. 

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА  
МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Матяш М.М., Сопов В.М.
Лабораторія  оперативної психодіагностики та експертизи моральної шкоди. 
ГО «Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень»  
Національний медичний університет  ім. О.О. Богомольця

У результаті соціально-психологічних та правових досліджень 2016-18 р.р., 
створена і апробована в 147 судових засіданнях «Методологія застосування за-
гальновідомих психодіагностичних методик при дослідженні моральної шкоди» 
(св. № 71833, професор Матяш М., Сопов В.), яка сприяє ухваленню розумних, 
справедливих і обґрунтованих судових рішень по відновленню психічного здо-
ров’я потерпілого та відшкодуванню завданої моральної шкоди.

Ключові слова: моральна шкода, мораль, психічне здоровіє, оперативна пси-
ходіагностика.

Таблиця 1.
Співвідношення обсягу наукових знань, які були задіяні при 

дослідженнях  моральної шкоди Спілкою в 2018-2016 роках (%)

Соціальна-психологія/психодіагностика 50%

Медицина/психіатрія 10%

Правознавство/економіка  10%

Суспільствознавство/етика   10%

Культурологія/естетика 5%

Філософія 5%

Інші галузі 10%
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 3) Судова влада 
Вищі суди України, через створені 

ними Науково-консультативні ради 
висловлюють своє бачення вирішен-
ня проблеми і воно є найбільш прак-
тичним і обґрунтованим. 

Представники судової влади про-
понують розробити мінімальні та 
максимальні межі визначення розмі-
ру оцінки моральної шкоди. 

При цьому враховують висновки 
вчених про необхідність спеціальних 
знань(психологічних), оскільки ко-
жен випадок має свої відмінні риси: 

ВИТЯГ
 Вищий Адміністративний суд 

України,  
офіційний веб-портал http://

www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_
vusnovky/3674-VI/ 

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА 
РАДА ПРИ ВИЩОМУ АДМІНІСТРА-

ТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ 

НАУКОВИЙ ВИСНОВОК 
«… Більшість учених вважають, 

що для визначення сум морального 
відшкодування потрібні спеціальні 
знання, оскільки кожен випадок має 
свої відмінні риси. 

Враховуючи, що у потерпілих вини‑
кає упереджена оцінка своїх понесених 
страждань, що породжує виникнення 
нових спорів, на нашу думку, необхідно 
розробити принципи мінімальної та 
максимальної межі визначення розмі‑
ру оцінки моральної шкоди. Це дасть 
можливість судам реально оцінити та 
призначити потерпілому відшкоду‑
вання моральної шкоди. 

…Найголовніше, що нерідко 
відсутнє в судових рішеннях, у них 
обов’язково повинні наводитися мо‑
тиви визначення розміру моральної 
шкоди...»

Кожний з цих проектів є непов-
ним, оскільки не враховує пропозиції 
інших гілок влади, внаслідок чого не 
придатний для практичного викори-
стання в судових засідання. 

Основною помилкою авторів 
всіх проектів вважаємо намагання 

і одержали кваліфікаційне свідоцтво 
відповідно до вимог цього Закону. … 

Голова Верховної Ради України 
А.ПАРУБІЙ 

 
2) Виконавча влада 
Міністерство юстиції України усві-

домлює важливість знань психолога для 
визначення моральної шкоди, оскільки 
він може провести психологічне діа-
гностування особистості потерпілого. 
Але Мінюст безпідставно допускає, що 
для оцінки моральної шкоди достатньо 
знань одного лише експерта-психолога. 
Це викладено в «Інструкції про призна-
чення та проведення судових експер-
тиз та судових досліджень». 

Дана Інструкція не враховує, що 
психоло́г (від грецького ψυχή (psyché) 
– душа, дух; λόγος (logos) – вчення, 
наука) вивчає психічні явища, а не то-
варно-грошові відносини і не може од-
ноособово оцінювати грошовий екві-
валент моральної шкоди потерпілого: 

ВИТЯГ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції Укра‑
їни 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу 
МЮУ від 26.12.2012 № 1950/5) 

ІНСТРУКЦІЯ
про призначення та проведення 

судових експертиз та експертних 
досліджень

… 
VI. Психологічна експертиза 
6.6. Орієнтовний перелік вирішу‑

ваних питань: 
… 
Чи спричинені особі (прізвище, 

ім›я та по батькові) страждання 
(моральна шкода) за умов ситуації 
(зазначаються умови ситуації), що 
досліджуються у справі? Якщо особі 
(прізвище, ім›я та по батькові) зав‑
дані страждання (моральна шкода), 
який можливий розмір становить 
грошова компенсація за завдані 
страждання (моральну шкоду)? 

… 
Начальник Управління експертно‑

го забезпечення правосуддя 
Л.М. Головченко 

Розуміючи наявну проблему, кож-
на з діючих гілок влади намагалась 
знайти спосіб діагностування і визна-
чення моральної шкоди для викори-
стання його судами. 

1) Законодавча влада. 
Групою народних депутатів по-

дано проект закону № 8396 від 
23.05.2018р., який досі не розгляну-
тий в першому читанні. 

Представники законодавчої вла-
ди усвідомлюють, що для визначен-
ня моральної шкоди потрібні знання 
як мінімум 5-ти наукових напрямків: 
право, економіка, психологія, соціо-
логія та соціальна робота. 

При цьому не врахована необхідність 
знань в галузях: медицина/психіатрія, сус-
пільствознавство/етика, культурологія/
естетика, філософія,  товарознавство, 
бухгалтерія, статистика, тощо. 

Також в проекті закону не врахова-
на необхідність проведення оператив-
ної психодіагностики особистості, як 
найважливішої складової дослідження 
моральної шкоди та відновлення пси-
хічного здоров’я потерпілого: 

ВИТЯГ
№ 8396 

 від 23.05.2018р  
ЗАКОН УКРАЇНИ (ПРОЕКТ) 

«Про регулювання діяльності з ви‑
значення розміру моральної (немай‑
нової) шкоди»

(Народні депутати: Алєксєєв С.О., 
Яценко А.В., Яніцький В.П., Сидорович Р.М.)

…Стаття 6. Спеціалісти з визна‑
чення розміру моральної шкоди 

1. Спеціалістами з визначення 
розміру моральної шкоди (далі – спе‑
ціалісти) можуть бути громадяни 
України, іноземці та особи без гро‑
мадянства, які здобули вищу освіту 
ступеня магістра (або прирівняну 
до неї вищу освіту за освітньо-ква‑
ліфікаційним рівнем спеціаліста) за 
спеціальністю: «Право», «Економіка», 
«Психологія», «Соціологія» чи «Соці‑
альна робота», мають стаж про‑
фесійної діяльності за відповідною 
спеціальністю не менше двох років 
після здобуття такої вищої освіти, а 
також склали кваліфікаційний іспит 
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При наявності акцентуацій і пси-
хічних особливостей, які об’єктив-
но посилюють ступінь моральних 
страждань індивіда у порівнянні із 
«середньо нормованою особисті-
стю», за подібних психотравмуючих 
обставин, організація-експерт надає 
суду обґрунтовані рекомендації від-
шкодування моральної шкоди в ра-
йоні максимальних меж, визначених 
судовою практикою. 

Належність учасників досліджува-
ної психотравмуючої події до різних 
психосоціальних груп суспільства 
(група потерпілих та групи винува-
тців/відповідальних за правопору-
шення) унеможливлює виготовлення 
універсальної експертизи моральної 
шкоди. Для дотримання процесуаль-
ної вимоги змагальності судового 
процесу, винуватець(відповідальна 
за правопорушення особа) не поз-
бавлений права доказування суду 
наявність власних психологічних осо-
бливостей, які можуть зменшувати 
ступінь його відповідальності. 

Методології Матяша-Сопова об’єд-
нує: 

1. Пропозиції представників зако-
нодавчої влади про дослідження мо-
ральної шкоди спеціалістами кількох 
наукових галузей; 

2. Пропозиції представників вико-
навчої влади про дотримання веду‑
чої ролі спеціаліста-психодіагноста і 
дотримання індивідуального підходу 
при дослідженні моральної школи 
кожного потерпілого. 

3. Пропозиції представників судо-
вої влади про встановлення мінімаль‑
них і максимальних меж грошового 
відшкодування моральної шкоди та 
ведучу роль психодіагностики у до-
слідженні душевних страждань. 

Використання Методології відпо-
відає принциповій вимогі статті 23 ЦК 
України за якою: «Розмір грошового 
відшкодування моральної шкоди ви-
значається судом»! При цьому, такі 
суспільно-етичні категорії як мораль, 
моральність та моральна шкода 
оцінюються самим громадянським 
суспільством, через профільну, не-

справедливості для наступних судо-
вих рішень. На відмінність від судів 
першої інстанції, судова практика ка-
саційних судів є доволі стабільною. 
Зазвичай, вони розглядають справи 
за відсутності потерпілого, не ініцію-
ють проведення судово-психологіч-
них, психіатричних та медико-соці-
альних експертиз, а їх узагальнення 
універсальні і можуть застосовувати-
ся для «середньо нормованої особи-
стості». 

2. Проаналізувати відібрані судові 
рішення на предмет наявності в них 
психологічного діагностування осо-
бистості потерпілого. Відсутність по-
силань на такі дослідження свідчить 
про те, що: 

– шкода психічному здоров’ю су-
дом - не досліджувалась; 

– належні докази негативного 
впливу психотравмуючої події на пси-
хічне здоров’я потерпілого - не нада-
валися; 

– доказів наявності у потерпілого 
особистих психічних акцентуацій та 
особливостей, які посилюють ступінь 
страждань конкретного потерпілого 
в розпорядженні суду - не було; 

Обґрунтованим стає висновок 
про те, що суд, з жалю до недоказа-
них, але очевидних страждань потер-
пілого, порушив вимоги змагальності 
процесуального кодексу і стягнув з 
винуватця моральне відшкодування 
близьке до мінімальних меж, визна-
чених судовою практикою. 

3. Провести оперативне психологіч-
не діагностування особистості потерпі-
лого і виявити наявність у нього індиві-
дуальних психологічних акцентуацій та 
особливостей психіки, які об’єктивно 
посилюють ступень його страждань у 
порівнянні із «середньо нормованою 
особистістю», відносно якої такі дослі-
дження не проводились. 

Колегіальне дослідження отри-
маних матеріалів: а) соціологічного 
дослідження подібних правовідно-
син та б) психологічного досліджен-
ня особистості, дозволяє зробити 
обґрунтований експертний висновок 
моральної шкоди потерпілого. 

юристів-правників оцінювати суспіль-
но-етичні категорії за нормами права 
- встановленими державою, а не за 
нормами моралі - сформованими в 
громадянському суспільстві. 

На жаль в корумпованому су-
спільстві критерій «по-закону» нерід-
ко суперечить критерію «по-справед-
ливості» і ми отримуємо законне але 
несправедливе рішення!

ІІ. ОБЄДНАННЯ ПОГЛЯДІВ НАУ-
КОВЦІВ В ОДНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ.

Визначення з ВІКІПЕДІЇ, https://
uk.wikipedia.org/wiki/моральна_шкода.

«Моральна шкода є громад‑
сько-етичною категорією, яка оціню‑
ється громадянським суспільством 
за нормами моралі, через створені 
суспільством громадські організації.» 

Використання «Методології за-
стосування загальновідомих псиході-
агностичних методик при досліджен-
ні моральної шкоди» (св. № 71833 
проф. Матяш М., Сопов В.) усуває 
недоліки і об’єднує вимоги всіх гілок 
влади в одну просту і зрозумілу си-
стему. 

Профільна громадська організа-
ція «Спілка фахівців соціологічних 
та психологічних досліджень» з 2010 
року в тестовому режимі здійсню-
вала діагностику моральної шкоди 
завданої потерпілому, а з травня 2017 
року здійснила більше сотні експерт-
них висновків за вказаною Методо-
логією. 

Використання методології Матя-
ша-Сопова дає можливість здійснити 
наступне: 

1. В ході соціологічного дослі-
дження зробити вибірку рішень 
Вищих судів України в подібних пси-
хотравмуючих ситуаціях. Контролю-
ючи розгляд подібних правовідносин 
судами перших інстанцій, Вищі суди 
України узагальнювали судову прак-
тику, встановлюючи ті самі мінімаль-
ні та максимальні межі визначення 
розміру оцінки моральної шкоди, які 
мають стати критерієм розумності і 
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Особисто заповнені підекспертною 
особою стимульні матеріали(пер-
винні протоколи), анкети і письмова 
згода на дослідження персональних 
даних, містяться на паперових носі-
ях, зберігаються в архіві лабораторії 
і ухвалою суду можуть бути витребу-
вані для дослідження в судовому за-
сіданні. Будь-який з тестів може бути 
проведений повторно. Дієвість тако-
го контролю мінімізує спотворення 
результатів і корупційну складову. 

Застосування методології Матя-
ша-Сопова надає лише зрозумілі наукові 
рекомендації з оцінки моральної шкоди, 
залишаючи Суду повну свободу у при-
йнятті остаточного судового рішення. 

Під час проведення майстер-класу: 
«Оперативна психодіагностика при до-
слідженні моральної шкоди» протягом 
2 годин, одним з авторів методології 
буде продемонстровано практика за-
стосування оперативної психодіагнос-
тики і дослідження ведучих тенденцій 
на прикладі кількох добровольців. 

Керівник Лабораторії  
оперативної психодіагностики 

та експертизи моральної шкоди   
В.М. Сопов

(Л.М. Собчик, «Психологія індиві‑
дуальності, теорія і практика психо‑
діагностики», 2018р.) 

Дослідивши ведучі тенденції кон-
кретної особистості, можна з’ясувати 
її індивідуальний стиль міжособистіс-
ної поведінки, в тому числі в умовах 
дезадаптації через наслідки аварії, ка-
тастрофи, насильства, образи та інші. 

Індивідуальний стиль реагування 
потерпілого на різні психотравмуючі 
події веде до індивідуального сприйнят-
тя моральних страждань конкретного 
потерпілого і визначає ступень тяжкості 
завданої йому моральної шкоди. 

Саме такими дослідженнями з 2010 
року займається Лабораторія опера-
тивної психодіагностика громадської 
організації «Спілка фахівців соціологіч-
них та психологічних досліджень». 

ВИСНОВОК.
Головним здобуттям нашої діяль-

ності є кінцевий продукт – експерт-
ний висновок моральної шкоди з до-
датками на 15-20 аркушах. Висновок є 
зрозумілим для всіх сторін судового 
процесу, базується на конкретних до-
казах і є розумним та справедливим. 

прибуткову громадську організацію, 
а висновок має рекомендаційний ха-
рактер. 

ІІІ. ТЕОРІЯ ВЕДУЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
– ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕАКЦІЇ 
ІНДИВІДА НА ПСИХОТРАВМУЮЧЮ 
ПОДІЮ.

Сам процес оперативного пси-
хологічного діагностування особи-
стості базується переважно на тео-
рії ведучих тенденцій особистості, 
сформульованій ведучим спеціаліс-
том психодіагностики д.п.н. профе-
сором Собчик Л.М. 

Комплексне дослідження особи-
стості потерпілого за встановленою 
процедурою і загальновідомими 
тестами, дозволяє визначити ведучі 
психологічні тенденції його особи-
стості і спрогнозувати індивідуальні 
реакції на стрес.

«Ведуча тенденція це дефініція, що 
включає вроджені, генетично переда‑
ні психофізіологічні особливості(як 
базу для формування характеру), і 
характерологічні особливості, і го‑
товність до того стану, який може 
розвинутися в умовах дезадаптації». 
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Sopov V.M.
PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF MORAL HARM 
Laboratory of operational psychodiagnostics and examination of moral harm of the public organization «Union of Sociological and 
Psychological Research Specialists», Kiev, Ukraine.
As a result of socio-psychological and legal studies in 2016–18, it was created and tested in 147 court sessions “Methodology 
of applying well-known psychodiagnostic methods in the study of moral harm” (Cert. 71833, Professor Matyash M., Sopov V.), 
which contributes  making reasonable, fair and reasonable judicial decisions on the restoration of the victim’s mental health and 
compensation for moral damage.
Key words: moral harm, morality, mental health, operational psychodiagnostics.

Сопов В.М.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
Лаборатория оперативной психодиагностики и экспертизы морального вреда общественной организации «Союз специали‑
стов социологических и психологических исследований», г. Киев, Украина.

В результате социально-психологических и правовых исследований 2016-18 гг., создана и апробирована в 147 судебных за-
седаниях «Методология применения общеизвестных психодиагностических методик при исследовании морального вреда» 
(св. № 71833, профессор Матяш М., Сопов В.),  которая способствует принятию разумных, справедливых и обоснованных су-
дебных решений по восстановлению психического здоровья потерпевшего и возмещению причиненного морального вреда.
 
Ключевые слова: моральный вред, мораль, психическое здоровье, оперативная психодиагностика.
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лися взяти участь. Таким чином було 
обстежено 21 вагітну жінку перед та 
після ехо-кардіографічного дослі-
дження серця плоду та 9 чоловіків. 
14 вагітних жінок з пренатально ви-
явленою вадою серця у плода взяли 
участь у психокорекційних заходах. 
Всі жінки були після 18 тижня гес-
тації (медіана 28 тиждень гестації, 
розмах від 18до 37 тижня гестації). 
Всі жінки були старше 18 років та не 
мали явних психіатричних розладів. 
Для визначення обсягів та мішеней 
медико-психологічної допомоги су-
пружнім парам та вагітним жінкам, 
з підтвердженою ВВС плоду, після 
ехо-кардіографічного обстеження 
ми проводили напів-структуроване 
інтерв’ю, під час якого запитували 
вагітних: 1) Як Ви почуваєте себе піс-
ля обстеження? 2) Чи все було зро-
зуміло після пояснення кардіологом 
результатів обстеження? 3) Яка саме 
інформація, під час консультації, була 
найбільш важливою? 4) Чи хотілось 
би Вам після консультації з кардіоло-
гом отримати додаткову інформацію 
(усна, письмова) та якого плану має 
бути інформація? 5) В якому вигляді 
Ви хотіли би отримати психологічну 
допомогу (консультації з психологом 

діагноз виставлений та обговорені 
наслідки ВВС, лікуюча команда спе-
ціалістів має забезпечити подружжя 
емоційною підтримкою, навчанням 
та роз’ясненням плану дій щодо по-
логів та наступного лікування [8]. Од-
нак яким чином має забезпечуватись 
ця підтримка висвітлено у повідом-
ленні асоціації не було.

Метою нашого дослідження було 
визначення мішеней медико-психо-
логічної допомоги вагітним жінкам, 
у яких виявлена фетальна вада серця 
та оцінка ефективності запропоно-
ваної їм програми медико-психоло-
гічної допомоги. Завдання меди-
ко-психологічної програми допомоги 
вагітним, які очікували народження 
дитини з ВВС було підвищення стре-
состійкості, покращення комунікації 
з лікарем та чоловіком або партне-
ром, формування адекватного став-
лення до майбутньої дитини.

Матеріал і методи досліджен-
ня. Дослідження проводилось на 
базі ДУ «Науково-практичний ме-
дичний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України» у місті 
Києві. 35 потенційних учасників до-
слідження були запрошені, з них 
30 осіб (9 подружніх пар) зголоси-

Вступ. Для вчасного виявлення та 
попередження небажаних наслідків 
вроджених аномалій рекомендова-
на рання пренатальна ультразвукова 
діагностика, що допомагає лікарям 
вчасно спланувати пологи та ліку-
вальні заходи, а батькам поступово 
підготуватись морально до пологів 
та, таким чином, знизити післяпо-
логовий стрес [1]. Разом з тим, все 
частіше почали з’являтися роботи 
присвячені значному материнському 
та батьківському психологічному ди-
стресу після пренатального діагнозу 
[2,3]. Повідомляється, що прена-
тальний ехо-кардіографічний діагноз 
може підвищувати рівень тривожно-
сті, збільшувати ризик виникнення 
депресії та інших психоемоційних 
розладів у батьків [4,5]. Деякі дослі-
дження повідомляють, що материн-
ська тривога впливає на функціону-
вання судинної системи не тільки 
вагітної, але й і плода [6,7]. 

У 2014 році American Heart 
Association наголосила на важливо-
сті консультування та психологічній 
підтримці батьків після виставленого 
пренатального діагнозу вроджена 
вада серця (ВВС). У повідомленні за-
значалось, що як тільки фетальний 

ПРОГРАМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ, ЩО ОЧІКУЮТЬ 
НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ З ВРОДЖЕНОЮ 
ВАДОЮ СЕРЦЯ

Сидоренко А.Ю. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології  
та кардіохірургії МОЗ України» (Київ)
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танційно через скайп-супровід. Жінки 
відмічали, що були би раді, щоб лікар 
або психолог змогли порадити їм, які 
саме веб-сайти, відеофільми або тек-
стові матеріали вони могла би про-
читати, щоб краще зрозуміти свою 
ситуацію та адекватно підготуватись 
до поставлених задач. Подружжя 
відмічали, що вони хотіли би, позна-
йомитися з сім’ями, які були в по-
дібних обставинах раніше, так як це 
допомогло би їм впоратися з непро-
стою емоційної ситуацією. Батьками 
було підкреслено, що для них було 
би важливо почути про випадки, які 
закінчилися добре, а також про неу-
спішні випадки.

Окрім того батьки зазначали, що 
для них особливо цінною була чесна 
і відверта інформація, з інформуван-
ням про оперативні ризики та усклад-
нення.

«Найкраще в таких ситуаціях, 
коли ви можете поговорити з ліка‑
рем. Я вірю лікарю, навіть більше... 
Дуже важливо мати можливість 
задати запитання і після консульта‑
ції. Адже вдома починаєш шукати 
додаткову інформацію в інтернеті і 
в голові виникає багато питань і сум‑
нівів»

(Вагітна 1)

«Я ніяк не можу усвідомити, що 
як тільки моя дитина з’явиться на 
світ вона одразу буде потребувати 
операції на відкритому серці. Адже 
її сердечко таке маленьке... Лікарі за‑
певняють, що такі стани ефективно 
лікуються, але помилитися можна 
дуже легко і в такому ранньому віці 
дуже багато ризиків»

(Вагітна 5)

Підсумовуючи результати дослі-
дження можна говорити про те, що 
необхідність проходження ехо-кар-
діографічного обстеження є хвилю-
ючою ситуацією для більшої частини 
вагітних жінок (13 осіб (61,9%)) та для 
кожного другого чоловіка. Адже пре-
натальний діагноз ВВС та адекватна 
кардіологічна консультація з цього 

Надана лікарем детальна інфор-
мація про конкретні ВВС та нор-
мальну роботу серця полегшила 
розуміння батьками пренатального 
діагнозу. Схематичне окреслення 
ВВС в поєднанні з короткою письмо-
вою інформацією допомогло бать-
кам пригадати, що було сказано під 
час консультації, а також розібратися 
в складних словах.

«Ми ж не знаємо, як саме збудо‑
вана серцева система. Лікар показав, 
який потік крові і як він збагачений 
киснем. Після пояснення я зрозумів як 
побудоване серце та що означає лег‑
кий та важкий дефект»

(Батько №2)

Батьки акцентували увагу, що 
активно думали про майбутнє: про 
життя і про смерть, про очікувані опе-
рації для дитини. Вони також розмір-
ковували над тим, як все це вплине на 
сім’ю, а також, яка якість життя буде 
у дитини у майбутньому. 

«Звичайно ми турбуємось чи 
справимось з усім, коли дитина буде 
підростати. Я розумію, що дефект у 
серці може бути повністю виправле‑
ний і що все буде добре, однак я все 
одно хвилююсь, яка якість життя 
буде у дитини після операції. Про це 
ми говоримо з дружиною постій‑
но…» 

(Батько 3)

Інформація про найкраще міс-
це для пологів, потенційні майбутні 
симптоми ВВС, кількість майбутніх 
операцій, можливі обмеження та 
якість життя виявилась найважливі-
шою, оскільки батьки відчували себе 
більш підготовленими до боротьби 
з майбутніми викликами. Також по-
дружжя зазначили, що було б дуже 
корисно отримати інформацію про 
те, як психологічно підготуватись до 
операцій і частих відвідувань лікар-
ні, особливо, коли в сім’ї є ще діти. 
Враховуючи, що жінки були з різних 
населених пунктів України, вони за-
значали, що їм було би зручно отри-
мувати психологічну допомогу дис-

(дитстанційні через скайп вдома чи у 
клініці)?

Для визначення травматичного 
впливу пренатального діагнозу на 
вагітних жінок було використано ме-
тодику «Шкала оцінки впливу травма-
тичної події», (Impact of Events Scale – 
Revised (IES-R)), (D. Weiss, C. Marmar, 
1996), в адаптації Н. В. Тарабріної 
(2001), [9].

Засоби медико-психологічного 
впливу були: психологічне консульту-
вання з елементами КБТ, раціональ-
ної терапії, психо- та кардіоосвіти. 
Враховуючи, що жінки були з різних 
населених пунктів України, психоло-
гічна програма їм була забезпечена 
у вигляді індивідуальної та групової 
скайп-конференції (2 заняття по 90 
хвилин). 

Результати дослідження. Аналі-
зуючи результати напів-структурова-
ного інтерв’ю нами було виявлено, 
що ситуацію на момент постановки 
діагнозу жінки описували як емоцій-
но важку. Більшість осіб наголошу-
вало на тому, що хотіли отримати 
якомога більше інформації, під час 
першої консультації з кардіологом, 
деякі вагітні хотіли отримувати ін-
формацію поступово, розподілену 
на кілька консультацій. Вагітні наго-
лошували, що під час консультацій 
не всю інформацію вони запам’ятали 
та деякі питання забули задати, тому 
потребували повторної консультації 
з лікарем.

Одна з вагітних розповіла, що 
вона і її партнер по-різному сприйня-
ли інформацію, що призвело до плу-
танини:

«І начебто ми були вдвох присут‑
ні на консультації, разом з чоловіком, 
але ми зрозуміли перспективи та 
ефективність операції по-різному. 
Після консультації ми перепитували 
один одного… Він же сказав так? Ні, 
він не зовсім сказав так? Так, я розу‑
мію, але мені здалось він мав на ува‑
зі… Розумієте, ніби чули одну й ту 
ж саму інформацію, але зрозуміли її 
по-різному»

(Вагітна №1)
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Потрібно звернути увагу вагітної 
жінки на те, що не тільки вона пере-
живає сильний стрес, але і її чоловік, 
тому за можливості необхідно і його 
підключати до психологічного кон-
сультування. Важливо пояснювати ва-
гітній, що жінки та чоловіки по-різно-
му реагують на стрес і часто типовою 
реакцією чоловіків є втеча в роботу. 
Потрібно нагадувати подружжю, що 
вагітність – це один з найкритичніших 
моментів в їхньому житті, тому, мак-
симально важливо вербалізовувати 
всі хвилюючі переживання та не бо-
ятися звертатися за підтримкою до 
партнера. Можна навести приклад, 
що інколи чоловіки не погоджуються 
йти з жінкою на прийом до акушера 
або кардіолога, уникають лікарні, 
проявляють слабкий інтерес до по-
дробиць щодо здоров’я дитини. Та-
кий стиль поведінки може також бути 
формою «передчасного горювання», 
оскільки допомагає зменшити болісні 
переживання за дитину.

Наприкінці бесіди психолог ще 
раз акцентує увагу, що більшість сі-
мей в ситуації пренатального діагно-
зу ВВС переживають подібні почуття, 
тому важливо не витісняти негативні 
емоції, а спробувати проаналізувати 
їх зі сторони боротьби та небайду-
жості та, головне, ділитися з ними зі 
своїм чоловіком або другом. Важ-
ливо нагадати, що з часом материн-
ський та батьківський інстинкти та 
любов до дитини подолають прихо-
вані негативні емоції.

вагітну як вона взагалі справляється з 
переживаннями та що їй допомагає. 
Уважно вислухавши, ми пропонували 
вправи на розслаблення, а саме: 3-4 
рази на день протягом 10-15 хвилин 
в положенні напівлежачи (підклавши 
декілька подушок під спину) спробу-
вати навчитись медитувати. Для цього 
необхідно закрити очі та зробити три 
глибоких та максимально повільних 
вдохи та видихи (зупинивши на 2-3 се-
кунди дихання на максимальному вдо-
сі та максимальному видосі). Після цьо-
го уявити як кожен м’яз, починаючи від 
кінчиків пальців на ногах, закінчуючи 
м’язами на голові розслабляється. По-
тім вагітній потрібно уявити, що після 
розслаблення вона стає настільки лег-
кою, що може по-думки відірватися 
від землі та протягом декількох хвилин 
«поплавати» у повітрі. По завершенню 
вправи потрібно уявити, що сонячне 
сяйво проходить по всьому тілу, знову 
від кінчиків пальців до м’язів голови, 
та насичує все тіло свіжою, цілющою 
енергією.

Окрім медитацій варто акцен-
тувати увагу жінки на тому, що для 
того, щоб легше було справлятися 
зі стресами не потрібно хаотично 
вишукувати інформацію в інтернеті 
щодо вади дитини. Необхідно всі ви-
никаючі питання записувати та, при 
нагоді, задавати їх своєму кардіологу 
та не соромитися попросити лікаря 
намалювати як він бачить серце ди-
тини на моніторі та що буде потрібно 
виправити кардіохірургу.

приводу грають важливу роль в при-
йнятті батьками рішення чи продов-
жувати вагітність. Така ситуація потре-
бує розробки відповідної програми 
психоемоційної підтримки та підго-
товки подружжя до пренатального 
обстеження. Особливо важливу роль 
в цьому питанні відіграють кардіоло-
ги, адже вони надають першу інфор-
мацію про стан серцево-судинної сис-
теми плода та скеровують вагітну, за 
потреби, до необхідних спеціалістів. 

Таким чином схему медико-пси-
хологічної допомоги вагітним в ситу-
ації очікування народження дитини з 
ВВС можна представити наступним 
чином (рис.1).

Застереження в роботі психоло‑
га: під час проведення консультацій 
психологу важливо уникати оціноч-
них суджень та фраз, наприклад: «мо-
жуть бути ще гірші випадки ніж у вас», 
«у вас ще можуть бути здорові діти», 
«з часом ви звикнете». Не потрібно 
використовувати медичну терміно-
логію, сперечатися з вагітною, уни-
кати питань та мовчати, якщо вагітна 
цікавиться більш детальною інфор-
мацією, пов’язаною з пренатальним 
діагнозом, у такому випадку скеруй-
те її додатково для окремої консуль-
тації з експертом по її питанню (карді-
ологом або кардіохірургом). 

Під час консультації психолог має 
використовувати фрази, які будуть 
демонструвати його емпатичність, 
потрібно використовувати при цьому 
простий стиль мовлення, чесно відпо-
відати на запитання, не приховувати 
емоції. Важливо, щоб психолог пояс-
нив «норми» поведінки в такій ситу-
ації та заспокоїв вагітну, спонукав її 
вербалізовувати свої переживання, 
не закриватися у собі та запитувати 
про допомогу у близьких людей. 

Хід роботи та інструкція першої 
психологічної сесії з вагітною. Мета 
першої консультації було навчити 
ефективно боротися зі стресом та на-
лагодити адекватну комунікацію з лі-
карем, чоловіком та близькими. Перед 
тим як порадити жінці нові методи са-
модопомоги спочатку ми запитували 

Рис.1. Схема медико-психологічної допомоги вагітним в ситуації  
очікування народження дитини з ВВС
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багато типів різних ВВС та вони кла-
сифікуються починаючи від простих 
вад без симптомів до складних або 
критичних вад, які загрожуть життю 
дитини.

Вагітна жінка може почати роз-
питувати лікаря, як саме буде про-
являтися ВВС у новонародженого, 
тому лікарю, в такій ситуації, важли-
во хоча б коротко описати ознаки та 
симптоми ВВС у немовля з акцентом 
на тому, що симптоматика ВВС зале-
жить від кількості дефектів у серці, 
типу та складності вади. Інколи по-
дружжя розпитують медичних пра-
цівників, чи буде відчувати дитина 
біль у грудній клітці, тому лікар звер-
тає увагу батьків, що саме біль в груд-
ній клітці ВВС не спричиняють, однак 
вади можуть проявлятися прискоре-
ним диханням або задишкою, або 
ціанозом. Кардіолог більш детально 
розшифровує медичну термінологію, 
що ціанозом в медицині називають 
синюшного відтінку шкірні покриви 
малюка, такий відтінок з’являється в 
тому випадку, якщо в червону артері-
альну кров домішується венозна, яка 
має темний колір; іноді ціаноз вира-
жений зовсім незначно і його може 
не помітити навіть досвідчений лікар, 
але з часом він стає помітний навіть 
батькам. Найчастіше при ціанозі у 
малюка синіє носогубний трикутник, 
шкірка під нігтями та п’ятки.

Окрім зовнішніх ознак, кардіолог 
розповідає, що дитина, яка має ВВС 
може легко втомлюватись під час 
годування, особливо яскраво вира-
жено це під час смоктання дитиною 
грудей. У цьому зв’язку дитина може 
не набрати вагу та зріст, яких би мала 
би досягти у свій вік. 

Лікар підсумовує, що чим раніше 
буде виявлено порушення розвитку 
серця, тим вищі шанси на успішне лі-
кування. Саме тому так важливо ви-
явити наявність ВВС у дитини ще під 
час вагітності. Кардіолог зауважує, 
що в наш час апаратура дозволяє 
діагностувати ВВС плода вже на пер-
шому обстеженні, в 12 - 13 тижнів ва-
гітності, однак не всі види ВВС мож-

дувати різні плани, що стосуються її 
майбутнього, тому лікарю важливо 
наголосити, що чим раніше буде ви-
явлена проблема і розпочато адек-
ватне лікування, тим вищі шанси на 
повне одужання. Тому знаючи про те, 
що саме є приводом для занепокоєн-
ня, батьки зможуть вчасно запідозри-
ти недобре і звернутися за медичною 
допомогою до лікаря. 

Багато батьків, дізнавшись про 
те, що їх дитина страждає від ВВС, 
дивуються і обурюються з приводу 
того, що вада серця не була виявле-
на раніше під час ультразвукового 
дослідження. Потрібно наголосити 
на тому, що, на жаль, подібні випад-
ки дійсно трапляються. Важливо, 
щоб лікар звернув увагу батьків, що 
це може трапитися через декілька 
причини - недостатньо високий рі-
вень кваліфікації лікаря або ж старе 
обладнання в районних поліклініках, 
або ж особливості системи кровообі-
гу плода, що не дозволяють виявити 
деякі види вад серця.

Кардіолог також звертає увагу 
вагітної на те, що поширеність ВВС 
не сильно відрізняється від країн, 
віку батьків та їх стилю життя і що і 
наступного року в Україні знову на-
родиться близько 5 тисяч дітей. Така 
інформація, певною мірою, полег-
шить «комплекс провини» у жінки та 
позбавить нав’язливих думок на тему 
«що саме я зробила не так?» та «чому 
саме я?».

Кардіолог може зауважити, що 
ВВС – це проблема в структурі сер-
ця немовляти, яка була сформована 
внутрішньоутробно між 2 та 8 тиж-
нем вагітності та буде присутня з часу 
народження дитини, що ці дефекти 
можуть охоплювати стінки серця, 
клапани в середині серця та артерії і 
вени навколо серця, які перекачують 
кров до тіла людина. 

Кардіолог фокусує увагу вагітної 
на тому, що не потрібно хаотично 
вишукувати інформацію в інтернеті 
щодо ВВС, адже можна потрапити на 
інформацію, яка абсолютно не сто-
сується вагітної, через те, що існує 

Хід роботи та інструкція другої 
психологічної сесії вагітної жінки. 
Мета другої консультації: навчити 
приймати свою дитину такою як вона 
є, уникаючи елементів гіперопіки та 
байдужості.

Під час другої зустрічі варто обго-
ворити думки та переживання вагіт-
ної жінки щодо майбутнього її дити-
ни. Адже часто жінки переживають 
внутрішньоособистісний конфлікт - з 
одного боку жінка хоче, щоб її дити-
на була щасливою і з нею все було 
добре, з іншого боку вона може не 
хотіти, щоб дитина вижила, адже по-
чинає собі уявляти дитину-інваліда, 
яка буде сильно страждати в сучас-
ному світі. Тому на початку важливо 
обережно запитати жінку, чи є в неї 
думки, які її хвилюють, та якими вона 
хотіла би поділитися. Найчастіше всі 
вагітні після пренатального діагнозу 
переживають однакові емоції: горе, 
страх, жах, фруструючі почуття без-
силля. Жінки можуть відчувати себе 
слабкими та сердитися, що не мо-
жуть нічого вдіяти в цій ситуації. Не-
рідко вони можуть почати по-думки 
звинувачувати себе та партнера, що 
може ускладнити спілкування з чоло-
віком та близькими. Тому психологу 
важливо прояснювати вагітній, що 
такі емоції переживати нормально, і 
що достатньо поширеною реакцією 
серед вагітних жінок є уникнення та 
заперечення. Необхідно звертати 
увагу, що люди часто захищають 
себе від болісних почуттів «передчас-
ним горюванням», таким чином вагіт-
ні жінки захищають себе від сильних 
почуттів втрати «ідеальної дитини».

В рамках кардіоосвітніх зустрі-
чей з вагітною кардіологу було реко-
мендовано вдаватись до наступних 
дискусійних рубрик: загальні понят-
тя про ВВС та причини виникнення, 
симптоми, способи верифікації діа-
гнозу та опції лікування. Важливо ко-
ротко пояснити подружжю ситуацію 
в якій вони опинились та, які можли-
вості, на сьогодні має медицина.

Дізнавшись про те, що жінка че-
кає дитину, батьки починають бу-
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ти заняття з психологом і надалі. 4 
(30,77%) вагітних жінок умовили пар-
терів звернутись вдвох до сімейного 
або перинатального психолога для 
тривалішої роботи.

ВИСНОВКИ. 
1. Мішенями медико-психологіч-

них інтервенцій, на пренатальному 
етапі дослідження, було визначено: 
стрес, пов’язаний з діагнозом, три-
вога внаслідок очікуваних інтервен-
цій, депресія та відчуття провини, 
страх інвалідності та смерті дитини, 
міжособистісні стосунки подружжя 
з акцентом на адекватному ставлен-
ні до сімейної ролі та оптимальному 
емоційному контакті з дитиною без 
надмірної концентрації на ній. 

2. За результатами оцінки ефек-
тивності, проведених психоосвітніх 
та психокорекційних сесій, що про-
водилась через моніторинг динамі-
ки інтегрального показника IES-R за 
«Шкалою оцінки впливу травматич-
ної події», IES-R > 24 балів був у 3 (23%) 
осіб, (р < 0.01), що засвідчило ефек-
тивність впроваджених заходів.

ти отвір в серці за допомогою стібків 
або латки, зробити пластику серце-
вого клапану або замінити його, роз-
ширити просвіт артерій, скорегувати 
складні дефекти, такі як неправильна 
форма або ж неправильне розміщен-
ня судин. Підсумовуючи кардіоосвіт-
ню консультацію лікар наголошує на 
тому, що в Україні допомога дітям з 
ВВС надається безкоштовно.

За результатами оцінки ефектив-
ності, проведених сесій, що прово-
дилась через моніторинг динаміки 
інтегрального показника IES-R за 
«Шкалою оцінки впливу травматич-
ної події», IES-R > 24 балів був у 3 
(23%) осіб, (р < 0.01), що засвідчило 
ефективність впроваджених заходів. 
Окрім того, 10 (76,92%) вагітних відмі-
тили покращення стосунків з чолові-
ком, що проявлялось в тому, що по-
дружжя могли частіше спілкуватись 
між собою на різні теми, при цьому 
уникаючи конфліктів. 9 (69,23%) жі-
нок зауважили, що склавши письмо-
вий список питань та, обговоривши 
всі їх з кардіологом, відчули, що 
трохи заспокоїлись, 7 (53,85%) вагіт-
них висловили бажання продовжи-

на розпізнати на такому ранньому 
терміні, тому дуже важливо зробити 
повторне обстеження на 16-18 тижні.

Зупиняючись на обговоренні 
лікування, під час кардіоосвітньої 
зустрічі кардіолог коротко описує 
сучасні кардіохірургічні можливості, 
а саме: на ендоваскулярних опера-
ціях (за допомогою катетера), що 
переноситься пацієнтами набагато 
легше ніж звичайна операція на сер-
ці та включає в себе тільки прокол 
на шкірі, де через вену або артерію 
вводиться тонкий катетер у вигляді 
гнучкої трубочки. Однак лікарю необ-
хідно зауважити, що інколи хірурги 
змушені поєднувати катетерну про-
цедуру з хірургічною операцією, для 
того щоб скорегувати важку ВВС, яка 
може складатися з декількох дефек-
тів. Однак, забігаючи наперед, кар-
діолог повідомляє, що тип процеду-
ри буде залежати від діагностичних 
особливостей ВВС після народження 
та стану здоров’я дитини. В ситуації, 
коли дитині не можуть допомогти 
ендоваскулярні методи лікування, за-
стосовують операцію на відкритому 
серці. Така хірургія допоможе закри-
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ПРОГРАММА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ВРОЖ-
ДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА 
В статье освещены психологические аспекты постановки пренатального диагноза - врожденный порок сердца. Представлен-
ный анализ сложной жизненной ситуации, в которой оказалась беременная женщина и выделены мишени психокоррекцион-
ных мероприятий. В работе приведен детальный план психокоррекционных занятий и подтверждена его эффективность.
Ключевые слова: беременность, пренатальный диагноз, врожденный порок сердца, психологическая помощь

THE PROGRAM OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR PREGNANT WOMEN WHO ARE WAITING FOR THE BIRTH OF 
THE CHILD WITH CONGENITAL HEART DISEASE
The study highlights the psychological aspects of prenatal diagnosis of congenital heart disease. The article presents an analysis 
of the difficult life situation in which a pregnant woman finds herself and highlights the targets of psychocorrectional measures. 
А paper presents a detailed plan of psychocorrectional classes and confirms its effectiveness.
Keywords: pregnancy, prenatal diagnosis, congenital heart disease, psychological assistance.
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програм не є ефективною. На наш 
погляд, створення спеціальних мето-
дик для надання допомоги різним ка-
тегоріям постраждалих, в тому числі 
й волонтерам-психологам / психоте-
рапевтам, які зазнали опосередкова-
ного травмування внаслідок контак-
ту з травмованим матеріалом своїх 
клієнтів, має відбуватися не тільки на 
основі наукових даних (психотерапе-
втичних, нейробіологічних тощо), а й 
з урахуванням соціокультурної спе-
цифіки тієї спільноти, де відбувається 
реабілітація постраждалих, впрова-
джуються профілактичні програми 
та психотехнології для підвищення 
резільєнтності тощо. Саме це є пев-
ним викликом і важливим завданням 
для вітчизняних науковців і практиків 
у цій галузі.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Сучасні дослідження нега-
тивних емоційних станів психологів, 
психотерапевтів, що працюють із 
травмованими пацієнтами, підтвер-
джують імовірність виникнення у 
них реакцій, подібних до травматич-
ного матеріалу пацієнта (N. Breslau, 

часні, переважно західні, науковці. 
Уже відомо, що опосередкована 
асиміляція симптомів травми у те-
рапевта чи консультанта ставить під 
загрозу головну їхню мету – лікуван-
ня потерпілих, а також зупиняє пси-
хологічне зцілення в усіх залучених 
до цього процесу. Іншими словами, 
доцільність і корисність лікування 
травми постраждалих залежить від 
лікарів і психотерапевтів, які можуть 
адекватно давати раду труднощам і 
пристосовуватися до інтенсивного 
травматичного матеріалу своїх клі-
єнтів.

Відомі фахівці, університети та 
організації працюють над цією про-
блематикою у різних частинах світу, 
діляться своїм досвідом на сторін-
ках спеціалізованих періодичних 
видань, на окремих симпозіумах під 
час світових конгресів і конференцій. 
З одного боку, важливо розумітися 
на світових надбаннях і спиратися 
на них у роботі, але, як показує наш 
власний досвід, пряма екстраполя-
ція сучасних моделей психотерапе-
втичної допомоги та профілактичних 

Постановка проблеми. Екстре-
мальні події на сході України – воєн-
ний конфлікт, значні втрати серед 
військових та мирних мешканців, 
вимушене переселення людей – тією 
чи іншою мірою впливають на все 
населення нашої країни. Відповідно 
до цих обставин перед вітчизняними 
науковцями та практиками постає 
серйозна проблема створення та 
впровадження системи медико-пси-
хологічної та реабілітаційної допо-
моги всім категоріям постраждалих 
внаслідок кризових подій в Україні. 
Наразі з’явилася ще одна група тих, 
хто опосередковано постраждав і 
яку слід виділяти окремо, – фахівці 
«допоміжних» професій: волонтери – 
психологи, психотерапевти, лікарі, 
соціальні працівники та інші фахівці.

Сучасна наука накопичила вели-
кий обсяг знань про надання допомо-
ги різним категоріям постраждалих, 
в тому числі й фахівцям «допоміж-
них» професій. Феномен травматич-
ного контрперенесення, вторинного 
травматичного стресу, емоційного 
вигорання широко досліджують су-

Лазос Г.П.
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України м. Київ

ТРАВМАТИЧНЕ КОНТРПЕРЕНЕСЕННЯ 
ПСИХОЛОГА / ПСИХОТЕРАПЕВТА В РОБОТІ 
З ПОСТРАЖДАЛИМИ

Анотація. Статтю присвячено викладу результатів дослідження особливостей 
негативних станів психологів / психотерапевтів, які працюють з різними категорія-
ми постраждалих на волонтерських засадах. В теоретичній частині статті розгляда-
ються основні поняття дослідження: контрперенесення, травматичне контрперене-
сення; аналізуються наявні концепції цього феномену. В експериментальній частині 
статті викладено та обґрунтовано отримані результати, які стосуються впливу пер-
винної травми та життя психологів /психотерапевтів, зокрема показників індексу 
травмування фахівців і вплив цих показників на їхнє актуальне життя; визначено 
особливості контрперенесення у вітчизняних фахівців та подано аналіз даних щодо 
проходження психотерапії у власному досвіді психологів/психотерапевтів.

Ключові слова: волонтери, психологи / психотерапевти, негативні емоційні 
стани, контрперенесення, травматичне контрперенесення, первинне психічне 
травмування, власний психотерапевтичний досвід.
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S. Baird на основі своїх дослі-
джень визначає головну відмінність 
КП від вікарної травматизації (ВТ) та 
вторинного травматичного стресу 
(ВТС) наступним чином. КП переваж-
но стосується перенесення негатив-
них наслідків минулих переживань 
консультанта на клієнта, тоді як ВТ 
і ВТС стосуються тих негативних 
наслідків для консультанта, які без-
посередньо пов’язані з впливом клі-
єнта, а не перенесенням минулого 
невирішеного досвіду консультанта 
на клієнта [2].

Незважаючи на те, що триває ба-
гато дискусій щодо природи КП, май-
же не існує емпіричних досліджень 
цього феномену (див. C.J. Gelso, 
B.R. Fretz, 1992, с. 135-136)

Звертаючись до аналізу другої 
частини спрямованості досліджень, 
розглянемо основні класифікації різ-
них типів травматичного контрпере-
несення (ТКП), які є найбільш поши-
рені і досліджені.

Феномен контрперенесення в 
роботі з травмованими клієнтами чи 
не вперше проаналізувала американ-
ський психолог Y. Danieli. Авторка 
описала низку характерних емоцій-
них реакцій, які відчували фахівці в 
роботі з жертвами Голокосту: захист, 
провина спостерігача, гнів, сором та 
пов’язані з ним емоції відрази, при-
ниження, страх, горе та скорбота, ге-
роїзація тих, хто вижив після тортур, 
привілейований вуйаєризм, почуття 
тісного зв’язку з клієнтом тощо [5].

D.A. Neumann та S.J. Gamble виді-
ляють кілька типів реакцій контрпе-
ренесення, які особливо важливі при 
аналізі наслідків роботи психологів / 
психотерапевтів із травмою клієнтів. 
Багато з цих реакцій особливо прита-
манні фахівцям – новачкам, а також 
поширюються на волонтерів та інших 
фахівців «допоміжних» професій, які 
працюють із травмованими клієнта-
ми. До загальних реакцій молодих 
консультантів науковці відносять ін-
тенсивне занурення в проблематику 
своїх клієнтів і наявність (продукуван-
ня) рятувальних фантазій. Науковці 

дичне їх забезпечення. Так, C.J. Gelso, 
B.R. Fretz визначають контрперене-
сення як таке, що охоплює всі емоцій-
ні реакції консультанта на пацієнта, а 
саме як «перенесення психотерапе-
вта до матеріалу клієнта» [8, с. 135]. 
Звертаючись до проблеми визначен-
ня травматичного контрперенесен-
ня, P.S. McCann і L.A. Pearlman зазна-
чають, що концепція КП недостатньо 
адекватна для опису всебічного 
впливу роботи з жертвами травми на 
консультанта. Вони припускають, що 
версія традиційного визначення КП 
як «активування у терапевта невирі-
шених або недозволених несвідомих 
конфліктів» [12, с.134] і навіть загаль-
не визначення, що використовується 
у віктомологічній літературі [визна-
чення, яке в ширшому сенсі містить у 
собі «болісні відчуття, образи і думки, 
які можуть супроводжувати процес 
терапії у фахівця» роботу з травма-
ми [12, с.134]] є занадто вузькими, 
тому що вони не охоплюють всього 
спектру тривалих змін у когнітивній 
схемі терапевта [12, с.136]. Ці поши-
рені зміни мають «значніший вплив 
на почуття терапевтів, їхні стосунки, 
їхнє життя» [12, с.136] і виникають як 
результат роботи з постраждалими.

Спробу виокремлення контрпе-
ренесення як важливого, окремого 
від інших реакцій феномену, робить 
B.H. Stamm. На думку науковця, кон-
трперенесення є набагато ширшим 
феноменом для дослідження з огля-
ду на те, що КП охоплює всі реакції 
психотерапевтів щодо їхніх клієнтів 
та їхнього матеріалу. І це, у свою 
чергу, може визначати терапевтичну 
стратегію і вид терапевтичного втру-
чання [17, с.1]. Так, КП відрізняється 
від вікарної травматизації тим, що КП 
«продукує більше відмітних ознак, 
таких як зміни в системі цінностей, 
переконань і поведінки» [17, с.1]; КП 
«більше відноситься до того, як наші 
пацієнти впливають на нашу роботу з 
ними, вікарна травматизація про те, 
як наші пацієнти впливають на наше 
життя, наші стосунки з самими со-
бою, а також нашу роботу» [17, с. 1].

G. Davis, 1991; J. Briere, D. Elliot, 
2000; R.A. Bryant, A.G. Harvey, 1996; 
D. Dackworth, 1986; C.R. Figley, 1999, 
2002) [6; 7]. J.E. Gentry, A. Baranowsky 
зазначають, що фахівці всіх кате-
горій помічних професій рано чи 
пізно стикаються з таким періодом 
у своєму професійному житті, коли 
вимушені протистояти негативним 
емоційним станам, симптомам опо-
середкованого травмування [3]. До 
негативних емоційних станів фахівці 
відносять травматичне контрперене-
сення (ТКП), вікарну травматизацію 
(ВТ), вторинний травматичний стрес 
(ВТС), синдром вигорання (СВ), вто-
му від співпереживання тощо. Зазна-
чимо, що наразі більш поширеними 
є дослідження таких емоційних ре-
акцій, як ВТ, ВТС та СВ. Тут варто за-
значити, що концепція контрперене-
сення вважається першою серед тих, 
в яких ідеться про реакції терапевтів 
по відношенню до своїх пацієнтів, і 
має розглядатися в наукових дослі-
дженнях як вихідна точка [5; 9; 12; 13].

Аналізуючи сучасні дослідження 
щодо КП, можна виокремити наступ-
ні напрями їх орієнтації. Частина до-
сліджень спрямована на теоретичне 
опрацювання самого феномену КП 
загалом і травматичного контрпе-
ренесення зокрема, його виокрем-
лення з-поміж інших психічних та 
емоційних реакцій психологів, пси-
хотерапевтів у роботі з постражда-
лими. Друга частина досліджень має 
більш прикладний характер і стосу-
ється класифікації різних типів трав-
матичного контрперенесення (ТКП). 
Коротко розглянемо основні з них.

Існують різні визначення контрпе-
ренесення, які охоплюють різні під-
ходи, починаючи від класичного його 
визначення до визначення окремих 
його проявів, зокрема, травматично-
го контрперенесення. У західних нау-
кових колах триває екстенсивна дис-
кусія щодо точного визначення КП, 
виокремлення його серед інших емо-
ційних реакцій у роботі психотерапе-
вта, адже від цього залежить не лише 
спрямованість досліджень, а й мето-
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зом зі своїм клієнтом [16]. J. Herman 
зазначає, що якщо у психотерапевта 
немає достатньої підтримки, щоб пе-
реживати такі стани, він не може ви-
конати свою обіцянку бути свідком і 
емоційно усувається від терапевтич-
ного альянсу [9].

Оскільки у своїй ролі спостерігача 
психотерапевт потрапляє в конфлікт 
між жертвою та насильником, то він 
може ідентифікуватися не тільки з 
почуттями жертви, а й з почуттями 
насильника. Тоді як емоційна іденти-
фікація з жертвою може бути досить 
інтенсивною і болючою для психоте-
рапевта, ідентифікація з насильником 
може викликати у нього неймовірний 
жах, бо вона кидає виклик власній 
ідентичності як емпатійної людини 
й фахівця, що допомагає. J. Herman 
пише про те, що психотерапевт у та-
кому випадку має побачити і визнати 
можливість того, що, перебуваючи 
у стані екстремального фізичного та 
душевного стресу або в атмосфері 
насильства, яке заохочується та схва-
люється, він сам може вбити [9].

Цей різновид контрперенесення 
може мати різні форми прояву. Так, 
психотерапевт може відчувати силь-
ний скептицизм і не вірити в правди-
вість свідчень клієнта; може мінімізу-
вати чи раціоналізувати насильство. 
Психотерапевт так само може відчу-
вати відразу до поведінки клієнта або 
почати засуджувати його, якщо остан-
ньому не вдається відповідати уяв-
ленню психотерапевта про поведінку 
«ідеальної жертви» Інколи психотера-
певт може відчути презирство щодо 
безпорадності клієнта та його гніву, 
або миттєво відчути щиру ненависть й 
бажання позбутися клієнта [9].

Останній різновид контрперене-
сення з визначених J. Herman – іден-
тифікація психотерапевта з не-
трав мованим спостерігачем або 
свід ком – є найгострішою та універ-
сальною реакцією фахівців. Проявом 
цієї ідентифікації є реакція за типом 
«провина свідка». За своєю інтенсив-
ністю вона схожа на «провину того, 
хто вижив», яку часто демонструють 

ваного клієнта (від повного відще-
плення афекту до крайніх проявів 
емоційної лабільності і афектації). Ці 
крайнощі можуть призвести до пере-
живання небезпеки, а також виклика-
ти сумніви щодо власної компетент-
ності [13, с.342].

Психотерапевти, які пережили 
різного роду травмування у своїй іс-
торії, можуть мати особливо складні 
реакції на перенесення травмованих 
клієнтів. У міру того, як терапевти мо-
жуть ідентифікуватися більше з клієн-
том, ніж з роллю терапевта на ранній 
стадії розвитку психотерапевтичних 
відносин, впоратися з динамікою 
перенесення може бути занадто ве-
ликим напруженням. «Опанування 
динамікою перенесення в роботі з 
травмою становить велике наванта-
ження для найдосвідченіших тера-
певтів, а ті, хто тільки починає свою 
кар’єру, мають загальне відчуття 
того, що вони були вкинуті у вир без 
рятувального кругу» [13, с.342].

На наш погляд, досить вичерпною 
і чіткою є класифікація різновидів 
травматичного контрперенесення, 
яку запропонувала J. Herman. За ви-
значенням авторки, «травматичне 
контрперенесення – це широкий 
континуум емоційних реакцій пси-
хотерапевта, що виникають у нього 
в результаті спілкування з жертвами 
насильства і ознайомлення з обстави-
нами травматичних подій» [9, с.141]. 
J. Herman описує цей континуум за 
допомогою таких реакцій: емоційна 
ідентифікація психотерапевта з по-
чуттям горя клієнта, ідентифікація з 
жертвою чи насильником, ідентифі-
кація з нетравмованим спостерігачем 
(«провина свідка») [9]. Розглянемо їх 
детальніше. По-перше, психотерапе-
вт, працюючи з психічними наслідка-
ми травми клієнта, найчастіше іден-
тифікується з почуттям його горя, 
відчуваючи втрату так само, як і його 
клієнт. L. Shengold, працюючи з жер-
твами насильства, запровадив свій 
термін цього виду контрперенесен-
ня – «via dolorosа» (шлях скорботи), 
який проходить психотерапевт ра-

визначили, що більшість молодих те-
рапевтів дуже бояться підвести своїх 
клієнтів, не виправдати їхню довіру, 
а також відчувають сумніви у сво-
їй професійній компетентності [13, 
с.342]. D.A. Neumann та S.J. Gamble 
при цьому посилаються на опис Ка-
уффманського синдрому (1992) – 
«синдрому контрперенесення заруч-
ника», при якому «терапевт відчуває 
себе покірним і контрольованим сво-
їм клієнтом» [13, с.342].

Другий тип реакції контрперене-
сення фахівців, які працюють з трав-
мою постраждалих, передбачає так 
зване розчинення між «персональ-
ною і культурною міфологією тера-
певта» (їхнім уявленням про людську 
природу), з одного боку, і характе-
ром травматичного матеріалу клієн-
та, з іншого боку. З метою узгоджен-
ня розбіжностей в інформації між 
світоглядом терапевта та історією 
клієнта, молоді консультанти схильні 
заперечувати (через генералізацію, 
інтелектуалізацію або дистанціюван-
ня) досвід своїх клієнтів для того, 
щоб захистити свої власні життєві пе-
реконання [13, с.342].

Третій тип реакцій контрпере-
несення автори визначають як «ву-
айєристичне контрперенесення». 
«Вислуховування жахливих, болючих 
історій клієнта може іноді викликати 
захоплення у терапевтів» [13, с.342]. На 
думку науковців, якщо психотерапе-
вти залишають без уваги ці «захоплен-
ня», то їх усвідомлення може викли-
кати інтенсивні переживання шоку, 
сорому і провини, а також проекту-
ватися на клієнтів у вигляді гніву [13].

Посилаючись на погляди 
Saakvitne [15] про «контейнер кон-
трперенесення», D.A. Neumann та 
S.J. Gamble виокремлюють наступ-
ний тип реакцій контрперенесення 
психотерапевтів. Контейнер контр-
перенесення фахівця переповню-
ється переживаннями під впливом 
всеохопних, екстремальних проявів 
емоцій з боку клієнта. Недосвідчений 
терапевт може бути фрустрований 
зміною емоційних проявів травмо-
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У межах даної статті зупинимо-
ся лише на тих результатах, які сто-
суються безпосередньо загальних 
реакцій контрперенесення фахівців 
у роботі з постраждалими, а також 
їхнього взаємозв’язку з власною 
травматичною історією та отриман-
ням власного психотерапевтичного 
досвіду.

Вибірка. У дослідженні брали 
участь 56 волонтерів – психологів / 
психотерапевтів різної статі, віку та 
досвіду роботи (n = 56). На основі 
отриманих статистичних даних мож-
на охарактеризувати вибірку психо-
логів / психотерапевтів наступним 
чином. По-перше, більшість фахівців, 
які працюють із наслідками травму-
вання у постраждалих, є жінками 
середнього віку зі стажем роботи 
за спеціальністю «психолог» понад 
шість років і більше. Переважна біль-
шість психологів отримали додатко-
ву освіту по роботі з травмою (68%), 
тоді як 32% фахівців такої освіти не 
мають. Більшість респондентів по-
чали працювати з постраждалими з 
2014 року, з моменту перших трагіч-
них подій на Майдані та в зоні АТО. 
Зазначимо, що певна кількість во-
лонтерів-психологів не потрапила 
до нашої вибірки у зв’язку з тим, що 
вони не витримали фізичного і пси-
хологічного навантаження, активно 
розпочавши у 2014 році працювати 
з постраждалими на волонтерських 
засадах, і поступово залишили цю 
роботу. За нашими даними, кількість 
таких фахівців не перевищує 20%. Ос-
новна частина психологів / психоте-
рапевтів з нашої вибірки працюють 
з військовослужбовцями (ветерани 
АТО, військові), і меншість з них – з 
тимчасово переселеними особами. 
Цікавими є дані щодо отримання 
фахівцями постійної супервізійної 
підтримки. Більшість опитаних пси-
хологів / психотерапевтів (68%) по-
стійно відвідують групи супервізій-
ної підтримки; лише 25% психологів 
/ психотерапевтів відвідують групи 
взаємопідтримки або балінтовські 
групи (цей факт може свідчити про 

постраждалими є невивченими; такі 
дослідження тільки починають роз-
робляти і впроваджувати в Україні; 
феномен травматичного контрпере-
несення не тільки не досліджений, 
але й не осмислений крізь призму 
вітчизняних подій і соціокультурних 
особливостей вітчизняних фахівців. 
За мету цієї статті ми поставили собі 
ознайомити фахівців у галузі охорони 
здоров’я з результатами нашого до-
слідження щодо особливостей кон-
трперенесення у них внаслідок ро-
боти з постраждалими. Дослідження 
було спрямовано на визначення осо-
бливостей негативних емоційних ста-
нів вітчизняних волонтерів – психо-
логів / психотерапевтів, які працюють 
з травмою, і зв’язку наявності цих 
станів із особистою травматичною іс-
торією фахівців та власним досвідом 
її опрацювання.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Дослідження особли-
востей негативних емоційних станів 
вітчизняних волонтерів психологів/
психотерапевтів, які працюють із 
різними категоріями постраждалих 
проходило в два етапи. Перший етап 
– пілотажний експеримент – було 
проведено в 2015 році. Під час цього 
дослідження відбувалась апроба-
ція та відбір методик, підбір дослі-
джуваних та експериментальних 
майданчиків, проектувався другий 
(основний) етап дослідження, зо-
крема розроблявся авторський пи-
тальник «Особливості моєї роботи з 
постраждалими», метою якого було 
виявлення загальної інформації про 
фахівців, специфічних стрес-факто-
рів, які впливають на їхні негативні 
стани, особливостей контрперене-
сення та перенесення під час роботи 
з постраждалими. Другий етап був 
основним і тривав протягом 2016-
2017 років. Обробка результатів до-
слідження відбувалась за допомогою 
пакету прикладних програм статис-
тичної обробки даних SPSS: розраху-
нок коефіцієнта кореляції – критерій 
Пірсона (р), однофакторний аналіз 
ANOVA, описова статистика.

клієнти. Психотерапевт може відчу-
вати провину лише від того факту, 
що він не зазнав тих страждань, яких 
зазнав його клієнт. Як наслідок, пси-
хотерапевту важко насолоджуватися 
комфортом або отримувати звичне 
задоволення від звичайних речей, від 
життя загалом. Крім того, психотера-
певти можуть засуджувати себе за 
недостатність покладених на роботу 
зусиль, за невиконаний громадян-
ський обов’язок і дійти висновку, що 
тільки повне заглиблення в роботу 
може компенсувати всі їхні недоліки 
і допомогти спокутувати провину. 
Як зазначає J. Herman, у разі, якщо 
«провина стороннього спостерігача» 
не усвідомлена психотерапевтом, він 
ризикує почати повністю ігнорувати 
власні інтереси. У психотерапевтич-
них стосунках він може перебирати 
на себе надлишкову відповідальність 
за життя та долю клієнта, тим самим 
знесилюючи його в черговий раз. 
Саме така реакція контрперенесення 
найчастіше призводить до емоційно-
го вигорання психотерапевта [9; 11].

Отже, підсумовуючи різні точки 
зору щодо поглядів та вивчення фе-
номену контрперенесення фахівців 
у роботі з травмою, зазначимо, що, 
незважаючи на актуальність та сучас-
ність наукових пошуків щодо концеп-
туалізації цього феномену залиша-
ється велика прогалина у створенні 
експериментального інструментарію 
щодо його вимірювання, досліджен-
ня тощо. Для своїх наукових розвідок 
ми прийняли наступне визначення 
ТКП. Травматичне контрперенесення 
– це широкий континуум емоційних 
реакцій психотерапевта, що виника-
ють у нього внаслідок спілкування з 
постраждалими та ознайомленням 
з обставинами травматичних подій 
під впливом його власних невиріше-
них життєвих конфліктів (наприклад, 
дитячі травми, тривалий вплив зну-
щань, яких зазнав сам фахівець).

Актуальність статті зумовлено 
тим, що негативні реакції вітчизня-
них волонтерів – психологів, психо-
терапевтів, консультантів у роботі з 
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недостатню поширеність такого виду 
професійної підтримки у вітчизняно-
му психотерапевтичному просторі, 
браком певної кількості сертифікова-
них фахівців, які б могли вести ці гру-
пи та широко їх пропагувати як ефек-
тивний захід психогігієни при роботі 
з травмою).

Перейдемо до аналізу отриманих 
у дослідженні даних з проблеми пер-
винної травматизації психологів / пси-
хотерапевтів та її впливу на емоційні 
реакції психологів / психотерапевтів 
у роботі з постраждалими (травма-
тичне контрперенесення). Розгля-
немо спочатку загальну картину на-
явності травмівних ситуацій у житті 
досліджуваних фахівців (табл. 1). 
Зазначимо, що висновки про наяв-
ність первинного травмування та 
його значення для актуального життя 
людини ми робили на основі індексу 
травмування (за шкалою LEQ), який 
є усередненим показником впливу 
первинного психічного травмування 
і відображає вразливість людини до 
стресогенної дії травмівних життєвих 
подій та інтенсивність їх переживан-
ня. У випадку рівня травматизації від 
3 і вище балів він розглядається як 
показник з вираженими ознаками по-
сттравматичного стресу і такий, що 
суттєво впливає на актуальне життя 
людини. Індекс травмування нижче 2 
балів свідчить про відсутність відпо-
відних ознак.

Як бачимо з наведеної таблиці, за-
галом травмівні події, що мали місце 
в життєвому досвіді досліджуваних 
фахівців, помірно вплинули на їхнє 
подальше (актуальне) життя (загаль-
ний індекс травмування 2,8). Водно-
час такі категорії ситуацій, як «кри-
мінальні події», «ситуації фізичного 
та сексуального насилля» отримали 
відповідно 3,1 та 3,2 бали, що роз-
глядається як наявність травмівного 
стресу, який суттєво впливає на ак-
туальне життя фахівця. Розглянемо 
детальніше виявлені зв’язки.

Згідно з відповідями фахівців, ви-
явилось, що найбільш травмівними, 
емоційно навантаженими подіями, 

Категорії травмівних ситуацій частота відсоток
рівень впливу

(індекс    
травмування)

1.Кримінальні події
 події не вплинули
 події вплинули
 події суттєво вплинули

19
29
8

(33,9)
(51,9)
(14,2)

3,1

2. Природні катастрофи та загальні 
травми
 події не вплинули
 події вплинули
 події суттєво вплинули

26
20
10

(46,4)
(35,7)
(17,9)

2,6

3. Інші події
 події не вплинули
 події вплинули
 події суттєво вплинули

34
18
4

(60,7)
(32,2)
(7,1)

1,9

4. Ситуації фізичного та сексуального 
насилля
 події не вплинули
 події вплинули
 події суттєво вплинули

18
30
8

(32,2)
(53,6)
(14,2)

3,2

5. Травматичні події в цілому
 події не вплинули
 події вплинули
 події суттєво вплинули

24
24
8

(42,9)
(42,9)
(14,2)

2,8

Таблиця 1
Показники різних категорій травмівних ситуацій у житті  

психологів / психотерапевтів та рівень їх впливу на актуальне життя 
 (індекс травматизації за шкалою LEQ)

 Індекс травмування

Інші характеристики

 Кримінальні  
події 

Природні  
катастрофи 
та загальні 

травми 

 Інші події

Ситуації 
фізичного та 
сексуального 

насилля

Наявність власного 
психотерапевтичного 
досвіду 

 немає досвіду

 до 100 годин

 від 100 годин і більше

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,482**

-

-

Отримання постійної 
супервізійної підтримки -,309* -,458** - -

Відвідання групи  
взаємопідтримки / 
балінтовської групи

- - - - 

Стаж роботи з 
постраждалими ,488** ,504** - ,373**

Наявність спец. підготовки 
для роботи з травмою - -,428** -  – 

Вік - - - -

Стать - - - -

** кореляція значима на рівні 0,01; * кореляція значима на рівні 0,05

Таблиця 2
Зв’язок між індексом травмування та іншими характеристиками фахівців
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ності вирощувати потомство [10]. 
С. Maslach з колегами виявили, що 
чим молодший за віком фахівець і 
чим менший його професійний і влас-
ний досвід, тим більше він піддаєть-
ся впливу вторинного травмування і 
тим більше він є уразливим до СВ [11]. 
Вважаємо, що наведені у вказаних 
дослідженнях зв’язки є цікавими і по-
требують більш детального вивчення 
на вітчизняних вибірках у наступних 
дослідженнях.

Отже, показники індексу травму-
вання психологів / психотерапевтів, 
що працюють з постраждалими, є по-
мірними за загальним рівнем впливу 
на їхнє актуальне життя і лише жит-
тєві події, пов’язані з кримінальними 
ситуаціями та ситуаціями фізичного 
і сексуального насилля виявились 
вельми впливовими і дорівнюють 
рівню травматичного стресу, який 
відчувається фахівцями і зараз. До-
слідження зв’язку між індексом 
травмування (рівнем його впливу) 
та іншими характеристиками фахів-
ців дає можливість стверджувати, 
що отримання постійної супервізій-
ної підтримки допомагає знизити 
індекс травматизації; при наявності 
в життєвому анамнезі фахівця подій 
з фізичним та сексуальним насиллям 
відсутність проходження власної пси-
хотерапії підвищує його індекс трав-
мування в актуальному житті та, ймо-
вірно, визначає тему травматичного 
контрперенесення; чим більшим є 
стаж роботи фахівців з постражда-
лими, тим більше відчувається ними 
вплив попереднього досвіду травму-
вання, а наявність спеціальної підго-
товки для роботи з травмованими 
людьми допомагає лише при наявно-
сті травмування з категорії «природні 
катастрофи та загальні травми».

Цікаві дані з цього приводу отри-
мали західні колеги. Так, наприклад, 
дослідження L.A. Pearlman, P.S. Mac 
Ian виявило, що психологи / психоте-
рапевти з особистою історією трав-
ми демонструють більш негативні 
наслідки роботи з постраждалими, 
ніж ті фахівці, які такої історії не ма-

ми», що свідчить про те, що постійна 
супервізійна підтримка допомагає 
зменшувати індекс травмування та 
вплив травмування в анамнезі на ак-
туальне життя фахівців.

Цікавими виявились дані щодо 
такої характеристики, як «наявність 
спеціальної підготовки для роботи 
з травмою», адже вона виявилася 
значимою лише для категорії ситуа-
цій «природні катастрофи та загальні 
травми». Отже, наявність цієї підго-
товки зменшує індекс травмування, 
пов’язаний із такими ситуаціями. В 
даному випадку можемо припустити, 
що цей результат пояснюється біль-
шою представленістю у підручниках 
та посібниках, а також на лекціях і се-
мінарах матеріалу, пов’язаного з при-
родніми катастрофами. Цей матеріал 
достатньо формалізований, на його 
основі створено чимало ефективних 
технологій психологічної допомоги, 
тоді як ситуації, пов’язані з будь-яким 
насиллям, більш емоційно «зарядже-
ні», більш індивідуалізовані і часто 
потребують нестандартизованих під-
ходів у психологічній / психотерапе-
втичній допомозі.

За такими характеристиками фа-
хівців, як вік і стать жодних кореля-
ційних зв’язків ми не виявили, тоді як 
дослідження інших науковців дово-
дять значимість цих характеристик 
(наприклад, дослідження C. Maslach, 
L. Rruger, H. Botman, C. Goodenow 
та ін.). Дослідження C.A. Martin, 
H.E. McKean, L.J. Veltkamp показує, 
що рівень впливу травмівних подій 
у особистому житті людини (вибірка 
складалась зі співробітників поліції) 
залежить від гендерної приналеж-
ності. Так, було доведено, що жін-
ки-офіцери з попереднім досвідом 
травмування легше долають наслід-
ки травмування та менш уразливі 
до травмівних подій, з якими стика-
ються під час роботи, ніж чоловіки. 
Автори припустили, що це пов’язано 
з природньою властивістю жінок, які 
апріорі стикаються з більшою кіль-
кістю травмування в житті і мають/
вміють долати його задля необхід-

які дотепер даються взнаки в повсяк-
денному житті та переживаються 
актуально, є такі ситуації: емоційне 
приниження, травмування внаслідок 
фізичного нападу, кримінальні події 
(пограбування), смерть або травму-
вання близької людини. Розглянемо 
зв’язок між індексом травмування і 
такими характеристиками фахівців, 
як наявність власного психотерапе-
втичного досвіду, отримання постій-
ної супервізійної підтримки, наяв-
ність фахової підготовки для роботи 
з постраждалими, стаж роботи з по-
страждалими (табл. 2).

Як бачимо з поданої таблиці, ха-
рактеристика «наявність власного 
психотерапевтичного досвіду» має 
єдиний кореляційний зв’язок із індек-
сом травмування, а саме: відсутність 
такого досвіду корелює з ситуаціями 
фізичного та сексуального насилля 
в історії фахівця. Можемо думати в 
даному випадку про те, що ситуації 
насилля є найбільш травмівними і 
потребують обов’язкового опра-
цювання, в протилежному випадку, 
особливо при додатковому наванта-
женні при роботі з постраждалими, 
травмування в анамнезі може актуа-
лізуватись і впливати ще більше як на 
повсякденне життя фахівця, так і на 
наявність травматичного контрпере-
несення в роботі.

Найбільш значимою для індек-
су травмування виявилась характе-
ристика «стаж роботи з постражда-
лими». З’ясувалось, що чим довше 
фахівець працює з постраждалими, 
тим більше він відчуває на собі вплив 
минулих травм, залишених такими 
ситуаціями, як «кримінальні події», 
«природні катастрофи та загальні 
травми», «ситуації фізичного та сек-
суального насильства». В даному 
випадку можемо припустити накопи-
чувальний ефект травми. Водночас 
така характеристика, як «отриман-
ня постійної супервізійної підтрим-
ки» негативно корелює з індексом 
травмування за такими категоріями 
ситуацій, як «кримінальні події» та 
«природні катастрофи і загальні трав-
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слідків травмування у своїх клієнтів, 
бажання позбутися деяких з них. Імо-
вірно, що створений нами діагностич-
ний інструментарій має свої недоліки 
і в наших подальших дослідженнях 
ми спробуємо не лише детальніше 
продіагностувати види контрперене-
сення, а й специфікувати їх за рівнями 
прояву, стажем фахівця та власним 
досвідом опрацювання в терапевтич-
ному ключі своїх життєвих історій.

На основі отриманих даних може-
мо визначити, що вітчизняні фахівці 
демонструють переважно два типи 
травматичного контрперенесення 
– ідентифікація з жертвою та іденти-
фікація з нетравмованим спостері-
гачем. Такі типи контрперенесення 
ймовірно впливають як на ефектив-
ність контакту з постраждалими, 
так і на якість життя самого фахівця. 
Оскільки травматичне контрпере-
несення містить у собі весь досвід 
фахівця, ймовірно неопрацьовані 
власні життєві труднощі і переживан-
ня впливають на певний тип іденти-
фікації. Тут можна думати про те, що 
досвід опрацювання власних травм 
менше ніж 100 годин, особливо якщо 
фахівці мають у своїй історії ситуації 
фізичного або сексуального насилля, 
впливає на травматичне контрпере-
несення у фахівців, впливає на психо-
терапевтичний контакт та ефектив-
ність психотерапії і самого фахівця як 
професіонала та особистості.

Наступне важливе для наших 
наукових пошуків питання – це про-
ходження психотерапії у власному 
досвіді фахівців. З одного боку, наяв-
ність власного досвіду психотерапії є 
обов’язковою умовою не лише для 
сертифікації фахівців і можливості 
роботи з клієнтами, з іншого боку, 
за результатами досліджень це дає 
можливість мінімізації негативних 
наслідків від опосередкованого трав-
мування в роботі з постраждалими.

Для перевірки гіпотетичного при-
пущення щодо взаємопов’язаності 
між наявністю травматичного кон-
трперенесення і браком власного 
досвіду психотерапевтичного опра-

цію фахівця з почуттям горя клієнта 
та ідентифікацію з жертвою, як їх 
виокремлювала J. Herman. Це можна 
пояснити, в першу чергу, недоскона-
лістю створеного нами інструменту 
вимірювання, а також специфічністю 
досліджуваного феномену, адже 
більшості фахівцям ми окремо про-
яснювали не тільки його суть, а й 
пропонували віднестись до своїх по-
чуттів під час сесії з постраждалим 
клієнтом більш диференційовано для 
того, щоб відчути свої переживання.

Інша частина респондентів (52%) 
відмічала свою ідентифікацію з не-
травмованим спостерігачем («прови-
на свідка» за J. Herman) у роботі з клі-
єнтами. Вони відчували провину за те, 
що самі позбавлені тих переживань, 
які має їх клієнт; не брали участь у 
воєнних діях, не мають страшних на-
слідків як для травмованого клієнта, 
так і загалом, для всієї родини. З них 
8% вказали на те, що відчувають про-
вину перед своїми клієнтами за те, 
що ініціюють повторне переживання 
клієнтом свого травмування. У тера-
певтичних стосунках вони приймали 
на себе багато особистої відповідаль-
ності за життя та самопочуття своїх 
клієнтів. Гостре відчуття провини 
змушувало приймати роль рятівника 
і призводило до змішування тера-
певтичних і загальнолюдських сто-
сунків. При цьому з роллю рятівника 
ідентифікувалися саме ті фахівці, які 
визначали переносні переживання 
своїх клієнтів як прохання спасти, під-
тримати і допомогти. Зазначимо, що 
за результатами дослідження рівня 
синдрому вигорання фахівці з такою 
ідентифікацією показали найвищий 
відсоток СВ.

Лише 2% волонтерів – психологів 
/ психотерапевтів ідентифікувалися з 
агресором у своїй роботі з постраж-
далими. І хоча жоден з респонден-
тів не визначив свої переживання 
як агресивні, ворожі щодо своїх клі-
єнтів, ми визначили цей відсоток на 
основі їхніх свідчень про скептицизм 
і недовіру до інформації, яку надає 
клієнт, мінімізацію з боку фахівців на-

ють [14]. Водночас M. Cunningham, 
досліджуючи травматерапевтів та 
соціальних працівників, виявив, що 
ті фахівці, які мають власну історію 
травмування, частіше працюють з 
травмованими [4]. Підтверджуючи ці 
дані, S. Baird вказує, що за її результа-
тами досліджувані психотерапевти з 
травматичною історією в анамнезі 
проводять впродовж тижня загалом 
більше годин консультування по-
страждалих, ніж ті, хто такої історії 
не має. Цей факт дозволив їй припу-
стити, що фахівці, які зазнали насил-
ля і які отримали психотерапевтичну 
допомогу, мають більше мотивації та 
наснаги для «нестерпної» роботи з 
іншими постраждалими [2]. Фахівці, 
які не отримали відповідну допомо-
гу, можуть якимось чином, свідомо 
чи несвідомо, обмежити кількість па-
цієнтів через свої власні невирішені 
проблеми. Або, як зазначає S. Baird, 
можливо, ці фахівці не володіють 
такою кількістю навичок консульту-
вання порівняно з фахівцями, які от-
римали власний досвід опрацювання 
своїх проблем і травм [2].

Розглянемо результати, отримані 
нами за допомогою авторського пи-
тальника «Особливості моєї роботи 
з постраждалими», де ми пропону-
вали респондентам проаналізувати 
терапевтичні сесії з огляду на свої 
реакції контрперенесення та ймовір-
ні переносні реакції з боку клієнтів 
(постраждалих). Виявилося, що 46% 
респондентів у дослідженні іденти-
фікувалися з роллю жертви. Через 
глибоку емпатичну ідентифікацію 
вони відчували себе емоційно знеси-
леними, відчували жах, відчай та пов-
ністю розділяли переживання безпо-
радності разом зі своїми клієнтами. 
40% з цієї групи відмітили сильні пе-
реживання свого безсилля допомог-
ти клієнту, знецінювали себе як фа-
хівців. Таке злиття з переживаннями 
клієнтів призводило до нівелювання 
ресурсів, необхідних для ефективно-
го опрацювання травми. При цьому 
нам на основі відповідей респонден-
тів не вдалося розвести ідентифіка-
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ню травматичного стресу, який відчу-
вається фахівцями і зараз, ймовірно, 
впливає на контрперенесення в ро-
боті з постраждалими. Дослідження 
травматичного контрперенесення 
як реакції на роботу з постраждали-
ми показало наступні особливості ві-
тчизняних фахівців: майже половина 
фахівців ідентифікує себе з жертвою, 
інша половина – з нетравмованим 
спостерігачем. Інші види ідентифіка-
цій майже відсутні. У даному контек-
сті окреслені перспективи подаль-
ших досліджень з метою виявлення 
глибших якісних характеристик ТКП 
та створення відповідного діагнос-
тичного інструментарію. 

Виявлено, що фахівці у своїй біль-
шості не мають досвіду опрацювання 
власних життєвих ситуацій, чим під-
вищують ризик власного опосеред-
кованого травмування. Якщо в жит-
тєвому анамнезі фахівця є фізичне та 
сексуальне насилля, відсутність про-
ходження власної психотерапії підви-
щує його індекс травмування в акту-
альному житті та, ймовірно, визначає 
тему травматичного контрперене-
сення. Виявлено, що спеціальна під-
готовка для роботи з травмованими 
людьми допомагає лише при наявно-
сті травмування з категорії «природні 
катастрофи та загальні травми». Ре-
зультати дослідження показали, що 
чим більшим є стаж роботи фахівців з 
постраждалими, тим більше вони від-
чувають вплив попереднього досвіду 
травмування. Завдяки дослідженню 
зв’язку між індексом травмування 
(рівнем його впливу) та іншими ха-
рактеристиками фахівців ми дійшли 
висновку, що постійна супервізійна 
підтримка дає змогу знизити індекс 
травматизації.

Вплив на ефективність контакту 
«психотерапевт – клієнт» при наяв-
ності переживання травматичного 
контрперенесення, а також ство-
рення рекомендацій і превентивних 
стратегій уникнення наслідків опосе-
редкованого травмування плануєть-
ся вивчати у наших наступних дослі-
дженнях.

мованими пацієнтами, як правило, є 
доволі високим; найчастіше цей дос-
від залишається не опрацьованим.

У даному контексті варто зазна-
чити, що за результатами аналізу 
даних (метод спряжених таблиць) у 
100% волонтерів, які не мають влас-
ного досвіду психотерапії, виявлено 
високий рівень вторинного травма-
тичного стресу [1]. На наш погляд, 
очевидним у даному випадку може 
бути наступне пояснення. Не маючи 
досвіду опанування власних кризо-
вих станів та досвіду їх опрацювання 
у психотерапевтичному процесі, до-
волі складно побудувати ефективні 
механізми подолання наслідків трав-
мування, особливо якщо фахівець 
щодня стикається з нагадуванням 
про травму. Ще складнішим є процес 
научіння постраждалих давати раду 
таким наслідкам та опрацьовувати 
їх у психотерапевтичному контексті. 
Зазначимо, що ці гіпотетичні припу-
щення мають бути підтверджені в по-
дальших дослідженнях.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Результати прове-
деного дослідження дають змогу 
зробити наступні висновки. Виявлені 
показники індексу травмування пси-
хологів / психотерапевтів, що пра-
цюють з постраждалими, є помір-
ними за загальним рівнем впливу на 
їхнє актуальне життя і лише життєві 
події, пов’язані з кримінальними си-
туаціями та ситуаціями фізичного і 
сексуального насильства виявились 
вельми впливовими і дорівнюють рів-

цювання життєвих подій травмівного 
характеру ми проаналізували кіль-
кість годин власного досвіду психо-
терапевтичного опрацювання у рес-
пондентів.

Як видно з діаграми, 63% волонте-
рів – психологів / психотерапевтів не 
мають або майже не мають власного 
досвіду опрацювання життєвих по-
дій. Пояснити такий високий відсоток 
фахівців без власного досвіду опра-
цювання можна тим, що травмівні, 
кризові події в країні викликали хви-
лю волонтерства серед психологів, 
які до цього часу займались іншими, 
ніж кризове консультування, спра-
вами: науковою роботою, викладан-
ням, навчанням, багато психологів 
працювали в школі, займались по-
шуком персоналу тощо. Як виявило 
наше попереднє дослідження [1], 
близько 20% волонтерів – психологів 
/ психотерапевтів, не витримавши на-
тиску опосередкованого травмуван-
ня, не змогли продовжувати волон-
терську діяльність із постраждалими, 
тому повернулись до своїх звичних 
справ, решта починає займатися на-
данням допомоги постраждалим на 
професійній основі, постійно розви-
ваючись (фахівці долучаються і до 
супервізійних груп, і до психопрофі-
лактики через власний досвід). Отри-
мані дані підтверджують результати 
досліджень S. Baird щодо прояснен-
ня ролі травми в становленні фахівців 
[2] – рівень травмування у ранньому 
(дитячому) досвіді психолога чи пси-
хотерапевта, що має справу з трав-

Рис.1. Кількість годин власного досвіду  
у волонтерів -психологів/психотерапевтів
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впливають як на ефективність контакту з постраждалими, так і на якість життя самого 

фахівця. Оскільки травматичне контрперенесення містить у собі весь досвід фахівця, 

ймовірно неопрацьовані власні життєві труднощі і переживання впливають на певний тип 

ідентифікації. Тут можна думати про те, що досвід опрацювання власних травм менше ніж 

100 годин, особливо якщо фахівці мають у своїй історії ситуації фізичного або сексуального 

насилля, впливає на травматичне контрперенесення у фахівців, впливає на 

психотерапевтичний контакт та ефективність психотерапії і самого фахівця як професіонала 

та особистості. 

Наступне важливе для наших наукових пошуків питання — це проходження 

психотерапії у власному досвіді фахівців. З одного боку, наявність власного досвіду 

психотерапії є обов’язковою умовою не лише для сертифікації фахівців і можливості роботи 

з клієнтами, з іншого боку, за результатами досліджень це дає можливість мінімізації 

негативних наслідків від опосередкованого травмування в роботі з постраждалими. 

Для перевірки гіпотетичного припущення щодо взаємопов’язаності між наявністю 

травматичного контрперенесення і браком власного досвіду психотерапевтичного 

опрацювання життєвих подій травмівного характеру ми проаналізували кількість годин 

власного досвіду психотерапевтичного опрацювання у респондентів. 
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PSYCHOLOGIST / PSYCHOTHERAPIST TRAUMATIC COUNTERTRANSFERENCE IN WORK WITH TRAUMA VICTIMS

Modern science has accumulated vast knowledge about rendering assistance to various categories of victims, including 
specialists in helping professions. The phenomena of traumatic countertransference (TC), secondary traumatic stress (STS) and 
burnout syndrome (BS) have been extensively investigated, mostly, by western scientists. At present, STS and BS studies are quite 
common, while countertransference, which is about the therapists’ reactions to their clients, is the most popular research subject 
and considered as a starting point in scientific research.

Traumatic countertransference is a wide range of the therapist’s emotional reactions as a result of his/her interactions with the 
victim and analysis of the traumatic events under the influence of the therapist’s own unresolved conflicts.

The study into the negative emotional states of Ukrainian volunteer psychologists / psychotherapists who worked with differ-
ent categories of victims was conducted in 2015-2017.The sample included 56 volunteer psychologists / psychotherapists of differ-
ent sex, age and work experience. The study was aimed at identifying the features of the negative emotional states experienced 
by the Ukrainian volunteer psychologists / psychotherapists (traumatic countertransference) who worked with trauma and the 
relationship between these states and the psychologist’s / psychotherapists’ personal traumatic history and trauma-coping expe-
rience.

The analysis of the obtained data showed that the psychologists / psychotherapists’ trauma index was moderate in terms of the 
trauma effects on their life. Only crime and physical / sexual violence-related situations had considerable and long-lasting stress-like 
effects on psychologist’s / psychotherapists’ life. The analysis of the relationship between the psychologist’s / psychotherapists’ 
trauma index and their other characteristics allowed suggesting that a history of untreated physical / sexual violence increased psy-
chologist’s / psychotherapists’ trauma index and probably determined the topic of their traumatic countertransference. The lon-
ger the professionals worked with trauma victims, the stronger was the impact of the psychologists / psychotherapists’ previous 
trauma and, probably, the countertransference. The study into traumatic countertransference, as a reaction to the psychologists 
/ psychotherapists’ work with trauma victims, revealed that almost half of Ukrainian professionals identified themselves with the 
victim, while the other half – with passive observers. No other types of identities were found.

The research showed that most psychologists / psychotherapists had no personal experience of coping with difficult situations, 
which contributed to the risk of their indirect trauma. The follow-up research is planned to focus on the impact of the therapist-cli-
ent contact on the psychologists / psychotherapists’ traumatic counter-transference, as well as on the production of recommenda-
tions and preventive strategies for the reduction of the effects of indirect trauma.

Key words: volunteer, psychologists / psychotherapists, negative emotional states, countertransference, traumatic counter-
transference, primary mental trauma, personal psychotherapeutic experience
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ТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОНТРПЕРЕНОС ПСИХОЛОГА / ПСИХОТЕРАПЕВТА В РАБОТЕ С ПОСТРАДАВШИМИ 

Современная наука накопила большой объём знаний о предоставлении помощи разным категориям пострадавших, в 
том числе специалистам «помогающих» профессий. Феномены травматического контрпереноса (ТК), вторичного травма-
тического стресса (ВТС), синдрома выгорания (СВ) детально исследуется современными, преимущественно западными, 
учеными. Именно исследования ВТС и СВ являются сейчас наиболее распространенными. При этом концепция контрперено-
са считается первой среди тех, в которых речь идет о реакциях психотерапевтов по отношению к своим клиентам и должна 
рассматриваться в качестве отправной точки.

Травматический контрперенос – это широкий континуум эмоциональных реакций психотерапевта, которые возникают у 
него вследствие общения с пострадавшими и ознакомления с обстоятельствами травматических событий под влиянием его 
собственных неразрешенных жизненных конфликтов.

 Исследование особенностей эмоциональных состояний украинских волонтеров психологов/ психотерапевтов, которые 
работают с разными категориями пострадавших проходило в период 2015 – 2017 годов, в нем принимало участие 56 волонте-
ра психолога/психотерапевта разного пола, возраста и с разным опытом работы. Проведенное исследование было направ-
лено на определение особенностей негативных эмоциональных состояний украинских волонтеров психологов/психотера-
певтов (травматического контрпереноса), которые работают с травмой и связи этих состояний с личной травматической 
историей специалистов, их личным опытом работы над ними.

 Анализ данных выявил, что показатели индекса травматизации психологов/психотерапевтов, которые работают с по-
страдавшими, находится на умеренном уровне по отношению общему уровню влияния на их актуальную жизнь. Только 
жизненные события, связанные с криминальными ситуациями и ситуациями физического и сексуального насилия оказались 
особенно влиятельными и равняются такому уровню травматизации, который ощущается и в их актуальной жизни. Иссле-
дования взаимосвязи между индексом травматизации (уровнем его влияния) и другими характеристиками специалистов 
дает возможность утверждать, что при наличии в жизненном анамнезе специалиста событий, связанных с физическим или 
сексуальным насилием, отсутствие опыта личной психотерапии повышает его индекс травматизации в актуальной жизни и, 
возможно, определяет тему травматического контрпереноса; чем большим есть стаж специалиста, тем больше у него ощу-
щается влияние предшествующего опыта травматизации и он, вероятнее всего, оказывает влияние на развитие контрпере-
носа в работе с пострадавшими. Исследование травматического контрпереноса, как реакции на работу с пострадавшими 
показало следующие особенности украинских специалистов: почти половина специалистов идентифицирует себя с жертвой, 
другая – с нетравмированным наблюдателем. Другие виды идентификаций почти не представлены.

Исследование так же показало, что специалисты в большинстве своем не имеют личного опыта проработки собственных 
жизненных ситуаций, чем повышают риск личной косвенной травматизации.

В перспективе дальнейших исследований планируется изучать влияние на эффективность контакта «психотерапевт – 
клиент» при наличии переживания терапевтом травматического контрпереноса, а так же создание рекомендаций и превен-
тивных стратегий избегания последствий косвенной травматизации у психотерапевтов. 

 Ключевые слова: волонтеры, психологи / психотерапевты, негативные эмоциональные состояния, контрперенос, трав-
матический контрперенос, первичная психическая травматизация, личный опыт психотерапии.
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тями провини, винна мотивує про-
соціальну поведінку як наслідковий 
ефект. Поряд із цими двома поведін-
ковими дослідженнями обмежений 
набір досліджень зосереджувався 
на наслідках сорому та провини без 
вимірювання поведінки. Наприклад, 
Y. Tangney та D. Frijda виявили, що, 
наприклад, сором активізує як ба-
жання зникнути з виду, так і бажання 
скасувати дію або зробити певні по-
правки. Щодо переживання провини 
Roseman, Tangney встановили, що 
провина мотивувала схильність ком-
пенсувати свої помилки та вчинені 
збитки. Остання теза відповідає на-
шій концепції механізму компенсації 
провини в родині [7]. 

Отже, більшість досліджень, по-
при їх безсумнівну значущість та 
практичну цінність, ілюструють типо-

сії, паніки, відчаю, сорому стосовно 
дитини з ОМЗ та ФР та щодо інших 
членів родини. Таким чином виникає 
нове джерело накопичення та пере-
живання провини.

Необхідність та доцільність дійс-
ного дослідження пояснюється та-
кож браком емпіричних досліджень 
детермінації та мотивації провини 
(Ilona E. Hooge). Р. Кетлаар та Дж. Ау 
виявили, що, нагадавши особі про 
ситуацію, в якій людина зазнала про-
вини, можна очікувати на її більшу 
просоціальність в грі соціальної диле-
ми. В іншому дослідженні, доведено, 
що люди діяли більш просоціально 
в дилемі гри після того, як зробили 
несправедливу пропозицію в попе-
редньому раунді гри [1]. Так, К. Нелі-
сен вважає, що в діадичній ситуації з 
людиною, яка не пов’язана з почут-

Постановка проблеми. Народ-
ження дитини з ОМЗ як травмуюча 
подія в родині детермінує ірраціо-
нальний страх за дитину, що супрово-
джується та посилюється не менше 
ірраціональним почуттям провини 
перед нею. Наші клінічні спостере-
ження засвідчують, що більшою мі-
рою почуття провини переживають 
саме жінки. За дослідженнями В. Со-
рокіна більше ніж у 70% матерів дітей 
з аномаліями розвитку відзначається 
надзвичайно амбівалентне ставлен-
ня до власної дитини. Суперечливість 
батьківського ставлення проявля-
ється в тому, що дитина одночасно 
розглядається і як об’єкт любові, і як 
джерело страждань. Саме останнє, 
за оцінкою більшості матерів, є при-
чиною частих нападів роздратуван-
ня, неконтрольованих нападів агре-

Царькова О.В., Варіна Г.Б. 
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПАТОЛОГІЗАЦІЇ 
ПЕРЕЖИВАННЯ ПРОВИНИ БАТЬКАМИ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті представлено результати узагальнення теоретичних пошу-
ків та моделювання проблеми патологізації переживання почуття провини бать-
ками, які виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Проблема пе-
реживання батьками почуття провини розглядається в контексті обумовленості 
сімейної взаємодії (принцип гомеостазу, принцип системності, принцип особи-
стісного опосередкування негативних переживань та травматичного досвіду осо-
бистості). Зазначається, що народження дитини з обмеженими можливостями 
здоров’я та функціональними розладами найчастіше переживається батьками як 
несподівана подія, поза увагою наукового узагальнення лишається досвід батьків, 
які свідомо погоджуються на народження дитини з функціональними розладами 
та обмеженими можливостями здоров’я. До найбільше узагальнених характерис-
тик батьківських реакцій (О. Зерницький, Т. Вісковатова, Д. Ісаєв, Є. Мастюкова 
В. Ткачова, Л. Шипіцина), відносяться: шок, негативізм, заперечення, гнів, почуття 
провини, ритуалізація та міфологізація, часткове та обмежене (вибіркове) усві-
домлення дефекту, тощо. Доведено, що прийняття батьками дитини з обмеже-
ними можливостями здоров’я виявляється достатньо складним і неоднозначним 
за змістом процесом, пов’язаним не стільки з нозологією захворювання дитини, 
скільки з особистісними якостями, установками, самосвідомістю, тощо.
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психіки з тим, щоб максимально 
можливим чином вивчити почуття 
провини, настільки приховане як від 
спостереження, так і від самоспо-
стереження. У сучасній психодина-
мічно-орієнтованій практиці досить 
яскраво можна спостерігати вияв-
лення почуття провини у роботі з 
протагоністами за методом Т. Яцен-
ко [16].

Слід зазначити, що у вітчизняній 
психології, яка займалась загальни-
ми питаннями морального розвитку 
особистості (К. Абульханова-Слав-
ська, Б. Братусь, Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, А. Осмолов), проблема 
феномену провини розглядалась пе-
реважно у тісному зв’язку з почуттям 
сорому. І тільки в останні часи почали 
з’являтися роботи (І. Белік, О. Гаври-
лиць, В. Іванов, А. Ігнатьєв, Є. Ільїн, 
Т. Кирилін, М. Корнілов, Г. Матюшин, 
Ю. Орлов), у яких розглядається 
саме феномен почуття провини.

Уваги заслуговують підходи, в 
яких провина розглядається як чо-
тирьохкомпонентне утворення, в 
структуру якого входять: 1) емоцій-
ний компонент; 2) когнітивний ком-
понент; 3) мотиваційний компонент; 
4) психосоматичний компонент 
(В. Бєлік) [4].

Акценту набуває проблема «реак-
тивної провини» в системі психоло-
гічного переживання в змістовно-ча-
совому ряді емоційних переживань: 
«провина – каяття – спокутування – 
блаженство» (Ф. Василюк). Так згідно 
з підходом А. Луки провина є чинни-
ком трансформації свідомості люди-
ни та одним з компонентів особисто-
сті. Визначено можливості розуміння 
феномену провини батьків дітей з 
ОМЗ у зв’язку з теорією міжособи-
стісної провини на основі емпатичних 
переживань: «Я – причина страждан-
ня іншого» (М. Хофман); теорією про 
зв’язок провини та страху (У. Мак-
дауголл, Л. Фестінгер) та поглядом 
на провину як моральний регулятор 
просоціальної поведінки; чинника 
самовідношення і профілактики пси-
хічних розладів. Однією з провідних 

та самість людини, оскільки вона 
виявляється винною в тому, чого не 
скоювала (наприклад, інвалідизація 
дитини); звідси – ірраціональні емо-
ційні реакції на найменшу неспра-
ведливість, пов’язану зі спробою по-
дальшого її усунення, що знаходить 
відбиття в численних формах бать-
ківської компенсаторної поведінки. 
В такому контексті, вважаємо за до-
цільне, розглядати переживання про-
вини батьків дітей з ОМЗ як моральну 
травму, пов’язану з переживанням 
страждання та способів її відігрі-
вання через низку компенсаторних 
патернів. Ця теза буде виступати як 
провідна в концепції нашого дослі-
дження [2].

Екзистенційно-психологічним ас-
пектам переживання провини при-
свячено вихідні положення робот 
А. Ленгле, Р. Мей, Е. Фромма, І. Яло-
ма. Вважаємо, що екзистенційний 
підхід розкриває можливості екстра-
поляції на проблему переживання 
провини батьками феномену подвій-
ності ставлення до іншої людини, яке: 
з одного боку, розкриває тенденції 
людини відчувати зв’язок з іншою 
людиною, а з іншого боку – усвідом-
лювати свою окремість від неї. Ця 
думка висвітлює механізм амбіва-
лентного ставлення батьків до дітей 
з ОМЗ, детермінований переживан-
ням провини від дисоціювання [5].

Почуття провини доречно розгля-
дати як прояв: 

– амбівалентного конфлікту та по-
чуття «потреби в покаранні» та одне 
з підґрунть негативної терапевтичної 
реакції (З. Фройд); 

– невротичних самозвинувачень 
як химерного самоаналізу (К. Горні);

– міжособистісного за походжен-
ням і функціями адаптогену взаємин 
між людьми, може стати малоадап-
тивною, ірраціональною і патоген-
ною, за умови, коли вона перебіль-
шена чи стримується, або коли вона 
пов’язана з соромом (Д. Вайс) [10].

Вважаємо, що саме представни-
кам психоаналітичного підходу вда-
лося проникнути в глибини людської 

логію внутрішньо сімейної взаємодії 
з дитиною з ОМЗ та ФР достатньо 
константно, з позиції співвіднесення 
особистісних особливостей батьків, 
нозології, родинної ситуації та інших 
чинників (переважно зовнішніх), об-
минаючи питання глибинно-психоло-
гічної інтерпретації амбівалентного 
ставлення до дитини з ОМЗ та своєї 
батьківської ролі, та не відповідають 
достатньо повно на питання компен-
саторних механізмів переживання 
ірраціональної (неадекватної, нав’я-
заної) провини як чинника моральної 
травматизації батьків та сорому. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідження почуття про-
вини як певної предметної фено-
менології представляє актуальність 
як в науково-методологічному так 
і в практичному аспектах. У ціло-
му, аналізуючи предметну площину 
досліджуваної проблеми, можна 
констатувати, що найбільше розро-
бленими щодо феномену провини 
виступають: метафізично-онтологіч-
ний, філософсько-екзистенційний, 
соціально-психологічний та клінічний 
(клініко-психологічний) підходи.

Слід зазначити, що науковий по-
шук метафізичних підвалин онтоло-
гічного сенсу феномену провини, 
потребує як буденної так і спеціаль-
но-наукової рефлексії (зокрема філо-
софського релятивізму до площини 
психологічних феноменів). Акцен-
туємо увагу на тому, що визнання 
апріорність провини є наслідком тра-
диційно сформованих світоглядних 
позицій, одна з яких ґрунтується на 
ідеї людської недосконалості та не-
здатності в зв’язку з цим виконати 
свій обов’язок, а також якось зміни-
ти те, що відбувається навколо нього 
(А. Абрамова) [3].

Аналізуючи підхід К. Ясперса 
щодо метафізичної провини, яка ви-
никає з усвідомлення абсолютної 
солідарності з людиною як такою, 
провина пред’являє до особистості 
вимоги, що виходять за межі зви-
чайного морального обов’язку. Ме-
тафізична провина ігнорує цінність 
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людину: докори сумління, жаль про 
скоєне, незручність (сором) перед 
тим, кого образив, страх втратити 
дорогу людину і печаль з цього при-
воду. Існують і більш розгалужені 
трактування провини [2]. Так, В. Бєлік 
розглядає її як чотирьохкомпонент-
не утворення. До неї входять: 1) емо-
ційний компонент (переживання 
дисфоричного характеру – пригні-
ченість, страждання, жаль і розка-
яння); 2) когнітивний компонент, 
який включає усвідомлення та аналіз 
вчинку, усвідомлення невідповідно-
сті «реального» й «ідеального»; 3) 
мотиваційний компонент: бажання 
виправити або змінити сформовану 
ситуацію або поведінку; 4) психосо-
матичний компонент, пов’язаний з 
неприємними фізичними відчуттями 
(головний біль, важкість у животі 
тощо) [4, с. 30].

Такі західні психологи як У. Мак-
дауголл, Л. Фестінгер та інші наголо-
шують на тісному зв’язку провини 
зі страхом, а О. Маурер взагалі ото-
тожнює провину зі страхом перед 
покаранням. Така позиція авторів 
пояснюється тим, що вони дотриму-
ються уявлень про генезис провини 
з позиції теорії навчання, де покаран-
ня (осуд) є основним фактором [14]. 
Попри наявність відмінностей, про-
вина розглядається багатьма вчени-
ми психоаналітиками та практиками 
психотерапевтами як деструктивний 
психологічний феномен, деякі до-
слідники відзначають, що пережи-
вання провини, докори совісті самі 
по собі є покаранням для людини. 
Серед вчених існує думка про те, що 
провина є самостійним феноменом, 
що допомагає знижувати тривогу та 
уникати серйозних психічних розла-
дів. З цих позицій провина відіграє 
позитивну роль [11].

Як відзначають дослідники, вина 
виконує три функції: 1) є моральним 
регулятором для підтримки норм 
просоціальної поведінки; 2) бере 
участь у формуванні само відношен-
ня; 3) сприяє профілактиці психічних 
розладів [15]. Однак успішне здійс-

пеки або біди [13]. У своїх роботах 
О. Васильєва та О. Короткова, сліду-
ючи поширеній у повсякденній мові 
думці, називають провину почуттям, 
яке детерміноване потребою і яке 
локалізується на вищому рівні пірамі-
ди потреб (почуття в їх розумінні – це 
вища емоція). Причому ці автори ви-
значають біологічні витоки провини, 
які проявляються у невербальній по-
ведінці тварин і дітей показуючи те, 
що вони також переживають емоції, 
схожі на моральні почуття високо-
розвиненої людини. 

У роботах зарубіжних дослідни-
ків, наприклад Н. Смелзера, є вказівки 
на те, що «почуття сорому і провини 
тісно пов’язані між собою, фактично 
вони багато в чому збігаються» [15]. 
С. Томкінс і зовсім розглядає сором 
і провину як одну емоцію, що має 
єдиний нейрофізіологічний механізм. 
Автор вказує лише на те, що ці емо-
ції відрізняються тільки на свідомому 
рівні [15]. 

На думку деяких вчених, при 
сприятливому впливу зі сторони 
батьків, дитина поступово приймає 
свою «не всемогутність», долає по-
чуття вини, і дилема вирішується на 
користь успішного розвитку творчої 
ініціативи. При несприятливому впли-
ві з боку батьків у дитини на довгі 
роки, а іноді й на все життя, залиша-
ється схильність відчувати почуття 
вини та обмеження на прояв творчої 
ініціативи [23].

Д. Ангер розглядає провину як 
двокомпонентну емоцію. Перший 
компонент – вербальнооцінююча 
реакція людини («Я не повинен був 
робити цього!»), чи каяття. В її осно-
ві лежить негативне ставлення до 
себе, самозвинувачення, пов’язане 
з усвідомленням або вчиненого про-
ступку, або порушення власних мо-
ральних принципів. Визнання своєї 
провини («неправильного» вчинку), 
неправоти або зради своїх переко-
нань породжує другий компонент 
– вегетативно-вісцеральну реакцію 
з цілою гамою болісних і досить стій-
ких переживань, що переслідують 

щодо нашого дослідження виступає 
проблема невротичної або патоло-
гічної провини, яка має підсвідому 
детермінацію – минулою життєвою 
ситуацією, від якої людина ніяк не 
може звільнитися звичайним спосо-
бом позбавлення почуття провини. У 
зв’язку з зазначеним ми розглядаємо 
можливості відігрівання особистісної 
провини через батьківську [6]. 

В цілому, слід зазначити, що по-
няття «почуття провини» досить ак-
тивно розглядається зарубіжними 
вченими як соціальний феномен у 
рамках психоаналітичного, гуманіс-
тичного, екзистенціального, когні-
тивного та інших підходів. Почуття 
провини, згідно з різнобічними дослі-
дженнями у різних предметних пло-
щинах, у межах різного міждисциплі-
нарного синтезу, подається у зв’язку 
з емпатією, афіліацією, феноменами 
сорому та з самозасудженням і роз-
глядається як моральна емоція «ви-
щого порядку». Саме тому ми вважа-
ємо, що досить довгий час почуття 
провини вивчалося лише в руслі пси-
хоаналізу і лише кілька десятиліть 
тому стало предметом дослідження 
в інших зарубіжних психологічних 
школах. Необхідно зазначити, що у 
вітчизняній психологічній школі ге-
незис, роль і функції почуття провини 
практично не розглядалися [8].

Певний аспект природи прови-
ни пов’язаний дослідниками з ви-
вченням емоцій, які називаються 
універсальними – це страх, печаль, 
здивування. До цієї категорії можна 
віднести та вину. Деякі дослідники, 
наприклад, психоаналітик Ж. Лакан, 
вважали, що почуття провини може 
бути вродженим [12]. Схожі думки 
висловлювала М. Кляйн, стверджу-
ючи, що вина виникає в перші місяці 
життя. У цей період дитина відчуває 
змішані почуття до своєї матері: вона 
одночасно може любити й не люби-
ти її. Е. Хіггінс визначає почуття вини 
як сильну емоцію, яка може характе-
ризуватися переживанням тривоги, 
неспокою, напруженням, заклопота-
ністю, загрозою, передчуттям небез-
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and N. Greenspan, S. Brody, S. Axelrad, 
Scott A. Boormann, E. Goffman, 
L. Benjamin, В. Рахманов, А. Віногра-
довою, В. Дружиніним, Г. Мозговою. 
Зазначені моделі мають різні рівні 
прогностичності поведінки як бать-
ків так і дітей. Слід зазначити, що у 
багатьох дослідженнях взаємини 
«батько-дитина» мають розгляда-
ються як взаємозворотні, як ті, що 
мають бієктивний зв’язок. Аналізу-
ються численні підходи до патологі-
зації внутрішньосімейного простору 
і взаємодії в контексті дослідження 
психологічної травми. З’ясовано, що 
численні підходи до дослідження 
сімей різного типу цілком «вміщу-
ється» в чотирьохаспектну модель 
аналізу, яка охоплює наступні харак-
теристики: структурні (тип зв’язку та 
ієрархії в сім’ї, зовнішні та внутрішні 
кордони); сімейну мікродинаміку, 
що відображає особливості повсяк-
денного сімейного функціонування 
(комунікативний стиль, розподіл ро-
лей тощо); макродинаміку, що ви-
світлює особливості сімейної історії 
в поколіннях; сімейну ідеологію, яка 
відображає норми та цінності сім’ї. 

Запропоновано авторську мо-
дель патологізації переживання про-
вини батьками дітей з ОМЗ (рис. 2). 
Щодо патологізації переживання 
встановлено, що почуття провини 
перед іншими членами сім’ї або пе-
ред сім’єю в цілому також може до-
сягати значної інтенсивності в силу 
таких взаємин у сім’ї, які в поєднанні 
з характерологічними особливос-
тями індивіда можуть стати пси-
хотравмуючим фактором. Індивід 
в цьому випадку (більш або менш 
усвідомлено) почуває себе перешко-
дою для навколишніх, винуватцем 
(дійсним чи уявним) всіх сімейних 
невдач, схильний сприймати поведін-
ку інших членів сім’ї як звинувачену, 
докоряючу. Такий стан може бути 
обумовлений різними причинами та 
найчастіше – дисгармонійними сі-
мейними відносинами. Поведінкові 
прояви почуття провини такі: з од-
ного боку, «виправдувальна актив-

ховують дітей з ОМЗ, можна виділи-
ти чотири основні типи батьківських 
стратегій: 1) гіперпротекція – праг-
нення захистити дитину від проблем 
і труднощів; сприйняття її безпорад-
ності; 2) авторитарне неприйняття 
– вимагання неухильного виконання 
всіх завдань, вправ і доручень; 3) гі-
попротекція – збільшення емоцій-
ної дистанції, холодність у відноси-
нах, емоційне неприйняття дитини; 
4) співробітництво – конструктивна і 
гнучка форма взаємовідповідальних 
відносин батьків і дитини в спільну ді-
яльність (С. Іневаткина).

В дослідженні С. Іневаткиної для 
вивчення психологічних структур, 
що визначають поведінку матері у 
взаємодії з дитиною з ОМЗ, обраний 
теоретичний конструкт «внутрішня 
позиція» – як система потреб і праг-
нень, що суб’єктивно представлена 
у відповідних переживаннях. За ви-
значенням автора вона включає як 
реально чинні цінності, інтегровані в 
мотиваційну структуру особистості 
(мотиваційний рівень), так і усвідом-
лювані ціннісні уявлення, що включа-
ють, по-перше, «ціннісні стереотипи»; 
а по-друге, рефлексивні уявлення про 
власні цінності. Внутрішня позиція в 
умовах виховання дитини з відхилен-
нями у розвитку характеризується 
низкою особливостей, що обумов-
люють характеристики взаємодії в 
парі «мати-дитина», які, у свою чергу, 
знаходять відбиття в актуальному 
рівні психічного розвитку дитини. 
Експериментальне дослідження до-
слідниці виявило зв’язок типів вну-
трішньої позиції матерів з певними 
поведінковими проявами. Розро-
бляючи концепцію дослідження, ми 
виходили з позиції, що внутрішньо-
сімейна взаємодія та виховання ма-
ють генетично-адаптивний характер, 
який, власне, слугує «генетичному 
інтересу батьків», при цьому в родині 
зв’язок «батьки-дитина» виступає як 
«засіб, що увічнює гени» (Е. Вілсон).

Відомо численні моделі взаємодії 
системи «батьки-дитина», запропо-
новані M. Schmidt-Rinke, L.M. Stolz, S. 

нення цих функцій можливе тільки в 
тому випадку, якщо рівень пережи-
вання провини у людини буде опти-
мальним. 

Д. Осьюбел висунув три переду-
мови розвитку емоції провини: 1) при-
йняття загальних моральних ціннос-
тей; 2) їх інтерналізація; 3) здатність 
до самокритики, розвинена настіль-
ки, щоб сприймати суперечності між 
інтерналізованими цінностями та ре-
альною поведінкою [7].

Таким чином, численність пара-
дигм та підходів до дослідження 
провини розкриває його зміст як 
соціокультурного, метафізичного, 
соціально-психологічного, психоана-
літичного конструктів з відповідною 
методологією та поняттєвим просто-
ром. Як емоція та переживання міжо-
собистісного контексту, провина роз-
криває перспективи прогнозування 
міжособистісної взаємодії та особи-
стісної детермінації.

У відповідності з науковим та 
практичним запитом виникає необ-
хідність в узагальнені теоретичних і 
методологічних засад дослідження 
почуття провини у батьків, які вихо-
вують дітей з обмеженими можли-
востями та функціональними роз-
ладами; концептуалізації проблеми 
переживання провини як психоемо-
ційного стану, як риси особистості та 
морального переживання, визначити 
її глибинно-психологічні детермінан-
ти. Основним завданням виступає 
розкриття феномену моральної трав-
матизація батьків дітей з обмежени-
ми можливостями здоров’я, в якому 
ірраціональні установки переживан-
ня провини продукують неадекватні 
способи її опанування та призводять 
до вторинної травматизації, неадек-
ватних моделей компенсаторної по-
ведінки.

Метою статті є концептуалізація 
глибинно-психологічних детермінант 
переживання почуття провини у бать-
ків, які виховують дітей з обмежени-
ми можливостями здоров’я.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Відомо, що в сім’ях, які ви-
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місце в забезпеченні взаємодії між 
батьками та дитиною з ОМЗ. В цілому, 
медикалізація це певний процес закрі-
плення медичних «ярликів» за тими 
типами поведінки, які вважаються со-
ціально або морально небажаними. В 
структурі виховання батьками дітей 
з ОМЗ медикалізація взаємодії стає 
важливим механізмом побудови ліку-
вання, та разом з тим зменшує психо-
емоційне напруження. 

Нозогнозія (заперечення, відчу-
ження хвороби) в концепції нашого 
дослідження, як власне і в більшо-
сті з теорій травм, займають одне з 
ключових місць. Ми поділяємо дум-
ку М. Деміної про те, що порушення 
усвідомлення хвороби та адекватно-
го ставлення до лікування (власне як 
своєї, так і хвороби іншого значущо-
го) є іманентним психопатологічним 
феноменом – синдром відчуження 
хвороби. Визначається, що феномен 
порушення усвідомлення хвороби 
тісно вплітається в структуру син-
дрому патологічного потягу і в своїй 
еволюції повністю корелює з його ди-
намікою. Так, М. Деміна зазначає, що 
згасання надцінної домінанти веде 
до відновлення усвідомлення хворо-
би, а актуалізація – до порушення. 
На її думку провідна роль у форму-
ванні відчуження хвороби належить 
аффектогенно-кататимним механіз-
мам, пов’язаним з протипатичними 
переживаннями тривожно-дистиміч-
ного спектру. Архітектоніка синдро-
му відчуження хвороби включає три 
взаємопов’язані компоненти: відчу-
ження симптомів, відчуження шкоди 
хвороби і відчуження лікування [9].

Нозогнозія, як відчуження хворо-
би дитини, у батьків є вкрай склад-
ним феноменом серед всіх типів 
батьківського ставлення. Ми припу-
скаємо, що він корелює з багатьма 
неадекватнами формами та типами 
провини та має суттєву навантаже-
ність змістом напруження механізмів 
психологічних захистів, внутрішньоо-
собистісних конфліктів, тощо.

Наступним блоком моделі висту-
пає неусвідомлювана програма ірра-

– другий рівень – вплив психоге-
ній сімейного характеру на процес 
психічної дезадаптації і співвідношен-
ня їх з іншими видами психотравмую-
чих ситуацій; 

– третій рівень – рівень сімейної 
адаптації у сім’ях. 

Патологізація переживань, детер-
мінована сімейною дезадаптацією, 
розкриває окремі механізми патоло-
гізації провини у батьків (рис. 1.).

 
Рис. 1. Опосередкування переживання провини сімейною дезадаптацією [складено 

автором] 

Нам представляється, що патологізація переживань, зокрема провини, та деструкція 

особистості (як наслідок сімейної дезадаптації та психогеній) продукує патологічну реакцію на 

травму. Разом з тим, батькам дітей з ОМЗ, у зв’язку з вимушеною концентрацією уваги власне 

на проблемі здоров’я та психофізичного статусу ще й на тлі моральних страждань та потреби у 

відмежуванні від них, стають притаманними численні патерни формалізації взаємодії з 

дитиною. До цих патернів ми віднесли хроніфікацію, інтеграцію-раціоналізацію, медикалізацію 

інтеракцій, нозогнозії. Хроніфікація взаємодії – в клінічній картині як хвороби так і взаємодії 

продовжують переважати психопатологічні симптоми та синдроми. У зв’язку з цим процесом 

приймає форму хронічного перебігу.  

Інтеграція-раціоналізація – розкриває патерн батьківського ставлення якому 

притаманною є тенденція до пошуку раціональних причин того, що відбувається, та на підставі 

цього відбувається зближення та інтеграція з дитиною.  

Медикалізація інтеракцій через зрозумілі причини займає вагоме місце в забезпеченні 
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закріплення медичних «ярликів» за тими типами поведінки, які вважаються соціально або 

морально небажаними. В структурі виховання батьками дітей з ОМЗ медикалізація взаємодії 

стає важливим механізмом побудови лікування, та разом з тим зменшує психоемоційне 

напруження.  

Нозогнозія (заперечення, відчуження хвороби) в концепції нашого дослідження, як 

власне і в більшості з теорій травм, займають одне з ключових місць. Ми поділяємо думку 

М. Деміної про те, що порушення усвідомлення хвороби та адекватного ставлення до лікування 

(власне як своєї, так і хвороби іншого значущого) є іманентним психопатологічним феноменом 

– синдром відчуження хвороби. Визначається, що феномен порушення усвідомлення хвороби 

тісно вплітається в структуру синдрому патологічного потягу і в своїй еволюції повністю 

Патернізація (наслідування) провини 
під  вплив «ядерної» сім'ї 

Опосередкування провини 
психогеніями сімейного характеру. 
Співвідношення з психотравмами

Опосередкування переживання 
провини  власною родиною

Рис. 1. Опосередкування переживання  
провини сімейною дезадаптацією 

 [складено автором]

Нам представляється, що пато-
логізація переживань, зокрема про-
вини, та деструкція особистості (як 
наслідок сімейної дезадаптації та пси-
хогеній) продукує патологічну реак-
цію на травму. Разом з тим, батькам 
дітей з ОМЗ, у зв’язку з вимушеною 
концентрацією уваги власне на про-
блемі здоров’я та психофізичного 
статусу ще й на тлі моральних страж-
дань та потреби у відмежуванні від 
них, стають притаманними численні 
патерни формалізації взаємодії з ди-
тиною. До цих патернів ми віднесли 
хроніфікацію, інтеграцію-раціона-
лізацію, медикалізацію інтеракцій, 
нозогнозії. Хроніфікація взаємодії – 
в клінічній картині як хвороби так і 
взаємодії продовжують переважати 
психопатологічні симптоми та син-
дроми. У зв’язку з цим процесом при-
ймає форму хронічного перебігу. 

Інтеграція-раціоналізація – розкри-
ває патерн батьківського ставлення яко-
му притаманною є тенденція до пошуку 
раціональних причин того, що відбува-
ється, та на підставі цього відбувається 
зближення та інтеграція з дитиною. 

Медикалізація інтеракцій через 
зрозумілі причини займає вагоме 

ність» – індивід докладає величезні 
зусилля, щоб стати корисним сім’ї, 
виправдати своє існування; з іншого 
боку, займати якомога менше місця – 
спостерігається мінімалізм домагань, 
крайня поступливість, схильність бра-
ти на себе провину за дійсні та уявні 
недоліки.

Є підстави вважати, що сім’я 
особливо важко переживає, якщо її 
члени звинувачують себе або дити-
ну в її функціональній обмеженості. 
Відомі дві основні точки зору сім’ї на 
причини розладу: а) біологічна: сім’ї, 
що усвідомлено або неусвідомле-
но дотримуються цієї теорії, бачать 
причину обмежених можливостей в 
якихось незалежних від волі дитини 
мутаціях, переоцінюють можливість 
медикаментозного лікування, нерід-
ко пояснюючи соматичний стан ди-
тини генетичною спадковістю, або, 
всупереч усім запевненням лікаря, 
мають ірраціональну впевненість в 
небезпеці хвороби дитини щодо ін-
ших членів родини; б) психологічна: її 
прихильники в усьому звинувачують 
себе, членів сім’ї чи саму дитину з об-
меженими можливостями, існує при-
хована агресія всіх членів сім’ї один 
до одного (К. Теркельсен). Встанов-
лено два патологізовані типи почуття 
провини у вихованні: перше – почут-
тя провини за минуле; друге – почут-
тя провини за майбутнє.

Повертаючись до моделі патоло-
гізації переживання провини батька-
ми дітей з ОМЗ слід зазначити, що її 
основними компонентами ми вбача-
ємо процеси первинної травматизації 
як батьків так і дітей по мірі усвідом-
лення інвалідизації дитини. Причому 
часовий вектор патологізації визна-
чається умовами соціалізації дитини. 
Власне клінічна динаміка особистіс-
них розладів, викликаних сімейною 
дезадаптацією може виглядати у 
такий спосіб. Відомо про три рівні сі-
мейної дезадаптації:

– перший рівень – вплив «ядер-
ної» сім’ї (типи сімейного виховання, 
структура сім’ї, психологічні взаєми-
ни між батьками); 
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Рис. 2. Модель патологізації переживання провини батьків [складено автором] 

Генетично-адаптивний характер  
Внутрішньо-сімейної взаємодії та виховання 

Підсистема 
«Значущий дорослий» 

Підсистема 
«Дитина» 

Зв’язок: біективний 
(сюрективний, 

інективний), зворотній 

Суб’єктивне благополуччя в 
подружжі та в системі «значущій 

дорослий - дитина» 

Ідентифікаційні процеси: «свій-
чужий», заперечення, ідеалізація, 

уникання, тощо  

Структурно-динамічні процеси: 
Структура, сімейна мікродинаміка, 
макродинаміка, сімейна ідеологія

Травматизація від усвідомлення інвалідизації дитини по мірі соціалізації: 
хроніфікація,інтеграція-раціоналізація, медикалізація інтеракцій, нозогнозії 

Захисні та компенсаторні 
механізми. 

Ірраціональність  

Переживання як 
встановлення 
змістовної 

відповідності між 
свідомістю і буттям 

Моральне 
страждання  

Типи ставлення до хвороби 
дитини.  

Стигматизація – фетишизм 
- вторинна винагорода  

Внутрішньоособистісні 
конфлікти 

Особистісні якості, 
пограничні стани  

Патологізація переживань та деструкція особистості: патологічна реакція на травму → 
фіксація → тип реагування → якість особистості → патологічна модель взаємодії 

(виховання). Моральні страждання → пошук компенсації → гіперкомпенсація 

Часова векторизація 
переживання провини: 
минуле ↔ майбутнє 

Моральні втрати → 
страждання → компенсація ↔ 

Провина → каяття → 
спокутування  → блаженство

Кон’юктивний та 
диз’юнктивний вплив 

міжособистісної провини  

Неусвідомлювана програма ірраціональної провини → ірраціональна батьківська 
поведінка → амбівалентність батьківського ставлення ↔ реактивність провини 

Патогенез інших сімейно-обумовлених станів та розладів. Маніпулятивна 
поведінка. Соціальна дезадапація, ретардація. Гіперкомпенсації. Нозогнозії.  

Неклінічні: 
нарцисизм, психопатії, 

макіавеллізм 

Девіантне батьківство. Відмова 
від дитини. «Експери-

ментування» з народження 
здорової дитини 

Погіршення психосоматичного 
статусу дітей та членів родини.  

Рис. 2. Модель патологізації переживання провини батьків [складено автором]
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внутрішноособистісних конфліктів 
та ірраціональних установок. Дове-
дено, що переживання міжособи-
стісної провини доречно розглядати 
з точки зору їх кон’юнктивного або 
диз’юнктивні впливу. Щодо патоло-
гізації переживання встановлено, що 
почуття провини перед іншими чле-
нами сім’ї або перед сім’єю в цілому 
також може досягати значної інтен-
сивності в силу таких взаємин у сім’ї, 
які в поєднанні з характерологічни-
ми особливостями індивіда можуть 
стати психотравмуючим фактором. 
У ході узагальнення теоретичних на-
працювань зроблено висновок про 
складність сімейної обумовленості 
переживання провини батьками за 
рахунок ланки сформованих індиві-
дуальних механізмів психологічного 
захисту, переходу на якісно інший 
рівень взаємодії саногенних і пато-
генних механізмів, концентрація сві-
домості на вузькому колі афективних 
переживань, що сприяє збереженню 
актуальності психотравуючої ситуа-
ції народження дитини з ОМЗ та ФР і 
прогресуванню невротичної динамі-
ки. Запропоновано катамнестичний 
підхід як корисний у вивченні меха-
нізмів переживання провини батька-
ми, які мають дітей з ОМЗ та ФР. 

Перспективи подальших розвідок 
полягають у вивченні патологізова-
них патернів переживання провини 
і сорому в родинах-усиновителів, 
батьків позбавлених прав на вихо-
вання дітей. Контент дослідження 
може бути врахований у вивченні 
переживання провини фахівцями 
«допомогаючих» професій, зокрема 
дефектологами, вихователями, спе-
ціальними психологами, тощо.

виступити психодинамічний підхід 
(М. Кляйн, Г. Салліван, С. Уварова, 
Т. Яценко), інструментальною осно-
вою – генетико-моделюючий метод 
(Л. Виготський, С. Максименко), фе-
номенологічною основою – катамне-
стичний метод в практиці медичної 
психології та психотерапії. У ході уза-
гальнення теоретичних напрацювань 
зроблено висновок про складність сі-
мейної обумовленості переживання 
провини батьками за рахунок ланки 
сформованих індивідуальних меха-
нізмів психологічного захисту, пере-
ходу на якісно інший рівень взаємодії 
саногенних і патогенних механізмів, 
концентрація свідомості на вузько-
му колі афективних переживань, що 
сприяє збереженню актуальності 
психотравмуючої ситуації народжен-
ня дитини з ОМЗ та ФР і прогресуван-
ню невротичної динаміки. 

Висновки. Теоретичний аналіз 
проблеми переживання провини 
батьками дітей з ОМЗ представляє на-
укову рефлексію проблеми провини 
як суб’єктивної реальності, визначен-
ня, власне психологічної феномено-
логії переживання почуття провини, 
провини як сімейно-обумовленого 
стану та розкриває перспективи роз-
гляду обмежених можливостей здо-
ров’я як специфічного сценарного 
розвитку дитини та засвоєння соці-
ально-культурного досвіду. Встанов-
лено, що почуття провини батьків 
дітей з ОМЗ є складним, первинним 
щодо внутрисімейної психологічної 
травматизації переживанням, яке 
має глибинно-психологічну детер-
мінацію, пов’язану зі специфічним 
комплексом механізмів психологіч-
них захистів, наявністю відповідних 

ціональної провини, яка детерміную 
ірраціональну батьківську поведінку. 
Ірраціональність, в цілому, являє со-
бою установку свідомості, спрямова-
ну на безпосереднє сприйняття того, 
що відбувається, так би мовити, в 
режимі живого враження, без сумні-
вів і критичної оцінки. Програма ір-
раціональної провини розглядається 
нами як певна установка – тенденція 
до певної інтерпретації того, що від-
бувається. Ірраціональні установки 
провини мають характер припису, 
вимоги, наказу і мають абсолютист-
ський характер, конфронтують з 
реальністю, суперечать об’єктивно 
сформованим умовам і закономірно 
призводять до дезадаптації внутрисі-
мейної взаємодії та виховання дітей 
з ОМЗ.

Ірраціональність, на нашу думку 
висвітлює невпевненість в правиль-
ності оцінки, поведінки, тощо. Тому 
батькам з ірраціональними програ-
мами провини часто притаманні амбі-
валентні почуття та амбітендентність 
у вихованні, що стає основою для 
реактивності провини. В цілому, слід 
зазначити, що патологізація пережи-
вання провини стає можливою зав-
дяки фундаментальній властивості 
родини, а саме генетично-адаптив-
ному характеру внутрішньо-сімейної 
взаємодії та виховання. Складність 
досліджуваного явища – моральної 
рани батьків дітей з ОМЗ та його соці-
о-клініко-психологічна спрямованість 
потребує визначення провідної мето-
дології дослідження. 

Відповідно до контенту і кон-
тексту феномену патологізації пе-
реживання провини концептуаль-
ною основою її дослідження може 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТОЛОГИЗАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВИНЫ РОДИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ 
ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Исследование посвящено исследованию моделей переживания чувства вины у родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Концептуализировано и эмпирически доказано, что чувство вины родителей детей с ОВЗ является сложным, первич-
ным по отношению к внутрисимейной психологической травматизации переживанием, которое имеет глубинно-психо-
логическую детерминацию, связанную со специфическим комплексом механизмов психологических защит, наличием 
соответствующих внутриличностных конфликтов и иррациональных установок. 

Проанализированы особенности переживания межличностной вины с точки зрения их конъюнктивного и дизъюнк-
тивного воздействия. Определен комплекс моральной травматизации родителей, который описывает моральное стра-
дание от осознания инвалидности ребенка и феномен вторичного травмирования из-за убежденности в вине перед 
ребенком (членами семьи, обществом и т.д.). Моральная травматизация от вины имеет два рациональных признака: 
моральный вред – нравственные потери, связанные с моральными и физическими страданиями, ограничениями, по-
терями, и моральные страдания – отрицательные переживания, которые проявляются в виде страха, стыда, унижен-
ности, состоянии душевной боли, состоянии депрессии и апатии. Поведенческие тенденции и обсессивные мысли о 
компенсации и собственно компульсивное компенсаторное поведение выступают основными признаками моральной 
травматизации – травматизации от переживания вины.

Предложена модель патологизация переживания вины родителей, с учетом генетически адаптивного характера 
внутриемейного взаимодействия и воспитания; особенностей травматизация от осознания инвалидизации ребенка по 
мере социализации (хронификация, интеграция-рационализация, медикализация интеракций, нозогнозии) неосознава-
емой программа иррациональной вины (иррациональное родительское поведение, амбивалентность родительского 
отношения, реактивность вины) патогенеза других семейно-обусловленных состояний и расстройств, манипулятивного 
поведения, социальной дезадапации, ретардации, гиперкомпенсации, нозогнозии.

Представлено трехфакторную структуру феномена переживания вины родителями («Фасадная проективная вина», 
«Регрессивная манипулятивная вина», «Амбивалентный тревожно-контролирующий атитюд»).

Обобщены, с позиции принципов глубинной психокоррекции и генетико-ориентированной психотерапии, основ-
ные модели коррекции и психологического сопровождения переживания чувства вины родителями. Технологически 
и пооперационально психологическая коррекция должна ориентироваться на метафоризацию, осознание и реализа-
цию переживаний, что обеспечивает адекватизацию реакций на травму, вариативность и гибкость реагирования, опти-
мальное задействование ресурса личности и разработку индивидуализированной модели родительско-детского взаи-
модействия (воспитания). Осознание вины и ее эго-дистонного, иррационального содержания обеспечивает отказ от 
вторичной выгоды. Гипотеза, разработанная в начале исследования, показала свое соответствие в ходе проведения 
эмпирической части работы.
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS  

FOR THE PATHOLOGY OF WINE EXPERIENCE BY PARENTS WHO EDUCATE CHILDREN WITH RESTRICTED HEALTH
The research is devoted to the study of models of feelings of guilt in parents of children with disabilities.

The feelings of guilt by parents of children with limited health and functional disorders are the deep-psychological formation 
of interpersonal genesis caused by moral suffering as a result of the disability of the child, determined by the intensity of the 
mechanisms of psychological protection, intrapersonal conflicts; mediated by the personal qualities of the parents. Pathologiza-
tion of the experience of guilt reveals a relationship with the types of attitude to the disease and the status of the child, has an 
ambivalent nature and tendency to hypercompensation.

It is conceptualized and empirically proven that the sense of guilt of parents of children with disabilities is complex, primary 
in relation to intrasymeological traumatization by an experience that has a deep psychological determination associated with a 
specific set of mechanisms of psychological defenses, the presence of appropriate intrapersonal conflicts and irrational attitudes. 
The features of the experience of interpersonal guilt in terms of their conjunctive and disjunctive effects are analyzed. A set of 
moral traumatization of parents is defined, which describes the moral suffering from the recognition of a child’s disability and the 
phenomenon of secondary trauma due to the conviction of guilt before the child (family members, society, etc.). Moral trauma 
from guilt has two rational attributes: moral harm – moral losses associated with moral and physical suffering, limitations, losses, 
and moral suffering – negative experiences that manifest themselves in the form of fear, shame, humiliation, a state of mental 
pain, depression and apathy. Behavioral trends and obsessive thoughts about compensation and compulsive compensatory be-
havior are the main signs of moral trauma – traumatization from the experience of guilt.

Unconscious determinations of parent’s fault found that can be detected through existential suffering and irrational person-
ality settings. The archetypal program of irrational guilt constitutes in the mind of the subject a sense of irrational responsibility, 
which determines non-rational models of parental behavior. Due to the contradictions between programs of different levels, 
moral suffering becomes in the psychic reality of the individual constantly acting center of anxiety, a point of concentration. That 
is, the constantly existing presence in the existential space of the personality of suffering is a prerequisite for the birth and the 
center of the formation of the phenomenon of conscious moralistic self-excuse.

The model of pathologizing the experience of the guilt of parents is proposed, taking into account the genetically adaptive 
nature of intra-family interaction and upbringing; features of traumatization from the recognition of disability of the child as far 
as socialization (chronification, integration-rationalization, medication of interactions, nosognosia) unconscious irrational guilt 
program (irrational parental behavior, parenthood ambivalence, reactivity of guilt) pathogenesis of other family-conditioned 
conditions and disorders, manipulative behavior, social disadaptation, retardation, hypercompensation, nosognosia.

A three-factor structure of the phenomenon of guilt experienced by parents is presented («Facade Projective Wine», «Re-
gressive Manipulative Wine», «Ambivalent Anxiety-Controlling Atitude»). 

Generalized from the perspective of the principles of deep psychocorrection and genetically-oriented psychotherapy, the 
basic models of correction and psychological accompaniment of feelings of guilt by parents. Technological and operational 
psychological correction should focus on metaphorization, awareness and realization of experiences, which ensures adequacy 
of reactions to injury, variation and flexibility of response, optimal use of the personality resource and the development of 
an individualized model of parent-child interaction (education). Awareness of guilt and its ego-dystonic, irrational content 
provides a rejection of secondary benefits. The hypothesis that was developed at the beginning of the study showed its 
relevance during the empirical part of the work.



78 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЖОВТЕНЬ  2018 р. № 1

Complication of social interactions 
forms, specifics of the modern infor-
mation society and communicative 
overload call for new conceptual and 
psychological reflections on the issues 
of environmental influences and the 
ability of an individual to lead an in-
dependent, nonconformist, authentic 
existence. The de-personalizing impact 
of modern urbanized society on an in-
dividual at the same time puts forward 
demands for the development of per-
sonal originality.

Nowadays, scientific interest in the 
application of topological and environ-
mental categories in the psychology of 
a personality continues to grow. Thus, 
the following concepts have been intro-
duced by foreign scientists: “life world”, 
“psychological time and space” (K. Lev-
in), “transient object” (psychoanalysis), 
“personal space” (R. Sommer), “the 
boundaries of contact” (F. Perls), “psy-
chological sovereignty” (K. Nartova-
Bochavier). Subjective human existence 
is also considered in a plane of the life 
world (F. Vasilyuk), topology of a subject 
(O. Tkhostov),    external and internal “I” 
(O. Orlov), inner world (O. Kalmykova), 
the factors of p l ace and personality 
separation (B. Mukhina), psychological 
experience (L. V o robyova, T. Snegi-
rev), existential  spaces (Z. Ryabikina). 
National scholars  study the “levels of 

subjectivity evolution” (A. Pelipenko, I. 
Yakovenko), “life world of personality” 
(T. Titarenko), “way of life” (Y. Shvalb), 
“personal experience” (N. Chepeljeva), 
“genesis of an i n dividual’s existence” 
(S. Maksymenko), “personal freedom”, 
“personal reliab i lity” (G. Ball). Such 
concepts as “bou n daries”, “barriers”, 
“distance”, “hig h er-lower”, “closer-
further”, “densi t y-remoteness”, “bor-
ders” are widely used in social psychol-
ogy, labor psych o logy, psychology of 
stress and psychotherapy. 

An urgent need for a study of the 
phenomenon of pe r sonal norms and 
for creation of the concept is caused by 
the shift of the theoretical and method-
ological orientation of modern national 
psychology of personality in the direc-
tion of the subject.

At the same time, it should be not-
ed that majority of research, in one way 
or another, related to the problem of 
reliability and a uthenticity of an indi-
vidual, considers this phenomenon as a 
highly specialized one: in the aspect of 
the development a nd preservation of 
physicality as a form of subjectivity (O. 
Tkhostov),   from the point of noncon-
formity and independence of beliefs (V. 
Chudnovsky),  in c onnection with the 
phenomena of parent-child’s symbiosis 
(A. Varg), in the plane of psychological 
defenses of a  pe r son (P. Granovska, 

I. Nikolska). And yet, the unified theory 
of psychological  reliability that would 
integrate all  significant dimensions of 
psychologica l  sp a ce, social and per-
sonal boundaries has not been created. 

Thus, we can  obs e rve social and 
scientific necessity in the development 
of categori c al a pparatus to describe 
the concept of psychological reliability 
through the phenomenon of personal 
and social boundaries, to obtain high 
quality and quantity diagnosis, as well 
as to establish a system of its individ-
ual and personal correlates. All of the 
above makes this  study exceptionally 
timely and relevant. 

Personal reliability of an individual 
is a proces s  th a t is established and 
manifests itself in the course of the in-
teraction of participants of the social 
environment. In addition, it is the state 
that ensures the reliability of an individ-
ual as a whole (psychic, psychological), 
as well as the feature of an individual, 
which characterizes one’s authenticity, 
stability u n der  destructive influences 
and is an internal resource for counter-
acting destructive influences.

This raises the questions of influence 
of the “boundary” on the activity of a 
subject, the mechanism of the “bound-
ary motive”, its transformation and the 
role in the process of ontogenetic devel-
opment of an individual as the subject of 
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explaining the underlying causes of un-
certainty in social evolution. Sufficient 
heuristic potential in the study of social 
norms and anomalies attributed to a 
new sociosynergic paradigm (V. Vasilk-
ov, V. Inozemtsev, and others). 

The literature analysis shows an 
insufficient level of conceptualization 
and systematization of certain provi-
sions in this area of social knowledge, 
which would allow to introduce social 
norm and anomaly not only as a func-
tional / dysfunctional dimension of so-
ciety, but also as a specific ontological 
aspect of social reality that goes be-
yond its constructivist image. 

The basis of the conceptual re-
search strategy consists of several key 
provisions. First, the recognition of the 
fundamental importance for modern 
social knowledge of the possibility of 
ontological planning. Secondly, it is 
determined that postmodernity (as 
a situation and thinking, and culture) 
articulates the immanent limit of the 
functional-pragmatic orientation of 
social knowledge. Therefore, the true 
relevance and importance of social 
and psychological study of norms and 
anomalies should be determined by 
the need to reveal their characteristics 
in the ontology of socio-anthropologi-
cal experience. Thirdly, the concept of 
M. Foucault, which is one of the main 
theoretical provisions of the stated 
problem, promotes the discovery of 
the limitations of positivist normology 
and deviantology, defines the charac-
teristic features of discursive forma-
tion of “social norm” categories and, 
in particular, “social anomaly”, psycho-
logical contents of “medicalization” 
paradigm of humanitarian knowledge.  

The scientific community pays 
more attention to the concept of “psy-
chological limitations of personality”. 
Through the concept of “boundaries” 
scientists describe, interpret, set rec-
ommendations for a wide range of 
personal problems: preservation and 
formation of psychological health of an 
individual, causes of psychic pathology, 
psychological peculiarities of personal 

she has the opportunity to “draw” the 
border-line. The experience of overcom-
ing the boundaries stimulates their fur-
ther transition, which arises at certain 
stages of ontogenetic development as a 
motive of activity. 

The factors above stipulate the 
urgency of discussing the concept of 
“boundary” as an orientation point 
(and a source) of child’s activity. We 
should also note that setting and ex-
perimental study of this aspect cor-
responds to the internal need for re-
search in psychology of nonadaptive 
activity (V. Petrovsky and his collabo-
rators). The problem of the boundary 
motive was traced earlier in the theo-
retical works of this scientist. 

It should be pointed out that the 
“boundary” plays a twofold role in the 
organization of the subject activity: on 
the one hand, it induces the subject to 
the division of the fields of one’s own 
activities, but on the other, contributes 
to their unification; in the effect of the 
“boundary” impact duality we trace 
such subject issues as “border”, “tran-
sition”, “connection”. 

The priority role of the categories of 
“norm” and “anomaly” in contempo-
rary social discourse leads to the impos-
sibility of their inclusion into the plane of 
ontological structures as a possible way 
of resuscitation not only of the human-
istic potential of psychology but also of 

activity. There have been discovered two 
stages in the development of a boundary 
motive: the motive – “affect”, which ap-
pears as a result of the initial indicative 
actions that develop in the secondary 
outputs, and the motive – “image” of 
the boundary subject content, which 
means the beginning of the targeted 
activities. Definition of two stages in the 
development of the boundary motive is 
conventional and approximate because 
here we approach the problem of de-
pendence of the boundary motive on 
the age, development of the system of 
personal contents. Particular internal at-
titude of the subject to the established 
boundaries changes under the influence 
of the ontogenetic development dynam-
ics (Fig. 1). 

The basic motive is the motive-affect, 
which determines further interaction of 
the subject of activity and the boundary 
of the established, formation and devel-
opment of the attitude to the transition 
beyond virtual subjectivity boundaries. 
The primary transition beyond the estab-
lished solves the useful task of orienta-
tion on the boundary of the available, but 
it results in the transition beyond those 
boundaries, and at that moment it gives 
birth to a never previously traced feeling 
of the experience of catharsis, an unu-
sual state. This experience gains the level 
of a leading motive. A person aspires to 
repeat it further in situations where he/

Fig. 1. Determination of the internal attitude of a subject to the boundary.
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existence, possible and impossible. At 
the border there occurs a sparkle of 
thought, an effort to understand one’s 
existence. The boundary manifests it-
self in this co-existence, co-operation, 
co-understanding, co-creation. The es-
sential point in the definition of social 
norms is that the opposites that form 
them are significant for one another, 
which makes possible the change of 
states, the transition (one into another 
or into “one’s other”). In other words, 
the boundary is an open space (“be-
tween”), where different spaces of 
meaning are combined. That is why the 
social norm is a symbol, this reveals its 
psychological meaning (Fig. 3).

knowledge. The general motivational 
background for setting the problem of 
social boundaries and justification for 
its relevance is undoubtedly the deep 
crisis of system which modern world 
community experiences nowadays.

The problem of social norms lies 
primarily in the fact that it sets the 
boundary of human capabilities (for 
example, cognitive). In our opinion, it 
is worth considering the development 
of a social norm in the context of hu-
man existence and culture in general. 
A human being, as the bearer of the 
consciousness of culture, is perceived 
by oneself as a problem, as the unity 
of various plans of finite and infinite 

growth, prevention and correction 
of disharmony of family functioning, 
specifics of child-parent relationships, 
reasons and dependency mechanisms, 
identity formation, etc.

In the history of the humanitarian 
thought, the problem of the bound-
ary as knowledge about ignorance or 
“knowledge of ignorance” (G.-G. Gad-
amer) was considered from various 
angles: as knowledge of the boundary 
(Aristotle: “It is impossible to know until 
one reaches the indivisible”); “scientific 
ignorance” (M. Kusansky), incognizant 
“thing in itself” (I. Kant), “absolute 
knowledge” (G. Hegel), “overcoming 
of the self-evident” (L. Tychin), “in-
comprehensible” (S. Frank), “invisible 
“(M. Merlot-Ponty), “true ignorance” 
(M. Montaigne, K. Jaspers), and others. 

We believe that the “boundary” is an 
entity that arises as a result of interaction 
or establishment of objective relations 
between the desire to maintain authen-
ticity and the need for social adaptation. 
That is, the “boundary” unfolds in two 
dimensions: preservation of the self as 
the basis of one’s own authenticity and 
achievement of the state of personal 
happiness and establishment of relations 
with the surrounding world. 

It’s worth drawing attention to the 
problem of “social norm and anoma-
ly”, which in the socio-cultural context 
raises a number of deep-seated prob-
lems related to the specific features of 
civilization and society, and for which, 
even at the level of its own historical 
consciousness and in the aspect of in-
tercultural dialogue, the problem of 
the relation of social norms and anom-
alies remains as one of the most con-
troversial (fig. 2). 

There have been analyzed the 
basics for the choice of strategies 
for establishing social boundaries in 
personality self-development. The es-
sential aspect of self-development of 
an individual is the phenomenon of 
social boundary that arises at the in-
tersection of various life centers and 
has a direct relation to the problem of 
the integrity of human existence and 

Fig. 2. Dialectical process of ontological consolidation of anthropological experience

Fig. 3. Ontological content of social norms
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of formation of a special ontology (“liv-
ing space”), which, in turn, transforms 
cognitive theories of social cognition, 
causing their axiological tension.

The specific need of a person in 
identity, anonymity, intimacy, and con-
fidentiality in the psychology of the 
environment is associated with the no-
tion of “privacy” (Fig. 5). I. Altman in 
his theory of “privacy” considered in 
detail the coexistence and polarization 
of the personality-specific tendencies 
of openness-closeness.

The person’s existential space at 
the level of everyday consciousness is 
represented by the notions of “person-
al life”. Filled with subjective meanings, 
which represent unconditional value, 
“personal life” is protected by the 
subject from intrusion with the help 
of regulation of the openness / closure 
of boundaries (E. Hoffman, E. Giddens, 
M. Chernoushek, and others). This 

The “border point” reveals anthro-
pological reality of the Other one, and 
in this sense it has a humanitarian di-
mension, it is the point where we start 
the search of the meaning of life. “Bor-
der point”, as a humanitarian point of 
view, gives understanding of the depth 
and paradox of the phenomenon of 
social norm as the border and integ-
rity of meaning not as the given, but as 
the problem of consciousness, which 
is solved at the moment of “unity” 
of consciousness of an individual and 
consciousness of culture (cultural and 
historical space). Border “point”, as 
a deep point of life, characterizes the 
existence of consciousness (meaning) 
in the stage of constant “new-births”. 
Formation of this living form of exist-
ence is accompanied by a state of crea-
tive tension, effort and transition.

The problem of the social life of a 
human is interrelated with the problem 

Ontological content of social 
norms is revealed in their definition 
as specific reality – “between”, “co-
existence”; epistemological content 
– as the existential function of con-
sciousness or the spiritual function 
of comprehending the integrity of 
consciousness not as of the granted, 
but as of the target of humanitarian 
meaning when the consciousness 
(cognition) is considered not in it-
self and not in relation to reality, but 
within the existence when cognition 
becomes understanding or the way 
of a human’s life; cultural and histori-
cal – as the problem of time, the prob-
lem of the correlation of a norm and 
innovation, cultural norm and creativ-
ity, as the problem of new opportu-
nities and perspectives that open in 
connection with the phenomenon of 
transition, with the discovery of the 
boundary point of view that has hu-
manitarian meaning. It’s important 
to mention the role of the so-called 
“borderline” – the contradictory en-
tity which unites seemingly incom-
patible regions where “reason and 
foolishness change places endlessly, 
enter into a dangerous feedback” (M. 
Foucault), where a complex mecha-
nism of sense formation leads not 
only to value meanings, but also to a 
“zero value boundary.” 

It is determined that the social 
norm has become a symbol of atti-
tude within which the movement of 
meaning is carried out. Movement of 
meaning involves the other side of 
the actuality that acquires the defini-
tion of senselessness, recklessness, 
“misunderstanding”. Therefore, hu-
manitarian existence as “an existence 
on the verge of social norms” occurs 
inside the cultural and historical space 
which carries not only the meaning of 
the transition of the border, but also 
the meaning of the productive restric-
tion, the meaning of the humanitarian 
recognition of the value of existence of 
the Other one; in this sense, existence 
on the verge is the “place” of birth of 
human similarity (Fig. 4).

Fig. 4. Humanitarian life as “existence on the verge of social norms”

Fig. 5. The experience of one’s existential space - privacy
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in particular the peculiarities of 
emotional and behavioral reactions 
to the invasion into the existential 
space of an individual;

• personality control localization.
O. Tkhostov and D. Beskov in their 

works offer the ideas of the psychology 
of physicality and development of self-
consciousness of an individual through 
physical isolation of oneself from the 
outside world by stimulating his/her 
spatial boundary (the body surface). 
Physicality in this case is perceived by 
a human as relating to a personality in 
contrast to the outer space. In defining 
the notion of “psychological boundary 
of a personality” T. Levy relies on the 
views of V. Zinchenko who interprets 
any psychological process as an action 
of a functional organ (according to O. 
Ukhtomsky). V. Zinchenko attributes 
a special role in the formation of func-
tional organs to the “live motion”. 

Live motion is a functional organ 
which also changes. The motion em-
bodies and forms the interaction be-
tween “I” and “The World”. It affects, 
on the one hand, the World, on the 
other hand – the “I”. Live motion does 
not resemble mechanical movement 
of the body in space, “live motion” is 
“overcoming the space.” 

Consideration of the psychologi-
cal boundary as a functional organ re-
veals that the psychological boundary 
“has not a substantial, but energetic 
essence: one or the other of its charac-
teristics arises as a temporary combina-
tion of forces for solving the problem 
of realizing the concrete interaction of 
a human with the world.” It is a virtual 
entity and does not coincide with the 

determined by a number of personal 
qualities, among which one can define 
the most significant:  
• cognitive notions of the existential 

space of an individual (inclusion of 
one or the other environment ob-
jects, significant others, etc.); 

• peculiarities of the subject and spa-
tial environment estimation in which 
the person decides to include / ex-
clude its objective spaces into one’s 
existential space (degree of person-
al life satisfaction); 

• Individual preferences of one or an-
other type of privacy (solitude, ano-
nymity, restraint, intimacy, creativ-
ity), according to which the subject 
produces certain patterns of behav-
ior aimed at achieving the desired 
type of privacy; 

• personal features of emotional re-
sponse to the impacts of environ-
mental incentives in general and 

process is marked as the concept of 
“privacy”. Privacy is the central regula-
tory process by which a person makes 
oneself more or less accessible or open 
to others; it is aimed at achieving such 
a degree of social stimulation in which 
people can interact optimally (Fig. 6). 
Two important aspects of this process 
are desirable and achievable (actual) 
levels of privacy.

The phenomenon of “existential 
space of personality” is represented 
in everyday consciousness by the con-
cepts of “personal life”. This concept, 
which got fixed in the natural language, 
allows us to investigate and operation-
alize the phenomenon fixed by it.

The structure of the existential 
space of an individual reflects the 
self-reorganized subspaces: occupa-
tion and professional sphere, family 
sphere, other, domestic animals, geo-
graphical spaces, educational space, 
nature, world of things, time of life, 
“I-concept”, body and organism envi-
ronment, universal values, inner world. 
These subspaces are represented in 
the connative, cognitive and affective 
components of personal sense.

Thus, the process of personality’s 
organizing of one’s relationship with 
the world, embedding of one’s exis-
tential space into it and regulating the 
openness / closure of its boundaries is 

Fig. 6. Privacy types mediation

Fig. 7. Function of the boundary as a functional organ operation 
 (according to O. Ukhtomsky)
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guish two types of meanings. The first 
type is associated with the passage of 
the border in the middle of the divided 
(boundary); the second type – with the 
passage of the border along the edge 
(boundary, margin, limitation). 

As a result of the semantic content 
analysis of these expressions, we have 
identified four thematic areas related 
to their usage: I. Thematic area “Poli-
tics”, grouped around the concept of 
“state border”. It covers such topics 
as: demarcation and delimitation of 
the border, frontier, border protection, 
travels abroad, travels, living abroad, 
foreigners, relations with other states, 
foreign policy, war. II. Thematic area 
“Aesthetics”, represented by the con-
cept “line”. This field covers all descrip-
tions of visually perceived boundaries 
and limits in the physical space. It in-
cludes lexemes: horizons, edges, bor-
ders, side and so on. III. Thematic area 
of “Analytics”, which includes con-
cepts related to the ideal (imaginary) 
distinction (differentiation) of con-
cepts and phenomena, considerations. 
IV. Thematic area “Practice”, which 
includes subconcepts expressing the 
idea of management.

In conclusion, personal reliability 
means the ability to control, protect 
and develop one’s psychological space, 
based on the generalized experience 
of successful autonomous and authen-

identify the main types of ascending 
semantic motivating elements (Fig. 8). 

The classification of these motivat-
ing elements is carried out according to 
two criteria: the metaphorization direc-
tion and the spatial structure type that 
arises as a result of setting the bound-
ary. On the basis of distinguishing the di-
rection of metaphorization, two groups 
of motivating elements were identified. 
The first group is characterized by the 
movement of elements with a specific 
“land” semantics (the ascending mean-
ings   that relate to the territory, land, 
objects, produced or used in differenti-
ating the land domain) to elements with 
more abstract meanings, the field of ap-
plication of which extends to the sphere 
of social action, the psyche. This group 
includes the words “margin”, “bound-
ary”, “border”. 

The second group is characterized 
by the  reverse movement of meta-
phoriz a tion: the ascending meanings 
of this group elements are related not 
to the land, but to other objects, how-
ever a s  a result of semantic transfer 
they acquire meanings associated with 
the te r ritorial delineation. This group 
includes the word “margin”. 

The second criterion for the typol-
ogy of ascending semantic motivating 
elements is the structure formed as a 
result  of setting the boundary. Usage 
of this criterion has allowed us to distin-

boundaries of the physical body (skin). 
The “f a bric” of the psychological 
bounda r y is the action committed by 
a person who is on the verge between 
the external and the internal.

The co n cept of “psychological 
space”  has been considered. The pe-
culiar i ties of this space from various 
method o logical positions reveal the 
notion of “life space” (K. Levin), “ life 
world “ (F. Vasilyuk), “personal space” 
(K. Ja s pers), “semantic field” (L. Vy-
gotsky ) , “trans-subjective space” (D. 
Uznadz e ),”multidimensional world” 
(O. Le o ntiev), “multidimensional 
space of life” (V. Klochko), “life world 
of a personality” (T. Titarenko), “sov-
ereignty of a personality” (S. Nartova-
Bochavier).  

Thus, T . Titarenko, the author of 
the theory of personal life design which 
significance lies in the development of 
theore tical and methodological ap-
proach es to a personality, defines its 
main modes: identification, autonomi-
zation, dialogue and practice; process-
ing of the options of choice, which fa-
cilita tes the meanings transformation 
through the deployment of new cause-
and-effect series of self-realization; the 
study of the regularities of life claims 
functioning as a mechanism for self-
realization of an individual and the pos-
sibilities of their optimization; deter-
mination of the factors for stating the 
vital tasks and their key characteristics 
that contribute to the self-constitution 
of an individual; development of a con-
ceptual model of socio-psychological 
practices influence on a personal life 
design.

We have compared the lexical the-
sauri containing the closest synonyms 
to the word “boundary”. Elements of 
the thesaurus have also been subject-
ed to etymological analysis in order 
to identify the motivating features, 
which, in total, set the independent 
(etymological) meanings of lexeme 
that express the concept of “bound-
ary”. The study of etymological char-
acteristics of the words expressing the 
concept of “boundary” allowed us to 

Fig. 8. Etymologic and linguistic modeling of the boundary problem in the language 
picture of the world
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reliability is defined by the state of 
the boundaries – psychological (cogni-
tive, emotional and behavioral) marks, 
which delineate the sphere of depend-
ence of one person from another. The 
boundaries determine the identity of 
a person, represent the tool of equal 
interaction and the choice of external 
influences, denote the boundaries of 
personal responsibility, determine the 
specifics of personal reliability. Both 
the violation and the support of the 
boundaries are fixed in the “I-concept” 
and are expressed in the objective be-
havior of a person. 

personal reliability as the state of the 
psychological space boundaries. The 
psychological space of an individual in 
the context of our work is a subjective-
ly significant fragment of life, which de-
termines the relevant activity and life 
style of an individual, which includes 
a complex of physical, social and psy-
chological phenomena with which the 
person identifies himself. In particular, 
the following dimensions have been 
highlighted: physicality, social norms, 
personal norms (boundaries), personal 
space, personal belongings, social con-
nections, tastes and values. Personal 

tic behavior. Personal reliability is con-
sidered as a form of a person’s subjec-
tivity, which allows one to realize one’s 
needs in various forms of spontaneous 
activity, the sense of one’s relevance in 
the spatio-temporal and value circum-
stances of life which a person creates 
or accepts. Personal reliability is real-
ized due to psychological mechanisms 
related to the diagnostics of external 
and internal reality.

In contrast to the traditional notion 
of autonomy and independence mani-
festations, which remained within the 
intrapsychic paradigm, we consider 
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сімейні відносини, що призводять до 
особистісних і сімейних криз. Таким 
чином, безпліддя набуває не тільки 
медичного, психологічного, але й со-
ціального значення.

За визначенням ВООЗ, шлюб 
вважається безплідним, якщо ва-
гітність не настає протягом одного 
року активного статевого життя без 

Україні не можуть завагітніти природ-
ним шляхом, а ефективність лікуван-
ня даної патології представляється 
явно недостатньою.

Тривале безрезультатне ліку-
вання безпліддя, супроводжується 
гамою психоемоційних реакцій - від 
невротичних до важких депресивних 
розладів. Порушуються партнерські і 

Частота безплідних шлюбів ко-
ливається в широких межах і не має 
тенденції до зниження у всіх країнах 
світу. Так, за різними даними, поши-
реність безпліддя в європейських 
країнах приблизно 14%, за даними 
Міністерства охорони здоров’я 
України рівень безпліддя досягає 20%, 
тобто кожна п›ята з 15 мільйонів пар в 
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THE EMOTIONAL STATE OF WOMEN DURING  
REPEATED USAGE OF EXTRACORPORAL  
FERTILIZATION PROTOCOLS

Проблема безпліддя набуває все більш актуального значення в сучасному суспільстві. У статті розглядаються соціаль-
но-психологічні патерни, які можуть виступати в ролі психогенних факторів, що впливають на інфертильності. У статті пред-
ставлено вперше проведене дослідження про рівень тривожності жінок, які повторно вступають в протокол екстракорпо-
рального запліднення. У дослідженні взяли участь 96 жінок з безпліддям, неодноразово мали в анамнезі безуспішні спроби 
завагітніти. В процесі дослідження встановлено, що емоційний стан жінок з безпліддям, які повторно вступають в протокол 
екстракорпорального запліднення погіршується, рівень тривоги підвищується і потребує терапії. Розроблена нами когнітив-
но-поведінкова терапія показала, що рівень тривожності у жінок, які повторно вступають в протокол екстракорпорального 
запліднення, з урахуванням впливу ряду факторів на проходження повторного протоколу екстракорпорального запліднення  
– є необхіднoю та дієвою.

Ключові слова: безпліддя, жінки, психотерапія, екстракорпоральне запліднення.

The problem of infertility is becoming a burning issue in modern society. The article deals with socio-psychological patterns, 
which can act as psychogenic factors that influence on infertility. The article presents the first research on the level of anxiety of 
women re-entering the protocol of extracorporal fertilization. The study involved 96 women with infertility, which had in their 
medical history repeatedly pregnancy failures. The study found that the emotional state of infertile women who repeatedly enter 
into the protocol of extracorporal fertilization deteriorates, the level of anxiety increases and requires therapy. The cognitive-
behavioral therapy, elaborated by us, has shown that the level of anxiety of women  re-entering the protocol of extracorporal 
fertilization, taking into account the influence of a numeral factors connected with  the repetition of the protocol of extracorporal 
fertilization, is necessary and effective.

Key words: infertility, women, psychotherapy, extracorporal fertilization.



86 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЖОВТЕНЬ  2018 р. № 1

Досліджуючи і тестуючи психоло-
гічні особливості жінок, з безпліддям 
нам вдалося визначити, що ці жінки, 
мають не лише підвищений рівень 
тривоги, а також мають порушення 
статеворольової ідентифікації, харак-
теризуються емоційною незрілістю, 
мають порушення материнської сфе-
ри, що виявляє різні форми психоло-
гічної неготовності до материнства. 
У переважної більшості пацієнтів, 
виявляється порушення мотивацій-
ної готовності до материнства, що 
є найважливішою складовою психо-
логічної готовності до материнства 
і забезпечує формування домінанти 
материнства, встановлення діадич-
них відносин і подальшу сепарацію в 
діаді «мати-дитина».

Під домінантою материнства, 
маємо на увазі об›єднання родової 
домінанти, лактаційної домінанти і 
поки ще недостатньо певної з пси-
хофізіологічної боку домінанти, що 
забезпечує зв’язок матері з дитиною 
після закінчення лактації. Психологіч-
на складова останньої позначається 
як внутрішня батьківська позиція, що 
означає прихильність матері до ди-
тини та її спрямованості на турботу 
про неї і її виховання. Вивчення і си-
стематизація цих «субдомінант» на 
сьогоднішній день в стадії становлен-
ня, проте, розвиток цього напрямку в 
Україні є надзвичайно перспективним 
для розуміння сучасних проблем, які 
виникають в реалізації репродуктив-
ної функції (використання репродук-
тивних технологій, використання 
донорських яйцеклітин, сурогатного 
материнства, усиновлення і т. д.).

У наявних в цій області досліджен-
нях показано, що психологічним фак-
тором, що провокує і збільшує пору-
шення репродуктивного здоров›я, є 
конфлікт в материнській сфері жін-
ки, що виражається в бажанні стати 
матір›ю і неготовністю до прийняття 
материнської ролі. Подібна неготов-
ність пов›язана з особистісними осо-
бливостями, негативним досвідом 
взаємодії з власною матір›ю, психо-
логічними моментами в ранньому ро-

лікування. За даними державних ста-
тистичних звітів в Україні у 2016 році 
було зареєстровано 38998 випадків 
жіночого безпліддя (77,67% серед 
усіх випадків жіночого і чоловічого 
безпліддя) і 11210 випадків чоловічо-
го безпліддя (відповідно у структурі 
– 22,32%). Характеризуючи вік пацієн-
ток слід зазначити, що серед розпо-
чатих циклів вікова група 30-34 роки 
за останній рік склала найбільший від-
соток (31,16%), далі йде вікова група 
35-39 років (27,81%), старші 40 років 
(17,94%). Пацієнтки віком 25-29 років 
складають 16,09%, менше 25 років – 
2,50%. 

У 2015 році було розпочато 18871 
лікувальних циклів (екстракорпо-
рального запліднення). За офіційни-
ми даними «Центру медичної стати-
стики Міністерства охорони здоров’я 
України» за період 2016 року наро-
дилось живими після розпочатих 
лікувальних циклів за допомогою 
допоміжних репродуктивних техно-
логій 7582 немовлят, з них у терміні 
22-27 тижнів – 130, у терміні 28 тижнів 
і більше – 7452. 

Проблема безпліддя у тому чис-
лі психогенного набуває все більш 
актуального значення в сучасному 
суспільстві. Пропоную розгляну-
ти соціально-психологічні патерни, 
які можуть виступати в ролі психо-
генних факторів, що впливають на 
інфертильність. У процесі дослід-
ження встановлено, що в жінок, які 
страждають на безпліддя, є осо-
бистісно-психологічні особливості 
міжособистісних сімейних відносин, 
які можуть виступати в якості імовір-
нісних патогенетичних факторів. Ак-
центовано увагу на тому, що їх слід 
враховувати при проведенні про-
філактичних заходів і комплексного 
лікування безпліддя.

Психологічні аспекти порушення 
репродуктивного здоров›я мають 
свою специфіку, яка істотно відріз-
няється від співвідношень психічних і 
соматичних систем людини, які сфор-
мульовані в загальній психосоматиці і 
загальній психології.

використання контрацепції. Слід 
враховувати, що безплідний шлюб 
може бути обумовлений як чолові-
чим, так і жіночим фактором. Серед 
різноманіття форм жіночого безплід-
дя особливу групу представляють 
пацієнтки з так званим безпліддям 
«неясної етіології». За даними, наве-
деними в різних джерелах, кількість 
жінок з таким діагнозом коливається 
від 4 до 40% від загальної кількості 
інфертильних. Діагноз «невстанов-
лене» ( «психогенне», «ідіопатичне») 
безпліддя ставиться в тому випадку, 
якщо пацієнтка і її постійний партнер 
пройшли певне медичне обстеження 
на предмет виявлення біологічних 
причин порушення репродуктивної 
функції і результати цього обстежен-
ня говорять про біологічну фертиль-
ність пари.

Неможливість народження дити-
ни - одна з найбільш важких хроніч-
них психологічно-травмуючих, емо-
ційно важких ситуацій в сім›ї. Таке 
явище як материнство необхідно 
розглядати не тільки з фізіологічної, а 
й психологічної та соціальної сторін. 
Материнство є унікальною ситуа-
цією розвитку особистості жінки, 
необхідної для її самореалізації, що 
забезпечує виконання найважливі-
ших соціальних ролей і становлення 
ідентичності жінки в цілому. Засвоєні 
протягом життя цінності і специфічні 
рольові приписи обумовлюють пси-
хологічно-травмуюче сприйняття 
жінкою безпліддя, переживання фру-
страції, особливе її ставлення до світу 
і своєї особистості.

В даний час ефективним мето-
дом вирішення проблеми безпліддя 
вважається використання допом-
іжних репродуктивних технологій 
(ДРТ), зокрема, методу екстракор-
порального запліднення (ЕКЗ), однак 
ефективність даної методики, ледь 
наближається до 28 %. Переживан-
ня безпліддя саме по собі викликає 
складні психологічні стани, а вико-
ристання ДРТ супроводжується до-
датковими специфічними пережи-
ваннями, пов›язаними з процесом 
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з безпліддям при повторному про-
ходженні протоколу  екстракорпо-
рального заплнення. Оцінити ефек-
тивність когнітивно-поведінкової 
терапії та психокорекції у жінок при 
первинному і подальшому викори-
станні допоміжних репродуктивних 
технологій.

У нашому дослідженні взяли 
участь 96 пацієнток,  які повторно 
вступають у протокол екстракорпо-
рального запліднення (ЕКЗ).  

Вік пацієнток був 32-38 років (се-
редній вік пацієнтів 34,2 ± 2,2), що від-
повідає репродуктивному віку жінки 
згідно наказу МОЗ України № 787 
«Про затвердження Порядку застосу-
вання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні», від 11.04.2014.

Громадський стан пацієнтів на 
дату дослідження був наступний: 

- 77 пацієнток, перебували у офі-
ційному шлюбі (71,6 %); 

- 10 пацієнток, перебували у ци-
вільному шлюбі (7,8 %); 

- 7 пацієнток, які не перебувають у 
стосунках (5,2 %); 

- 2 пацієнтки, які перебувають у 
одностатевих відносинах (1,2 %).

Проміжок між часу попереднім 
протоколом ЕКЗ пацієнта та наступ-
ним протоколом був від 3-х місяців 
до 24-х місяців (середній проміжок 
склав 12,4 ± 2,2). 

Для вивчення психо-емоціональ-
ного стану жінок були застосовані  
наступні методики: Шкала депресії 
А.Бека;  Шкала самооцінки ситуа-
тивної тривожності (Ч.Спилбергера, 
Ю.Л.Ханіна). 

Аналізуючи результати за шкалою 
ситуативної тривожності (Ч.Спилбер-
гера, Ю.Л.Ханіна) ми отримали се-
редньоарифметичне значення показ-
ників тривожності: 

Рівень ситуативної тривожності 
у жінок, при первинній діагностиці, а 
саме, за тиждень до початку вступу в 
протокол стимуляції ооцитів: 

У 9,9 % пацієнток високий рівень 
тривожності (49,2 ± 0,81 балів); 

У 76,8 % пацієнток середній рівень 
тривожності (41,3 ± 0,68 балів); 

го, В.С.Мерліна для аналізу репродук-
тивної функції, можна вивести, що всі 
системи суб›єкта ієрархічно органі-
зовані для реалізації певної функції 
життєдіяльності, яка в даний момент 
є провідною. В даному випадку це 
репродуктивна функція, в реалізації 
якої задіяні всі етапи психіки людини 
як єдиної системи. 

Для характеристики потреб ре-
продуктивної сфери, пропоную ско-
ристатися класифікацією потреб, 
яку ввів І.П.Павлов. Він розділяє всі 
потреби на дві основні групи: індиві-
дуальні (спрямовані на збереження 
індивіда) і видові (спрямовані на збе-
реження виду). З цього випливає, що 
потреба в розмноженні, є видовою 
і це потреба вітальна (життєво не-
обхідна) для виду, а не для індивіда. 
Індивідуальна потреба у відтворенні 
можлива у людини на основі усвідом-
лення. Оскільки народження дітей є 
соціально-обумовленим завданням, 
то протиріччя між необхідністю вико-
нання цього завдання і неготовністю 
до цього зазвичай не усвідомлюється 
і проявляється у формі різних захис-
них механізмів, в тому числі і сома-
тичних. Виходить, що для здійснення 
репродуктивної функції необхідне 
виконання двох самостійних один від 
одного на мотиваційному і поведін-
ковому рівні видів активності: бать-
ківської і статевої.

Статева поведінка реалізується в 
задоволенні статевої потреби, яка на 
суб›єктивному рівні переживається як 
індивідуальна і має вроджене забез-
печення у вигляді потреби в статево-
му задоволенні, а батьківська поведін-
ка, реалізує видові потреби і майже 
не має вроджених механізмів даної 
потреби, і практично повністю фор-
мується в процесі дорослішання, тоб-
то на протязі життя. Підтвердженням 
цьому є, численні девіації і порушення 
батьківської поведінки від повної від-
сутності материнської компетентності 
до спотворення материнських почут-
тів і відчуження від дитини.

Метою нашого дослідження було 
вивчити психо-емоційний стан жінки 

звитку особистості і статеворольовій 
ідентичності, сімейною історією і лан-
цюжком інших психологічних при-
чин. В наслідок чого цей внутрішній 
конфлікт створює ситуацію гострої 
напруженості, яку жінка не може 
вирішити самостійно, що призводить 
до появи соматизацій, що виявляють-
ся в порушенні репродуктивної функ-
ції. На фізіологічному рівні тривалий 
стрес накладає відбиток на діяльність 
всіх органів і систем, в тому числі від-
буваються зміни в яєчниках, матко-
вих трубах і в шийці матки, слабшає 
імунітет. Постійний стрес зачіпає і 
вищі центри мозку, що провокує гор-
мональні зрушення, які можуть зни-
жувати вірогідність зачаття.

Сьогодні ми представляємо нову 
наукову течію в Україні «репродук-
тивна психологія, репродуктивна 
психосоматика». Це молодий напрям 
для України, це запит з боку сучасної 
науки на визначення ролі психічно-
го компонента в етіології порушень 
репродуктивної функції у жінок і чо-
ловіків, і розробку діагностичних ме-
тодик, прийомів практичної роботи 
психолога в   цій області. Взаємозв›я-
зок соматики і  психіки об›єднаний в 
психосоматичн о му підході, психіки 
і фізіології н ервової системи - в пси-
хофізіологічн о му підході, психіки і 
тілесності - в психології тілесності. На 
жаль, до сих п ір немає підходів, за 
допомогою яких можна було розгля-
нути об›єднання всіх механізмів для 
реалізації однієї з основних програм 
життєдіяльнос т і, для забезпечення 
якої необхідно поєднання всіх психіч-
них механізмів (когнітивних, емоцій-
них, мотиваці й них, ціннісно-смисло-
вих), фізіоло г ічних (які включають 
фізіологічні к омпоненти, нейрогу-
моральні, соматичні) і поведінкових 
(тілесний рівень). Саме такою і є одне 
із завдань жи т тєдіяльності - репро-
дуктивна функція. Народити дитину і 
виховати її, це не тільки зачати і вино-
сити, а й здатність перебудувати своє 
життя для  вирощування і виховання 
дитини. Таким  чином, конкретизую-
чи ідеї  П.К. А нохіна, О.О.Ухтомсько-
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ності (49,2 ± 0,81 балів); у 76,8 % па-
цієнток середній рівень тривожності 
(41,3 ± 0,68 балів); у 6,4 % низький рі-
вень тривожності (26,4 ± 0,63 балів); 
у 1,9 % тривожність, як особистісна 
риса (24,8 ± 0,97 балів). Загальний 
рівень депресії в 38,9 % випадків ді-
агностується, як відсутній (5,3 ± 0,52 
балів)  та в 50,6 % випадків, як помір-
ний (18,3 ± 0,60 балів).

Когнітивно-поведінкова терапія 
та психологічний  супровід  при вико-
ристанні допоміжних репродуктив-
них технологій,  допоможе надати 
в повній мірі допомогу пацієнтові, 
діагностичні та лікувальні заходи, бу-
дуть продуктивними при цілісному 
підході, так-як «психічний» і «сома-
тичне» нероздільні поняття. 

Розроблена нами когнітивно-по-
ведінкова терапія показала, що рівень 
ситуативної тривожності у жінок, які 
отримали терапію та психологічний 
супровід на протязі двох тижнів з мо-
менту вступу в протокол стимуляції 
ооцитів і до моменту ембріотранс-
феру був знижений на 49,6 %:  у 4,3 % 
пацієнтів високий рівень тривожності 
(47,3 ± 0,78 балів); у  33,6 % пацієнтів 
середній рівень тривожності (38,6 ± 
0,62 балів); у  64,2 % пацієнтів низький 
рівень тривожності (25,8 ± 0,66 балів); 
у  1,8 % пацієнтів тривожність, як осо-
бистісна риса (24,2 ± 0,86 балів). 

Рівень ситуативної тривожності 
у жінок, які отримали когнітивно-по-
ведінкову терапію та психологічний 
супровід на протязі двох тижнів з мо-
менту вступу в протокол стимуляції оо-
цитів і до моменту ембріотрансферу: 

У 4,3 % пацієнтів високий рівень 
тривожності (47,3 ± 0,78 балів);

У 33,6 % пацієнтів середній рівень 
тривожності (38,6 ± 0,62 балів);

У 64,2 % пацієнтів низький рівень 
тривожності (25,8 ± 0,66 балів);

У 1,8 % пацієнтів тривожність, як 
особистісна риса (24,2 ± 0,86 балів).

Також, на першому етапі діагнос-
тики у 77,4 % пацієнтів, було виявлено 
порушення мотиваційної готовності 
до материнства, що є найважливі-
шою складовою психологічної готов-
ності до материнства і забезпечує 
формування домінанти материнства, 
встановлення діадичних відносин і 
подальшу сепарацію в діаді «мати-ди-
тина».

Враховуючи актуальність про-
блеми погіршення емоційного стану 
жінок з безпліддям, ми прийшли до 
висновку: 

Емоційний стан жінок з безплід-
дям, які повторно вступають в про-
токол екстракорпорального заплід-
нення погіршується, рівень тривоги 
підвищується і потребує терапії. У 9,9 
% пацієнток високий рівень тривож-

У 6,4 % низький рівень тривожно-
сті (26,4 ± 0,63 балів); 

У 1,9 % тривожність, як особистіс-
на риса (24,8 ± 0,97 балів).

Аналізуючи результати за шка-
лою депресії А.Бека ми отримали 
середньоарифметичне значення по-
казників:

Загальний рівень депресії в 38,9 % 
випадків діагностується, як відсутній 
(4,3 ± 0,52 балів)  та в 50,6 % випадків, 
як помірний (17,8 ± 0,60 балів).

В протоколі когнітивно-пове-
дінкової терапії були застосовані 
методи: арт-терапія (ізотерапія, 
асоціативно-метафоричні картки); 
вербалізація пережитої тривоги у ви-
гляді багаторазового промовляння; 
перемикання уваги на інші значущі в 
житті пацієнтки цілі і досягнення; ви-
явлення  і  коректування  автоматич-
них думок, метод катарсису, метод 
ідентифікації з позитивним прикла-
дом, метод записування подій дня, 
метод трьох колонок: перша колон-
ка опис ситуації, друга - неадаптивні 
думки, третя - корегуючі думки та по-
ведінка (А.Бек).

Аналізуючи результати за шкалою 
ситуативної тривожності (Ч.Спилбер-
гера, Ю.Л.Ханіна), після проведення 
когнітивно-поведінкової терапії, ми 
отримали середньоарифметичне 
значення показників тривожності: 
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ся інтерперсональним спілкуванням, 
але вирішальна роль в актуалізації 
особистості належить внутрішній 
діяльності самої людини, ноетичній 
(від давньогрецького дух, розум) за 
своєю природою; відповідно такому 
баченню поняття «розвиток у зрілому 
віці» наповнюється реальним змістом, 
під яким розуміється розвиток зді-
бностей людини проживати особи-
стісний початок, духовний вимір сво-
го існування, що фіксується у категорії 
екзистенційної сповненості. 

За В. Франклом, суб’єктивно ное-
тичний вимір людини переживається 
як її внутрішня духовна сила і дже-
рело прагнення до сенсу. Основни-
ми специфічно людськими рисами 
В. Франкл визначає свободу, відпо-
відальність і духовність. З цієї пози-
ції ключовою домінантою існування 
людини стає частка вільного в люди-
ні – те, що дозволяє їй робити вибір, 
заснований на духовних установках 
і переконаннях, а не на природних 
або примітивних інтенціях. Як на-
слідок людина отримує можливість 
переживати «щастя через гідність», 
іноді всупереч фізичним або психо-
логічним потребам. Отже, щастя в 
ноетичному сенсі набувається через 
гідність, узгоджену з внутрішніми пе-
реконаннями і установками людини, 
на противагу щастю у психофізично-
му аспекті, що досягається за раху-
нок приємних відчуттів і відсутності 
страждання. [10, c. 180]

Рівень екзистенційної сповнено-
сті в розвитку особистості як екві-
валент гідного її щастя відображає 
цілісне уявлення людини про те, на-

додають сенс життю (цілі в житті – 
Purpose in Life); 3) здатність особи ви-
конувати вимоги повсякденного жит-
тя (компетентність – Environmental 
Mastery); 4) почуття особистої важ-
ливості  для людини безперервного 
розвитку і особистісної самореаліза-
ції (особистісне зростання – Personal 
Growth); 5) відносини людини з інши-
ми людьми, пронизані турботою і до-
вірою (позитивні відносини з іншими 
– Positive Relations with Others); 6) 
здатність слідувати власним переко-
нанням (автономність – Autonomy) 
[9, c. 720].

Уявляється, що представлена 
критеріальна конструкція дозволяє 
виявляти наявний рівень суб’єктив-
ного благополуччя людини, а також 
окреслює основні напрями розви-
вально-корекційної роботи з особою 
з метою покращення показників 
якості її життя. На більш глибокому 
рівні проблему досягнення люди-
ною особистісної цілісності розв’язує 
екзистенційна психологія, яка, як і 
позитивна психологія, є частиною гу-
маністичної парадигми конкретно на-
укової методології сучасних психло-
гічних досліджень. 

В екзистенціально-психологічних 
уявленнях про розвиток людської 
психіки в напрямку досягнення гар-
монійної цілісності (В. Франкл, А. Лен-
гле, Р. Мей, А. Меркуріо) на особливу 
увагу заслуговує низка важливих ідей, 
зокрема, про те, що розвиток осо-
бистості не обмежується первинним 
онтогенезом людини (її дитячим та 
юнацьким віком); що, процес станов-
лення особистості хоча і стимулюєть-

Поняття суб’єктивного благо-
получчя (Subjective Well-Being) роз-
глядається у психології в контексті 
розробки проблематики психічного 
здоров’я, щастя, задоволеності жит-
тям (Life Satisfaction) та якості життя 
(Quality of Life) [7, c. 170]. Благополуч-
чя (well-being) – це багатофакторний 
конструкт, який представляє склад-
ний взаємозв’язок культурних, со-
ціальних, психологічних, фізичних, 
економічних і духовних чинників. 
Таке явище – результат впливу гене-
тичних основ людини, середовища 
та особливостей її індивідуального 
розвитку. Подібне розуміння благо-
получчя найбільш повно відповідає 
визначенню здоров’я, зафіксовано-
му в преамбулі Статуту Всесвітньої 
Організації Охорони здоров’я (1948): 
«Здоров’я – є станом повного фізич-
ного, душевного і соціального бла-
гополуччя, а не лише відсутність хво-
роб і фізичних дефектів» [8, c. 70]. 

Завдяки багаторічним та плід-
ним дослідженням К. Ріфф та її спів-
робітників (К. Riff, 1995), присвяче-
ним психічному здоров’ю та щастю 
людей поважного віку, проблема 
суб’єктивного благополуччя особи-
стості стала центральною для цього 
напрямку. На підставі інтеграції різ-
них теорій, пов›язаних з психологіч-
ним благополуччям, ця дослідниця 
запропонувала узагальнену модель 
суб’єктивного благополуччя особи-
стості, яка включає шість складових: 
1) позитивне ставлення людини до 
себе і свого минулого життя (тобто 
її самоприйняття - Self-Acceptance); 
2) наявність у неї цілей і занять, що 

Власова О.І.
Київський національний університет  імені Тараса Шевченка
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основі індивідуального творчого син-
тезу викликів її життя, опанованого 
змісту культури та природних задат-
ків існування, які вона об’єктивує та 
вдосконалює в ході  освоєння і здійс-
нення різноманітних видів діяльності. 

Особистісна цілісність – основ-
на підвалина психічного здоров’я 
людини. Підтримання цілісності та 
розвиток цілісної особистості забез-
печує належний рівень психологічної 
культури носія, пов›язаний з його 
розвиненою здатністю  до концеп-
туалізації. Це вимагає від людини 
освієння рефлексивних інструментів 
усвідомлення змісту особистого і со-
ціального  існування, конструювання 
індивідуально-психологічних засобів 
забезпечення реалізації особистісної 
автономії (власних цілей, цінностей, 
норм, правил, смислів, зразків та ета-
лонів, сполучних з соціальнми ідеа-
лами та гуманістичними цілями). Такі 
психологічні компетентності вбача-
ються невідємною складовою особи-
стісного потенціалу сучасної людини 
як цілісної, незалежної, психологічно 
і соціально продуктивної та суб’єтив-
но благополучної живої системи, яка 
орієнтована на  самоздійснення і са-
морозвиток в динамічних умовах со-
ціальної реальності ХХІ століття.

но-аналітичної теорії виділяє чоти-
ри основні антропологічні здібності 
людської особистості, які їй необхідні 
для виявлення сенсу існування: само-
дистанціювання, самотрансценден-
ція, свобода і відповідальність. Серед 
них самодистанціювання як здатність 
звільнитись від природних або надба-
них потягів та самотрансценденція як 
опора на цінності життя складають осо-
бистісний вимір або персональні пере-
думови сповненості, а свобода як ви-
бір і відповідальність як послідовність у 
його здійсненні - екзистенційний вимір 
або сповненість завдяки можливостям 
ситуації. Їх загальна вираженість у осо-
бистості позначає міру сповненості, 
яка суб’єктивно переживається лю-
диною і визначається як суб’єктивний 
еквівалент її щастя в гідності.

Таким чином, постнекласична 
психологія, реалізуючи методологію 
системно-еволюційного підходу, вво-
дить у простір сучасних науковопси-
хологічних досліджень проблемати-
ку особистісного розвитку людини 
як цілісної, складної, темпорально 
організованої та автономної системи 
психічного і соціального життя, здат-
ної до саморозвитку. Саморозвиток 
такої системи є набуття та реалізація 
людииною власних потенціалів на 

скільки реалізуються в її житті чотири 
фундаментальні мотивації, а саме, чи 
проживає вона життя з внутрішньою 
згодою, наскільки здатна наповнюва-
ти життя тим, що вважає добрим, на-
скільки її поведінка відповідає її суті, і 
як багато сенсу в її житті. Природно, 
що такі особливості екзистенційного 
світобачення наповнюють існування 
людини позитивним змістом, відкри-
ваючи їй можливості самовдоскона-
лення, духовного зростання та соці-
альної інтеграції, що і стає основою 
суб’єктивного благополуччя зрілої 
особистості.

Для актуалізації особистості і 
досягнення екзистенції, за В. Фран-
клом, в першу чергу, повинні бути 
реалізовані дві духовні здібності: 
самодистанціювання – «свобода 
від» прив›язаності до психофізично-
го і самотрансценденція – «свобода 
для» того, щоб вийти за власні межі 
і присвятити себе зовнішньому світу 
з його пропозиціями і завданнями. 
Третій елемент, необхідний для ек-
зистенції, - знаходження і втілення 
сенсу як найкращого з можливого, 
як того, що людина сприймає в якості 
зверненого до неї «виклику часу». [11] 

Учень і послідовник В. Франкла 
– А. Ленгле в рамках екзистенціаль-
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якого спонукає терапевт: «дихайте 
приязно до себе, глибоко та повіль-
но» активується цей комплекс вагуса 
і робить можливим регуляцію донизу 
зі стану страху чи смертельного стра-
ху в бік стану заспокоєння, що стає 
більшим. Walter B.Cannon описав в 
1932 році автономну реакцію страху 
та смертельного страху як феномен 
«Fіght-Flight and Freeze» (бороть-
ба-втеча та заціпеніння). 

Щодо самооцінювання травма-
тичного стресу

Клієнт завдяки усвідомленій ди-
хальній техніці приходить у стан, в 
якому він позбавлений актуального 
психічного стресу. При потребі на по-
чатку і в кінці сеансу можна ми засто-
совувати шкалу стресу згідно Joseph 
Wolpe (1969) від „0“ немає жодного 
стресу до „10“ максимальний стрес, 
яку також називають SUD (Subject 
Units of Distress). Ця шкала стресу ви-
дається є популярною у травматера-
певтичних методах, але у травмафо-
кусі застосовується більше умовно, 
оскільки особливо люди з комплек-
сною травмою вказують SUD, який 
через деякий час при регуляції до-
низу раптом знову збільшується; в 
більшості випадків також при цьому 
змінюється Felt Sense (місцерозташу-
вання в тілі), оскільки у клієнтів вини-
кає новий травматичний зміст, який 
вивільняється для опрацювання. Для 
незнаючих терапевтів – це неочікува-
ний феномен, який раніше часто хиб-

кусом для опрацювання травми. В 
попередніх методах за допомогою 
телескопічної указки шукалася най-
сильніша активація. Виявилося, що 
найсильніший прояв, який вибирає 
терапевт, не завжди є найбільш під-
ходящою позицією очей. Значною 
мірою тому можна відмовитися від 
використання телескопічної указки. 
Вона може потім бути допоміжним 
інструментом, якщо активація якось 
стала б меншою, що трапляється до-
волі рідко. 

Як відбувається сеанс травмафо-
кусу?

Вирішальним для ефективного 
сеансу є точне, спокійне спостере-
ження вище описаних феноменів у 
клієнта, особливо приклад дихання 
та позиція очей в просторі (напрямок 
погляду). Якщо фокус очей одного 
разу знайдено, виникають легкі тілес-
ні сенсації чи відчуття чи несвідомі 
спогади чи образи, які не зв’язані зі 
свідомістю. Вони можуть опрацьову-
ватися бережно та безпосередньо. 
Цей відчутний з боку клієнта у тілі 
стрес названо згідно E.Gendlin «Felt 
Sense», це нібито місцезнаходження 
стресу в тілі. Психобіолог та нейро-
науковець Stephen Porges описав в 
своєму творі «Полівагальна теорія» 
нервові шляхи вентрального вагусу 
між шиєю та нижньою частиною че-
ревної порожнини, які активуються, 
якщо настає заспокоєння клієнта. За 
допомогою прикладу дихання, до 

Для чого служить травмафокус?
Травмафокус – це глибоко психо-

логічний та орієнтований на тіло ме-
тод для опрацювання психічного та 
травматичного стресу. Цей метод ро-
бить можливим спонтанне, безпосе-
реднє опрацювання травми в мозку, 
не задіюючи свідомі спогади. Під час 
терапії травмафокусу в найглибших 
структурах мозку виникає активація 
стресу, яка призводить безпосеред-
ньо до рефлексів в ділянках очей та 
обличчя, як наприклад – збільшене 
моргання, посіпування та коливальні 
рухи очима, розширення зіниць, ди-
хання з перервами, звуження очей 
тощо. В залежності від того, куди ди-
виться клієнт, стресова тема відчува-
ється в тілі сильніше чи слабше.

Що таке мимовільні позиції очей?
Якщо ми з кимось про щось гово-

римо, рахуємо, міркуємо, чи нам не 
спадає щось на думку під час розмо-
ви, відповідно людина має мимовіль-
ні позиції очей, які є несистематични-
ми в просторі. Тобто, ми при цьому 
не акомодуємо, а дивимося в пуст-
ку. Ми маємо саме такі позиції очей, 
якщо ми говоримо про травматичну 
подію. Ми нібито тим самим виклика-
ємо пам›ять спогадів.

Так можна знайти позицію очей 
для травматичної стресової події, 
куди клієнт дивиться найчастіше, під 
час того, як він говорить про трав-
ми. Ми точно спостерігаємо, куди 
він дивиться. Це є оптимальним фо-

Томас Вебер
Інститут нейропсихотерапії
(м.Відень, Австрія)

ТРАВМАФОКУС (ТФ) – ПСИХОТЕРАПІЯ 
ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ І 
ЗАХВОРЮВАНЬ БОЛЮ
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ми, хронічним емоційним стресом та 
травматичним досвідом сексуальних 
домагань в дитячому віці. Травмовані 
люди найчастіше уражені цим.

Терапевтичні втручання з «лім-
бічною мовою»

За допомогою підходу травма-
фокусу та значної терапевтичної сис-
теми підвищення кваліфікації через 
наш інститут нейропсихотерапії клі-
єнти більше не ретравматизуються, 
додатково непрямий ступінь трав-
матизації терапевтів утримується 
на низькому рівні, оскільки ми знач-
ною мірою працюємо з імпліцитною 
пам’яттю наших клієнтів і здійснюємо 
інтервенцію за допомогою «лімбічної 
мови». Це підвищує дієвість терапе-
втичного підходу, . оскільки ми ви-
користовуємо нейронаукові дослі-
дження right to right brain interaction 
Allan Schore, який у 2016 році про це 
опублікував цінну статтю: the right 
Brain implizit self - a central mechanism 
of the psychotherapy change process. 
American Psychological Association, 
Division of Psychoanalysis (39), 2016.

В своїй статті Schore описує, що 
права півкуля терапевта взаємодіє 
із правою півкулею клієнта. Це по-
казують скани мозку, які це приго-
ломшливо задокументували. Права 
півкуля мозку є нашою нібито не ког-
нітивною півкулею. 

Позбавлення від хронічного 
болю

Наступною сходинкою в фокусі 
болю є терапія гострого та хронічно-
го болю. В 2013 році Вебер випадково 
відкрив надзвичайно швидке позбав-
лення людини від гострого болю після 
падіння із сильним набряком тканин 
ноги та гематомами. Після вражаю-
че швидкого зникнення симптомів, 
він вивчав терапевтичні можливості 
при хронічних соматичних больових 
синдромів, таких як: мігрень, фібро-
міалгія, хронічні болі опорно-рухо-
вого апарату (коліно, бедро, суглоб, 
спина) і констатував, що хронічні болі 

ресурси чуттів, ресурси тіла, фігури, 
місця чи елементи прив’язаності під 
час сеансу травмафокусу, на якому 
регулюється і заспокоюється мозок. 
Не ми – терапевти зцілюємо клієн-
тів, а клієнти самі чи краще сказати 
їхня нервова система в мозку та тілі, 
яка потрапляє з порушеного стану в 
регулюючий процес і таким чином 
в нервовій системі можуть утворю-
ватися нові цикли. Ці новоутворені 
синаптичні групи нервових клітин 
клієнти самі усвідомлюють фізич-
но, стрес та хронічний біль постійно 
зменшуються під час кожної сеансу. 
Для того, щоб цей процес зцілен-
ня утримувався, ми застосовуємо 
техніку постійності, яка називається 
рекомендаційний фокус, яку клієнт 
може застосовувати ефективно вдо-
ма для того, щоб нервова система, 
яка заново відрегулювалася, могла 
тренуватися в новому заспокоєному 
стані – можна сказати також: безст-
ресовий стан тренується заново на 
нейронному рівні. Це відповідає ста-
рій парадигмі Donald Hebb 1949 року, 
який сказав: “Cells that fire together 
wire together”(«Нейрони, які спільно 
активізуються, зв’язуються один з 
одним і таким чином створюють ней-
ронні зв’язки»).

Що стається при хронічному 
стресі в нашому мозку?

Як ми сьогодні знаємо із нагляд-
них сучасних досліджень мозку, хро-
нічний психічний стрес веде до змен-
шеного об’єму пам’яті гіпокампа в 
мозку і до гальмування активності в 
префронтальній корі мозку, що може 
викликати різні форми порушень 
пам’яті. Одночасно в «стресовому 
центрі» гіпоталамусу, гіпофізі та в 
„страх-застереження-центрі“ миг-
далини в лімбічній системі мозку у 
великих кількостях виділяється гор-
мон стресу, який призводить до над-
мірної активації цих ареалів. Тривале 
збудження такого роду відбувається 
найчастіше у людей з посттравматич-
ним стресовим розладом (ПТСР), па-
нічними атаками, фобіями, депресія-

но інтерпретувався як терапевтична 
помилка, проте під цим слід розуміти 
нову часткову травму зі зміненим Felt 
Sense. Саме тому у людей з комплек-
сною травмою ми маємо справу не зі 
SUD-величиною, а здебільшого з різ-
ними, які виникають під час сеансу. 

Щодо терапії болю з фокусом 
болю

В кожному хронічному болю 
живе всередині суб’єктивна не-
свідома історія болю. При терапії 
болю із фокусом болю і відповідно 
Painspotting (назва англійською) ми 
застосовуємо 11-рівневу цифрову 
шкалу оцінки (NRS) для суб’єктивної 
оцінки болю, оскільки вона вказує і 
клієнту, і терапевту точний показник 
суб’єктивного болю в певному місці 
в тілі. Ми застосовуємо спеціальні 
Felt Sense-техніки для опрацювання 
болю та розроблену Томасом Вебе-
ром техніку мануальної тілесної ін-
тервенції (МТІ) у місцях, які сильно 
болять, для позбавлення від болю.

Для кращої регуляції мозку мож-
на використовувати в навушниках 
тихі заспокійливі звуки. Аудіостиму-
ляція, яка змінюється білатерально 
при цьому більше не використову-
ється. Причина полягає в нових ней-
роанатомічних дослідженнях, які 
доводять, що кожний окремий слу-
ховий хід є пов’язаним із обидвома 
півкулями мозку. На цей факт вказав 
французький лікар-отоляринголог 
Альфред Томатіс вже декілька деся-
тиліть тому.

Оптимальна регуляція нервової 
системи за допомогою травмафокусу

Травмафокус (ТФ) є високоефек-
тивним нейро-психотерапевтичним 
методом, при якому є можливим 
повне позбавлення від психічного та 
фізичного хронічного стресу; навіть 
тоді, якщо травмуючий досвід виник 
у ранньому дитячому віці, перина-
тально чи пренатально, який свідомо 
не з’являється у вигляді спогадів. Ми 
використовуємо при травмах прив’я-
заності та розвитку мультисенсорні 
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один-два сеанси опрацьовуються симп-
томи та їхні причини. У більш травмова-
них людей (комплексні травми) травма-
фокус потребує більше сеансів для того, 
щоб досягнути спосіб життя з незначним 
стресом чи позбавленим від стресу. 

Травмафокус добре і успішно за-
стосовується при: гострих, комплек-
сних та простих травмах, посттравма-
тичних стресових розладах, панічних 
атаках, генералізованих страхах, де-
пресіях, очевидних обсесивно-ком-
пульсивних розладах, залежностях, 
блокуваннях продуктивності чи висту-
пів, хронічних психосоматичних за-
хворюваннях, розладах прив’язаності, 
пограничних розладах особистості, 
порушеннях сну, апетиту, хронічних 
головних болях, мігренях, фіброміал-
гіях, болях опорно-рухового апарату, 
кластерних головних болях та різних 
формах дисоціативних розладів. Ба-
гато психіатричних симптомів ICD-10 
та DSM-IV виявляються сьогодні як 
послідовні розлади травм дитинства 
та лікуються ефективно за допомогою 
травмафокусу (ТФ) та фокусу болю. 

Коріння травмафокусу
Поняття «травмафокус» та «фо-

кус болю», раніше Painspotting ство-
рив Томас Вебер, керівник інсти туту 
нейропсихотерапії, який впро довж 
багатьох років займався травмова-
ними людьми і деякий час співпра-
цював з David Grand, засновником 
BrainspottingTM. Д. Grand розвинувcя із 
колишнього тренера Sharipo з EMDR 
свій метод з EMDR. Таким чином трав-
мафокус поміж іншим розглядається як 
наступна розробка Focusing (Gendlin), 
Pranayama, актуального нейробіологіч-
ного дослідження болю (Egle, Melzack 
& Wall, Engel та інші), гіпнозосистема-
тичного підходу (Schmidt), Somatic 
Experiencing (Levine), Brainspotting 
(Grand, Schwarz, Weisz, Gibson), MBEP 
(Weisz), нейробіологічних досліджень 
(Porges, Schore, Damasio, Egle, Hirsch, 
Schiepeck, Hüther та інших).

Сфери застосування травмафокусу
Травмафокус потребують люди з мо-

нотравмами, які страждають на гострі 
травматичні порушення, зазвичай, за 

можуть повністю зникнути після того, 
якщо будуть опрацьованими психо-
соціальні причини больових спога-
дів. За допомогою травмафокусу ми 
знайшли ефективний доступ до під-
свідомої історії болю і таким чином 
активується тіло-мозок-регуляціяо, 
так що матриця болю (цикл болю у 
мозку) зникає і тіло перестає болі-
ти. Оскільки цей підхід є впродовж 
років таким багатообіцяючим, уже 
відбуваються довготривалі дослі-
дження, які проводять кваліфікова-
ні травмафокус-терапевти болю на 
базі психосоматичної клініки в Ні-
меччині. 

Комбінування травмафокусу з ін-
шими методами

Метою методу є повне позбав-
лення від блокуючого збудження в 
мозку і в тілі людини. Модель трав-
мафокусу добре поєднується з усіма 
визнаними психотерапевтичними 
методами, оскільки він використовує 
терапевтичний зв’язок і специфічно 
терапевтичний метод роботи. 

Кожна людина володіє певним 
психічним (внутрішнім) ресурсом, 
що дозволяє долати стресові впли-
ви різної інтенсивності. Очевидно, 
що задля задоволення своїх потреб 
людина спершу має використовува-
ти свій потенціал, який часто є мало 
актуалізованим, не доступним. Об-
меження можливості для реалізації 
актуальних потреб негативно відо-
бражається на життєдіяльності осо-

бистості, призводить до її депривації. 
Саме тому особливої актуальності 
набуває процес активізації внутріш-
ніх ресурсів особистості, особливо 
у ситуації порушення енергетичної 
рівноваги (Хомич, 2016). Активізація 
внутрішнього ресурсу особистості у 
ситуації емоційної депривації перед-
бачає вибір таких технологій, які б 
сприяли зміні ставлення до неспри-
ятливих обставин життєдіяльності, 

поглибленню саморозуміння та са-
моприйняття, а також збагаченню 
рефлексії міжособистісної комуніка-
ції.

 Важливим етапом може виступа-
ти спеціальна робота з почуттями та 
неадаптивними реакціями людини. 
Для цього особливо важливо сфор-
мувати взаємну довіру, використову-
ючи техніки розпитування, емпатій-
ного слухання, прийоми емоційного 

Войтенко О.В.,
ПХДПУ імені Григорія Сковороди 
м. Перяслав-Хмельницький, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВІЗАЦІЇ 
ВНУТРІШНЬОГО РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ
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людину зі стану повної безпораднос-
ті та безнадійності (Грись, 2017). На 
цьому етапі добре себе зарекомен-
дували аутогенні тренування, техніки 
спрямованої візуалізації, обговорен-
ня психологічних історій, посилання 
на власний досвід. Особливу довіру 
чи терапевтичний альянс викликає 
використання тілесно орієнтованих 
технологій у поєднанні з особистіс-
но-центрованими методами).

Багате емоційне спілкування – 
одна з важливих умов для підвищен-
ня стресостійкості та готовності осо-
бистості до боротьби зі стресовою 
ситуацією, яка нещадно депривує 
потреби у повноцінному існуванні. 
Людина наділена різноманітними 
емоціями, покликаними виконувати 
життєво важливу регулятивну функ-
цію, тому важливо озброїти людину 
техніками тілесного та емоційного 
розвантаження, спрямованими на 
вивільнення та актуалізацію глибин-
ного ресурсу. 

приєднання до клієнта шляхом від-
дзеркалювання, повторів, вираз-
них емоційних реакцій, безоцінного 
прийняття самої особистості як не-
повторної та такої, що потребує осо-
бливого ставлення (Роджерс, 2002). 
Психодраматичні вправи допомо-
жуть пацієнту вивільнити приховану 
біль і сльози, дозволяючи відкрито 
проявляти емоції і ставлення, пере-
живаючи давню ситуацію у реально-
му просторі. 

На етапі психологічної реабілі-
тації провідного значення набирає 
робота зі знаходження основних 
смислів існування та налаштування 
на прийняття важливих життєвих рі-
шень – пошуки сил для боротьби за 
життя, що включає постановку нових 
цілей, перспектив, відмову від існу-
вання, як такого, що не має сенсу. 
Вивільнення необхідних життєвих 
ресурсів для боротьби зі стресоген-
ними факторами можливе лише тоді, 
коли консультанту вдається вивести 

Волянська Ю.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД, 
ЯК СПОСІБ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
ДОПОМОГИ ЖІНКАМ З ПІСЛЯПОЛОГОВОЮ 
ДЕПРЕСІЄЮ

Пологи — вкрай потужний емо-
ційний і фізіологічний акт, що викли-
кає гормональний струс організму 
жінки та серйозну психологічну пе-
ребудову її особистості. За оцінками 
вчених з Оксфордського універси-
тету , до 85% породілей пережива-
ють післяпологовий стрес. Від «нор-
мального» післяпологового стресу 
депресія відрізняється насамперед 
інтенсивністю симптомів і їх трива-

лістю. У 2020 році, за прогнозами 
ВООЗ, депресії будуть займати друге 
місце після ішемічної хвороби серця, 
випередивши навіть онкозахворю-
вання. Ця недуга прогресує з рівнем 
розвитку суспільства. До суттєвих 
чинників ризику післяпологової де-
пресії належать: небажана вагітність 
або ускладнення під час виношуван-
ня дитини чи самих пологів (кесарів 
розтин, передчасні пологи), стресо-

вий фактор , пережитий під час ва-
гітності.

Післяпологова депресія (ППД) – 
це розлад настрою, який може роз-
виватися у жінок після пологів. Почут-
тя пригнічення, тривога, пригнічений 
настрій і виснаження - скарги жінок 
з післяпологовий депресією. Жінці 
важко виконувати щоденні обов›яз-
ки по догляду за новонародженою 
дитиною і отримувати задоволення 
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7. Зміни апетиту (підвищення або 

зниження) з відповідними змінами 
маси тіла.

Найважливішим завданням ліка-
ря під час терапії розладів післяполо-
гового періоду є збереження зв’язку 
між дитиною і матір’ю, адже депре-
сивний стан жінки є небезпечним як 
для неї самої, так і для дитини, і має 
тенденцію до хроніфікації. Діти, виго-
дувані депресивними матерями, сум-
ні, мляві, малоактивні, розвиваються 
дуже повільно. Відомо, що 40 % таких 
дітей мають афективні порушення 
різного характеру. Саме тому ліку-
вання післяпологової депресії є про-
філактикою соціально небезпечних 
вчинків породіль і одночасно запобі-
гає порушенням емоційного розвит-
ку дитини.

Серед методів лікування виділя-
ють:

• психотерапію (перевага надаєть-
ся психологічному консультуванню і 
когнітивно-біхевіоральній терапії);

• короткотермінове динамічне 
лікування;

• фармакотерапію (антидепре-
сивну і антипсихотичну).

Мета дослідження: Створення ло-
кальної програми медико-психоло-
гічного супроводу жінок в до пологів 
та післяпологовому періодах.

Матеріали та методи: В дослі-
дженні взяли участь 42 жінки, вікова 
группа 29-35 років, з них 23 жінки з 
першою вагітністю і 19 жінок, що бу-
дуть народжувати повторно.

Дослідження включало 2етапи:
1.Виявлення жінок, що входили в 

групу ризику виникнення післяполо-
гової депресії на ранньому етапі( при 
госпіталізації в стаціонар)

2.Виявлення змін в емоційній сфе-
рі жінки в післяпологовому періоді.

В дослідженні були використані 
методики:

1.Еденбурзька шкала післяполого-
вої депресії.

2.Оцінка стану тривожності, опи-
тувальник Спілбергера Ханіна.

3.Клінічний опитувальних для ви-
явлення і оцінки невротичного стану.

ти, відсутність задоволення подруж-
нім життям, розлучення). До того 
ж, неліковaна депресія несе в собі 
загрозу рецидивів розладу настрою 
і збільшує ймовірність виникнення бі-
полярного афективного розладу.

Діагностичні критерії депресив-
ного епізоду.

Загальні критерії:
1. Депресивний епізод має трива-

ти не менше двох тижнів.
2. Відсутність в анамнезі гіпома-

ніакальних чи маніакальних симп-
томів, що відповідають критеріям 
гіпоманіакального чи маніакального 
епізоду, біполярного афективного 
розладу.

3. Розвиток депресивного епізо-
ду не можна пов’язати зі вживанням 
психоактивних речовин.

4. Розвиток депресивного епізоду 
не можна пов’язати з будь-яким орга-
нічним психічним розладом.

Основні симптоми:
1. Депресивний настрій, не харак-

терний для даної особи, що триває 
більшу частину доби, майже кожен 
день, залежний від обставин, спосте-
рігається протягом не менше двох 
тижнів.

2. Втрата інтересу чи задоволення 
від діяльності, зазвичай приємної для 
цього індивіда.

3. Втрата сил чи підвищена втом-
люваність.

Додаткові симптоми:
1. Невпевненість у собі чи знижен-

ня самооцінки.
2. Необґрунтовані самозвинува-

чення чи надмірне недоречне почут-
тя провини.

3. Думки про смерть чи самогуб-
ство, що повторюються, або будь-які 
прояви суїцидальної поведінки.

4. Ознаки утрудненого мислення 
або концентрації уваги, такі як: нері-
шучість, схильність до сумнівів чи від-
повідні скарги.

5. Похмурі та песимістичні очіку-
вання щодо майбутнього.

6. Будь-які порушення сну.

від материнства.
Фактори ризику розвитку депре-

сивних розладів у післяпологовий 
період:

Екстернальний  тип факторів 
ризику: професійна нестабільність, 
погані стосунки у шлюбі, погані сто-
сунки з власною матір’ю, відсутність 
соціальної підтримки, негативні жит-
тєві події, раптові втрати, відсутність 
підтримки з боку батьків та близьких 
людей.

Інтернальний тип факторів ризи-
ку: амбівалентне ставлення до ва-
гітності, песимізм у допологовому 
періоді, незапланована вагітність, 
відсутність досвіду у контакті з діть-
ми, викидень чи аборт при попе-
редній вагітності, обсесивно-ком-
пульсивні риси характеру, підвищена 
тривожність, панічні реакції, спроби 
самогубства чи самоушкодження, 
сімейні психічні розлади, депресивні 
розлади в анамнезі чи в родині, від-
сутність шлюбу, вживання алкоголю 
чи психоактивних речовин.

Змішаний тип факторів ризику: 
низький освітній рівень, нестабільні 
стосунки у подружжі, вагітність, що 
виникла в період розриву стосунків, 
розлучення, народження мертвої 
дитини або народження «особливої» 
дитини під час попередньої вагітно-
сті, складності у формуванні батьків-
ських стосунків .

У більшості випадків післяполо-
гова депресія розглядається як фак-
тор, що негативно впливає на розви-
ток дитини і навіть позначається на 
її психічному стані в майбутньому. 
Дослідження виявили численні роз-
лади в дітей, матері яких страждали 
на післяпологову депресію. Жінкам з 
депресією здається, що вони не спро-
можні доглядати за дітьми, не відчу-
вають до дитини якихось почуттів, і 
це негативно позначається на стосун-
ках «мати –дитина».  При нелікованій 
депресії у матері спостерігається за-
тримка психомоторного розвитку у 
дитини у віці 15 міс. Несвоєчасна діа-
гностика депресії небезпечна своїми 
наслідками для сім’ї (сімейні конфлік-
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потрібна не завжди; 1% вважають, що 
вона зайва. 

За принципами мультидисци-
плінарного підходу, діагностичні та 
лікувальні заходи, будуть продук-
тивними у разі цілісного підходу до 
особистості, тому, що «психічне» та 
«соматичне» нероздільні поняття. 
Необхідність розробки психоосвт-
ніх   заходів із урахуванням впливу 
ряду чинників. Розробка медико-пси-
хологічної програми та супроводу 
лікарем-психологом на всіх етапах 
акушерсько-гінекологічної служби, 
допоможе надати в повній мірі допо-
могу жінці у складі мультидисциплі-
нарної команди у закладах охорони 
здоров’я України. 

також не була простежена. Серед-
ній рівень тривожності притаманний 
36%,а низький 64% породіль.

2. Рівень ситуативної тривожності 
у жінок які народжували з тривожним 
та депресивним типом ПКГД - висо-
кий рівень ситуативної тривожності 
виявлено – у 5% породіль, виявлено 
середній у 62% , низький і 33% . Серед-
ній рівень тривожності притаманний 
62%,а низький 38% породіль.

3. Рівні стану депресивності. У 
дослідженні породіллі мали нагоду 
висловитися про роль підтримки під 
час пологів. Думки опитуваних роз-
ділилися так: 92% погодилися з дум-
кою, що підтримка під час пологів не-
обхідна; 7% - вважають, що підтримка 

4.Опитувальник PHQ-9.
5.Методика диференційної діа-

гностики депресивних станів В.Зунга.
6. Тест відношення вагітної – ТВВ, 

автором методики являються І. В. 
Добряков (Ейдемиллер Е. Г., Добря-
ков І. В., Никольска І. М., 2003, с. 110)

Результати: 
В результаті дослідження було 

виявлено: 
1. Рівень ситуативної тривожності 

у жінок які народжували з адаптив-
ним типом ПКГД - високого рівня си-
туативної тривожності не виявлено 
– у 56% породіль виявлено середній, 
у 43% - низький і 7% - дуже низький 
рівень тривожності. Тривожність як 
риса особистості в високому ступені 

Гайдабрус А.В.
Харківський  національний університет  ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Зана Л.Ю. 
Харківський  національний медичний університет, м. Харків, Україна.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ І КОМФОРТ У НАДАННІ 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ГО «КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГІЧНА 
ДОПОМОГА, М. ХАРКІВ»)

Теза про важливість надання 
психологічної допомоги учасникам 
бойових дій не потребує доказів. 
Комплексний підхід у вирішення цьо-
го питання постає пріоритетним. ГО 
«Комплексна психологічна допомо-
га» – одна з перших у Харкові об’єд-
нала лікарів, психологів, волонтерів з 
досвідом взаємодії з військовослуж-
бовцями для надання кваліфікованої 
допомоги учасникам бойових дій. 

Під час роботи було обстежено 
31 учасник бойових дій у зоні АТО, 
які були демобілізовані. Група до-

слідження складалась з чоловіків. 
Середній вік – 42,8 роки, наймолод-
шому на момент обстеження випов-
нилось 26 років, найстаршому – 59 
роки. Переважна більшість респон-
дентів мали середню спеціальну осві-
ту (21 особа) та лише 3 особи мали 
вищу освіту. Переважна більшість 
демобілізованих безробітні (15 осіб), 
решта працювали за фахом або на 
низько кваліфікованих роботах (по 8 
людей відповідно). Майже половина 
демобілізованих перебували у шлю-
бі – 17 осіб, решта 14 осіб – розлучені 

або удівці. Зі всієї групи досліджува-
них 8 осіб не мали дітей, решта мали 
1 або 2 дитини. Половина досліджу-
ваних проживали у власній сім’ї (з 
дружиною, дітьми) – 16 осіб, решта 
жили окремо або з батьками. У пере-
важної більшості обстежуваних спад-
ковість не була обтяжена психічними 
захворюваннями (27 людей), у решти 
(4 особи) спостерігались у батьків/
родичів психічні захворювання. В 
середньому, респонденти служили 
близько 20,8 міс (мінімальний тер-
мін – 4 міс, максимальний – 140 міс), 
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зручний для себе час. Ще однією з 
переваг такого методу роботи є мож-
ливість вибору, який отримує клієнт 
після першої ж зустрічі з психологом: 
клієнт сам вирішує, чи продовжувати 
терапію, чи звертатися до психіатра 
або невропатолога, чи на якийсь час 
залишити все, як є. Як показує досвід, 
для людини (особливо учасника бойо-
вих дій) дуже важливо почувати себе 
вільною у виборі своїх дій. Неоднора-
зово клієнти ділилися думками щодо 
певної недовіри, страхів, скепсису, які 
супроводжують будь-яку згадку про 
державні медичні установи. Отже, 
основним завданням організації є на-
дання комплексної професійної меди-
ко-психологічної допомоги учасникам 
бойових дій у комфортних для них 
обставинах.

пресії та субклінічний рівень тривоги 
свідчить про високий ризик розвитку 
повноцінного психічного розладу (це 
стосується тих, у кого не діагностова-
но захворювання) та погіршує процес 
психологічної адаптації. Саме тому 
цілком доречною є організація меди-
ко-психологічної допомоги поряд із 
соціальною адаптацією.

З іншого боку, для дестигматиза-
ції надання допомоги важливо, щоб 
первинні консультації та психотерапе-
втичні сесії проводилися поза стінами 
лікарської установи, без необхідності 
перебування у чергах. Саме такий під-
хід втілила у життя ГО «Комплексна 
психологічна допомога». Адміністра-
тор організації з’язується з клієнтом, 
обговорює години прийму спеціаліс-
тів, і людина завжди може вибрати 

у тому числі перебували у зоні бойо-
вих дій близько 8 міс (8,4). Більшість 
військовослужбовців перебували на 
службі за мобілізацією (20 осіб), 1 осо-
ба перебувала на строковій службі.

Для оцінки психічного стану коли-
шніх військовослужбовців було про-
ведено тест PHQ – 9 для діагностики 
рівня депресії. Середній показник да-
ного тесту у вибраній категорії хворих 
складає 12,8 балів, що відповідає рівню 
помірної депресії. Під час діагностики 
рівня тривоги виявлено в середньому 
субклінічний рівень тривоги, середній 
бал у групі дослідження складав 9,9. 

Без сумніву, виділена категорія 
осіб має соціальні ризики дезадапта-
ції: відсутність власного житла, робо-
ти за фахом та відсутність повноцінної 
сім’ї. Поряд з цим, помірний рівень де-

Городнова Н.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

СТАН ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ  
ЯК ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ 
І ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Повноцінне визначення стану 
здоров’я населення України не об-
межується тільки біологічною та 
медичною сферами, потрібно вра-
ховувати ґендерні, психологічні, еко-
логічні, економічні та соціально-куль-
турні чинники, менталітет населення 
різних регіонів, звичаї, традиції, ро-
боту суспільних інституцій, тобто, все 
те, що зумовлює причини й особли-
вості стану здоров’я особистості. 

Погіршення стану здоров›я укра-
їнців притаманне майже всім віковим 
групам чоловіків та жінок. Серед до-
рослого населення найбільш пошире-
ні захворювання системи кровообігу 
(26,2%), органів дихання (18,6%), нер-
вової системи та органів чуття (10,6%) 
і органів травлення (9,6%).

За даними МОЗУ серцево-судинні 
захворювання у 2–3 рази вищі у жі-
нок, ніж у чоловіків. Жінки у 3,3 рази 
частіше, ніж чоловіки, хворіють на 
хвороби крові та кровотворних ор-
ганів; утричі — на хвороби сечоста-
тевої системи; майже вдвічі частіше 
— на хвороби ендокринної системи 
та порушення обміну речовин; у 1,8 
— на новоутворення. 

Серед чоловіків, завдяки злов-
живанню алкоголю, більш поширені 
захворювань печінки. Вони частіше 
жінок травмуються; отримують по-
ранення. Чоловіки значно рідше, ніж 
жінки, користуються профілактични-
ми медичними послугами. Їхнє неба-
жання та нехтування профілактикою 
створює бар’єри для ранньої діа-

гностики і лікування захворювань. 
У смертності від туберкульозу 

питома вага чоловіків становить май-
же 70,0 %, випадкових отруєнь алко-
голем – 82,0 %, самогубств – 90,0 %, 
вбивств – більше 78,0%. 

Натомість порівняльний аналіз 
смертності у ґендерному вимірі від 
нещасних випадків, отруєнь і травм 
серед чоловіків становить – 16,2%, а 
серед жінок — 4,0 %; від злоякісних 
новоутворень серед чоловіків — 
14,5% серед жінок — 10,9%; від хвороб 
органів дихання серед чоловіків — 
7,6%, серед жінок — 3,8%. 

Серед чоловіків найбільш пошире-
ні рак трахеї, бронхів, легень, шлунка, 
шкіри, передміхурової залози, лімфа-
тичної та кровотворної тканини і пря-
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в›язання проблем охорони здоров›я 
на національному, регіональному і 
галузевому рівнях. Необхідною пере-
думовою для досягнення оптималь-
ного стану здоров›я протягом усього 
життя є рівність чоловіків і жінок.

Проблему поліпшення охорони 
здоров›я жінок і чоловіків можна роз-
в›язати лише системно, спираючись 
на концепцію «життєвого циклу». 
Зміст її полягає у тому, що дбати про 
здоров›я особистості потрібно на 
всіх етапах її життя — від народжен-
ня, в дитинстві, юності, зрілості й до 
старості.

ві, що формують здоровий спосіб 
життя обох статей. Однакові мож-
ливості у користуванні послугами 
охорони здоров›я, що закріплені за-
конодавством України, на практиці 
чоловіками і жінками реалізуються 
по-різному. Відрізняються й наслід-
ки негативного впливу навколиш-
нього середовища на стан здоров›я 
жінок та чоловіків, особливо, коли 
йдеться про репродуктивне здо-
ров’я.

Усуненню наявних відмінностей 
значною мірою сприятиме диферен-
ційований ґендерний підхід до роз-

мої кишки. Серед жінок — рак молоч-
ної залози, шкіри, шлунка, тіла матки, 
шийки матки. Чоловіки хворіють на 
рак гортані у 32 рази, трахеї, бронх та 
легень — у 5-6 разів, шлунка — у 1,8 
разів частіше, ніж жінки.

Сьогодні в Україні активізувалися 
й інші так звані соціальні хвороби, 
зокрема, туберкульоз. Щороку ре-
єструється 20 — 23 тис. хворих на 
туберкульоз, з них 600 — 700 дітей 
віком до 14 років.

Отже, стан здоров›я чоловіків 
та жінок в Україні є неоднаковим. 
Відрізняються й причини та складо-
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НАБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРОФІЛАКТИКИ 
БОЙОВОГО СТРЕСУ, ЯК ЗАВДАННЯ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ ДОМЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО 
МЕДИКА

Сучасна система підготовки ліка-
рів передбачає обов’язкове опану-
вання навичкам надання домедичної 
підготовки, серед яких передбачено 
вивчення основ профілактика та на-
дання домедичної допомоги в бойо-
вих (секторі укриття та евакуації) та 
не бойових умовах.

Розлади поведінки, що можуть 
виникати у людей, що проходять вій-
ськову службу на території, де про-
водяться бойові дії, містять в собі по-
чатковий прояв розладів поведінки, 

— бойовий стрес, — бойову втому та 
посттравматичний стресовий розлад 
(ПТСР) і реактивні стани як різновид 
найважчих форм психіатричної пато-
логії, що виникає в бойових умовах. 
Враховуючи досвід та статистичні 
опитування, ми можемо бачити, що 
розлади поведінки складають від 10 
до 50% всіх санітарних втрат в сучас-
них збройних конфліктах [2].

За даними аналізу структури сані-
тарних втрат терапевтичного профі-
лю серед військовослужбовців в зоні 

АТО психічні та поведінкові розлади 
складають 4,9%. Серед цієї групи роз-
ладів 77,5% припадає на невротичні, 
пов’язані зі стресом та соматоформні 
розлади.

Зокрема, в перший день бойових 
дій відсоток психічної дезадаптації 
та психологічних стресових реакцій 
може сягати — 20%, невротичні роз-
лади — до 4%, реактивні психози — 
0,8% [1].

Бойовий стрес — це загальний 
термін, що охоплює реакції військо-
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майбутній медичний співробітник 
має усвідомлювати й оцінювати на-
слідки своїх дій з надання домедич-
ної допомоги постраждалим, постій-
но вдосконалюючи свій професійний 
рівень шляхом самоосвіти не лише 
по профільній спеціальності.

Список літератури:
1. Екстрена медична допомога 

військовослужбовцям на до госпі-
тальному етапі в умовах збройних 
конфліктів: Навчальний посібник. / 
Бадюк М.І., Ковида Д.В., Микита О.О., 
Козачок В.Ю., Середа І.К., Швець 
А.В.; За редакцією професора Бадю-
ка М.І. — К.: СПД Чалчинська Н.В., 
2018. — 204 с.

2. Медсанбат: Бойовий стрес[Е-
лектронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://www.medsanbat.info/
medsanbat-boyoviy-stres/

легку та важку. Зокрема, обсяг надан-
ня допомоги залежить від симптомів, 
тяжкості стану потерпілого та тактич-
ної ситуації на полі бою. Процес ві-
докремлення військовослужбовців з 
бойовою втомою від бійців, які дійсно 
мають психічні відхилення називаєть-
ся нейропсихіатричним сортуванням. 
В системі підготовки сучасного меди-
ка це повинно бути окремим навчаль-
ним питанням з обов’язковим форму-
ванням відповідних навичок.

Висновок. Набуття компетент-
ності в профілактиці бойового стре-
су при підготовці офіцерів запасу 
в галузі знань охорони здоров’я є 
важливою ланкою при оцінці рівня 
як психологічної, так і професійної 
готовності виконувати свої службові 
обов’язки спеціалістом під час виник-
нення військового конфлікту. Також, 

вослужбовця, що можуть виникнути 
в бойових умовах. Велика кількість 
бійців, у яких відбувається дебют 
симптоматики емоційних чи психоло-
гічних розладів, не обтяжені появою 
психічних проблем. Частіше всього 
вони намагаються побороти стресо-
вий стан, що виник під час проведен-
ня військових операцій.

Під час проведення практичних 
занять, студенти вивчають основи 
профілактики виникнення бойового 
стресу. Саме для цього аспекту курсу 
домедичнної підготовки є доцільним 
проведення фрагменту заняття (рі-
шення ситуаційної задачі) в ігровій 
формі.

Під час навчання студенти другого 
курсу отримують базові знання, які 
дозволяють визначити ознаки бойо-
вої втоми, розділяти бойову втому на 

Грязова С.Я. 
Центр саногенного мышления 

САНОГЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ В 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Автор рассматривает актуаль-
ность вопроса и современный ме-
тодологический подход к реструк-
туризации личности путем обучения 
саногенному мышлению, психологи-
чески грамотный метод восстанов-
ления рефлексии подрастающего 
поколения без применения насиль-
ственных методов со стороны пси-
холога и клиента к самому себе. 
Ключом к пониманию собственных 
реакций на все происходящее в жиз-
ни считается возможность распозна-
вать и своевременно угашать эмоции 
обиды, вины, стыда, страха и гнева.

Представители различных психо-
логических школ рассматривают раз-
нообразные методы работы с лично-
стными проблемами подрастающего 

поколения, которые сводятся к необ-
ходимости решения вопросов кон-
кретного человека. В силу личного 
жизненного опыта, не каждый клиент 
готов к откровенному разговору с 
психотерапевтом либо психологом. 
Люди не осознают, что негативные 
эмоции становятся источником мы-
шечного напряжения, бессонницы и 
прочих неприятных переживаний. К 
сожалению, даже дети утрачивают 
способность жить настоящим, мыс-
ленно пребывая в будущем или в 
прошлом. 

Обучение техникам саногенного 
мышления предоставляет возмож-
ность эмоционально-целостного са-
морегулирования и самоконтроля, 
верной идентификации своих пережи-

ваний и рефлексии. Учитывая то, что 
заложенные в Я-образе Я-реальное и 
Я-идеальное могут быть диаметраль-
но противоположными, а попытки 
подогнать первое под второе могут 
наносить колоссальный вред не толь-
ко психическому, но и физическому 
здоровью, важно научиться восприни-
мать себя таким, каков ты есть.

Реструктуризировав личность 
с помощью методик саногенного 
мышления, можно решить проблемы 
алкоголизма, наркомании, подро-
стковых суицидов и т.д. Человек бу-
дет четко осознавать, какие эмоции 
приводят к тому либо иному способу 
психологической защиты.

Основными эмоциями, создаю-
щими эмоциональные барьеры и 
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ся чем-либо сокровенным. Таким об-
разом, пройдя трехнедельный курс, 
человек имеет возможность рес-
труктуризации личности и на всю жи-
знь приобретает навык устранения 
неприятных переживаний. К сожале-
нию, в данный момент времени, про-
йти обучение можно только в Центре 
Саногенного Мышления Украина под 
руководством Донца Игоря Нико-
лаевича, который является первым 
носителем саногенного мышления в 
Украине.
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оно должно быть в данной ситуации. 
Опасность в том, что человек может 
поступать во вред себе и наносить ко-
лоссальный ущерб своему здоровью 
ради того, чтоб избежать рассогласо-
вания с характеристиками Я-концеп-
ции. Переживание экзистенциального 
стыда является причиной множества 
кожных заболеваний, с которыми не 
могут справиться дерматологи и ко-
торые обостряются в моменты опре-
деленных жизненных ситуаций. 

Страх является предвидением 
неприятных переживаний, а гнев воз-
никает в результате истощения пси-
хических структур.

Наиболее точно разобраться в 
себе и реструктуризировать лично-
сть с помощью обучения техникам 
саногенного мышления помогает 
психологическая школа профессора 
Ю.М. Орлова. Уникальность занятий 
заключается в том, что учащиеся 
занимаются самостоятельно, под 
контролем опытного специалиста и 
нет никакой необходимости делить-

приводящими к болезни, считаются: 
обида, вина, стыд, страх и гнев.

Гибкость ума и недостаточно 
большое количество негативных по-
дкреплений среди молодежи дают 
возможность быстрому научению 
саногенному мышлению по той при-
чине, что комплекс возмездия за на-
слаждения находится в зачаточной 
форме либо вовсе не сформирован. 
Для этого необходимо понимать 
структуру эмоций, механизмы их 
возникновения и угашения.

Обидой называют эмоцию возни-
кающую при несоответствии пове-
дения другого человека ожиданиям 
конкретного индивида. 

Вина возникает в результате того, 
что ум автоматически конструиру-
ет модель того, каким должно быть 
наше поведение и какими мы долж-
ны быть в данной ситуации, чтоб со-
ответствовать ожиданиям других. 

Чувство стыда проявляется когда 
реальное поведение не соответствует 
нашим представлениям о том, каким 

Гура А.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ 
ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ 
ПЕРЕСЕЛЕНИХ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Спілкування є невід›ємним аспек-
том існування людини, важливою 
передумовою формування її як соці-
альної істоти, взаємодії з різноманіт-
ними спільнотами, а також необхід-
ною умовою існування суспільства. 
У процесі спілкування відбувається 
інтелектуальна та емоційно-чуттєва 
взаємодія індивідів, досягається єд-
ність і злагодженість їх дій, що зумов-
лює формування спільних настроїв і 
поглядів, взаєморозуміння, згуртова-

ності й солідарності. Вони необхідні в 
колективній діяльності, оскільки ста-
новлять культурно-комунікативну ос-
нову соціального життя суспільства. 

Спілкування відіграє велику роль 
в становленні особистості людини, 
особливо в підлітковому віці. Це все 
пов’язується з віковими особливос-
тями підлітків для яких спілкування 
є провідною діяльністю та важли-
вою складовою їхнього життя. Саме 
в підлітковому віці дитина націлена 

на пошук нових, продуктивних форм 
спілкування - зі своїми однолітками, 
референтними групами, з тими, кого 
любить і поважає.

Багато досліджень було проведено 
на визначення значущості спілкування 
для підлітків, але процес спілкування під-
літків, що переселилися з окупованих те-
ориторій та вимушені вибудовувати нові 
соціальні зв’язки не досліджено.

У нашій роботі увага спрямована 
на теоретичний аналіз та емпіричне 
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Найбільшою виявилася частка підліт-
ків, яким емоції певною мірою усклад-
нюють взаємодію з ровесниками. Вони 
становлять 76% усіх досліджуваних. І 
це не дивно, адже для підлітків харак-
терною є висока емоційна лабільність 
(збудливість, імпульсивність, мінли-
вість настрою тощо), яка найчастіше 
проявляється саме в спілкуванні з од-
нолітками, оскільки воно займає цен-
тральне місце в житті кожного підлітка.

Емоційні бар’єри були виявлені за-
галом у 90% (18 особи із 20) досліджу-
ваних підлітків. Що ще раз доводить 
необхідність психологічної допомоги 
та психологічного супроводу піділтків 
у встановлені міжсосбистісних відно-
син у соціальній групі. Особливої ува-
ги потребують підлітки, які вимушено 
переселені з окупованих територій, 
яким потрібна психологічна допомога 
з урахуванням вікового, фізичного та 
психічного розвитку, а також стану фі-
зичного та психічного здоров’я. 

Отже, дані отримані за допомо-
гою даного дослідження можуть 
бути підставою для більш широко-
го розуміння особливостей спілку-
вання та міжособистісної взаємодії 
досліджуваних підлітків педагогами 
та батьками, що в свою чергу дозво-
лить їм ефективніше впливати на за-
гальний процес соціалізації підлітків, 
оптимізуючи їхні відносини з одноліт-
ками, оскільки саме в групі одноліт-
ків підлітки здобувають досвід соці-
альної взаємодії.

умов для позитивного соціального 
розвитку особистості та її соціалізації 
з боку педагогічного колективу і пси-
хологічної служби. Варто пам’ятати, 
що однією з умов успішної адаптації 
(соціалізації) є наявність у колективі 
позитивного соціально-психологіч-
ного клімату, адже соціалізація – не 
пасивне засвоєння «культурної про-
грами». У процесі соціалізації відбу-
вається перетворення соціального 
досвіду на власні установки, ціннісні 
орієнтації, соціальні навички. 

В нашому дослідження також ви-
вчали характер та види емоційних 
бар’єрів що виникають у підлітків в мі-
жособистісному спілкуванні з одноліт-
ками та дорослими. За результатами 
лише 4 % досліджуваних підлітків не 
мають емоційних проблем у міжособи-
стісному спілкуванні. Такі підлітки легко 
контролюють власні емоційні прояви 
у спілкуванні, що в цілому позитивно 
впливає на взаємодію з однолітками. 
Зокрема було помічено, що це підліт-
ки із високим комунікативним контро-
лем. Трохи більшою виявилася частка 
підлітків (20%), у яких є деякі емоційні 
проблеми у міжособистісному спілку-
ванні. Вони не справляють руйнуючий 
вплив на процеси міжособистісного 
спілкування підлітків, а скоріше пов’я-
зані з особистісними властивостями 
підлітків, такими, як підвищена три-
вожність, сором’язливість, скутість і 
які, в свою чергу, створюють певні пе-
решкоди на шляху встановлення емо-
ційних контактів в процесі спілкування. 

дослідження особливостей спілку-
вання, емоційних бар’єрів у спілкува-
ні підлітків, що переселилися з окупо-
ваних територій

Для реалізації завдань і результа-
тів дослідження використані мето-
дики: В.В. Бойко призначена для діа-
гностики рівня емоційних бар’єрів у 
міжособистісному спілкуванні та їх ви-
дів, та методика Т. Лірі, Г. Лефоржа та 
Р. Сазека, спрямована на дослідження 
уявлень суб’єкта про себе та ідеальне 
«Я», а також для вивчення взаємовід-
носин у малих групах. Методика «Ви-
значення особистісної адаптованості 
школярів» (А.В. Фурман) Самооціноч-
на методика «Карта сформованості 
загальнолюдських якостей»

Узагальнивши результати дослі-
дження та проаналізувавши рівень 
адаптованості підлітків, встановлено, 
що 14(43,75%) учнів мають адаптова-
ність, але ця адаптованість знаходить-
ся на низькому рівні. Неадаптованість 
мають 12(37,5%) учнів і 6(18,75%) учнів 
деазадаптовані. Такі результати зу-
мовлені тим, що в них недостатньо 
сформована готовність до самостій-
ного життя, зокрема, не вироблені 
деякі необхідні життєві навички прак-
тичного та матеріального порядку, іс-
нують суттєві труднощі в спілкуванні з 
оточуючими, спостерігається невмін-
ня протистояти асоціальним явищам, 
мають місце труднощі у побудові 
своєї сім’ї та особистому житті. Тому, 
учні потребують зовнішньої допомо-
ги, спеціальних соціально-педагогічих 

Жук А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ В ДОСЛІДЖЕННІ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

На всій діяльності людини лежить 
відбиток його особистості, і найбіль-
шою мірою її особливості проявля-

ються саме в творчості. Розглядаючи 
картини на виставці або в картинній 
галереї, ми бачимо не тільки твір мис-

тецтва, а й внутрішній світ його тво-
рця, намагаємося зрозуміти, що ж 
саме підштовхнуло автора до напи-
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моделлю простору, яка, окрім стану 
м’язів, фіксує відношення досліджу-
ваного до простору, тобто ту чи іншу 
тенденцію, що виникла. Простір, в 
свою чергу, пов’язаний з емоційним 
забарвленням переживань і тим чи 
іншим часом, періодом – теперішнім, 
майбутнім, минулим. Пов’язаний він 
також з діями та ідеально розумовим 
планом функціонування психіки.

При інтерпретації матеріалів 
тестового дослідження, поряд з вра-
хуванням загальних закономірностей 
психомоторних зв’язків і відношень 
до простору, використовуються тео-
ретичні положення вчення про оперу-
вання символами та символічними ге-
ометричними елементами і фігурами.

До таких методик належать: “Ма-
люнок неіснуючої тварини”, “Буди-
нок – Дерево – Людина”, “Малюнок 
сім’ї”, “Три дерева” і т. д. Статистич-
ній апробації чи стандартизації вони 
не підлягали. Результати аналізу по-
даються у вільній описовій формі. 
Дані, отримані з допомогою даних 
тестів, необхідно доповнювати дани-
ми інших методик. 

ний характер і виконує захисну функ-
цію, пом›якшуючи протиріччя між іс-
тинними (несвідомими) прагненнями 
людини і соціальними нормами, оцін-
ками, свідомими переконаннями.

Мета проективних методик від-
носно замаскована, це зменшує мож-
ливість досліджуваного давати такі 
відповіді, які дозволяють зробити 
бажане про себе враження. Але саме 
проективні методики, до яких нале-
жить і аналіз малюнків, дають змогу 
виявити особистісні риси, несвідомі 
особистісні конфлікти, установки, по-
тяги і потреби. Всі ці показники є до-
сить результативними і показовими 
при діагностиці психічного здоров’я. 

Методики базуються на теорії 
психомоторних зв’язків. Для реє-
страції актуального стану психіки 
використовуються результати дослі-
дження моторики, особливо, дані 
моторики домінантної руки, які фік-
суються у вигляді графічного сліду 
руху, тобто малюнка.

Тенденція руху завжди певним 
чином спрямована в простір. При 
виконанні малюнка аркуш паперу є 

сання того чи іншого полотна.
Малюнок є не чим іншим, як ві-

дображенням думок, почуттів, сві-
товідчуття і характеру людини, він 
служить засобом проникнення в ду-
ховний простір людини.

На основі таких спостережень 
були розроблені ряд методик до-
слідження особистості, які входять 
в групу проективних методик: ана-
ліз продуктів творчості людини (в 
основному малюнків), імпресивні, 
засновані на перевазі у виборі од-
них стимулів іншим як найбільш ба-
жаних (вибір кольору, фігури і т.д.), 
вивчення експресії (аналіз почерку, 
особливостей спілкування), адитивні 
(методики доповнення), де потрібно 
продовжити розповідь, пропозиція і 
т.п. («Незавершені речення», асоціа-
тивний тест Юнга). 

В основі дії даних методик лежить 
механізм проекції. Цей механізм був 
вперше виявлений З. Фрейдом і описа-
ний як процес приписування своїх по-
чуттів, бажань, що є неприйнятними 
для людини, об›єкту, що знаходиться 
зовні. Проекція носить неусвідомле-

Калінчук А.Б.
Українська асоціація психосоматики репродуктивної  
перинатальної психології  «Житомирське вище професійне училище-інтернат» 
Житомирської обласної ради

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Щаслива мама − щаслива дитина. 
Щаслива вагітна -здорова дитина.

Чи задумувалась колись бать-
ки під час вагітності, що під серцем 

мами знаходиться уже особлива 
дитина. Ні, кожен думає, що з нами 
цього статися не може, що все добре 
буде. Обстеження пройдені, мама 
і тато веде здоровий спосіб життя. 

Статися такого практично не мож-
ливо та ось лікар повідомляє: «Ваше 
дитя особливе». Тисячі думок, міль-
йони варіантів і одне питання чому, 
як далі бути, що робити?
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но-психологічна адаптація» (К. Ро-
джерса – Р. Даймонда) виявлено:

- респондентів, які мають високий 
рівень соціально-психологічної адап-
тації − 34 %;

- середній рівень − 42 %; 
- низькі показники − 24 %.
Результати діагностики за мето-

дикою Г. Айзенка «Самооцінка пси-
хічних станів» показали:

- агресивність спостерігається у 
15% респондентів;

- фрустрація − 23 %;
- ригідність − 28%;
- тривожність − 34%.
Тобто можемо стверджувати, що 

значна частина респондентів мають 
певні труднощі у прояві власних пси-
хічних станів

Успішна адаптація проходить у 
дітей, які виховувалися в повній сім 
і, мають легкі форми нозології, се-
редня у учнів з неповних сімей і дітей 
сиріт, мають середню форму нозоло-
гії. Низька у дітей з важкою формою 
нозології і у дітей ЗПР. 

Успішна адаптація, надає значні 
можливості розкрити свій потенціал 
в умовах навчання в училищі, і крім 
того, отримати потенційні можливо-
сті для майбутньої соціальної реалі-
зації.

Неуспішна адаптація дозволяє 
учню адекватно орієнтуватися в си-
туації, але не надає можливості само-
стійно самореалізуватися.

За період роботи в закладі дослі-
дження показали, що існують кон-
кретні проблеми в процесі адаптації 
першокурсників:

• мотиваційні проблеми;
• проблеми раціонального по-

рядку;
• проблеми, пов’язані з поведін-

ковими проявами.
Комплексне застосування різно-

манітних діагностичних, корекційних 
та профілактичних методів має по-
двійний ефект, тобто ефективність 
взаємопов›язаних реабілітаційних 
впливів значно перевищує ефектив-
ність тих самих впливів у разі їх окре-
мого застосування.

ти соціально-психологічна служба. 
Основний напрямок роботи якої є 
супровід (психологічний, медичний 
і соціальний) і комплексна реабіліта-
ція учнів у навчальному закладі. 

Супровід проходить в 3 етапи:
– вивчення і корекція психое-

моційного стану учня на протязі на-
вчального процесу; 

– комплексна корекція (психоло-
гічна, медична, фізична);

– аналіз та оцінка результатів 
комплексної реабілітації.

Матеріали та методи дослідження:
Досвід роботи соціально-психо-

логічної служби показав, що на почат-
ку навчання учні, які виявили бажання 
навчатися та отримати спеціальність, 
не завжди спроможні засвоювати 
навчальну програму в силу об›єк-
тивних причин, пов›язаних зі станом 
здоров’я та емоційною лабільністю. 
Зрозуміло, що без створення спеці-
альної системи роботи, спрямованої 
на супровід навчального процесу 
таких учнів, подолати неуспішність 
неможливо. Головною першочерго-
вою задачею комплексної реабілі-
тації є адаптація до нового соціума, 
навчально-виховного процесу.

З метою емпіричного вивчен-
ня чинників соціально-психологіч-
ної адаптації за 2017-2018 н.р. взяли 
участь 130 учнів першого курсу. Пси-
хологічною службою було зроблено 
психодіагностичне дослідження. Вік 
учнів був 14-20 років (середній вік 16,2 
±2,2) 

Різниця соціального статусу нозо-
логічних захворювань, і інтелектуаль-
ний рівень різний.

Соціальний статус:
20% − з повних сімей;
56% − з неповних сімей;
14% − сиріт або дітей позбавлених 

батьківського піклування;
Нозологія учнів:
12% − хворих га ДЦП;
75% − хворих внутрішніх захворю-

вань;
13% − ЗПР.
За результатами проведення ді-

агностики за методикою «Соціаль-

Гадаю, що коли шлюб страждає 
хронічним браком любові, то діти 
вже народжуються інвалідами. Не 
бажання чути партнера породжує 
– глухоту, ухилення від вирішення 
внутрішнього конфлікту – сліпоту. 
Відсутність підтримки під час вагіт-
ності – церебральний параліч. Сльози 
та негатив – цукровий діабет. І тоді 
саме головне сприйняти цей факт і 
продовжувати жити повноцінно. Ди-
тина росте дорослішає і тоді повстає 
гостро питання інклюзії.

Актуальність дослідження. У су-
часному суспільстві проблема соці-
ально-психологічного супроводу осіб 
з особливими освітніми потребами, 
виступає однією з важливих тем сьо-
годення.

Минулого року був прийнятий За-
кон України «Про освіту», для нашої 
держави він є новаторським і відкри-
ває широке і невідоме поле впрова-
дження інклюзії у системі освіти. Але 
в Україні вже існують заклади де на-
вчаються діти з особливими потреба-
ми. Одним з небагатьох навчальних 
закладів України є Комунальна соці-
ально-реабілітаційна установа «Вище 
професійне училище-інтернат» Жи-
томирської обласної ради. Заклад 
функціонує вже 49 років і за цей пе-
ріод було випущено близько 17000 
робітничих спеціалістів. Професійна 
(професійно-технічна) освіта здобу-
вається на основі базової або повної 
загальної середньої освіти. Здобуття 
професійної (професійно-технічної) 
освіти на основі базової середньої 
освіти здійснюється з одночасним 
здобуттям профільної середньої осві-
ти та отриманням відповідного доку-
мента про повну загальну середню 
освіту. Також здійснюється підготов-
ку фахівців за окремими професіями 
без забезпечення здобуття повної за-
гальної середньої освіти.

Можливість отримати робітничу 
професію мають можливість діти з 
різною нозологією, але тільки з до-
зволу медичної комісії.

Мета дослідження: В 2010 році 
на базі закладу почала функціонува-
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Ми можемо констатувати, що 
учні покращили свої показники за всі-
ма критеріями (p≤0,04). Насамперед 
це стосується показника рівня агре-
сивності, який з високого рівня (15 
балів) знизився до низького рівня (7 
балів); показника рівня тривожності, 
який з дуже високого рівня (34 балів) 
знизився до середнього, припусти-
мого рівня (19 балів); показника рів-
ня фрустрації, який з високого рівня 
(23балів) знизився до середнього, 
допустимого рівня (11 балів). 

Висновки
Враховуючі актуальність пробле-

ми інклюзії, ми прийшли до висновку:
1. Переглядаючи законодавчу 

базу і зміни у освітньому світі, інклю-
зія − зміна на краще майбутнє.

2. Основним принципом роботи 
з особливими дітьми в навчальному 
просторі є адаптування і соціалізація.

3. Швидке прогресивне адапту-
вання і соціалізація можлива тільки 
комплексному підході.

4. Корекція і реабілітація особли-
вих дітей можлива при спільному 
супроводі учня, психолог є партне-
ром лікаря, які несуть спільну місію 
– фізичне та психологічне благопо-
луччя;психолог є партнером реабілі-
толога,несуть спільне завдання пси-
хо-фізична реабілітація.

Основні принципи психологічної 
реабілітації:

• принцип раннього втручання
• принцип безперервності
• принцип комплексного підходу
• принцип послідовності або на-

ступності
Другий рівень – фізична і медич-

на реабілітація, яка здійснюються на 
індивідуальній основі. На цьому рівні 
вирішуються проблеми та задоволь-
няються особливі потреби учнів.

Так, встановлено, що після 3 міся-
ців комплексної реабілітації. Психо-
логічної корекції (тренінги,корекція 
арт-засобами,тілесними робота в інди-
відуальному напрямку і груповому).

Проводячи повторну діагности-
ку за методикою «Соціально-психо-
логічна адаптація» (К. Роджерса – 
Р. Даймонда) встановлено, що:

- 41 % респондентів мають високий 
рівень соціально-психологічної адаптації;

- 50 % середній рівень;
- 9 % низькі.
Результати діагностики за мето-

дикою Г. Айзенка «Самооцінка пси-
хічних станів» змінили показники:

- агресивність спостерігається - 7% 
у респондентів;

- фрустрація - 11 %;
- ригідність - 18%;
- тривожність - 19% . 

Психолого-реабілітаційною служ-
бою було визначено основні напрям-
ки навчально-виховного процесу, які 
спрямовані на забезпечення здатності:

• пізнати самого себе;
• турбуватися про себе;
• орієнтуватися в предметному 

світі;
• визначитися, знайти себе в на-

вколишньому світі.
У цих напрямках зосереджено 

наші цілі роботи, які базуються на 
практичному досвіді роботи з учнями 
з особливими потребами.

Навчально-виховний процес про-
водиться в умовах конкретних ситу-
ацій і спрямовується на формування 
у підлітків життєво необхідних умінь, 
навичок і, в цілому, стереотипної по-
ведінки, що є компенсаторним меха-
нізмом для наших учнів. Всі заходи 
базуються на розвитку особистості в 
цілому.

З вище сказаного, можна виділи-
ти основні рівні реабілітаційного пе-
ріоду, які проходять наші учні під час 
навчання в училищі:

Перший рівень - психологічна ре-
абілітація, під час якої реалізуються 
потреби дитини: адаптація учня до 
нового середовища, навчання в учи-
лищі, потреба в дружбі, любові, са-
мопізнання і саморозвиток.

Клос Л.Є.
Національний університет «Львівська політехніка»

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: 
ЗДОРОВ’Є ЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Збереження здоров’я населення 
як стратегічного ресурсу і показника 
обороноздатності країни, її конкурен-
тоздатності на міжнародному рівні на-

лежить до нагальних потреб України 
і водночас є глобальною проблемою 
сучасності. За даними Національно-
го інституту стратегічних досліджень 

України (2015 р.) і Центрального розві-
дувального управління США (2016 р.), 
стан здоров’я українського населення 
незадовільний: загальні коефіцієнти 
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Мета здоров’єзбережувальної 

діяльності полягає у збереженні й 
зміцненні здоров’я індивідів, груп, 
громад як засобу їх розвитку і покра-
щення їхнього добробуту. Завдання 
здоров’єзбережувальної діяльності: 
1) усунення і зменшення впливу соці-
альних детермінант здоров’я; 2) по-
долання нерівностей щодо здоров’я 
(усунення бар’єрів досягнення ресур-
сів здоров’я); 3) розвиток індивідуаль-
ного потенціалу особистості для здо-
ров’я; 4) розвиток ресурсів здоров’я в 
громаді.

Суб’єкти здоров’єзбережуваль-
ної діяльності: соціальні працівники, 
волонтери, самі клієнти. Об’єктом 
здоров’єзбережувальної діяльності 
є соціальні проблеми у зв’язку з осо-
бливостями здоров’я людей різного 
віку, статі, національної, релігійної, 
культурної приналежності та політич-
них поглядів і соціального статусу, що 
опинилися в складних життєвих об-
ставинах і самостійно не здатні їх по-
долати: діти і дорослі, люди похилого 
віку, жінки і чоловіки, сім’ї, групи, гро-
мади, малозабезпечені, багатодітні 
та неповні сім’ї, бездомні, безробітні, 
особи з інвалідністю, залежні від ПАР, 
ВІЛ-інфіковані, невиліковно хворі, 
жертви насильства, військовослуж-
бовці і їхні сім’ї, іммігранти і їхні сім’ї, 

економічних, політичних, культурних, 
соціальних, фізичних бар’єрів. Вторин-
ні ролі соціального працівника у здо-
ров’єзбережувальній діяльності (мі-
кро- і мезорівень практики) пов’язані 
з функціональними змінами (робота з 
індивідом, сім’єю, групою), спрямовані 
на розвиток здоров’я клієнтів шляхом 
виявлення їх прихованого потенціалу 
(внутрішніх ресурсів) і збагачення дос-
віду навчанням здоров’я [2, с.15-16]. 
Здоров’єзбережувальна діяльність у 
соціальній роботі характеризується 
«двофокусністю» – втручанням одно-
часно для змін структурного (середо-
вище) і функціонального (особистість) 
характеру [3].

Сфера здоров’я як основне міс-
це роботи соціальних працівників 
США визнана у таких ділянках: за-
клади охорони здоров’я, клінічна 
соціальна робота, соціальна робота 
в громадському здоров’ї, ментальне 
здоров’я, послуги тривалого догля-
ду, паліативна-хоспісна допомога, 
допомога наприкінці життя, догляд у 
дитячих лікарнях, соціальна робота з 
дітьми та підлітками зі встановлени-
ми діагнозами, сфери онкології, тран-
сплантології, нефрології, ендокри-
нології, соціальна робота з надання 
послуг догляду за здоров’ям вдома 
тощо [ 4; 5; 6; 8].

– смертності (14,46 ‰ – 2-ге місце у 
світі після Лесото), народжуваності 
(10,82 ‰ – 182 місце), зростання насе-
лення (-0,6 % – 228 місце); за 25 років 
незалежності чисельність населення 
скоротилася на 9 млн. осіб; «над-
смертність» чоловіків і архаїчна струк-
тура смертності населення, пов’язана 
з усуваними причинами, – українські 
«феномени». В складних умовах зов-
нішньої військової агресії і зумовле-
них нею внутрішніх труднощів питан-
ня збереження здоров’я населення, 
зокрема психічного здоров’я, якості 
життя і добробуту громадян особли-
во загострилися. 

Соціальні працівники як агенти 
змін швидко реагують на суспільні не-
гаразди, сприяють розвитку індивідів, 
сімей, громад, досягненню соціальної 
справедливості, покращенню здо-
ров’я і добробуту людей. Виконання 
професійних обов’язків фахівцями 
соціальної роботи у зв’язку зі збере-
женням здоров’я можливе завдяки 
реалізації здоров’єзбережувальної 
діяльності [2, с.1]. Концептуальні заса-
ди здоров’єзбережувальної діяльно-
сті соціального працівника в умовах 
глобалізації пов’язані з розв’язанням 
проблем здоров’я на основі міжгалу-
зевої і міждисциплінарної співпраці 
фахівців. Це офіційно визнано ООН 
і ВООЗ; Комісія з вивчення соціаль-
них детермінант здоров’я (КСДЗ) при 
Європейському бюро ВООЗ вважає 
досягнення рівності в питаннях здо-
ров’я населення найважливішими і 
основоположними у здоров’єзбере-
жувальній діяльності як соціальних 
працівників, так і фахівців інших спе-
ціальностей і галузей [7].

Глобалізація проблеми здоров’я 
впливає на формування ринку послуг і 
соціальні працівники як фахівці сфери 
здоров’я виконують первинні та вто-
ринні ролі в процесі обслуговування. 
Первинні ролі (макро- і мезорівень 
практики) спрямовані на структурні пе-
ретворення (соціальна політика) і змі-
ни середовища (робота в громаді) для 
забезпечення рівного доступу клієнтів 
до ресурсів здоров’я шляхом усунення 
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психічне  

соціальне 
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духовне 
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робота 

Детермінанти здоров’я: соціальні та несоціальні
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макрорівень

мезорівень 

шляхом усунення економічних, політичних, культурних, соціальних, фізичних 
бар’єрів. Вторинні ролі соціального працівника у здоров’єзбережувальній 
діяльності (мікро- і мезорівень практики) пов’язані з функціональними змінами 
(робота з індивідом, сім’єю, групою), спрямовані на розвиток здоров’я клієнтів 
шляхом виявлення їх прихованого потенціалу (внутрішніх ресурсів) і збагачення 
досвіду навчанням здоров’я [2, с.15-16]. Здоров’єзбережувальна діяльність у 
соціальній роботі характеризується «двофокусністю» – втручанням одночасно для 
змін структурного (середовище) і функціонального (особистість) характеру [3]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Здоров’єзбережувальна діяльність у соціальній роботі як інструмент 
подолання соціальних детермінант (нерівностей) щодо здоров'я клієнта на всіх 
рівнях практики [3, c. 14] 

 
Сфера здоров’я як основне місце роботи соціальних працівників США 

визнана у таких ділянках: заклади охорони здоров’я, клінічна соціальна робота, 
соціальна робота в громадському здоров’ї, ментальне здоров’я, послуги тривалого 
догляду, паліативна-хоспісна допомога, допомога наприкінці життя, догляд у 
дитячих лікарнях, соціальна робота з дітьми та підлітками зі встановленими 
діагнозами, сфери онкології, трансплантології, нефрології, ендокринології, 
соціальна робота з надання послуг догляду за здоров’ям вдома тощо [ 4; 5; 6; 8]. 

Мета здоров’єзбережувальної діяльності полягає у збереженні й зміцненні 
здоров’я індивідів, груп, громад як засобу їх розвитку і покращення їхнього 
добробуту. Завдання здоров’єзбережувальної діяльності: 1) усунення і зменшення 
впливу соціальних детермінант здоров’я; 2) подолання нерівностей щодо здоров’я 

Рис. 1. Здоров’єзбережувальна діяльність у соціальній роботі як інструмент подолання со-
ціальних детермінант (нерівностей) щодо здоров›я клієнта на всіх рівнях практики [3, c. 14]
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альних; внутрішніх ресурсів клієнта, у 
тому числі сім’ї; професійних ресурсів 
соціального працівника та інших фахів-
ців; ресурсів громади [1; 2, с. 26].
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ті, хто постраждали від військових 
конфліктів, стихійного лиха та інші.

Здоров’єзбережувальна діяльність 
реалізується безпосередньо в закла-
дах охорони здоров’я і за їх межами. 
Це передбачає виконання соціаль-
ним працівником ролей: посередник, 
адвокат, брокер соціальних послуг, 
оцінювач, проектувальник послуг у 
громаді, учитель, вихователь, дослід-
ник, консультант, експерт, оцінювач 
програм; укладач ґрантових проектів; 
адміністратор програм різного рів-
ня, фандрейзер; менеджер, керівник 
проекту, брокер соціальних послуг, 
творець соціальної політики; пропа-
гандист здоров’я, помічник клієнта, 
психотерапевт, керівник випадку, член 
команди; організатор, координатор, 
фасилітатор міждисциплінарної групи 
фахівців. Основні функції соціального 
працівника на всіх рівнях практики у 
сфері здоров’я передбачають: діагнос-
тичну, прогностичну, організаційну, ко-
мунікативну, профілактичну, посеред-
ницьку, правозахисну, просвітницьку 
(санітарно-гігієнічну), аналітико-оціню-
вальну, корекційну, охоронно-захисну, 
допомоги і підтримки, педагогічну, ме-
тодичну, інформаційно-пропагандист-
ську, технологічну, дослідницьку. 

Така діяльність ґрунтується на від-
повідних цінностях і принципах соці-
альної роботи у сфері здоров’я; перед-
бачає залучення ресурсів – людських, 
технологічних, інформаційних, матері-

(усунення бар’єрів досягнення ресурсів здоров’я); 3) розвиток індивідуального 
потенціалу особистості для здоров’я; 4) розвиток ресурсів здоров’я в громаді. 

Суб’єкти здоров’єзбережувальної діяльності: соціальні працівники, 
волонтери, самі клієнти. Об’єктом здоров’єзбережувальної діяльності є соціальні 
проблеми у зв’язку з особливостями здоров’я людей різного віку, статі, 
національної, релігійної, культурної приналежності та політичних поглядів і 
соціального статусу, що опинилися в складних життєвих обставинах і самостійно 
не здатні їх подолати: діти і дорослі, люди похилого віку, жінки і чоловіки, сім’ї, 
групи, громади, малозабезпечені, багатодітні та неповні сім’ї, бездомні, 
безробітні, особи з інвалідністю, залежні від ПАР, ВІЛ-інфіковані, невиліковно 
хворі, жертви насильства, військовослужбовці і їхні сім’ї, іммігранти і їхні сім’ї, 
ті, хто постраждали від військових конфліктів, стихійного лиха та інші. 
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Здоров’єзбережувальна діяльність реалізується безпосередньо в закладах 

охорони здоров’я і за їх межами. Це передбачає виконання соціальним працівником 
ролей: посередник, адвокат, брокер соціальних послуг, оцінювач, проектувальник 
послуг у громаді, учитель, вихователь, дослідник, консультант, експерт, оцінювач 
програм; укладач ґрантових проектів; адміністратор програм різного рівня, 
фандрейзер; менеджер, керівник проекту, брокер соціальних послуг, творець 
соціальної політики; пропагандист здоров’я, помічник клієнта, психотерапевт, 
керівник випадку, член команди; організатор, координатор, фасилітатор 
міждисциплінарної групи фахівців. Основні функції соціального працівника на всіх 
рівнях практики у сфері здоров’я передбачають: діагностичну, прогностичну, 
організаційну, комунікативну, профілактичну, посередницьку, правозахисну, 
просвітницьку (санітарно-гігієнічну), аналітико-оцінювальну, корекційну, охоронно-

Місця практики здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника 
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соотношение между показателями 
меняются за счет относительного сни-
жения самочувствия и активности по 
сравнению с настроением. Получен-
ные данные могут свидетельствовать 
о том, что за период пребывания в 
клиническом санатории у женщин на-
блюдается положительная динамика 
по показателям активности, само-
чувствия, настроения. 

2. После прохождения курса ме-
дико-психологической реабилита-
ции женщины более оптимистично 
смотрят в будущее, чувствуют забо-
ту и внимание. У большинства жен-
щин приходит понимание того, что 
она не одна и с проблемой можно 
справиться, используя личные ресур-
сы − результаты проективной мето-
дики ДЧ.

3. На третьем этапе реабилита-
ционного периода меняется цве-
товое восприятие у женщин с ги-
некологическими проблемами в 
послеоперационный период. Они 
чаще выбирают яркие цвета: зе-
леный, фиолетовый, оранжевый.

4. По результатам самооценоч-
ной анкеты, скрининг диагностики 
можем предположить, что эмоцио-
нальный фон у женщин, которые при-
нимали участие в групповых занятиях 
с психологом, проходили психотера-
певтические сеансы ароматерапии и 
хромотерапии стабилизировался.

тывается план сотрудничества клиен-
та с психологом.

Второй этап – групповые занятия 
с психологом. Обычно назначается 
10 сеансов. Сеансы хромотерапии и 
аромотерапии чередуются, прово-
дятся через день.

Третий этап – индивидуальное 
консультирование у психолога, пов-
торная диагностика психоэмоцио-
нального состояния перед выпиской.

На первом и третьем этапе пси-
холог предлагает пройти скрининг 
диагностику, используя методику 
функционального состояния САН (са-
мочувствие, активность, настроение) 
и проективную методику ДЧ «Дерево 
с человечками». Методика ДЧ спо-
собна уловить настроение человека 
не только по выбору позы человечка 
на рисунке, но и по цвету, который 
предпочитает женщина в данный 
момент. Также эта методика сочета-
ется с сеансами хромотерапии, что 
позволяет утвердиться психологу в 
предпочтительности цветовой гам-
мы клиента для оказания более каче-
ственной психологической помощи.

Выводы:
1. При анализе функционального 

состояния женщин в послеопера-
ционный п    ериод учитывались не 
только значения отдельных показа-
телей методики САН, но и их соотно-
шение. По мере нарастания усталости 

Актуальность темы определена 
тем, что часто операция оказывает 
тяжелое психоэмоциональное воз-
действие на женщину: неприятие 
себя, заниженная самооценка. В не-
которых случаях формируется страх 
за свою жизнь и невозможность 
иметь детей, тревожность, плакси-
вость, безразличие к себе; чувство, 
что жизнь закончена. Именно по-
этому в реабилитационный период 
женщина требует наибольшего вни-
мания и поддержки не только со сто-
роны родных, но и психологов.

Целью нашей работы было изу-
чение функциональных состояний и 
психологических особенностей жен-
щин в реабилитационный период. 

В период с января по апрель 2018 
г. медико-психологическую реаби-
литацию в клиническом санатории 
«Березовские минеральные воды» 
прошли более 50 женщин, перенес-
ших гинекологические операции, но 
только 27 из них (возрастом от 25 лет 
и старше 50) приняли решение сот-
рудничать с психологом. 

В клиническом санатории меди-
ко-психологическая реабилитация 
рассчитана на 24 дня и проходит в 
три этапа:

Первый этап – посещение врача 
терапевта, индивидуальное консуль-
тирование у психолога, скрининг 
диагностика. В этот период выраба-

Ковалева И.Б.
клинический санаторий «Березовские минеральные воды», г. Харьков, Украина
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клієнту обрати з набору у відкриту ті 
зображення, які, на його погляд, мо-
жуть висвітлювати кредо його жит-
тя. Клієнт озвучує тексти, що обрав 
та аргументує навіщо йому такі кре-
до, що вони означають у його житті, 
коли вони з’явилися та яку функцію 
виконують. Клієнт рефлексує щодо 
проведеної роботи, своїх почутті, які 
виникали під час роботи.
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ваних явищ, забезпечити глибоке та 
індивідуалізоване їх розуміння. Саме 
гуманістичність арт-терапевтичного 
психокорекційного впливу забезпе-
чує екологію процесу та виводить 
його на рівень стимулювання само-
корекції, самовідновлення, самороз-
витку особистості [1].

Третій маркер «Інструментарій». 
Вітчизняні теоретики та практики пси-
хологічної галузі стверджують, що на 
арену сучасного арт-терапевтично-
го психологічного інструментарію 
вийшли метафоричні асоціативні 
зображення, або як їх ще називають 
метафоричні асоціативні карти й 
зарекомендували себе як надійний 
засіб психологічного супроводу клі-
єнтів. 

Четвертий маркер «Техніки». 
Пропонуємо авторські техніки, що 
стануть у нагоді при формуванні пси-
хокорекційних програм мета яких є 
психокорекція емоційної нестабіль-
ності особистості (використовують-
ся метафоричні зображення «Інсай-
тик») [3].

Техніка «Мої ресурси». Техніка ви-
користовується у тих випадках, коли 
клієнту важко знайти особистісні 
ресурси. Психолог пропонує клієнту 
обрати з набору у відкриту ті зобра-
ження, які, на його погляд, можуть 
висвітлювати ресурси, яких йому 
бракувало. Клієнт рефлексує щодо 
проведеної роботи, своїх почутті, які 
виникали під час роботи.

Техніка «Моє кредо життя». Тех-
ніка для дослідження життєвого сце-
нарію клієнта. Психолог пропонує 

Запропонований абстракт висвіт-
лює основні маркери авторського 
погляду на процес психокорекції 
емоційної нестабільності особисто-
сті та пропонує декілька практичних 
орієнтирів для фахівців психологічної 
галузі, що здійснюють психологічний 
супровід клієнтів з вище окресленою 
проблематико. 

Перший маркер «Актуальність». 
Тенденції розвитку психологічної 
практики в Україні свідчать про актив-
ність у напрямку пошуку інноваційних 
інструментів, що будуть ефективно 
та екологічно забезпечувати процес 
психологічного супроводу особисто-
сті клієнта, зокрема, психокорекції 
емоційної нестабільності у дітей і 
дорослих. Аналіз сучасних іннова-
ційних технологій психологічного су-
проводу особистості, зокрема, пси-
хокорекції та психоконсультування, 
засвідчує, що одним з ефективних та 
екологічних методів психоконсульта-
тивного й психокорекційного впливу 
є арт-терапія [2].

Другий маркер «Методологія». У 
процесі психокорекції проявів емо-
ційної нестабільності особистості, 
гуманістична спрямованість феноме-
на арт-терапії проявляється в надан-
ні клієнту практично необмежених 
можливостей для самовираження і 
самореалізації в продуктах творчос-
ті, для самоствердження і пізнання 
власного “Я”. У поєднанні з іншими 
якісними методами саме арт-тера-
певтична взаємодія дозволяє мак-
симально повно і дбайливо уявити 
феноменологічну картину досліджу-
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них цілей і завдань діяльності. Особа 
як суб‘єкт творить себе. Період нав-
чання у вищій медичній школі відіграє 
особливу роль у процесі професійно-
го розвитку особистості лікаря, саме 
тому, на наше глибоке переконання, 
питання особистісного самоздійснен-
ня фахівця, зокрема лікаря, з точки 
зору, його майбутньої професійної 
діяльності має постійно знаходитись 
у центрі уваги науковців. З цією ме-
тою навчально-виховний процес не-
перервної підготовки майбутнього 
лікаря має передбачати не лише про-
фесійний, а й особистісний розвиток 
фахівця, як на етапі додипломної, так 
і на етапі післядипломної підготовки.

Професійне становлення особи-
стості лікаря відбувається не лише 
під час навчання у вищому медично-
му навчальному закладі. Важливим 
є процес саморегуляції як форми ак-
тивності, що допомагає самостійно 
визначати шляхи професіогенезу, а 
з іншого боку, важливу роль відігра-
ють якості особистості, які розвива-
ються та постійно самовдосконалю-
ються у процесі здобуття нею освіти 
та у подальшій трудовій діяльності. 
Професійне самоздійснення майбут-
нього лікаря є поетапним моментом 
індивідуально-особистісного розвит-
ку фахівця. 

Здійснений у попередніх наших 
дослідженнях аналіз концепцій та 
моделей професійно-особистісного 
розвитку та становлення фахівців на 
етапі фахової підготовки, дозволив 
визначити та окреслити кілька етапів 
професіогенезу особистості лікаря 
від етапу професійної психологіч-
ної готовності та адаптації до етапу 

стати основою підготовки особисто-
сті до самостійної, конкурентоспро-
можної професійної діяльності.

Процес освіти закономірно пе-
редбачає самореалізацію особисто-
сті, зокрема компетентнісний підхід 
до професійної підготовки у закладах 
вищої медичної освіти сприяє активі-
зації цілого комплексу психологічних 
механізмів самоздійснення майбут-
нього фахівця. Компетенції як інте-
гративні характеристики можливо-
стей суб‘єкта здійснювати діяльність 
у тій чи іншій сфері у своїй кількості та 
за якісними показниками утворюють 
компетентності. Компетентності від-
повідають стандарту спеціальності 
та спеціалізації, є адекватними функ-
ціоналу фахівця в цілому. Наявність 
сформованої професійної компе-
тентності лікаря свідчить про ціннісну 
детермінацію його професійної са-
морегуляції, що сприяє ефективності 
застосування ним компетентнісного 
функціоналу при вирішенні прак-
тичних фахових проблем і завдань. 
Водночас психологічна компетент-
ність передбачає єдність загальних 
психологічних знань зі знаннями про 
власну особистість, про іншого та со-
ціальну ситуацію, що виражається як 
в об‘єктивних (знання, вміння), так і 
в особистісних (професійна позиція, 
психологічні властивості) характе-
ристиках професії лікаря.

Становлення і розвиток особисто-
сті відбувається протягом усього жит-
тя людини. З точки зору суб‘єктного 
підходу, особистість характеризує 
певний спосіб самоорганізації, само-
регуляції, також здібностей по відно-
шенню до об‘єктивних та суб‘єктив-

Метою реформування освіти є за-
безпечення доступу до високоякісної 
освіти, а відтак, стратегічною вимо-
гою є підготовка компетентних фа-
хівців, що надасть змогу конкурувати 
з європейськими фахівцями. На сьо-
годні суспільство все більше потре-
бує представників медичної галузі, 
мотивованих, зацікавлених резуль-
татами власної діяльності, відкритих 
новому досвіду, які мають багатий 
внутрішній потенціал особистісних 
якостей і властивостей, готових до 
самоосвіти та самореалізації. 

Ми переконані, що новий век-
тор навчання у вищому медичному 
навчальному закладі повинен бути 
спрямований не лише на оволодіння 
фаховими знаннями, вміннями та на-
вичками, що, безумовно, складає під-
ґрунтя у професійній компетентності 
лікаря, а й формування мотиваційної 
та ціннісної сфер особистості, станов-
лення її як професіонала, що володіє 
широким спектром необхідних фахо-
вих, особистісних, комунікативних та 
соціальних компетенцій. Це, у свою 
чергу, передбачає посилення психо-
логічної компоненти навчального про-
стору. Саме такий підхід допоможе 
зробити підготовку спеціаліста дійсно 
особистісно-орієнтованою, оскіль-
ки активізує процеси саморегуляції, 
самопізнання та самоздійснення, 
оптимізує діяльність та виділяє саме 
компетентність фахівця як основний 
ціннісний мотив навчання з метою 
професійного самоздійснення ліка-
ря. Відтак, формування психологічної 
компетентності майбутнього фахівця 
покликане змінити сутність процесу 
оволодіння професійними знаннями і 
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особистості лікаря і покладена в ос-
нову особистісного та професійного 
розвитку та самореалізації фахівця. 
Звідси зрозуміло, що вивчення про-
блеми саморегуляції професійного 
роз витку фахівця неможливе поза 
контекстом його особистісного ста-
новлення.

Критерієм успішності профе-
сійної діяльності лікаря можна вва-
жати безперервний особистісний 
саморозвиток. Компетентність са-
морозвитку як вища форма розвит-
ку особистості визначається нами 
як одна з ключових компетенцій 
особистості фахівця, яка є складо-
вою професійного самоздійснення 

професійної майстерності, джере-
лом якої виступають не лише особи-
сті якості лікаря, а і його професійні 
компетенції. І довів важливість по-
стійного особистісного та професій-
ного саморозвитку лікаря в умовах 
професійної підготовки як запоруку 
професіоналізму майбутньої фахової 
діяльності.

Лантух І.В.
Харківський національний університет
Імені В.Н. Каразіна 

РОЗГЛЯД ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Сучасний світ висуває перед 
людиною нові виклики щодо сві-
тоглядно-ціннісного формування її 
особистісної та соціальної сутності. 
Надшвидка динамічність знаково-ін-
формаційної цивілізації змушує лю-
дину включати в структуру власної 
феноменологічності такий елемент, 
як підприємливість, без якого не-
можливим є набуття соціокультурної 
суб’єктності в надскладному інфор-
маційному світі [2].

Епоха глобалізації сформували 
загальну ціннісну платформу євро-
пейського світу – демократія, толе-
рантність, миролюбство, екологічна 
безпека, права людини, солідарність 
тощо, – яка цілком, очевидно, може 
слугувати аксіологією підготовки під-
приємців. Враховуючи глобальні тен-
денції універсалізації демократичних 
цінностей та демократично-гуманіс-
тичного стилю мислення, актуальною 
сьогодні є необхідність обґрунтуван-
ня потреби та вивчення суперечно-
стей демократичного облаштування 

способу життя людини, зокрема в 
трансформаційних суспільствах. Осо-
бливо гостро в перехідних суспіль-
ствах постає проблема адекватного 
сприйняття демократичних ціннос-
тей, а також уникнення розчарування 
в них через нестабільність суспільних 
структур в перехідний період [1]

Нечіткі якісні характеристики, не-
визначеність значної частини суб’єктів 
підприємницької діяльності в етичних 
засадах господарювання зумовлені, з 
одного боку, відсутністю цілеспрямо-
ваної діяльності держави в напрямку 
всебічного сприяння розвиткові й 
підтримки цієї сфери суспільної ді-
яльності, відсутністю громадського 
руху за моральний бізнес, а з другого 
– низьким рівнем професіоналізму, 
відсутністю ринкового мислення, усві-
домлення підприємцями соціально-
го призначення бізнесу та володіння 
етичними моделями поведінки і мо-
рального вибору. Подолання цих не-
гативних явищ та тенденцій, враху-
вання обов’язковості забезпечення 

«соціального блага», утворення в соці-
умі атмосфери ділового партнерства 
та співробітництва, реалізовуючи тим 
самими концепти «миротворчості» як 
запоруки виходу з кризисного стану 
розвитку українського суспільства [3], 
вимагає від суб’єктів підприємницької 
діяльності високого рівня особистіс-
ної надійності, 

Тобто особистісна надійність 
суб’єктів підприємницької діяльності 
це інтегральне психологічне утворення 
представлене сукупністю компонентів 
особистісних структур, які забезпе-
чують стабільність особистісно-функ-
ціонально-діяльнісних показників 
суб’єкту у процесі трансформації соці-
окультурного простору та характери-
зує здатність людини до прогнозованої 
поведінки, пов’язаної з реалізацією 
соціальних відносин відповідно до су-
спільних норм та ідеалів, а також із 
власним відповідальним вибором. 
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СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО НА АДРЕСУ ДІТЕЙ: 
НАСЛІДКИ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Проблема сімейного насильства 
щодо дітей є актуальною, про що 
свідчить прийняття нового закону 
України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», який набув 
чинності 7 січня 2018 р. До домашньо-
го насильства вже відноситься як фі-
зичне, так і сексуальне, психологічне 
і економічне насильство. У службах 
підтримки постраждалих значна роль 
відводиться психологам та психоте-
рапевтам. Крім того, першими помі-
тити ознаки того, що дитина піддаєть-
ся домашньому насильству, можуть 
вихователі, вчителі та шкільні психо-
логи, якщо будуть звертати увагу на 
відповідні прояви психічного статусу і 
поведінки дитини. 

На сьогоднішній день опублікова-
но дуже багато наукової літератури 
(україномовної, російськомовної, 
англомовної тощо) щодо психічних 
наслідків сімейного насильства у ді-
тей і розібратися в ній доволі склад-
но – здається майже будь-які аспекти 
психіки та поведінки дитини можуть 
бути порушені. Тому ми поставили 
за мету окреслити певну логіку цих 
порушень, яка, на нашу думку, допо-
може фахівцю краще орієнтуватися у 
проблемі та планувати діагностичну і 
психокорекційну роботу. 

Внаслідок пережитого насиль-

ства у дитини виникає спектр біо-
логічних, емоційних та когнітивних 
аномалій, що виражається в безлічі 
психологічних, соматичних і пове-
дінкових проблем: від труднощів у 
навчанні до агресії проти себе та ін-
ших. Якщо травматизація виникає в 
присутності підтримуючого, але без-
порадного доглядача дитини (напри-
клад, пасивної матері), дитина багато 
в чому наслідує таку поведінку: чим 
більш дезорганізований доглядач, 
тим більш дезорганізованою буде 
дитина (Browne, Finkelhor, 1986). 
Симптоми ПТСР у хронічно травмо-
ваних дітей зазвичай не виражені, їх, 
як правило, затушовують інші когні-
тивні, афективні, соціальні та фізичні 
проблеми (Streeck-Fischer, van der 
Kolk, 2000). Відсутність здатності до 
емоційної саморегуляції є ймовірно, 
найбільш вражаючою особливістю 
цих хронічно травмованих дітей (van 
der Kolk, Fisler, 1994). Це відбивається 
у браку стабільного, передбачувано-
го відчуття власного Я, у слабкому 
відчутті відокремленості та порушен-
ні образу тіла; низькій здатності до 
контролю афектів та імпульсів, вклю-
чаючи агресію проти себе та інших 
людей; непевності щодо надійності 
та передбачуваності інших, що веде 
до недовіри, підозрілості, і проблем 

з інтимністю. Вони мають виразні змі-
ни у станах свідомості, з амнезією, гі-
пермнезією, дисоціацією, деперсона-
лізацією і дереалізацією, флешбекі та 
кошмарні сни про певні події, шкільні 
проблеми, труднощі орієнтації у часі 
та просторі, страждають від сенсо-
моторних аномалій. Багато симпто-
мів сімейної травматизації є неспе-
цифічними відносно виду насилля. 
Проте сексуалізація поведінки дити-
ни свідчить про пережите сексуальне 
насилля, а здригання, страх неочіку-
ваних та різких рухів – про фізичне.

Більшість симптомів хронічної 
домашньої травматизації розвива-
ються у дитини за двома шляхами 
– інтерналізації (спрямовуються на 
внутрішній світ) або екстерналізації 
(спрямовуються на зовнішній світ). 
Концептуальний розподіл дитячих 
психічних порушень на інтерналіза-
цію та екстерналізацію, який був роз-
роблений Ахенбахом (1966), має дов-
гу і плідну історію в межах дитячої/
підліткової психології та психіатрії. 
Як було обґрунтовано Ахенбахом 
(1991), внутрішні симптоми пере-
творюються на проблеми уникання, 
соматичні скарги (в тому числі, пору-
шення сну, харчові розлади, болі) та 
тривогу / депресію, а зовнішні симп-
томи проявляються у делінквентній 
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ним (щоб вижити внизу ієрархії, не 
дратувати більш сильних особин), 
або бути агресивним, антисоціаль-
ним та імпульсивним (щоб отримати 
хоч якісь ресурси в умовах конкурен-
ції та дефіциту найбільш необхідно-
го) (Bjorklund, Sellers, 2011). 

вання. А саме, якщо дитина в перші 
роки життя зустрічає недружнє, не-
безпечне середовище, в неї актуалі-
зується прогноз, що воно таким буде 
і надалі, тому для виживання в таких 
умовах треба бути якомога більш 
пригніченим, обережним та неактив-

та агресивній поведінці, СДУГ. Такі 
зміни поведінки та психічного стану 
дітей не є випадковими. З точки зору 
еволюційної психології екстерналізо-
вана та інтерналізована поведінка є 
двома стратегіями адаптації людини 
до очікуваних негативних умов існу-

Любіна Л.А.
Буковинський державний медичний університет

РАННЯ ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМАТИЗАЦІЯ: 
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ

«Суспільство вчить нас боротись 
з переживаннями, ховати їх, «бути 
сильними», «не здаватись перед 
обличчям труднощів» … Нас вчать 
«тримати обличчя», не показувати, 
що нам боляче, не дозволяти собі 
слабкість, хоча, психологічна трав-
ма переживається не легше, а навіть 
набагато важче фізичної» зауважує 
психолог Пітер Левін у своїй праці 
«Зцілення від травми». Саме так у 
людини формується «звичний каркас 
з психологічних конструктів та уста-
новок», який містить неадаптивні або 
деструктивні механізми переживан-
ня стресових подій життя. Особливо-
го значення в цьому контексті мають 
події раннього дитинства, коли дити-
на позбавлена можливості екологіч-
ного проживання сильних почуттів 
під опікою дорослого –відбувається 
рання психологічна травматизація. 

Рання психологічна травма (за І. 
Млодик) – це певні травматичні фак-
тори, які мали великий вплив на лю-
дину в період дитинства. Подія або 
черга епізодів, що змінюють психоло-
гічну структуру дитини, визначають 
те, як буде далі будуватися її доросле 
життя, навіть якщо сама травма вже 
давно забута і похована під великою 

кількістю нових, зовсім не пов’язаних 
з нею подій.

Здійснений теоретичний аналіз 
проблеми ранньої психологічної 
травматизації особистості (А. Бек, 
А. Венгер, Ю.Володина, О. Дорозце-
ва,  А. Елліс, Л. Ліндеман, Н. Матяш, І. 
Млодик, О. Моховіков, М. Падун, С. 
Ройз, Г. Сельє, Н. Тарабріна, Т. Тита-
ренко, Н. Толстих, М. Уайт, Є. Фещен-
ко, О. Черепанова, Р. Янофф-Буль-
ман та ін.) дозволяє стверджувати, 
що психологічна травма дитини має 
свої закони (І. Млодик), наслідки якої 
виявляються в різних сферах жит-
тєдіяльності дитини: на емоційному 
– страх, фобії (страх спати на само-
ті, страх розставання з дорослими, 
емоційна нестійкість, підвищення 
недовіри та підозрілості, тривож-
ність, депресія); на когнітивному 
рівні – погіршується концентрація 
та переключення уваги, порушення 
пам’яті (з’являється «дисоціативна 
фуга» – нездатність згадати минуле), 
затримка психічного розвитку; на по-
ведінковому рівні – впертість, агре-
сивність, ворожість, конфліктність, 
регресія, дезадаптація у спілкуванні 
та поведінці. Важкість протистояння 
психологічній травмі пояснюється 

багатьма факторами, оскільки вона 
порушує весь процес психологічного 
розвитку дитини та спричинює зміни 
у всіх сферах її життя. Більшість до-
слідників (І. Млодик, А. Прихожан, С. 
Ройз, Н. Толстих та ін.) зазначають, 
що травматичний досвід, отрима-
ний в дитинстві формує специфічне 
ставлення дитини до себе, порушує 
її самосприйняття, культивує почуття 
непотрібності, відторгненості, непов-
ноцінності тощо. 

Психотерапевтична робота в 
ситуації ранньої травматизації про-
водиться не лише з дитиною, але й, 
по можливості, з сім’єю. Головним 
завданням якої є трансформація не-
гативного досвіду в позитивний. На 
перших етапах такої роботи важли-
вим є встановлення психологічного 
контакту з дитиною, формування по-
чуття довіри, прийняття та безпеки. 
Серед психотерапевтичних технік, 
які використовуються в процесі пси-
хотерапевтичної взаємодії з дітьми 
найбільш ефективними є недирек-
тивні методи: ресурсні та релакса-
ційні техніки, різноманітні арт-тера-
певтичні техніки, піскова терапія, які 
дозволяють організувати для дитини 
безпечний простір та можливість 
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вати, що вона може бути активним 
учасником в житті інших людей та су-
спільства, що допомагає сформувати 
у неї впевненість у собі та позитивну 
самооцінку. 

наслідками психотравмуючої ситуації 
та вивільнити сильні складні почуття, 
що дозволяє їй пережити та інтегру-
вати травматичний досвід, позбави-
тись від внутрішнього хвилювання та 
напруги. Дитина починає усвідомлю-

«проживати» ситуацію на символіч-
ному рівні. 

В процесі такої роботи (в процесі 
гри, малювання, складанні казок, ро-
боти з піском тощо) для дитини ство-
рюється можливість «працювати» з 

Мальцев О.В.
 НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество»

МЕТОДИКА «СОЛО» - МЕТОДИКА 
СУДЬБОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Судьбоанализ как терапия – такая 
интеграционная форма психотера-
пии, которая позволяет освободить 
человека от зависимости от неизбеж-
ности судьбы душевнобольного ин-
дивида, посредством освобождения 
от его родового наследия (унаследо-
ванное от предков и приобретённое 
прошлое); инфантильно-зафикси-
рованной натуры инстинктов, де-
лающего больным, в том числе, его 
социальное и ментальное окруже-
ние. Это освобождение возможно 
только посредством аналитического 
самоопределения и построения «Я», 
поскольку непосредственно «Я» в 
одиночку преодолевает противопо-
ложности множественности параме-
тров неволи и свободы и обеспечива-
ет человеку свободу выбора. [5]

Согласно диалектике психичес-
кого, все пары противоположностей 
«неволи и свободы» могут быть опи-
саны следующими явлениями:

ПРИРОДА и ДУХ, ЖИВОТНОЕ и ЧЕ-
ЛОВЕК, БЕЗЗАКОНИЕ и ЗАКОН (эти-
ка), БЕССТЫДСТВО и МОРАЛЬ, ЖЕЛА-
НИЕ ВСЁ ХОТЕТЬ и ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЖЕРТВОВАТЬ, ВСЕМ БЫТЬ и НИЧЕМ 
БЫТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ (УПОРСТВО-
ВАНИЕ и САМОИЗМЕНЕНИЕ) и СА-
МОЦЕПЛЯНИЕ И ОТДЕЛЕНИЕ СЕБЯ 
(ОТРЫВ). Преодоление всех этих 
противоположностей, которые кро-

ются в каждом человеке – это и есть 
задача «Я» как pontifex oppositorum 
– глобального, все-объединяющего 
«Я». [2]

На заре человечества категории 
«психика» и «судьба» были некими 
мифическими созданиями; для пер-
вобытных народов они остаются 
такими и сегодня. Эти «мифические 
субстанции» считались особыми су-
ществами, которые ничего другого 
не требуют  для собственного суще-
ствования, кроме понимания «в себе 
и через себя». Они всегда выступали 
суверенными силами. Некогда Мойра 
считалась богиней судьбы, которая 
каждому человеку выделяла умение, 
хорошее и злое. Однако, Мойра озна-
чала также богиню беды и смерти.

В те мифические времена психи-
ка и судьба несли в себе особенную 
вечную субстанцию, которая была 
частью божественной природы. Она 
постепенно превращалась в резуль-
тате анализа в «софии» (теософия, 
философия) и «логии» (мифология, 
психология, ананкология) – по сути, в 
научные инстанции. Таким образом, 
в свете истории науки и рационали-
зации «психика» и «судьба» стали 
реальными объектами для исследо-
вания научными анализами (психоа-
нализ, анализ существования, анализ 
судьбы и т.д.). [4]

Путь от психоанализа к анали-
зу судьбы был намечен Зигмундом 
Фрейдом за два года до его смерти. В 
работе «конечный и бесконечный ана-
лиз» (1937) Фрейд описывал катамне-
стический взгляд на успехи и неудачи 
психоанализа и отмечал: «Нет сомне-
ний, что травматическая этиология 
анализа предоставляет специалисту 
ряд благоприятных условий. Однако 
только комплексный анализ покажет, 
как человек может мастерски заме-
нить недостаточное решение более 
раннего времени и преодолеть силу 
последствий благодаря укреплению 
его «Я» с помощью правильного под-
хода к реализации. Только при нали-
чии такого аналитического подхода 
можно говорить об окончательной, 
завершённой терапии». [1]

Психоанализ ввёл, как известно, 
принцип желания и принцип реально-
сти как два ключевых мотива глубин-
но-психологического рассмотрения. 
Оба принимаются также в судьбоа-
нализе. Однако в свете параметров 
управления судьбой и требования 
реализации первосвященной функ-
ции «Я», судьбопсихология рассма-
тривает необходимость обязатель-
ного рассмотрения следующих двух 
руководящих принципов глубинной 
психологии: принцип свободы и прин‑
цип гуманизации. Соответственно, 
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рый выбирает человек, как осознан-
но, так и бессознательно, обладая 
методиками и программами трени-
ровки, превращает самого человека 
в определённый «продукт» - эффек-
тивный или неэффективный персо-
наж; данная логическая модель по-
зволяет комплексно выстраивать 
план и порядок судьбоаналитиче-
ской терапии.

Соответственно, методика 
«Соло» позволяет терапевтическими 
методами: 1. Получить объективное 
представление о том, как комплекс-
но выглядит перспектива человека 
(профессиональный план, личност-
но-психологический, характерологи-
ческий, пр.); 2. Выявить тактические 
и стратегические картины будущего 
человека; 3. Выявить неэффективные 
авторитеты (неосознанные родовые 
фигуры и приобретённые фигуры), 
которые не позволяют человеку 
реализовывать задуманные цели и 
задачи; 4. Проявить (сделать осоз-
нанными) программы тренировки 
этих авторитетов и перестать от них 
зависеть; 5. В итоге, перестать быть 
следствием навязанной судьбы чу-
жих авторитетов и научиться само-
стоятельно выбирать эффективные; 
6. Выработать практический план 
действий осознанного воплощения 
свободной судьбы как комплекса 
перспектив. [6]

Согласно доктрине школы судь-
бопсихологии, таковой методический 
и инструментальный подход позволя-
ет не только сориентировать челове-
ка в профессиональном или целевом 
плане, но и разрешить главную задачу 
судьбоаналитической терапии – ру-
котворно, посредством практики и 
тренировки, создать то самое силь-
ное «Я», которое объединяет все про-
тивоположности «неволи и судьбы» 
и их множественного проявления и 
куёт свою судьбу самостоятельно.

Список использованной литера-
туры:

1. Szondi L. Freiheit und Zwang im 
Schicksal des Einzelnen. – Hans Huber. 
1995 – 96s.

Так как же существуют вместе 
«психика и судьба»? Ответ по Сон-
ди звучит так: «…психическое – это 
процесс «самому-становиться-сво-
бодным», а судьба показывает оста-
новки (станции) наследных форм су-
ществования на пути освобождения 
психического.

Можно всё описать одной мета-
форой: психика - это поезд, который 
едет из тёмного туннеля неизбежно-
го-вегетативного в сторону конечной 
станции «свобода». Судьба показыва-
ет остановки наследных форм суще-
ствования, которые психика (на пути 
к свободе) должна пройти, и так же 
те, на которых она сейчас стоит. И 
так как психике необходимо пройти 
многие остановки существования, 
пока она достигнет своей свободы. 
В таком случае, нам, как терапев-
там, необходимо уметь направлять 
человека на пути его принятия мно-
жественных формы судьбы психиче-
ского» [4]. 

Согласно принципам и параме-
трам судьбоаналитической терапии, 
заложенными Липотом Сонди, в НИИ 
«Международное Судьбоаналитиче-
ское сообщество» под руководством 
PhD О.В.Мальцева была разработа-
на методика «Соло», разрешающая 
задачи освобождения человека от 
зависимостей навязанной (бессозна-
тельной) судьбы.

Как известно, инструментом ис-
следования содержания наследия 
человека (его родового бессозна-
тельного), картины текущего поло-
жения вещей и перспектив выступа-
ет специализированный инструмент 
– тест Сонди. Согласно методологии 
судьбоанализа, передний план теста 
Сонди показывает тактический пер-
спективный вектор развития челове-
ка; задний план – проявляет стратеги-
ческую линию судьбы человека.

Логическая модель методики 
«Соло» выглядит следующим об-
разом: это триада «авторитет → 
программа тренировки → продукт 
воспитания (эффективный\неэффек-
тивный)». Именно авторитет, кото-

опираясь в комплексе на 4 основных 
принципа, судьбоанализ ставит к ме-
тодическому плану терапии и его ре-
ализации следующие 4 вопроса [4]:

Во-первых, будет ли выбранное 
терапевтическое действие эконо-
мичным? Приносит ли оно, в действи-
тельности, больше желания, нежели 
отвращения? (Соблюдение «принци‑
па желания» по Фрейду).

Во-вторых, реально ли выбран-
ное действие, т.е. сможет ли тера-
певтируемый это действие осуще-
ствить? (Соблюдение «принципа 
реальности» по Фрейду).

В-третьих, является ли вы-
бранное действие последствием 
свободного выбора или выступает 
последствием бессознательного при-
нуждения? (Соблюдение судьбопси-
хологического «принципа свободы»).

В-четвертых, Выбранное дей-
ствие человечно или бесчеловечно? 
(Соблюдение судьбопсихологиче-
ского «принципа гуманизации»).

Специалист по глубинной психо-
логии, который пренебрегает хотя 
бы одним из этих вопросов или 
принципов в аналитической деятель-
ности, согласно Л.Сонди, никогда 
объективно не оценит текущую ком-
плексную картину «прошлого-насто-
ящего-будущего» человека и не смо-
жет реализовать терапию с учётом 
требований интегрированной психи-
ки, с целью построения глобального 
механизма управления судьбы тера-
певтируемого. [4] 

Принцип становления свобод-
ным в духовном и душевном плане в 
истории психотерапии практически 
не рассматривался (вплоть до сер.20 
века). Кроме судьбоаналитического 
направления глубинной психологии, 
не существует ни одного направле-
ния, которые ставили бы первооче-
рёдной целью – обретение «свободы 
души и освобождение человека, ко-
торый стремится, в первую очередь, 
разрушить все тормозяшие его и вы-
тесняющие его «быть и иметь» сило-
вые векторы и сбросить их, как око-
вы противоречий». [3]
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Мартиненко П.А.
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ТРАНСГЕНЕРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЕТНІЧНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ПОХІДНА ВИНИКНЕННЯ 
НОРМ МОРАЛІ У ОСОБИСТОСТІ

Сучасний етап культурно-істо-
ричного розвитку України харак-
теризується системною кризою. 
Особливо глибокі кризові явища спо-
стерігаються у соціальному і політич-
ному житті країни, що спричиняє 
вплив на широкі громади. Причини 
кризи виходять за межі нашого до-
слідження, темою нашого досліджен-
ня стане виявлення взаємозв’язку 
між рівнем моралі та трансгенерацій-
ними механізмами етнічної ідентич-
ності у особистості.

 В епоху Незалежності Україна 
увійшла як цілісна монокультурна і 
малоетнічна країна, що пройшла ви-
пробування лихоліттям громадянсь-
кої війни, голоду і війни Вітчизняної. 
Тим не менш деструктивні тенденції 
розпаду Радянського Союзу з почат-
ку 90-х років минулого століття по-
ширились на загальний моральний 
рівень нації, встановлені соціальні 
норми та правила, етичні принципи. 
Все це відбувалось на тлі широко-
масштабного проникнення у культу-
ру цінностей кримінальної субкуль-
тури, вироблення толерантності до 
аморальної поведінки, зниження 
чутливості до несправедливості. На-
ція втратила цілісність і набула ознак 
«мозаїчного суспільства». Апофео-
зом такого стану речей став прихід 
до влади «донецких», які «порожняк 

не гонять», на чолі із Президентом 
Януковичем, а наслідком військовий 
конфлікт на сході нашої країни і «тим-
часово» окуповані території. У зв’язку 
із сказаним перед вітчизняними до-
слідниками у галузі психології постає 
завдання пошуку дієвих методів ко-
рекції етнокультурного і морального 
рівня особистості і нації в цілому. 

 Все більша кількість вчених по-
годжується з думкою про те, що на 
етнічну ідентифікацію особистості 
справляє негативний вплив «етно-
культурна мозаїчність суспільства», 
неоднорідність його ментальності. 
(Тишков, 1993) Етнокультурна мозаїч-
ність суспільства разом із «етнічною 
маргінальністю особистості» (Су-
харьов, 2008) можуть зумовлювати 
такі особистісні вади, як неконтро-
льована агресивність та викривлення 
моральних цінностей (Мей, 2001).

 Інші дослідники виявили зв›язок 
між сформованою етнічною ідентич-
ністю і моральними якостями особи-
стості, сприйняттям норм права (С.Д. 
Дерябо; 2002, В. Хесле; 1994 та інші). 
Таким чином, проблематика корекції 
етнокультурного і морального рівня 
особистості набуває нового сенсу і 
наповнення за рахунок включення 
всього різноманіття факторів, що 
впливають на особистість під час її 
формування.

 Найбільш вагомим і найсклад-
нішим для корекції в подальшому є 
фактор дошкільного виховання осо-
бистості. У цей час у дитини заклада-
ються моделі змісту і структури мови 
необхідної для пояснення поведін-
ки людини, суспільства, себе, своєї 
історії і походження – здатність до 
абстрактного мислення як такого.

 Формування зазначеної моделі 
відбувається під впливом батьків, які 
здійснюють акт передачі інформації 
про життя попередніх поколінь – та-
ким чином формується психіка но-
вого покоління, забезпечується зв›я-
зок між поколіннями, створюється 
часовий і історичний контекст подій, 
які отримують назву «минуле», що 
відбулось до появи на світ нового по-
коління. 

 Цінності попередніх поколінь 
складають підґрунтя для формуван-
ня психіки прийдешніх поколінь. Од-
нак не вся інформація передається 
прийдешнім у символізованому ви-
гляді, вербалізованою і доступною 
для усвідомлення. Жодне покоління 
не уникало серйозного травматич-
ного досвіду у своїй історії. Великою 
мірою уявлення про травмуючий до-
свід несимволізовані, витіснений у 
безсвідоме. 

 Передача інформації до дитини 
– афективної, сенситивної, моторної, 
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минулими поколіннями травматич-
ний досвід, що не набув символізації. 
Трансгенераційний підхід свідчить 
про те, що людина «запрограмова-
на» через свою історію, через непе-
режитий травматичний досвід (Фран-
суаза Дольто, Ніколя Абрахам Іван 
Бузормени-Надь, Анн Шутценбергер)

 Дослідження проблеми передачі 
психічної травми у поколіннях мето-
дами трансгенераційного підходу 
набуває актуальності і науково-прак-
тичного значення з огляду на те, що 
сучасній людині і громадянину випа-
ло існувати у складному середовищі 
де тісно пов’язані історичний, непе-
режитий особистий та колективний 
травматичний досвід (А.А. Корольо-
ва, І.С. Коростельова). 

 На наш погляд дослідження тран-
сгенераційних механізмів етнічної 
ідентичності відкриє шлях до пошуку 
дієвих методів корекції етнокультур-
ного і морального рівня особистості і 
нації в цілому. 

Література
1. Дерябо С.Д. Феномен субьек-

тификации природних объектов: Ав-
ториф. Дис. …д-ра психол. Наук. М., 
2002.

2.Королева А.А. Трансгенера-
ционный фактор в формировании 
жизненного сценария.// [Электро-
нный ресурс]: Трансгенерационная 
психология и психотерапия. Режим 
доступа: http://transgeneration.
ru/?action=article&id=35

3.Коростелева И.С. Ульник Х. Ку-
дрявцева А.В. Ратнер Е.А. Трансгене-

образної починається із взаємодії 
з матір’ю і забезпечує формування 
внутрішніх психічних об’єктів. З оче-
видністю травматичний, не символі-
зований досвід також передається 
новому поколінню, починаючи з ди-
тинства і продовжується весь період 
доросління.

 Мати репрезентує «стандартні» 
емоції у своїй сім’ї і безсвідомо пе-
редає їх дитині із усіма неписаними 
сімейним правилами (Анн Шутцен-
бергер;). У сучасній психології тема 
передачі інформації від попередніх 
до наступних поколінь досліджуєть-
ся у розрізі загально психологічних 
і соціальних позицій і набуло назви 
інтергенераційна (міжпоколінська) 
передача. Тут міжпоколінська пере-
дача – це передача символізованого, 
добре усвідомленого досвіду який 
доступний для сприйняття прийдеш-
німи поколіннями і складає основу їх 
психічного.

 З 60-80-х років минулого століття 
на цю проблематику звернули осо-
бливу увагу психоаналітики. Фено-
мен міжпоколінської передачі у них 
отримав назву – трансгенераційна 
передача і вібрав у себе весь обсяг 
психоаналітичних гіпотез від Фрейда 
до Лакана, а також здобутки сучасної 
психології і генетики. 

До трансгенераційної відносять 
інформацію яка за рахунок неузгод-
жненості вербального і невербаль-
ного компонетів деструктивно впли-
ває на психіку що розвивається – як 
правило мова йде про пережитий 
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кроме материнства, много других ос-
нований – профессиональные дости-
жения, социальную независимость, 
самостоятельно достигнутое, а не 
приобретенное благодаря замуже-
ству, общественное положение [1]. 

Откладывание рождения ребен-
ка на более поздний период жизни 
приводит к тому, что к моменту, ког-
да женщина решается на этот шаг, ее 
возможности в реализации репро-
дуктивной функции весьма ограни-
чены. Эта проблема также имеет со-
циальную обусловленность, так как 
все большее число женщин позднего 
репродуктивного возраста обраща-
ются по поводу лечения бесплодия, и 
эта тенденция растет. 

Для многих женщин беремен-
ность и деторождение становится 
колоссальным сдвигом к зрелости 
и повышению самооценки. Репро-
дуктивная функция женщины очень 
подвержена влиянию психогенных 
факторов. Некоторые женщины 
инстинктивно избегают сексуальных 
отношений во время плодотворных 
периодов, другие во время акта про-
изводят движения, затрудняющие 
проникновение спермы. Известно 
также, что латентный страх ведет к 
сокращению шейки матки и труб и 
тем самым может препятствовать 
проникновению сперматозоидов. 
Психосоматически обусловленное на-
рушение гормонального баланса мо-
жет вызвать появления ановулятор-
ных циклов, что опять же приводит к 
невозможности забеременеть [2]. 

К настоящему времени накопле-
но достаточное количество проти-

может заблокировать бессозна-
тельное.

Также на сознательном уровне 
женщина может не только быть гото-
вой, но может и забеременеть, чтобы 
иметь ребенка, но ее бессознательно 
амбивалентное отношение к своей 
беременности может проявиться в 
виде патологии беременности или 
выкидыша. 

В своей медицинской практике, 
как врач акушер-гинеколог, я ежед-
невно сталкивалась с вопросами 
бесплодия, искусственным прерыва-
нием беременности, а также с про-
блемами патологии беременности. 
Девочка-девушка-женщина. На ка-
ком этапе происходит «поломка», 
что влечет за собой невозможность 
стать матерью? Сталкиваясь с таки-
ми пациентками, я видела, что за 
желанием забеременеть и родить 
ребенка, есть другие, неосознанные 
причины, которые не позволяют это 
сделать. 

Более того, изменение социаль-
ного положения женщин во многих 
странах мира, без сомнения, можно 
считать одним из значительных дости-
жений последних лет. Современная 
социально-политическая эмансипа-
ция женщин и все более широкое их 
вовлечение в общественно-производ-
ственную деятельность делает их се-
мейные роли, включая материнство, 
не столь всеобъемлющими и, возмож-
но, менее значимыми для некоторых 
женщин. Современная женщина уже 
не может и не хочет быть только 
«верной супругой и добродетельной 
матерью». Её самоуважение имеет, 

Проблема бесплодия является 
одной из самых актуальных проблем 
современных наук о человеке. 

По разным данным, в мире су-
ществует около 80 млн. бесплодных 
пар. Если посмотреть классифика-
цию женского бесплодия, она на-
считывает более десятка причин. 

Феномен бесплодия сегодня 
рассматривается как социальное, 
психологическое, социально-психо-
логическое и биологическое небла-
гополучие семьи, при которых имеет 
действие и взаимовлияние всех вы-
шеперечисленных факторов.

Когда, в процессе обследования, 
невозможно выяснить причину, гово-
рят о психологическом бесплодии. 
Психологическое бесплодие иногда 
ещё называют идиопатическим, т.е. 
необъяснимым, и оно затрагивает 
около 30% всех бездетных супруже-
ских пар. 

Бесплодие – это не только фи-
зическое, но психологическое и 
социальное неблагополучие. В по-
следние годы возрос интерес к пси-
хологическим факторам при беспло-
дии. Тема бесплодия находится на 
пересечении трех аспектов – физио-
логического, социального и психо-
логического. Ярким примером это-
го может быть то, что далеко не все 
женщины хотят иметь детей, в силу 
социальных моментов. А некоторые 
готовы к рождению ребенка, но не 
могут забеременеть, хотя со здо-
ровьем у них все в порядке. И тогда 
мы можем рассматривать проблему 
сквозь призму влияния психики, т.к. 
нашу способность к деторождению 

Михайлошина И.А.
Международный институт глубинной психологии, Киев. 

РОЛЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В РЕПРОДУК-
ТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИНЫ, БЕРЕМЕН-
НОСТИ И ЕЕ ИСХОДА
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между желанием забеременеть и 
желанием подарить миру нового че-
ловека и стать ему матерью. Тема 
очень глубокая, как глубины бес-
сознательного, которое играет пер-
воочередную роль в данной пробле-
матике. Поэтому, в рамках работы, я 
попыталась рассмотреть некоторые 
закономерности формирования жен-
ской идентичности с точки зрения со-
временного психоанализа, а также 
некоторые отклонения в этом очень 
непростом процессе.

Формирование женской иден-
тичности, это процесс всей жизни, 
как и развитие личности, начинаю-
щийся с первым криком ребёнка и 
заканчивающийся последним вздо-
хом. Идентичность, подобно свето-
фору либо останавливает развитие, 
либо поворачивают вспять, либо за-
жигает для него зелёный свет и дает 
возможность реализоваться женщи-
не, как женщине и быть счастливой. 
Половое воспитание играет важную 
роль в обретении идентичности.

Возникновение таких явлений, 
как суррогатное материнство, отказ 
от детей, киднеппинг и т.п., отража-
ет, по моему мнению, существование 
кризиса идентичности в современ-
ном мире и это позволяет выдвинуть 
гипотезу о том, что материнство 
можно рассмотреть сквозь призму 
кризиса идентичности, как результат 
эпохи современности.

периоде человеческой жизни, и мо-
лодая женщина должна заново при-
спосабливаться к своему собственно-
му внутреннему миру и к внешнему 
объектному миру. Первичные трево-
ги и конфликты, произрастающие из 
пожизненной задачи женщины - дос-
тичь отделения от матери и индиви-
дуализации – могут неожиданно быть 
обнажены опытом первой беремен-
ности и материнства [9]. 

Психоаналитик и философ Юлия 
Кристева говорит о том, что свобо-
да - это не разрушение и не престу-
пление, а создание нового. Созидать 
новое может только свободный 
человек. И свободная женщина, на-
стоящая эгоистка, она позволяет 
себе иметь столько детей, сколько 
она может воспитать, прекрасно 
при этом понимая, что это другие, 
новые, возможно абсолютно не по-
хожие на нее люди. Рождение ребен-
ка - это прообраз любой свободы. И 
в первую очередь свободы от вну-
трипсихических конфликтов [10]. 
Именно актуальность данной темы 
и побудила меня к исследованию 
влияний особенностей психическо-
го развития в раннем детстве на во-
зможность женщины забеременеть, 
сохранить беременность и родить 
ребенка. Тем самым, пройти путь от-
деления от матери и индивидуализа-
ции.

Данная тема интересна еще тем, 
что существует заметное различие 

воречивых данных о связи психики и 
нарушении репродуктивной функции 
[3]. 

Представители различных пси-
хоаналитических течений причины 
бесплодия видят в вытесненных пси-
хотравмах раннего детства и под-
сознательных конфликтах [4]. 

К теме подсознательного кон-
фликта между желанием иметь ре-
бенка и его вытеснением обраща-
лись в своих работах Хорни К., Пайнз 
Д. и др [5]. 

Огромное воздействие на изме-
нение представлений о материнстве 
имели теории К.Мангейма, П. Бер-
гера, Т. Лукмана, а также работы 
философов постмодернистов и по-
стструктуралистов Ж. Деррида, Ж.Ф. 
Лиотара, Ж.Делеза, Ю.Кристевой, 
Л.Иригаре, Дж. Батлер и др [6].

При наступлении беременности, 
особенно первой, наступает кризис-
ный период в поиске своей женской 
идентичности, ибо это период, в ко-
тором нет возврата, независимо от 
того, рождается ли в должный срок 
ребенок, случается выкидыш, или де-
лают аборт [7]. 

Беременность подразумевает 
конец существованию женщины как 
независимого отдельного существа 
и начало непременных и бесповорот-
ных отношений «мать-дитя» [8]. Кон-
фликты, которые принадлежат про-
шедшим стадиям развития, оживают, 
как это бывает в любом кризисном 

1. Динора Пайнз Бессознательное использование свое-
го тела женщиной», С.-Пб., Б.С.К., 1997.

2. Каплан Х.С. Сексуальная терапия (Иллюстрирован-
ное руководство).1959

3. Маркова М.В. Феномен бесплодия супружеской 
пары с позиции медицинской психологии. //Всесвіт соці-
альної психіатрії, медичної психології та психосоматичної 
медицини – Т1. №1 (1) – 2009.- С. 57-62

4. Уварова С.Г. Статья: Родительская роль и функцио-
нальное бесплодие. 

5. Хорни К. Женская психология. СПб. 1993.
6. Хорни К. Уход от женственности. СПб. 1993.
7. Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис. Изда-

тельство: Флинта. 2006. 352 с.
8. Яныкина А.Н. Материнство как кризис идентичнос-

ти современной женщины // Альтернативная медицина. - 
2006. - №2. - С.15-18. 

9. http://doctornet.ru/article/yuliya-kristeva-materinstvo-
ehto-strast
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5) стратегічна інформація (моні-
торинг, дослідження тощо).

У таблиці 1 визначено заходи, які 
стосуються саме роботи соціального 
працівника. Аналіз наведених заходів 
дає підстави виділити основні  ролі 
соціального працівника сфери мен-
тального здоров’я (Cемигіна, 2007) 
та виокремити компетенції (Букач, 
2016), якими має володіти соціаль-
ний працівник у своїй професійній ді-
яльності у сфері охорони психічного 
здоров’я. 

Отже, вважаємо сферу психіч-
ного здоров›я важливою ланкою 
соціальної роботи. Тут соціальний 
працівник може реалізувати себе 
через ролі: консультант-клініцист, 
посередник, учитель соціальних 
умінь, консультант організацій, ана-
літик, експерт, дослідник, творець 
законів та програм, супервізор, ке-
рівник персоналу, викладач. Уваги  
потребує професійна підготовка 
майбутніх соціальних працівників до 
роботи у сфері охорони психічного 
здоров’я. Оскільки сьогодні немає 
чітких інструкцій, як саме має здійс-
нювати свою роботу фахівець соці-
альної сфери з охорони психічного 
здоров’я, цьому питанню будуть при-
свячені наступні дослідження.

ного здоров’я до сьогодні впливає 
на суспільну думку в цьому питанні, 
спонукає до змін у галузі.

Важливим елементом соціаль-
ної роботи у Концепції визнано під-
готовку кваліфікованих соціальних 
працівників до практичної діяльності 
у сфері охорони психічного здоров’я. 
Змістом роботи соціальних працівни-
ків сфери психічного здоров›я є орга-
нізація служб із надання соціальних 
послуг на рівні громади, забезпечен-
ня клієнтам включення у соціальне 
життя та сприяння у деінституалізації, 
підтримка сімей та оточення хворих, 
які страждають на психічні розлади.

У плані заходів (Міністерство охо-
рони здоров’я, 2018) щодо реалізації 
Концепції розвитку охорони психіч-
ного здоров’я, розроблений в берез-
ні 2018-го року Міністерством охоро-
ни здоров’я, визначені такі основні 
напрями роботи: 

1) cтратегія, державне управлін-
ня, міжсекторальна співпраця, права 
людини;

2) розвиток персоналу у сфері 
охорони психічного здоров’я;

3) надання медичних та реабіліта-
ційних послуг;

4) популяризація психічного здо-
ров’я та профілактика його розладів;

Кожен громадянин має право 
реалізовувати свій потенціал, пра-
цювати та відпочивати, вносити пев-
ний вклад у розвиток суспільства й, 
однозначно, у своїй життєдіяльності 
стикається зі стресами, які слід дола-
ти як власними силами, так і з допо-
могою фахівців, в разі потреби. Тому 
питання психічного здоров›я особи-
стості та можливостей вирішувати 
складнощі психологічного життя за 
підтримки інших індивідів, громади, 
суспільства є актуальним. Важливе 
місце у цьому належить соціально-
му працівнику, який виступає ініціа-
тором змін і здатний в рамках своєї 
компетентності організувати надан-
ня соціальних послуг для підтримки 
психічного здоров›я, попередження 
негативного розвитку подій (Клос, 
2018).

Нова Концепція (Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів, 2017) розвит-
ку охорони психічного здоров’я в 
Україні на період до 2030 року, яку 
схвалено Кабінетом Міністрів напри-
кінці 2017 року, наскрізь пронизана 
потребою участі соціальних праців-
ників. У документі наголошується на 
посиленні їхньої ролі в наданні допо-
моги у зв’язку з підтримкою психіч-
ного здоров’я населення. «Спадок» 
радянської системи охорони психіч-

Назар Н.І. 
Національний університет “Львівська політехніка”
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У 9,9 % пацієнток високий рівень 
тривожності (49,2 ± 0,81 балів); 

У 76,8 % пацієнток середній рівень 
тривожності (41,3 ± 0,68 балів); 

У 6,4 % низький рівень тривожно-
сті (26,4 ± 0,63 балів); 

У 1,9 % тривожність, як особистіс-
на риса (24,8 ± 0,97 балів).

Аналізуючи результати за шка-
лою депресії А.Бека ми отримали 
середньоарифметичне значення по-
казників:

Загальний рівень депресії в 38,9 % 
випадків діагностується, як відсутній 
(4,3 ± 0,52 балів)  та в 50,6 % випадків, 
як помірний (17,8 ± 0,60 балів).

В протоколі когнітивно-пове-
дінкової терапії були застосовані 
методи: арт-терапія (ізотерапія, 
асоціативно-метафоричні картки); 
вербалізація пережитої тривоги у ви-
гляді багаторазового промовляння; 
перемикання уваги на інші значущі в 
житті пацієнтки цілі і досягнення; ви-
явлення  і  коректування  автоматич-
них думок, метод катарсису, метод 
ідентифікації з позитивним прикла-
дом, метод записування подій дня, 
метод трьох колонок: перша колон-
ка опис ситуації, друга - неадаптивні 
думки, третя - корегуючі думки та по-
ведінка (А.Бек).

Аналізуючи результати за шкалою 
ситуативної тривожності (Ч.Спилбер-
гера, Ю.Л.Ханіна), після проведення 
когнітивно-поведінкової терапії, ми 
отримали середньоарифметичне зна-
чен ня показників тривожності: 

Вік пацієнток був 32-38 років (се-
редній вік пацієнтів 34,2 ± 2,2), що від-
повідає репродуктивному віку жінки 
згідно наказу МОЗ України № 787 
«Про затвердження Порядку застосу-
вання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні», від 11.04.2014.

Громадський стан пацієнтів на 
дату дослідження був наступний: 

- 77 пацієнток, перебували у офі-
ційному шлюбі (71,6 %); 

- 10 пацієнток, перебували у ци-
вільному шлюбі (7,8 %); 

- 7 пацієнток, які не перебувають у 
стосунках (5,2 %); 

- 2 пацієнтки, які перебувають у 
одностатевих відносинах (1,2 %).

Проміжок між часу попереднім 
протоколом ЕКЗ пацієнта та наступ-
ним протоколом був від 3-х місяців 
до 24-х місяців (середній проміжок 
склав 12,4 ± 2,2). 

Для вивчення психо-емоціонально-
го стану жінок застосували наступні ме-
тодики: Шкала депресії А.Бека;  Шкала 
самооцінки ситуативної тривожності 
(Ч.Спилбергера, Ю.Л.Ханіна). 

Результат дослідження: 
Аналізуючи результати за шкалою 

ситуативної тривожності (Ч.Спилбер-
гера, Ю.Л.Ханіна) ми отримали се-
редньоарифметичне значення показ-
ників тривожності: 

Рівень ситуативної тривожності 
у жінок, при первинній діагностиці, а 
саме, за тиждень до початку вступу в 
протокол стимуляції ооцитів: 

Актуальність дослідження: Часто-
та безплідних шлюбів коливається в 
широких межах і не має тенденції до 
зниження у всіх країнах світу. Так, за 
різними даними, поширеність безплід-
дя в європейських країнах приблизно 
14%, за даними Міністерства охорони 
здоров’я України рівень безпліддя 
досягає 20%, тобто кожна п›ята з 15 
мільйонів пар в Україні не можуть за-
вагітніти природним шляхом, а ефек-
тивність лікування даної патології 
представляється явно недостатньою.

Тривале безрезультатне ліку-
вання безпліддя, супроводжується 
гамою психоемоційних реакцій - від 
невротичних до важких депресивних 
розладів. Порушуються партнерські і 
сімейні відносини, що призводять до 
особистісних і сімейних криз. Таким 
чином, безпліддя набуває не тільки 
медичного, психологічного, але й со-
ціального значення.

Мета дослідження: Вивчити пси-
хо-емоційний стан жінки з безплід-
дям при повторному проходженні 
протоколу  екстракорпорального 
запліднення. Оцінити ефективність 
когнітивно-поведінкової терапії та 
психокорекції у жінок при первинно-
му і подальшому використанні допо-
міжних репродуктивних технологій.

Матеріали та методи досліджен-
ня: У дослідженні взяли участь 96 
пацієнток,  які повторно вступають у 
протокол екстракорпорального за-
пліднення (ЕКЗ).  

Наконечна А.В.
Українська асоціація психосоматики репродуктивної перинатальної психології 
Інститут репродуктивної медицини, м. Київ, Україна
Nakonechnaya.a.v@ukr.net

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОГНІТИВНО-
ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ ТА 
ПСИХОКОРЕКЦІЇ У ЖІНОК  
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психологічний  супровід  при викорис-
танні допоміжних репродуктивних тех-
нологій,  допоможе надати в повній мірі 
допомогу пацієнтові, діагностичні та 
лікувальні заходи, будуть продуктивни-
ми при цілісному підході, так-як «психіч-
ний» і «соматичне» нероздільні поняття. 

Розроблена нами когнітивно-по-
ведінкова терапія показала, що рівень 
ситуативної тривожності у жінок, які 
отримали терапію та психологічний 
супровід на протязі двох тижнів з мо-
менту вступу в протокол стимуляції 
ооцитів і до моменту ембріотранс-
феру був знижений на 49,6 %:  у 4,3 % 
пацієнтів високий рівень тривожності 
(47,3 ± 0,78 балів); у  33,6 % пацієнтів 
середній рівень тривожності (38,6 ± 
0,62 балів); у  64,2 % пацієнтів низький 
рівень тривожності (25,8 ± 0,66 балів); 
у  1,8 % пацієнтів тривожність, як осо-
бистісна риса (24,2 ± 0,86 балів).

подальшу сепарацію в діаді «мати-ди-
тина».

Висновки: 
Враховуючи актуальність проблеми 

погіршення емоційного стану жінок з 
безпліддям, ми прийшли до висновку: 

Емоційний стан жінок з безплід-
дям, які повторно вступають в прото-
кол екстракорпорального запліднення 
погіршується, рівень тривоги підвищу-
ється і потребує терапії. У 9,9 % пацієн-
ток високий рівень тривожності (49,2 ± 
0,81 балів); у 76,8 % пацієнток середній 
рівень тривожності (41,3 ± 0,68 балів); 
у 6,4 % низький рівень тривожності 
(26,4 ± 0,63 балів); у 1,9 % тривожність, 
як особистісна риса (24,8 ± 0,97 балів). 
Загальний рівень депресії в 38,9 % ви-
падків діагностується, як відсутній (5,3 
± 0,52 балів)  та в 50,6 % випадків, як по-
мірний (18,3 ± 0,60 балів).

Когнітивно-поведінкова терапія та 

Рівень ситуативної тривожності 
у жінок, які отримали когнітивно-по-
ведінкову терапію та психологічний 
супровід на протязі двох тижнів з мо-
менту вступу в протокол стимуляції оо-
цитів і до моменту ембріотрансферу: 

У 4,3 % пацієнтів високий рівень 
тривожності (47,3 ± 0,78 балів);

У 33,6 % пацієнтів середній рівень 
тривожності (38,6 ± 0,62 балів);

У 64,2 % пацієнтів низький рівень 
тривожності (25,8 ± 0,66 балів);

У 1,8 % пацієнтів тривожність, як 
особистісна риса (24,2 ± 0,86 балів).

Також, на першому етапі діагнос-
тики у 77,4 % пацієнтів, було виявлено 
порушення мотиваційної готовності 
до материнства, що є найважливі-
шою складовою психологічної готов-
ності до материнства і забезпечує 
формування домінанти материнства, 
встановлення діадичних відносин і 

Омелянович Виталий Юрьевич
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

СОЦІОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ 
АНАЛІЗ ВИРАЗНОСТІ АЛЕКСИТИМІЧНИХ 
ТЕНДЕНЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ 
З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 

Розвиток вітчизняної психоло-
гічної науки протягом останнього 
десятиріччя характеризувався знач-
ним розширенням та вдосконален-
ням наукового розуміння процесів 
психічної адаптації до травматичних 
ситуацій, в тому числі тих, які носять 
надзвичайний, пов’язаний з вітальни-
ми загрозами характер. Безперечно 
розуміння тих процесів, які призво-
дять до гармонійного пристосування 

та подальшого життя, незважаючи на 
травматичний досвід, так і тихих, які 
відіграють важливу роль у розвитку 
психічної чи психосоматичної пато-
логії, неможливо без ретельного ви-
вчення особистісних характеристик, 
в тому числі особистісної самосвідо-
мості та самооцінки, їх зв’язків з інши-
ми характеристиками, так чи інакше 
пов’язаними з когнітивною перероб-
кою емоційних реакцій.

Матеріалом даного дослідження 
були результати експерименталь-
но-психологічного обстеження 1400 
респондентів, з них170 чоловіків 
(73,9%) та 60 жінок (26,1%) знаходи-
лись під диспансерним спостережен-
ням лікарів-інтернистів з приводу 
захворювань, які складають класич-
ну «чикагську сімку»; 120 чоловіків 
(70,6%) і 50 жінок (29,4%) складали 
групу респондентів в стані парці-
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ність алекситимічних тенденцій у осіб 
з порушенням бар’єру індивідуальної 
психічної адаптації не має помітних 
гендерних відмінностей, тоді як здо-
рові, адаптовані чоловіки виявляють 
алекситимічні тенденції в значно біль-
шому ступені, ніж жінки. Крім того, слід 
зазначити, що алекситимічні тенденції 
в найбільш притаманні чоловікам, що 
ідентифікує себе як послідовників гре-
ко-католицького віросповідання, при 
чому строго дотримуються канонічних 
релігійних традицій і систематично 
відвідують культові установи. На наш 
погляд, ці факти в черговий раз вказу-
ють на необхідність вкрай делікатного 
використання як в науково-дослідній 
роботі, так і в практичній медицині, 
різноманітних показників «вираженої 
алекситимії», «прикордонної алексити-
мії», «середньої норми» і т.п., які досить 
часто наводяться в методичній літера-
турі.

традицій (η2≥0,329; р≤0,363). У пред-
ставників жіночої гендеру з виразні-
стю алекситимічних тенденцій було 
пов’язано тільки сімейний стан (η2 
= 0,143; р = 0,0,406). Крім того було 
встановлено, що фактичне значення 
для чоловіків мають релігійна самоі-
дентифікація і строгість дотримання 
канонічних релігійних традицій.  Най-
більш високий рівень алекситимії 
спостерігався в осіб, які ідентифіку-
ють себе як прихильників уніатської 
(греко-католицької) церкви, суворо 
дотримуються канонічних релігійних 
традицій, а найменший - у осіб, які не 
визначилися в своїх релігійних уподо-
баннях (р=0,023) і формально наступ-
них таким необтяжливим традиціям, 
як святкування релігійних свят і т.п. 
(р=0,003). 

Таким чином, в результаті прове-
деного дослідження представляється 
можливим стверджувати, що вираз-

альної психічної дезадаптації; 800 
(80,0%) чоловіків та 200 (20,0%) – гру-
пу практично здорових адаптованих. 
Виразність алекситимії у представ-
ників обстежених контингентів була 
вивчена за допомогою Торонтської 
алекситимічної шкали (ТАШ), розро-
бленої G. J. Taylor і співавт.

Згідно з результатами обчис-
лення коефіцієнту часткової регре-
сії перехресних табличних даних 
показників ТАШ і розглянутих соці-
ально-психологічних характерис-
тик було з’ясовано, що з розгляну-
тих нами соціально-психологічних і 
крос-культуральних характеристик 
виразність алекситимії у представ-
ників чоловічої гендеру пов’язана 
з наявністю в особистому анамнезі 
побутових психотравмуючих ситу-
ацій, планами на майбутнє, релігій-
ної самоідентифікацією і строгістю 
дотримання канонічних релігійних 

Омельченко О.С. 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РАННЬОГО 
ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ.  
БАТЬКІВСЬКО – НЕМОВЛЯЧА 
ПСИХОТЕРАПІЯ

боку немовлят можуть бути надмір-
ні проблеми зі сном, харчуванням, 
“частий» плач чи дистрес. Останніми 
роками в дослідженнях було виділе-
но «атипову» поведінку батьків. До 
неї відносять:

• Порушення емоційної взаємо-
дії. Коли наприклад немовля в дис-
тресі, а мати радіє, чи в піднесеному 
настрої 

• Налякану, чи таку, що лякає ди-
тину поведінку матері 

але інколи і іншої людини, що догля-
дає немовля) та дитини і має за мету 
полегшити емоційні стан матері і не-
мовля. Ця психотерапія заснована на 
ідеях Дональд Віннікота, Анни Фрейд, 
Маргарет Майєр, Даніель Стерна. Ча-
стіше за все за батьківсько – немов-
лячу психотерапією звертаються чи 
направляються пари мати – дитина 
з проблемами материнської післяпо-
логової депресії, складності в нала-
годженні зв’язку матері та дитини. З 

В галузі репродуктивної меди-
цини психологічний супровід не за-
кінчується з народженням дитини. 
Після народження дитини немовля 
стає частиною цього процесу. Од-
ним із шляхів надання психологічної 
допомоги в постнатальний період є 
батьківська – немовляча психотера-
пія (parent infant psychotherapy). Це 
психодинамічна психотерапія, що 
направлена на відношення та взає-
модію матері (частіше за все матері, 
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користані в роботі перинатального 
чи дитячого психолога чи психоте-
рапевта як при роботі з парою мати 
– немовля, де психічні чи соматичні 
проблеми має мати чи дитина наро-
дились з вродженими вадами чи за-
хворюваннями. 
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мамою, з немовлям, з собою. 
В результаті батьківсько -немов-

лячої психотерапії зміни проходять 
на кількох рівня:

• Зміни у взаємодії матері і не-
мовляти 

• Зміни у відображеннях одне од-
ного матері і немовляти

• Зниження ригідності захисних 
механізмів психіки

• Зменьшення проекцій та спри-
яння емоційної близькості матері і 
дитини. 

Проводились дослідження дока-
зової бази ефективності батьківсько 
– немовлячої психотерапії. Прикла-
дом такого дослідження може слу-
гувати метаналіз проведений в 2016 
році Jane Barlow, Cathy Bennett, Nick 
Midgley, Soili K. Larkin & Yinghui Wei а 
Об›єднаному Королівстві [2]

Метою дослідженнях було роз-
глянути чи допомогає батьківсько 
немовляча терапія покращити вза-
ємодію немовляти та батьків, а 
також функціонування батьків і не-
мовлят 

Методом проведення досліджен-
нях був відбір в електронних базах 
данних рандомізованих досліджень 
в яких учасників росподіляли на гру-
пи, шо отримували батьківсько-немо-
лячу психотерапію та групи, що отри-
мували інші види втручань. 

Результати дослідження: До ана-
лізу в наведеному дослідженні було 
віднесено 8 рандомізованих дослі-
джень. Їх метааналіз продемонстру-
вав що батьки що отримали бать-
ківсько немовляча психотерапію з 
більш високою вірогідністю оцінюва-
ли прихильність дитини як безпечну 
після втручання. Однак не було вияв-
лено значущих відмінностей між не-
мовлячо – батьківсько психотерапії 
від інших втручань. 

Батьківсько немовляча психо-
терапія має корисні теоретичні та 
технічні елементи, що можуть ви-

• Схильність до емоційної дисоці-
аці чи непербачуванного зникнення 
аффекту

• Негативну інтрузивну поведін-
ку. Наприклад коли батьки, намага-
ючись грати, дражнять немовля, чи 
перестимулюють його. 

Вищеназвані види поведінки мо-
жуть приводити до дизорганізовано-
го типу прихильності, що є предик-
тором подальших стійких психічних 
розладів в дитячому віці, а також 
вірогідно розладів особистості в до-
рослому віці. 

Послуговуючись псидинаміч-
ною парадигмою, батьківська– не-
мовляча психотерапія багато уваги 
приділяє позасвідомим процесам. 
Наприклад фантазії матері відносно 
немовляти, психічні відображення 
себе як матері, власної материнської 
ідентичності. Страхи і бажання мате-
рі і немовляти. А також психічне ві-
дображення первинних відносин між 
матер’ю і дитиною. Все це називаєть-
ся материнської констеляцією, що є 
предметом дослідження в ході ма-
теринсько- немовлячої психотерапії. 
Материнська констеляція формуєть-
ся за чотирьмя основними темами: 

• Життя і ріст немовляти -віра в 
те що мати зможе забезпечити ріст і 
розвиток дитини 

• Первинні стосунки між матір’ю 
та немовлям – материнська любов, а 
також здатність визнавати дитину як 
свою 

• Матриця підтримки – потреба і 
здатність матері створювати та доз-
воляти існування мережі підтримки 
(користування медичною, психоло-
гічною та соціальною допомогою)

• Реорганізація жінкою власної 
ідентичності – здатність матері реор-
ганізувати свою ідентичність для того 
щоб новий підхід до життя в якому є 
материнство і меньше автономність. 

Ця констеляція формується під 
впливом діалогу матері з власною 
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КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ, 
ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ І ЛІКУВАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ 
ПСИХОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ В ПРАКТИЦІ 
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Проблема вживання психоактив-
них речовин (ПАР) серед населення 
більшості країн світу, і, зокрема, в 
Україні є одним із найактуальніших 
серед інших медико-соціальних пи-
тань сучасності [1]. За даними ВООЗ, 
в державі зареєстровано близько 1,7 
млн населення, які потребують психі-
атричної та наркологічної допомоги. 
У структурі психічних та поведінко-
вих порушень найпоширенішими є 
розлади психіки і поведінки внаслі-
док вживання ПАР (алкоголь, тютюн, 
наркотичні речовини). Дана катего-
рія становить 62,7% осіб працездат-
ного віку[2,3]. Специфікою цього за-
грозливого становища є виникнення 
у хворих, крім психічних і поведін-
кових порушень, значної соматичної 
патології, що розвивається внаслідок 
вживання ПАР [4,5]. В цьому сенсі 
сучасне реформування системи охо-
рони здоров`я в Україні, з наданням 
сімейними лікарями першочергової 
діагностики і можливої профілактич-
ної психокорекційної та лікувальної 

допомоги особам, які вживають ПАР 
вкрай важливе. Однак, досі в Україні 
відсутні практичні розробки за даним 
питанням. Виходячи з зазначеного 
вище, нами було проведено широ-
коформатне дослідження 220 осіб, 
які вживали ПАР і звернулись до сі-
мейного лікаря в КНП «ЦПМСД №1» 
Солом`янського району м. Києва з 
соматичними скаргами. Обстеження 
проводилось протягом 2 років (2017-
2018 рр.). Із методів дослідження 
використовували: соціально-демо-
графічний, клініко-анамнестичний, 
клініко-психопатологічний, психо-
діагностичний, статистичний. За ре-
зультатами дослідження розроблено 
алгоритм комплексної медичної до-
помоги даним хворим, який базуєть-
ся на 4-ступеневому вживанні ПАР з 
відповідним обсягом лікарської до-
помоги, що обумовлює діагностику, 
психокорекцію і лікування хворих, 
які вживають ПАР. Позитивні резуль-
тати підтверджені річним катамне-
зом.
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ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ЯК МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я

Формування етнонаціональної 
ідентичності значно ускладнене про-
цесом глобалізації, який супроводжу-
ється розмиванням етнокультурного 
грунту народу, втраті ним знань та 
культурної пам’яті, зміні етнічних цін-
ностей. Так, в умовах глобалізації, 
народам стає все важче зберігати 
власну самобутність та ідентичність, 
а особистість стикається з відчужен-
ням, втрачає відчуття спільності та 
тотожності. Розпад звичних соціаль-
них зв’зків, нестабільність у суспіль-
стві негативно впливають на психічне 
здоров’я громадян.

Етнічна ідентичність – усвідомлен-
ня особистості своєї належності до 
певної етнічної спільноти, ототожнен-
ня себе з нею. Етнічна ідентичність 
постає життєвим стрижнем особи-
стості і головним індикатором соці-
ально-психологічної рівноваги, спри-
яє внутрішній тотожності суб’єктів в 
процесі сприйняття ними образу гло-
балізованого світу, відчуттю безпеки 
та стійкості, психічному розвитку, 
формує відчуття належності індивіду-
ального буття до певної спільноти [3].

Етнічна ідентичність постає рушій-
ною і керуючою силою національної 
життєдіяльності та розвитку. У ній ві-
дображено інтегровану єдність функ-
ціонування сукупності соціально-пси-
хологічних явищ, процесів, понять, 
значень, смислів, вірувань, традицій, 
звичаїв, стереотипів, ціннісних орі-
єнтацій, установок, які впливають на 
поведінку та діяльність народу, його 
соціально-психічний стан [1].

Значною мірою етнічна ідентич-
ність впливає на психічне здоров’я 
особистості.

Поняття «психічне здоров`я» най-
частіше визначають як стан душевного 
благополуччя, рівноваги, комфорту, 
гармонійності внутрішніх переживань. 
Психічно здорова особистість є інте-
грованою, консолідованою, врівно-
важеною. Перебування у стані неви-
значеносі призводить до руйнування 
психічного здоров’я, тривожності, не-
спокою [2]. Формування та підтримка 
етнічної ідентичності необхідна умова 
підтримки психічного здоров’я особи-
стості та її гармонійного розвитку. 

Етнічна ідентичність сприяє соці-
ально-психологічній адаптації в су-
часному суспільстві. Значною мірою 
вона функціонує в умовах незвич-
ного соціального середовища, гло-
балізації, міграції, під час взаємодії з 
представниками іншої етнічної групи. 
Етнічна ідентичність надає особисто-
сті відчуття стабільності та безпеки, 
забезпечує внутрішню стійкість та 
узгодженість, виконує психологіч-
но-компенсаторну роль, консолідує 
та захищає.

Позитивне сприйняття свого ет-
носу, відчуття гідності, бажання бути 
її членом дають людині відчуття пси-
хологічної безпеки та стабільності. 
І навпаки, наявність негативних по-
чуттів, пов›язаних з етнічною належ-
ністю, криза етнічної ідентичності 
активізує механізми соціально-пси-
хологічного захисту й призводить до 
дезадаптації.

Висновок. Отже, в умовах глоба-
лізації, значну роль відіграє етнонаці-
ональна ідентичність, яка постає клю-
човим елементом психічного здоров’я 
суспільства. Низький рівень етнічної 
ідентичності призводить до руйну-
вання особистісного простору, викли-
каючи депривацію та конфліктність, 
внутрішнє напруження, порушення 
психічного здоров’я. Саме тому психо-
логічна галузь має розробляти методи 
та техніки зміцнення етнічної іден-
тичності задля збереженні психічного 
здоров’я та суспільного ладу.
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ПЕРЕБУВАННЯ В ЗОНІ ОПЕРАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ЯК ЧИННИК ЕМОЦІЙНОЇ 
ДЕПРИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Ситуація перебування військо-
вослужбовців у зоні ООС безумовно 
накладає відбиток на психіку особи-
стості, особливо на її емоційний стан, 
на чому сьогодні акцентується увага 
як науковців, так і практиків. На жаль, 
на фоні активного формування ме-
тодичної бази психологічного супро-
воду військовослужбовців, учасників 
бойових дій, в Україні залишається 
відсутньою цілісна система психоло-
гічної допомоги. 

Особливо важливою видається 
проблема емоційної деривації вій-
ськовослужбовців, які перебувають 
(чи перебували) у зоні ООС, оскільки, 
практично кожен з них переживає 
деформацію чи обмеження сформо-
ваних раніше важливих емоційних 
зв’язків, переживає ознаки деривації, 
але далеко не кожен здатен само-
стійно подолати негативні наслідки 
цього феномену.

Деприваційні умови, у нашому 
випадку специфіка перебування в 
зоні ООС, провокують виникнення, 
перш за все, емоційної деривації, але 
не визначають її. Визначальним фак-
тором виявляються, все ж, психічне 
(емоційне) реагування особистості 
на ситуацію, яке провокує руйнацію 
певних параметрів емоційної сфери 
особистості, що характеризуються 

розвитком надзвичайно сильних не-
гативних емоцій, таких як страх, три-
вога, агресія, кататонічний синдром. 
Це все виступає чинниками розвит-
ку психічних деривацій, найчастіше 
емоційних, що може призводити до 
деструктивних змін психіки особи-
стості та ускладнювати нормальне її 
функціонування.

В екстремальних ситуаціях служ-
бової діяльності відбувається пере-
оцінка цінностей особистості, адже 
людина перебуває в стані постійного 
стресу, тривоги щодо неможливості 
контролювати задоволення однієї з 
базових потреб, потреби у безпеці. 
Випадковість смерті і постійне відчут-
тя можливості її настання, можливість 
отримання травм та каліцтва – усе 
це підриває віру в самий сенс життя. 
Почуття тривоги стає нав›язливим, 
оскільки вектор страху спрямований 
на гіпотетичну можливість, випадко-
вість, а не на події, що відбуваються 
в реальності, і всі системи організму 
функціонують безконтрольно. Це 
закономірний процес, вихід із якого 
часто здійснюється переходом стану 
тривоги і страху у стан психічного та 
фізичного виснаження [2, 3].

Специфіка проведення службових 
дій в умовах підвищеного ризику для 
життя може провокувати виникнен-

ня деструктивних емоційних станів: 
стан тривоги, бойова втома, бойо-
вий шок, помутніння свідомості. При 
очікуванні та при безпосередньому 
проведенні службової діяльності най-
більш типовими психічними реакціями 
в поведінці військових ЗСУ України є: 
напруженість, очікування чогось тяж-
кого, небезпечного, послаблення ува-
ги, «плутаність» думок, динамічність 
настрою, зниження самокритичності, 
метушливість, конфліктність, упер-
тість, бойове збудження, душевний 
підйом, азарт, вагання.
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ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ХВОРИХ З СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, 
ЯКІ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ ЗІ 
ШКІДЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ

Матеріали та методи досліджен-
ня. Обстеження проводили серед 
пацієнтів, які звертались із соматич-
ними скаргами до сімейного лікаря 
в заклади амбулаторної допомоги 
загального профілю, зокрема в КНП 
«ЦПМСД№1» Солом`янського району 
м. Києва.  Загальна кількість дослі-
джених становила 300 осіб, з яких 
ми відібрали 150 тематичних хворих. 
Респонденти розподілені на три ос-
новні групи: з ендокринологічними 
хворобами – 50 осіб, шлунково-киш-
ковими і серцево-судинними – по 50 
осіб, відповідно. Пацієнти, за умови 
інформованої згоди, були обстежені 
із застосуванням розробленої нами 
уніфікованої карти, яка включала: 
AUDIT-тести; оцінка тяжкості депре-
сивного розладу PHQ-9; госпітальна 
шкала тривоги і депресії HADS; тип 
акцентуації характеру особисто-
сті; методика «САН»; опитувальник 
впорання зі стресом «COPE» [1,2]. У 
даного контингенту вивчено психо-
логічні особливості, що зіставлялися 
з соматичними скаргами, з якими 
пацієнти звертались до сімейного лі-
каря із загальним діагнозом, що був 
зафіксований раніше, в медичній кар-
ті хворого.  Результати дослідження 
та їх обговорення. Проаналізувавши 

психічний стан пацієнта за методи-
кою PHQ-9, виявлено, що більшість 
обстежених відповідала категорії 
легкої депресії – 45% осіб; з помірною 
депресією – 30%. У 25% депресивний 
компонент був відсутній, характер 
скарг мав соматогенний фон. Згідно 
з отриманими результатами за мето-
дом HADS, рівень тривоги в категорії 
пограничного стану – 27,5%. Рівень де-
пресії виявлено в категорії пацієнтів 
з пограничними станами – 65%. При 
дослідженні характеру самопочуття, 
стану активності та настрою у рес-
пондентів за методикою «САН», мож-
на зробити висновок, що усі середні 
показники за трьома видами дослі-
дження становили «неблагополучну» 
категорію. Таким чином, соматичні 
скарги пацієнтів проходили на пато-
генному фоні різних аспектів життє-
діяльності: самопочуття, активність, 
коливання настрою були значно ниж-
чими за норму. Отримані результати 
дослідження акцентуації особистості 
мали такий характер: кількість акцен-
тованих осіб серед загальної групи 
обстежених склала 28,5%. Тривожний 
тип акцентуації виявлено у 7,5% осіб, 
демонстративний тип у 6%, екзальто-
ваний – 5%, гіпертимний – 3%, цикло-
тимний – 2,5% та ін. Тобто, більшість 

припадала на три види акцентуації 
– тривожність, демонстративність, 
екзальтованість, дещо менше – гіпер-
тимність, циклотимність та інші види. 
Використовуючи методику впорання 
зі стресом за опитувальником COPE, 
нами виділено найбільш характер-
ні варіанти копінг-поведінки даних 
пацієнтів. Найбільш значним став 
аспект «використання заспокійли-
вих засобів».  Висновки. Виходячи з 
отриманих результатів, констатуємо, 
що наявність у хворих з соматичною 
патологією, які вживають алкоголь 
тривожних, депресивних порушень 
та інших, обумовлює загострення їх 
соматичного стану. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
В КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

 «Если жизнь человека не наполне-
на, наступает полнота тела. Если жиз-
нь человека не насыщена, насыщение 
приходится искать в пище». Чрезмер-
ная масса тела – проблема современ-
ного мира. По данным ВОЗ каждый 
седьмой житель планеты имеет лиш-
ний вес. Лишний вес – это не только 
эстетические нюансы, а и проблемы 
со здоровьем: повышенное давление, 
одышка, проблемы с сердцем и суста-
вами, позвоночником и т.д.

Еда относится к базовым потреб-
ностям человека. Но иногда люди 
едят не для того, чтобы жить, а жи-
вут, чтобы есть. Зависимость от еды 
стоит на первом месте среди всех 
существующих, не уступая табако-
курению, алкоголизму и даже нар-
комании! Без многих вещей можно 
обойтись, но не без еды. Если «лиш-
ние» (или запасные) килограммы 
появились в результате переедания, 
вызванного депрессией, низкой са-
мооценкой, стрессами, скукой, то 
никакая диета не поможет, посколь-
ку не избавит от психологических 
причин. 

И в то же время, рассматривать 
пищевую зависимость только с пози-
ции психологии либо физиологии не 
будет объективным. Мы рассматри-
ваем причины набора лишнего веса с 
точки зрения био-психо-социального 
подхода, где так же учитывается вли-

яние макро- и микросоциума.
Поэтому системный комплек-

сный подход к решению вопросов 
коррекции лишнего веса является 
необходимым условием позитивных 
изменений. С 2014 года в гостинич-
но-оздоровительном комплексе «Сол-
нечный Прованс» (пгт Сатанов, Хмель-
ницкая обл.) организован и успешно 
проводится фитнес-тур «Минус два 
размера», в котором реализованы 
принципы системного подхода. Это, 
конечно, и в первую очередь, консуль-
тация диетолога и разработка спе-
циальной сбалансированной диеты, 
где учитываются индивидуальные 
потребности и особенности употре-
бления продуктов питания. Разраба-
тывается детокс-программа, направ-
ленная на максимальное очищение и 
выведения токсинов из организма. Тут 
может использоваться минеральная 
вода, желчегонные и метаболические 
фитосборы, гомеопатические препа-
раты, которые нормализуют обмен ве-
ществ, снижают чувство голода и по-
следствия стрессовых воздействий на 
организм. Конечно, нельзя забывать о 
сбалансированных физических нагруз-
ках. Косметические и физиотерапевти-
ческие процедуры улучшат состояние 
кожи и мышц, повысят их обменные 
процессы и эластичность.

Результаты будут иметь недол-
говечный и непродолжительный эф-

фект, если мы не изменим когнитив-
ный контекст в работе с причинами 
лишнего веса. Начать с чистого листа 
нетрудно, трудно изменить почерк!

Психологическая поддержка в кор-
рекционной программе направлена 
на осознание причин набора лишнего 
веса, на изменение детской позиции 
«Хочу похудеть!», на взрослую – при-
нятие ответственности на себя за то, 
что я ем, что я делаю для того, чтобы 
быть стройным, т.е. – ответственность 
за свои выборы! Следующим шагом бу-
дет работа с эмоциями и их телесными 
проявлениями методами арт-терапии 
и телесно-ориентированного подхо-
да. Работа проводится как индивиду-
альная, так и групповая. В процессе 
психокоррекционной работы выде-
ляются ведущие мишени, которые 
вызывают «психологический голод» и 
предполагают использование пищи с 
непищевыми целями, так называемое 
эмоциогенное пищевое поведение: 
фрустрировнные потребности в обще-
нии, любви, принятии, развитии, уеди-
нении, отдыхе, телесном контакте и 
т.д. 

Поддерживать себя в «форме» 
и правильно питаться – это осоз-
нанный выбор успешного и 
счастливого современного чело века, 
независимо от его биоло гического 
возраста и рода деятельности. 
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ОБРАЗ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО 
МЕДИЧНОГО ПСИХОЛОГА В СИСТЕМІ 
ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Проблема розвитку особистості 
невід’ємно розглядається з виявами 
її активності, що реалізуються через 
діяльність. Особливим видом діяль-
ності, яка виступає джерелом і засо-
бом всіх цих процесів є професійна 
діяльність. Зрозуміло, що розвиток 
особистості у зв’язку з характером 
діяльності розгортається, реалізуєть-
ся достатньо своєрідно виходячи з 
особливостей цілого ряду особистіс-
них і діяльнісних факторів.

Становлення образу професії 
та формування особистісної іден-
тичності майбутнього медичного 
психолога відбувається через форму-
вання фахових компетентностей, що 
відповідають вимогам даної професії 
і представляють собою певну цілісну 
структуру, яка дозволяє особистості 
успішно включитися та реалізуватися 
в конкретному виді діяльності.

Разом з тим, процес формування 
особистості професіонала обумов-
люється синтезом, з одного боку, 
можливостей, здібностей, активнос-
ті особистості, значущих якостей та 
образом майбутньої професії, що 
формується у процесі навчання, а з 
іншого – вимогами діяльності, які ви-
значаються особливостями її змісту, 
засобів, умов організації. Тому, фор-
мування професійної ідентичності та 

становлення професійно значущих 
якостей і компетентностей майбут-
нього медичного психолога є дуже 
актуальним питанням. Адже саме від 
його професійних та духовних харак-
теристик досить часто залежить як 
психічне здоров’я, так і працездат-
ність та особистісна ефективність ба-
гатьох людей. 

Основою нашого дослідження 
була думка про те, що професійне 
становлення майбутнього медично-
го психолога слід розглядати через 
призму його індивідуального розвит-
ку, в ході якого відбувається набуття 
професійно значущих якостей, фор-
мується образ професії, особистіс-
на ідентичність «Я-професіонала» та 
проходить своє становлення певна 
стратегія професійної діяльності.

У нашому дослідженні ми поста-
вили за мету вивчити характеристики 
становлення та трансформації обра-
зу професії, що формується у проце-
сі фахової підготовки і є важливим 
чинником успішності в майбутній ді-
яльності. Дослідження проводилося 
зі студентами 3 курсу медико-психо-
логічного факультету НМУ та 3 курсу 
лікувального факультету №2 НМУ 
імені О.О.Богомольця і включало в 
себе два етапи. На першому етапі за 
допомогою методики SWOT- аналізу 

були виявлені можливості, загрози, 
сильні та слабкі сторони майбутньої 
професійної діяльності, що відкри-
ваються при її реалізації. На другому 
етапі – на основі аналізу та співстав-
лення результатів були виділені клю-
чові змістовні характеристики образу 
професії, що сформовані у студентів 
та окреслені механізми його форму-
вання у процесі навчання.

Отримані та проаналізовані нами 
результати дослідження свідчать 
про те, що образ професії, з яким 
студент приходить до вузу, прохо-
дить через радикальні зміни під час 
навчання та подальшого формуван-
ня особистості фахівця. Це засвідчує 
той факт, що професійне становлен-
ня медичного психолога є, водночас, 
складним процесом індивідуального 
розвитку професійно значущих яко-
стей та формування образу «Я-про-
фесіонала». Це процес послідовного 
руху до поставленої мети і потребує 
напруженої праці як з точки зору 
розвитку наукової світоглядної по-
зиції майбутнього фахівця, його осо-
бистісної ідентичності, так і з точки 
зору формування фахових компе-
тенцій, та ретельного наукового ана-
лізу змістовних, мотиваційних, по-
ведінкових складових професійної 
діяльності.
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мають досвід у бойових діях і також 
мають уявлення про проблеми адап-
тації та шляхи їх подолання, підвищу-
ють результативність реабілітаційних 
заходів. Для більш обґрунтованого 
висновку необхідно продовження 
роботи і участі більшої кількості вете-
ранів-волонтерів. 
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проведенні занять. З іншого боку, ро-
бота з дітьми з особливими потреба-
ми також мала позитивний вплив на 
ветеранів-інструкторів: відмічалось 
зниження тревожності, зменшення 
дратівливості, покращення сну.

Крім проведення занять із дітьми 
з особливими потребами ветерани 
також брали участь в якості помічни-
ків інструкторів (а після проходжен-
ня навчання – інструкторів) у благо-
дійних заходах які проводились ГО 
«Рідни простори». Метою цих захо-
дів було спільне заняття ветеранів 
АТО разом зі своїми родинами. В 
результаті таких заходів відмічались 
покращення обстановки в сім’ї, зміц-
нення стосунків у родинах.

Таким чином, наш досвід дозво-
ляє зробити висновок про доціль-
ність залучення учасників бойових 
дій до роботи с дітьми з особливими 
потребами а також їх батьками.

Варто підкреслити, що підготовка 
інструкторів зі складу учасників бойо-
вих дій які будуть проводити зайнят-
тя зі своїми бойовими побратимами 
має бути перспективним напрямком 
їх психологічної та фізичної реабіліта-
ції а також соціальної адаптації. Такий 
підхід може бути застосованим не 
тільки стосовно терапевтичної вер-
хової їзди але і спортивної реабіліта-
ції взагалі. Ті обставини, що зайнят-
тя проводяться інструкторами які 

Заняття терапевтичною верхо-
вою їздою з дітьми з особливими 
потребами є одним із провідних 
напрямків діяльності ГО «Рідні про-
стори». Результати були описані в 
наших попередніх публікаціях (див. 
[1]). Цього року, вперше в Україні до 
проведення занять в якості волонте-
рів були долучені 2 учасника бойо-
вих дій. Вони безпосередньо брали 
участь у проведенні занять із дітьми. 
Перед тим як приступити до роботи 
ветерани пройшли спеціальне нав-
чання, яке дозволило їм виконувати 
обов’язки помічника інструктора. 
Саме навчання здійснило позитивний 
вплив на їх психологічно-емоційний 
стан. 

 З червня по жовтень 2018 р. вете-
рани працювали з 5 групами дітей с 
особливими потребами (загальна чи-
сельність – 120 дітей). Відзначимо, що 
ефективність занять з терапевтичної 
верхової їзді складала 70% що відпо-
відає показникам продемонстрова-
ним нами раніше [2].

За підсумками роботи було про-
ведено анонімне опитування усіх 
батьків дітей, що брали участь у про-
екті, стосовно доцільності залучення 
учасників бойових дій до проведен-
ня занять. Всі батьки включаючи і 
тих, діти яких не продемонстрували 
позитивну динаміку, відмітили пози-
тивний вплив участі ветеранів АТО в 

Хандогина О.В.
ГО «Центр екологічного виховання та оздоровчої верхової їзди «Рідні простори»
м.Полтава, Україна

Ірха В.П.
учасник бойових дій в зоні АТО

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТИЦІЇ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ЩО 
ПЕРЕБУВАЛИ В ЗОНІ АТО
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Захист прав психічно хворих осіб 
є важливим у будь-якому суспіль-
стві. Дані особи потребують не лише 
ефективної медичної допомоги, яка 
повинна надаватись вчасно, а й за-
хисту їх прав та законних інтересів 
на достатньому правовому рівні. Іс-
нуючий механізм правового захисту 
даних осіб, має постійно вдоскона-
люватися і відповідати міжнарод-
ним етичним стандартам Гавайської 
декларації, яка була переглянута та 
схвалена Генеральною асамблеєю 
Всесвітньої психіатричної асоціації 
у Відні у 1983 році, а також Мадрид-
ської декларації, прийнятої у 1996 
році на Х Конгресі ВПА.

Про серйозність психічного захво-
рювання, як і серйозність шкоди, яку 
може завдати хворий собі, а також 
іншим, зазначено у національному 
законодавстві. Ці особи потребують 
не лише ефективної та своєчасної ме-
дичної допомоги, а й захисту їх прав, 
свобод, гідності і законних інтересів 
на достатньому правовому рівні, за-
безпеченні безпеки як їх самих, так і 
оточуючого їх суспільства. Ненадан-
ня своєчасної допомоги сприяє вчи-
ненню по відношенню до них неза-
конних дій, у тому числі, порушення 
їх майнових, житлових, соціальних та 
інших прав. В той же час, в окремих 
випадках таке лікування може мати 
неправомірний характер, порушува-
ти вимоги законодавства, посягати 
на суб’єктивні права особи, якій нада-
ється психіатрична допомога.

Більшість громадян України навіть 
необізнані про існування законодав-
чих актів, якими передбачається не 
тільки надання психіатричної допо-

Хміль І.Ю. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ 
МЕДИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

моги хворим громадянам, але захист 
їх прав, що є важливим у будь-якому 
суспільстві.

Зокрема, до психічно хворих 
громадян, згідно положень законів 
«Про психіатричну допомогу» від 22 
лютого 2000 р. № 1489-ІІІ та «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19 листопада 1992 р. 
№2801-ХІІ поміж застосування комп-
лексу заходів соціальної реабілітації, 
повинен здійснюватися медикамен-
тозний та іншій медичний вплив на 
здоров’я таких осіб з метою виліко-
вування чи поліпшення їх стану здо-
ров’я, а також запобігання вчинен-
ню зазначеними особами суспільно 
небезпечних діянь, у тому числі, 
злочинів, відповідальність за які пе-
редбачена нормами Кримінального 
Кодексу України.

Надання особі психіатричної до-
помоги має певну специфіку, та по-
лягає у тому, що такі захворювання 
(психічні розлади) можуть виключа-
ти можливість особи усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними 
(неосудність).

Питання щодо надання психіа-
тричної допомоги особі, особливо та-
кої що здійснюється в примусовому 
порядку, вирішується тільки у судо-
вому порядку. Правом звернення до 
суду про проведення примусового 
психіатричного огляду, надання ам-
булаторної допомоги у примусовому 
порядку наділений лікар-психіатр, а 
інші особи можуть клопотати перед 
ним про звернення до суду. Це пояс-
нюється виключністю професійної ді-
яльності медичного працівника.

Лікар-психіатр має право робити 

запит щодо надання йому додатко-
вих медичних та інших відомостей, 
необхідних для прийняття відповід-
ного рішення.

Питання про надання особі амбу-
латорної допомоги в примусовому 
порядку та необхідність її продов-
ження вирішується судом за місцем 
проживання особи (ч.5 ст.12 Закону), 
а заява представника психіатричного 
закладу про госпіталізацію особи та 
про необхідність її продовження на-
правляється до суду за місцем знахо-
дження психіатричного закладу (ч.1 
ст.17 Закону).

Переважна більшість справ даної 
категорії розглядається без участі 
заінтересованої особи, щодо якої 
вирішується справа, в зв›язку з її пси-
хічним станом здоров›я. Однак, така 
законодавча невизначеність право-
вого статусу особи призводить до по-
рушень її прав та законних інтересів.

Якщо особа визнана у встановле-
ному законом порядку недієздатною, 
то відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про психіатричну допомогу» їй 
надається психіатрична допомога на 
прохання або за згодою її опікуна за 
рішенням лікаря-психіатра. Таким 
чином, опікун дає згоду на лікування 
особи, і вважається, що особа ліку-
ється добровільно.

Підстави для надання примусової 
медичної допомоги зберігаються під 
час лікування, то перегляд судами пи-
тання про необхідність продовження 
чи припинення надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку 
має здійснюватись у відповідності 
з вимогами ч.3 ст.17 Закону України 
«Про психіатричну допомогу» – через 
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публічні інтереси. Потрібні подаль-
ші наукові дослідження пов’язані з 
тим, наскільки детально ЦПК України 
визначив процесуальні особливості 
розгляду цих справ, бо від цього за-
лежить стан захисту законних інтере-
сів громадян. 
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всіма учасниками судового процесу, 
оскільки мова йдеться про застосу-
вання заходів, які стосуються медич-
ного втручання у здоров›я людини, 
що відповідно, зачіпає її конституцій-
ні права і свободи.

Компетенція лікувального закла-
ду полягає у встановленні медичного 
діагнозу та визначенні віддаленої не-
безпеки в майбутньому. Однак лише 
суд буде робити висновки не тільки 
з висновку лікарів, а й підтвердже-
ної доказами попередньої поведінки 
хворого. У даному випадку діяльність 
суду носить установчий характер. Та-
ким чином, справи про надання пси-
хіатричної допомоги в примусовому 
порядку є специфічним видом справ 
окремого провадження, у якому пев-
ною мірою поєднуються приватні і 

шість місяців з моменту винесення 
відповідного рішення суду.

З метою забезпечення пацієнту 
реального захисту його прав і свобод 
рішення суду про відмову в приму-
совій госпіталізації повинно містити 
пряме розпорядження про необхід-
ність виписки пацієнта з психіатрич-
ного стаціонару.

Цивільним процесуальним кодек-
сом України та Законом України «Про 
прокуратуру» передбачена обов’яз-
кова участь прокурора у розгляді 
справ про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку, 
якій є самостійним учасником про-
вадження та не може відмовитись 
від участі в справі. Участь прокурора 
у розгляді справ зазначеної категорії 
спрямована на додержання закону 

Хомич Г.О.
Перяслав-Хмельницький Державний педагогічний  
університет імені Григорія Сковороди

ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ У 
ПАРАДИГМІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

До основних ознак психічного 
здоров’я належать: любов до себе і 
визнання власної цінності, здатність 
увійти в контакт з іншими людьми, 
оптимізм та впевненість у майбутньо-
му, духовна гнучкість, насолода від 
життя. Однак сьогодні особистість 
так часто стикається з різними не-
стандартними небезпечними ситуа-
ціями, що сама має володіти низкою 
якостей та умінь. Тому постає гостра 
потреба у створенні програм підго-
товки до переживання особистістю 
соціальних викликів та складних 
життєвих ситуацій. Такі уміння у пси-
хології часто позначаються терміном 
«ресурси», серед яких виокремлю-
ють особистісні, персональні та пси-
хологічні. 

Психологічні ресурси представ-
лені нами як складні внутрішні утво-
рення, інтегровані в індивідуальних 
екзистенційних можливостях люди-
ни, що виявляються, передусім, у її 
прагненні до самоактуалізації. Серед 
таких – впевненість у собі, доброта 
до людей, допомога іншим, успіх, лю-
бов, творчість, віра у добро, прагнен-
ня до мудрості, робота над собою, 
самореалізація у професії, стресостій-
кість. З-поміж усіх дефініцій особисто-
сті, які представлені у різних наукових 
концепціях, відображаються характе-
ристики людини як персони зі всіма 
її психологічними ресурсами, однак, 
той чи інший ресурс по-різному забез-
печує ефективність професіоналізації 
особистості. 

Психологічна ресурсність особи-
стості є досвідом усвідомлення нею 
суб’єктних можливостей, що стають 
потенціалом (ресурсом) для само-
розкриття та творчого саморозвитку. 
Відтак надалі ми послуговуватимемо-
ся терміном «психологічні ресурси», 
які інтегрують в собі «персональні», 
«особистісні», «внутрішні». Психолог, 
як спеціаліст, котрий включений у під-
готовку ресурсної особистості, має 
сам постійно вдосконалювати свої 
знання, навички, уміти погоджувати 
свої дії, спрямовані на інших людей, 
з моральними нормами, мати здат-
ність чітко уявляти варіанти можли-
вих наслідків тих чи інших дій людей, 
прогнозувати міжособистісні кон-
флікти.
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інтересів, виникнення конфліктних 
ситуацій та глибокої екзистенційної 
тривоги.

 Ми сконцентрували свою увагу 
на проблемі активізації психологіч-
них ресурсів особистості в умовах 
соціальної депривації. За нашими 
припущеннями, заборона на емо-
ції унеможливлює їх динаміку, а під 
впливом сильних стресогенних фак-
торів за таких умов людина втрачає 
здатність керувати своїми діями та 
регулювати адекватне ставлення до 
оточення, пригнічуючи свої потенцій-
ні можливості. Їх актуалізація – мета 
спеціалізованих психологічних впли-
вів та саморегуляції.

усвідомленням смислів існування. 
Людина наділена багатим потенціа-
лом для задоволення різноманітних 
потреб. Якщо в суб’єкта обмежують-
ся або й зовсім зникають можливості 
для реалізації своїх інтересів та акту-
альних запитів, поступово відбуваєть-
ся особистісна деградація: збідню-
ються ціннісні орієнтації, знижується 
здатність до соціальної адаптації, зву-
жується самосвідомість. Особистість 
може бути ресурсною за умови по-
стійно зростаючих соціальних та ду-
ховних потреб, що може спричиняти 
пошуки нових орієнтирів, динаміку 
та розширення соціальних контактів 
і одночасно провокувати зіткнення 

Психологічний ресурс фахівця 
утворюють специфічні психологічні 
якості, що виражають сформованість 
всіх компонентів його психіки. Серед 
таких: самостійність суджень, чуй-
ність і проникливість, емоційно-во-
льова стабільність і терплячість, стій-
кість до стресів і вміння адаптуватися 
до різних умов і факторів виконання 
обов’язків, емпатія і рефлексія, асер-
тивність.

Питання існування спеціальних 
«ресурсних» якостей є доволі супере-
чливим, позаяк їх прояв детермінова-
ний специфікою діяльності людини, її 
внутрішньою рівновагою чи конфлік-
тністю, ієрархією потреб та мотивів, 

Чаплінська Ю.С.
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ
(ТРАНЗАКТНОГО ТА ЮНГІАНСЬКОГО АНАЛІЗІВ)

Останнім часом на теренах Украї-
ни особливою популярністю в психо-
терапевтичній та тренерській роботі 
користується фільманаліз. Фільмана-
ліз – це зручний психологічний інстру-
мент широкого профілю, який можна 
застосовувати як в індивідуальній так 
і в груповій роботі. В залежності теми 
(клієнтського запити) чи від цілей гру-
пи, можна використовувати різні під-
ходи фільманалізу, що допомагають 
досягти найбільш значущих результа-
тів у вирішенні поставленої в роботі 
проблеми. За останні роки робота з 
фільманалізом набуває все більшої по-
пулярної, на жаль, існує недостатньо 
наукової літератури, яка б записувала 
особливості роботи даного методу. 
Узагальнюючи свій практичний досвід, 
ми вирішили поділитися авторськими 
напрацюваннями у даній темі [2]. 

У кожної психологічної школи є 
свої основні постулати та поняття і, 
в залежності від цілей групи чи клі-
єнтського запиту, фільманаліз можна 
проводити через призму певної пси-
хологічної теорії. 

Схема роботи фільманалізу №1: 
транзактний аналіз

В транзактному аналізі при до-
слідженні життєвих сценаріїв вико-
ристовується поняття батьківських 
заборон. Заборона зазвичай фор-
мулюється у формі заперечення 
будь-якого поведінки: “Не думай”, 
“Не відчувай”. В психологічній літе-
ратурі описано 12 батьківських забо-
рон [1]. 

Потрібно розбити групу на шість 
підгруп. За допомогою сліпого ви-
бору (написати на 12 папірцях забо-
рони і перемішати їх у шляпі) і дати 

витягнути кожній підгрупі по дві за-
борони. Після переглядати обраний 
тренером фільм, давши завдання 
підгрупам відслідковувати і випису-
вати моменти прояву героями філь-
му обраних їх підгрупою заборон 
– на вербальному та невебральному 
рівнях (тобто як ця заборона прояв-
лялася вербально або як ця заборо-
на проявлялася невербально). Якщо 
це індивідуальна робота з клієнтом, 
то можна дати завдання – так само 
виписати вербальні та невербальних 
прояви батьківських заборон у героїв 
фільму. А потім розібрати з клієнтам 
не тільки “правильність” чи “непра-
вильність” ідентифікації ним проявів, 
а щей “відфільтрувати” саме ті забо-
рони, які вдається відслідковувати 
легко (найчастіше це ті, що притаман-
ні самому клієнту) та ті, ідентифікація 
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сер вбудовуючи цей символ в карти-
ну, що може сприйняти глядач (адже 
його сприйняття може відрізнятися 
від режисерської задумки) і які зна-
чення цього символу існують взагалі. 

Список літератури:
1. Берн Е. Игры, в которые игра-

ют люди. Психология человеческих 
взаимоотношений. Люди, которые 
играют в игры, или вы сказали 
«здравствуйте». Что дальше? Психо-
логия человеческой судьбы [Текст] / 

яких потребує зусиль (найчастіше, не 
притаманні клієнту, але він їх бачив 
на прикладі когось із рідних). 

Схема роботи фільманалізу №2: 
юнгіанський аналіз

Якщо використовувати фільмана-
ліз через призму юнгіанської парадиг-
ми, то одним із можливих варіантів 
задання буде пошук і аналіз символів 
та прояву архетипів, що закладені 
у стрічку. При чому аналізувати їх з 
трьох позицій: що сам на увазі режи-

Чепурна А. М.
ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»

КОМОРБІДНІСТЬ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ 
ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ З ВЖИВАННЯМ 
ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН  
У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Потужні негативні соціальні на-
слідки в суспільстві, обтяжені вій-
ськовим конфліктом на Сході країни, 
значно погіршили психологічний, 
психічний та фізіологічний стан здо-
ров’я населення України, особливо 
це стосується учасників бойових дій 
[1, 2, 4,]. 

Матеріали та методи досліджен-
ня. Проведено аналіз наукових статей 
в медичних базах даних, методичних 
рекомендацій, фахових журналів та 
підручників за ключовими словами: 
посттравматичні психічні порушення, 
військові дії, учасники, переселенці, 
психоактивні речовини, коморбід-
ність. Відібрано до дослідження 60 
джерел.

Результати дослідження та їх об-
говорення.

В екстремальних умовах, яки-
ми є бойові дії, людина підпадає під 
вплив потужних психотравмуюючих 
факторів, які часто призводять до ви-

никнення стресових розладів різного 
характеру, згідно з МКХ-10, а саме: F 
43.0 гострої реакції на стрес; F 43.1 – 
посттравматичного стресового роз-
ладу (ПТСР); F 43.2 розладів адаптації.

За результатами епідеміологіч-
них досліджень, гостра реакція на 
стрес зустрічається у 50-80% осіб, 
які опинилися у тяжкій стресовій си-
туації. Розлади адаптації складають 
від 0,1 до 2,6 десятків випадків осіб 
на тисячу населення, частота ПТСР 
становить до 7-14% серед загальної 
популяції і 67-93% у групах ризику се-
ред населення, потерпілого при ката-
строфах [1-4].

За даними різних авторів, се-
ред військовослужбовців, які бра-
ли участь у бойових діях, клінічною 
формою ПТСР страждають 12,5-44% 
ветеранів війни, а часткові ознаки 
симптомокомплексу у віддаленому 
періоді виявляються у 63-91,5 % ви-
падків [3-5].

Особливе місце в питаннях психо-
фізіологічного стану учасників бойо-
вих дій займає часте вживання різних 
ПАР. Проведене експерте опитування 
учасників бойових дій у Чечні вияви-
ло, що однією із основних причин по-
ширеності наркоманії є їх прагнення 
знизити рівень тривожно-депресив-
ного стану (52%). Друге місце серед 
мотивацій до вживання ПАР за сту-
пенем вираженості займає стан гіпе-
рактивації (24%), при якому складні 
бойові умови, постійні переживан-
ня – змушують військовослужбовців 
шукати додаткових сил та енергії в 
наркотичних речовинах. Третє місце 
займає мотив отримання задоволен-
ня (20%). Тому вживання ПАР можуть 
викликати як емоційно позитивні ре-
акції, так і емоційно негативні.

Висновки
Посттравматичні психічні пору-

шення (і зокрема посттравматичний 
психічний розлад), які виникають у 
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учасників бойових дій / Метод. рек. // 
Київ-2014. – 46 с.

ладах / Методичний посібник. – Київ, 
2014. – 91 с.

2. Волошин П.В. Посттравматичні 
стресові розлади: діагностика, ліку-
вання, реабілітація / Методичні ре-
комендації [уклад.: Волошин та ін.] 
– Харків, 2002. – 47 с.

3. Сиропятов О.Г., Напрєєнко О.К., 
Дзеружинська Н.О. Лікування та реа-
білітація комбатантів-миротворців із 
посттравматичним стресовим роз-
ладом / [Сиропятов О.Г., Напрєєнко 
О.К., Дзеружинська Н.О. та ін.]. – К.: 
О.Т. Толстунов, 2012. – 76 с.

4. Посттравматичні стресові роз-
лади / навчальний посібник / Б.В. Ми-
хайлов, В.В. Чугунов, С.Є. Казакова та 
ін. – Х. : ХМАПО, 2013. – 224 с. 

учасників бойових дій в подальшому 
в значній мірі пов›язані з коморбід-
ною патологією – вживанням ПАР, є 
складною та суттєвою медико-соці-
альною проблемою сучасності. Це є 
свідченням того, що потрібні карди-
нальні фахові (психолого-психіатрич-
ні, наркологічні) та соціальні розроб-
ки науково-практичного значення, 
спрямовані на максимально ранню 
діагностику, лікування, а особливо 
профілактику, коморбідної патології 
ПТСП з вживанням ПАР серед учасни-
ків бойових дій. 

Література
1. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гожен-

ко А.І. Стрес і людина: медико-психо-
логічна допомога при стресових роз-

Чечко Т.М.
КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім›я»
м.Київ, Україна

МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Право людей з інвалідністю на 
інтеграцію в суспільство – основний 
принцип міжнародних стандартів, а 
забезпечення дітям з особливостями 
психофізичного розвитку доступу до 
якісної освіти є основою інтеграції 
та пріоритетом соціальної політики 
демократичних країн. Навчання та 
отримання досвіду є єдиною можли-
вістю для такої дитини включитися 
в суспільне життя, набути впевнено-
сті, свободи мислення, максимально 
можливої самостійності.

У закладах дошкільної освіти 
зростання кількості дітей з особли-
востями психофізичного розвитку 
актуалізує питання створення моделі 

соціально-педагогічного та психо-
логічного супроводу дітей означе-
ної категоріїз метою підтримки та 
гармонізації психічного здоров’я 
дошкільників та їхніх батьків. Осно-
вою моделі має стати взаємозв’язок, 
взаємодія дітей із соціумом, що ви-
ключає ігнорування цих людей через 
проблеми зі здоров’ям. 

 Нами виокремлено три етапи 
моделі соціально-педагогічного та 
психологічного супроводу дітей з 
особливостями психофізичного роз-
витку та їх батьків. Окреслимо реа-
лізацію цих етапів з досвіду роботи 
КДНЗ «ЦРД «Я+сім’я».

Першим етапом моделі супро-

воду є надання психокорекційної 
допомоги дітям в умовах групових 
занять, де вони уперше інтегрують-
ся та адаптуються до умов закладу 
освіти, оволодівають навичками ко-
мунікації з іншими вихованцями та 
педагогами.

Другим етапом супроводу є за-
лучення батьків до індивідуальних 
та групових занять, до участі у семі-
нарах та тренінгах з метою надання 
їм допомоги соціального, психоло-
гічного і педагогічного характеру. 
Дана робота здійснюється в рамках 
співпраці центру розвитку дитини з 
громадськими організаціями «В ди-
тячих долонях» та «Ми – друзі!».
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Третім етапом супроводу є 

організація взаємодії з дітьми та 
батьками в літній період в рамках 
оздоровчої роботи поза закладом 
дошкільної освіти, надання їм психо-
лого-педагогічної підтримки.

На цих етапах активно вико-
ристовуються нами різні методи та 
методики психокорекційної роботи. 
Так, набув свого поширення у роботі 
з дітьми та батьками метод каністе-
рапії – корекційний метод психотера-
певтичного впливу з використанням 
спеціально підготовлених та навче-
них собак-«терапевтів». Метод спря-
мований на гармонізацію психічного 
здоров’я, на допомогу в процесі соці-
алізації та адаптації дитини, розвиток 
комунікативних навичок дитини, мо-
білізацію та розкриття внутрішнього 
потенціалу і ресурсів дошкільників.

З метою комплексного підходу до 
організації супроводу сімей з дітьми з 
особливостями психофізичного роз-
витку започатковано та реалізується 
проект «Створення корекційно-розви-
вального простору – санаторій «Бор-
сучок». Основним завданням стало 
створення умов для розвитку творчих 
здібностей дітей з різними нозологі-
ями шляхом організації арт-терапе-
втичних занять, залучення дітей до 
каністерапії в умовах природнього 
середовища, а також психокорекція 
взаємостосунків між батьками «осо-
бливої» дитини у процесі індивідуаль-
ної та групової роботи.

Таким чином, ґрунтуючись на 
результатах аналізу наукової бази 
та практичного досвіду КДНЗ «ЦРД 
«Я+сім’я», можемо зробити висно-
вок про те, що ефективний розвиток 

дитини дошкільного віку з особли-
востями психофізичного розвитку та 
оволодіння нею навичками адекват-
ного функціонування в суспільстві 
неможливі поза родиною та суспіль-
ством, в ізольованому середовищі. 
Постає необхідність соціально-пе-
дагогічного та психологічного су-
проводу таких дітей. Використання 
сучасних психокорекційних методів, 
зокрема каністерапії та залучення 
батьків до різних форм роботи по-
силюють результативність процесу 
супроводу сімей у цілому.

Подальших наукових розробок 
заслуговує питання створення міждис-
циплінарної команди в умовах закладу 
дошкільної освіти та відпрацювання 
алгоритму співпраці з педагогами, пси-
хологами та медиками у контексті соці-
алізації дітей даної категорії.

Шебанова В.І. 
Херсонський державний університет

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЩОДО ХАРЧОВОЇ 
ПОВЕДІНКИ ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

Масштаби і темпи поширення 
проблемної харчової поведінки (ХП) 
та її наслідків у вигляді порушень ваги 
загрожують фізичному та морально-
му здоров›ю підростаючого поколін-
ня, а також соціальній стабільності 
українського суспільства у найближ-
чій соціальній перспективі. 

Виходячи з означеного, ми на-
голошуємо на необхідності форму-
вання здоров’язбережувальної ком-
петентності (ЗЗК) щодо ХП (у складі 
загальної здоров’язбережувальної 
компетентності особистості) як куль-
турної спрямованості на здорову 
(адекватну, раціональну, гармонійну) 

харчову поведінку, що інтегрує про-
цесуальні та результативні компонен-
ти функціонування індивідуального 
досвіду та надає можливість суб’єкту 
самостійно застосовувати відповід-
ні компетенції в умовах конкретної 
життєвої ситуації на користь збере-
ження і відновлення адекватної ХП. 

Вважаємо, що це дозволить 
сформувати ціннісне ставлення та 
вмотивованість на здорове харчу-
вання (ціннісний та емоційно-мотива-
ційний аспект ЗЗК), активну цілеспря-
мовану діяльність щодо закріплення 
відповідних навичок та самостійного 
свідомого вибору адекватної ХП як 

варіанту життя (поведінковий аспект 
ЗЗК). 

На нашу думку, формування ЗЗК 
щодо ХП за сутністю процесу є фор-
муванням суб’єктної орієнтації, що 
спрямовує на засвоєння (інтеріори-
зацію) культурних еталонів щодо 
здорового харчування і адекватної 
харчової поведінки та уможливлює 
розв’язання низки проблем: 

а) збереження, зміцнення та від-
новлення здоров’я кожного окремо-
го індивіда, а отже всього населення 
України у просторі всіх складових 
здоров’я (соматичного, психічного, 
соціального і духовного); 
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ником загальної культури здоров’я 
та загальної здоров’язбережувальної 
компетентності, а отже індивідуаль-
ного ресурсу особистості та суціль-
ної системи управління людськими 
(стратегічними) ресурсами України. 

Ми розглядаємо культуру здорової 
харчової поведінки як системоутворю-
ючий чинник, що визначається сукуп-
ністю суспільно визнаних культурних 
текстів щодо раціонального харчуван-
ня та адекватної харчової поведінки, 
як сукупності здоров’язбережуваль-
них компетенцій, які дозволять зберег-
ти, зміцнити та відновити здоров’я. 

пульсивного переїдання), надлишко-
вої ваги та ожиріння як негативних на-
слідків незбалансованого харчування 
та неадекватних патернів ХП. 

Базовою основою профілактики 
ми вважаємо формування суб’єктної 
зорієнтованості на здорову ХП, тому 
що саме адекватна харчова пове-
дінка стає вагомим фактором опти-
мального функціонування людини, а 
отже індивідуального та соціального 
здоров’я. Мова йде про формування 
культури харчової поведінки, у пев-
ному сенсі «моди на здорове харчу-
вання», яку можна розглядати склад-

б) запобігання поширенню пе-
рекручених, неадекватних, патоло-
гічних стратегій ХП, що є головною 
ознакою маніфестації різноманітних 
розладів харчової поведінки у конти-
нуумі «переїдання – обмеження в їжі» 
(про актуальність означеної пробле-
ми ми наголошували у наших попе-
редніх працях). 

У цьому контексті особливої акту-
альності набуває профілактика різно-
манітних порушень тілесності – пере-
кручених патернів харчової поведінки 
(субклінічних порушень ХП), клінічних 
розладів ХП (анорексії, булімії, ком-

Штих І.І.
Мукачівський державний університет,
м. Мукачево, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ 
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Погіршення показників здоров’я 
підростаючого покоління початку 
XXI століття є загальнонаціональною 
проблемою, у вирішенні якої велику 
роль відіграє вища освіта. Форму-
вання культури здоров’я здобувачів 
вищої освіти має свої принципові 
відмінності від її формування в інших 
соціальних верств населення через 
те, що здійснюється в навчальному 
процесі. З огляду на те, що об’єктом 
впливу й суб’єктом діяльності є прак-
тично сформована особистість, осо-
бливого значення набувають її свідо-
мість і цільові настановлення щодо 
майбутньої трудової діяльності.

Студентська молодь є надзвичай-
но чутливою віковою та соціальною 
категорією до впливу на здоров’я різ-
номанітних несприятливих зовнішніх 
та внутрішніх чинників. Різке знижен-
ня життєвого рівня, збідніння насе-
лення, посилення соціальної нерів-

ності, невпевненість у майбутньому, 
тривале перебування в умовах пси-
хоемоційного напруження, недотри-
мання правил санітарії, незадовільні 
житлові та гігієнічні умови, низька 
якість продуктів харчування, забруд-
нення навколишнього середовища 
негативно впливають на психосо-
матичний стан студентської молоді. 
Невміння та небажання раціонально 
організовувати режим дня, навчан-
ня, харчування і відпочинку значно 
підвищує ризик появи соматичних та 
психічних захворювань [1]. Однак, ос-
новною причиною погіршення стану 
здоров’я студентів є відсутність усві-
домлення важливості дотримання 
здорового способу життя як запору-
ки міцного здоров’я.

Проведене нами дослідження са-
мооцінки стану фізичного та психоло-
гічного здоров’я серед студентів на-
шого навчального закладу показало, 

що значна кількість студентів – 42,1% 
оцінює своє психологічне здоров’я 
як незадовільне. В той же час за ме-
тодикою оцінки здорового способу 
життя  низький рівень здоров’я не ви-
значив для себе жоден студент, май-
же половина – 48, 4% респондентів 
– оцінюють свій стан як посередній, 
33, 9% – як задовільний. Всього 14,5% 
студентів вважають, що стан їх здо-
ров’я добрий, і ніхто не вважає його 
ідеальним.

Можна припустити, що оцінюючи 
стан свого здоров’я студенти дума-
ють переважно про здоров’я фізичне, 
не усвідомлюючи у повній мірі значен-
ня здоров’я психологічного. Високий 
рівень психологічного здоров’я ви-
значили в себе лише 15,8% студентів, 
а середній і низький представлений 
порівну – по 42,1%. Високий відсоток 
низької самооцінки свого психологіч-
ного здоров’я потребує уваги психо-
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практика – обеспечения здоровья 
/ Г.А. Апанасенко.  –  СПб, 2003. – 
С. 49-60.

2. Йовдій Т.Ю. Формування куль-
тури здорового  способу життя у сту-
дентів вищих навчальних  закладів 
/Т.Ю.Йовдій, І.І. Штих // Наука май-
бутнього: збірник наукових праць 
студентів, аспірантів  та молодих вче-
них/ ред. кол. Гоблик В.В.(гол. ред.), 
Алмашій І.І.(- заст. гол. ред.) та ін.- 
Мукачево: РВВ МДУ, 2018.-Вип.1(1).-С. 
268-274.

ючого покоління і розвитку культури 
здоров’я. Провідну роль у формуван-
ні здорового способу життя відіграє 
світогляд, позитивне мислення і цін-
нісно – морально – духовні особистіс-
ні орієнтації.
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логічної служби закладу й водночас 
підкреслює гостру необхідність забез-
печення й дотримання психолого – 
педагогічних умов формування куль-
тури здоров’я студентів [2].

Слід підкреслити, що досвід здо-
рового життя, набутий в період про-
фесійної підготовки, а також когні-
тивні, емоційні і морально-духовні 
надбання в цій сфері, можуть бути 
використані у подальшій професій-
ній діяльності фахівця по вихованню 
здорового способу життя підроста-
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І. Загальні вимоги до структури тексту статті

1.1. Стаття має бути написана українською, російською або англійською й 
оформлена відповідним чином:

- назва статті (по центру прописними літерами);
- індекс УДК (на початку ліворуч);
- дані про автора  (по центру) – прізвище, ім’я та по-батькові (курсивом, 

напівжирним шрифтом);
- професійні дані про автора (на початку ліворуч від тексту, звичайним 

курсивом) – науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без ско-
рочень), місто проживання та в дужках – країна, код ORCID;

- телефон та емейл – для редакції (не підлягають оприлюдненню);
- анотація мовою статті (рекомендовано обсяг анотації від 90 до 150 слів);
- ключові слова мовою статті (від трьох до восьми слів);
- текст статті, написаний відповідно до вимог, визначених Постановою 

Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та цих вимог, обсягом від 9 
аркушів (текст анотації, таблиці і рисунки, перелік використаних джерел та 
реферати не зараховуються до тексту статті);

- список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів;
- транслітерований список використаних джерел (виконується відповід-

но на сайтах, таких як – http://translate.meta.ua/translit/ );
- реферати англійською мовою, українською мовою та російською мо-

вою оформлені таким чином: дані про автора  (по центру) – прізвище, ім’я 
та по-батькові (курсивом, напівжирним шрифтом); професійні дані про ав-
тора (на початку ліворуч від тексту) – науковий ступінь, учене звання, поса-
да, місце роботи (без скорочень), місто проживання та в дужках – країна; 
назва статті (по центру прописними літерами); текст реферату (1-1,5 аркуша, 
бальше ніж 1900 знаків); ключові слова.

1.2. У структурі тексту статті повинні бути відображені обов’язкові еле-
менти згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Пре-
зидії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’я-
зання даної проблеми і на які спирається автор; 

• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким при-
свячується стаття; 

• формулювання мети або цілей статті (постановка завдання); 
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 
• висновки з даного дослідження; 
• перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
1.3. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор та його науковий керівник.
1.4. Усі статті, які подаються до друку в науково-практичний журнал «Пси-

хологічний часопис», підлягають додатковому рецензуванню та можуть 
бути не допущені до опублікування при негативній оцінці рецензентом, або 
невідповідності оформлення статті зазначеним вимогам.

ІІ. Технічні вимоги до оформлення матеріалів наукових досліджень

2.1. Обсяг статті, без урахування списку використаних джерел,  анота-
цій тощо не повинен бути меншим за 9 сторінок та перевищувати обсяг у 
25 сторінок ; сторінки мають бути пронумеровані (знизу – ліва сторона ар-
куша, без номера на першій сторінці).

2.2. Текст має бути набраний шрифтом TimesNewRoman, 12 кеглем через 
1,5 інтервали; верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см.

2.3. Зноски і примітки мають відповідати наступним вимогам: зноски на 
джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури 
(у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, напри-
клад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з познач-
кою *.

У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по цен-
тру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень 
ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та 
дефіс, наприклад, …– 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

2.4. Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки 
та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; на-
писи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним 
чином оформлені та зроблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; 
якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі .tiff з роз-
дільною здатністю 300 dpi або у форматах .jpg, .eps; написи на ілюстраціях і 
підписи до них мають бути подані українською мовою. Малюнки з Інтернету 
до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не 
приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків – CMYK.

2.5. Стаття (ім’я файлу включає прізвище автора англійською) має бути 
набрана на комп’ютері.

ІІІ. Порядок подання матеріалів до редакції

3.1. До редакції подаються:
- Стаття в електронному вигляді (з анотацією та рефератами); 
- Рецензія наукового керівника (у разі подачі матеріалів автором без на-

укового ступеня);
- Квитанція про сплату авторського внеску (сканована копія).
3.2. Матеріали подаються  в електронному вигляді через сайт, або, у 

вийняткових випадках, на електронну пошту редакції.
3.3. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та пода-

ватися з рецензією фахівця з проблеми, що досліджується; керівника, кон-
сультанта з науковим ступенем кандидата чи доктора психологічних наук 
(для аспірантів та авторів без наукового ступеня).

3.4. Публікація статей здійснюється за умови сплати авторами автор-
ського добровільного внеску, який сплачується з метою компенсації ви-
трат на оприлюднення матеріалів, зокрема корегування текстів, оплати 
послуг з сліпого двостороннього рецензування, оплати послуг програміста 
тощо.

Першочергово розглядаються статті в яких висвітлюються результати авторських (колективних) емпіричних досліджень, які виконуються в межах 
грантових програм, наукових тем кафедр, лабораторій, тощо, про що, відповідно, зазначається в заявці із відомостями про грант, назвою та номером 
держреєстрації теми. 

Від статей, в яких доказовість досліджень підвищується шляхом використання  емпіричних методів  дослідження, очікується презентації, власне, емпі-
ричних матеріалів. Статті також можуть бути теоретичними у випадках історикорефлексивного аналізу, а також, коли саме теоретичні методи дослідження 
є найбільше валідними до мети статті та дослідницьких завдань. В такому разі від автора очікується презентувати модель (її частину), авторську концепцію, 
теорію, системи понять, тощо.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення 
невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

• Матеріал є унікальним та таким, що раніше не опублікований, а також не був представлений для розгляду та публікації в іншому журналі (або дано 
пояснення щодо цього в коментарях для редактора).

• Файл з матеріалом представлений у форматі документа OpenOffice, Microsoft Word або RTF.
• Наведені повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
• Текст набраний з 1,5 міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 12 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслен-

ня (за винятком URL-адрес); всі ілюстрації, графіки і таблиці розташовані у відповідних місцях в тексті, а не в кінці документа.
• Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, описаним у «Керівництво для авторів» та з яким можна ознайомитися нижче.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТТІ ДО ЖУРНАЛУ
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ВЫСТАВКИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
1991 –  культурный проект совместно с хором «Думка», Испания, 

Франция, Германия 
1993 –  участие в совместных выставках с художниками Украины?.
1991 –  старт сотрудничества и первая персональная выставка в га-

лерее «Менссен», г. Гамбург 
1993 –  создание совместно с режиссером В. Вистгофом короткоме-

тражного фильма “Гармония” 
1995-1996. – персональные выставки, г. Гамбург 
1997 –  выставки в галереях Америки , города Олбани, Нью-Йорк, Ат-

лантик-Сити 
1998 –  поездка с выставкой Индия г. Мумбай, Индия 
1998 –  выставка совместно с компанией “Милимаж” Франция 
1999 –  персональная выставка г. Гамбург 
2000 – участие в художественном биэналле “Бастиль – 2000” г. Па-

риж, Франция 

2001 –  персональная выставка г.Гамбург 
2002 – совместна выставка с компанией “Милимаж” Париж, Фран-

ция
2004 –  участие в «Galerie im Forum Norderstedter» 
2004 –  участие в выставке в г. Вена по приглашению знаменитого 

художника Ернста Фукса 
2004- 2010 – оформление известной частной онкологической клини-

ки Гамбург
2005 –  выставка и публикации в прессе Китая
2005 –  персональная выставка в галерее «Грифон», Киев
2006 –  участие в выставке «Kunst Messe Zurich» г. Цюрих 
2007 –  персональная выставка г.Гамбург 
2008 –  участие в выставке «ART INTERNATIONAL ZURICH» г. Цюрих 
2009 –  персональная выставка г. Гамбург 
2010-2015 – участие в выставке «Art Fair Hamburg» г. Гамбург
2017 –  выступление на радиостанциях Гамбурга, сьемки в телеви-

зионной программе «Про искусство».
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