
«Психологічні виміри 
духовного супроводу 

осіб, що потерпіли в часі 
революційних і 

військових подій в 
Україні» 
Олег Романчук
психіатр, психотерапевт

директор Інституту психічного здоров'я 
Українського Католицького Університету
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Допомога потерпілим, що 
мають посттравматичний 
стресовий розлад
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симптоми  ПТСР

A. Травматична подія
B. Повторне переживання її
C. Уникнення/емоційне заніміння
D. Підвищена тривожність
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Епідеміологія травми

• з тих, що пережив травму 20% ПТСР, (8% чоловіків і 20% 
жінок)

• з тих, у кого розвинувся ПТСР, 30% перейде у хронічну 
форму з пожиттєвою персистенцією симптомів на протязі 
десяти і більше років
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Нейрофізіологія травми
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Травматична пам’ять на 
відміну від автобіографічної:

• Не має «мітки часу» – переживається як «тут і тепер»
• Супроводжується вираженим страхом (і відповідною 

поведінкою)
• Супроводжується емоціями і когніціями, що були при 

травматичній події
• Фрагментована
• Згадується сама по собі, неконтрольована
• Активується трігерами, які можуть бути дуже 

неспецифічні
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Симптоматика 
постравматичних розладів
• Симптоми повторного пережиття події:

• Навязливі спогади - інтрузії
• Флешбеки (прості, дисоціативні)
• Сни 
• Гра
• Контакт з трігером – пережиття спогадів

• Уникнення
• Уникнення у зовнішньому світі – трігери – рестрикція 

життєвого простору
• Уникнення у внутрішньому світі
• Амнезія
• Емоційне оніміння

• Гіпертривожність 9



НЕЙРОБІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПТСР

ТРАВМАТИЧНА 
ПОДІЯ

«НЕГАТИВНІ» 
ДИСОЦІАТИВНІ 

СИМПТОМИ

ІНТРУЗИВНІ 
СИМПТОМИ

ДИСОЦІАТИВНИЙ 
ЗАХИСТ

ТРАВМАТИЧНА 
ПАМ’ЯТЬ 

(ІМПЛІЦИТНА)

АКТИВАЦІЯ 
МИГДАЛЕВИДНОГО 

ТІЛА

СИМПТОМИ 
ГІПЕРЗБУДЛИВОСТІ 

ТА ТРИВОГИ

УНИКНЕННЯ 
ТРІГГЕРІВ
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Травматичні спогади у 
формі травматичної 

пам'яті

«це треба забути. Це 
неможливо 

згадувати. Це 
нестерпно згадувати»

Страх спогадівУникнення спогадів

Неможливість 
інтеграції 

травматичної пам'яті
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Травматичні спогади 
та емоції

«Це нестерпно, я 
мушу це придусити, я 
не можу з цим дати 

раду

Намагання позбутися 
спогадів шляхом 

уникнення та супресії

Неадекватні коупінг-
стратегії (уникнення 
трігерів, алкоголь,  

втеча у роботу, 
навчання і т.п.»

травматична пам’ять 
не інтегрується, 

негативних емоцій 
додається

Додаткові проблеми 
(зловживання алкоголем, 
одержимість помстою, 
перевиснаження, зменшення 
активностей, обмеження 
життєвого простору і т.п.), 
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КОМУ ПОТРІБНА 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА 
ДОПОМОГА?
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етапи лікування
СТАБІЛІЗАЦІЯ

ОПРАЦЮВАННЯ ТРАВМИ

ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТТЯ 14



Яка можлива роль священника?

• Людська і духовна підтримка – «ви не одні»
• Пояснити, що відбувається з людиною і яка може бути 

потрібна їй поміч
• Дати матеріали самодопомоги
• Скерувати за психологічною допомогою при потребі
• Супроводжувати людину духовно
• Допомогти людині мати підтримку спільноти
• Допомогти в практичних труднощах 15



Можливі техніки першої 
психологічної допомоги

• Дозволяти людині говорити про пережите, але не силувати 
її це робити

• Дозволяти людині висловлювати почуття і надавати їй 
підтримку

• Шукати/надавати значення пережитому
• «Дистанціюватися від спогадів», а натомість зміцнювати 

зв’язок з «тут і тепер»
• Перебувати у молитві – як спосіб протидії «провалам у 

минуле»
• Відновлювати життя, ставити цілі, завдання, заповнювати 

день змістовною активністю
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психоедукація
• Психоедукація:

• Нормалізація симптомів
• Корекція сприйняття травматичної події (самозвинувачення та 

ін.)
• Пояснення динаміки травми – як внутрішньої, так і зовнішньої
• Пояснення дороги зцілення/  інсталяція надії
• Використання метафор
• Література з самодопомоги
• Довіра до терапевта (відчуття розуміння, компетентності)
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Важливість стосунку

• Цей стосунок зміцнює пацієнта, є його/її 
важливим ресурсом!

• допомагає йому відновити уражені травмою  
функції - довіру, самостійність, впевненість, 
компетентність, здатність будувати стосунки, 
творчість та ін.
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стабілізація/безпека:
• Безпека – захист від кривдника, вирішення соціальних, 

юридичних питань (притулок, міліція та ін.)
• Безпека – розуміння, що травма в минулому – знайти 

надійне, безпечне теперішнє 
• Безпека у зовнішньому світі - базові потреби
• Безпека у соціальних стосунках, роль соціальних 

ресурсів, соціальної підтримки
• Безпека у власній психіці – певний контроль над 

симптомами ПТСР – техніки дистанціювання та ін.
• Безпека в тілі – можлива роль медикаментів, роль 

релаксації, роль і характер медичних втручань (ризик 
ретравматизації)

• Безпека від власної деструктивної поведінки –
суіцидальність, самопошкоджуюча поведінка, 
алкоголь, бажання помсти, агресія до інших та ін.
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коупінг з симптомами ПТСР

• Тріггер – інтрузії
• Список тріггерів
• План:

• Уникнення
• Узгодження з рідними
• Конфронтація «під прикриттям»
• Дистанціювання від травми / повернення у тут і 

тепер 20



коупінг з симптомами ПТСР

• Список тріггерів і специфічне планування 
поведінки

• Техніки «заземлення» - реорієнтації тут і 
тепер, майндфулнес

• Техніка дискримінації
• Техніки дистанціювання: пульт, сейф, екран
• Техніки використання ресурсів
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Емоційна регуляція

• Допомога у пошуку оптимальних способів регуляції 
емоцій, емоційної підтримки

• Активація ресурсів підтримки
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ЩО МОЖЕ БУТИ РЕСУРСОМ?
• СТОСУНОК (ЯК З ЖИВИМИ, ТАК І З ПОМЕРЛИМИ)
• ДУХОВНІСТЬ. ВІДЧУТТЯ СЕНСУ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТИРИ.
• СПОГАДИ. МРІЇ.
• ОБРАЗИ – ВН. УЯВА
• АКТИВНОСТІ. ЖИТТЯ ТУТ І ТЕПЕР
• ТВОРЧІСТЬ
• СЛОВО: КНИЖКА, ВИСЛІВ, ІСТОРІЯ, МОЛИТВА, ВІРШ
• МУЗИКА, ЇЖА, ЗАПАХИ І Т.П.
• РЕСУРСНІ ВПРАВИ У ТЕРАПІЇ
• ГРУПА. ОСОБА ТЕРАПЕВТА.
• СПОРТ, ЙОГА, ТЕХНІКИ РЕЛАКСАЦІЇ

• ТРАВМА ДУЖЕ ЧАСТО «ПЕРЕКРИВАЄ» ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ-
ВАЖЛИВО ВІДНОВИТИ ЙОГО

23



Інтеграція травматичної 
пам'яті – важливість 
«розповісти і пережити» 
історію
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Ресурси допомоги
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Інформаційно-ресурсний 
центр:
www.i-cbt.org.ua/PTSD
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Допомога 
рідним і 
друзям 
померлих

• Оплакати втрату, «пройти» крізь біль втрати
• Психологічна і духовна підтримка
• Берегти пам’ять
• Надати зміст втраті і жити з пам'яттю
• Духовне значення, сенс життя
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Чотири завдання пов'язані з 
пережиттям втрати (за Worden, 2007) та 
двокомпонентна модель (Stroebe, 1999):

1. Процес пов’язаний з втратою:
1. Визнати реальність втрати
2. Оплакати втрату і примиритися з нею...
3. Відвести втраченій особі нове місце в пам‛яті та в 

житті – інтеграція стосунку...
2. Процес пов’язаний з адаптацією до змін у 

житті та «продовженням життя»:
1. Переосмислити зміст життя, власну ідентичність; 

реорганізувати своє життя і навчитися жити без 
втраченої особи, адаптуватися до змін. 28



МОДЕЛЬ ФАЗ (дуже умовна):

1. Усвідомлення втрати
2. Оплакування втрати, дезорганізації та туги 

за померлою особою
3. Фаза примирення та емоційного виснаження
4. Фаза реорганізації та повернення до життя
5. Пошуку сенсу та переосмислення життя
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Ранній досвід

Переконання та схеми Критичні/провокуючі 
події

думки

поведінка

Тілесні 
відчуття, 
фізіологія

емоції

середовище
особа

Наявні стратегії 
емоційної 
регуляції
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ І ТРАДИЦІЙ
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Фактори вразливості та модифікуючі
фактори:

1. Ким була втрачена особа
2. Яким був стосунок з втраченою особою (сила зв'язку, важливість 

зв'язку, амбівалентність/конфлікт/залежність у стосунку)
3. Вид і обставини смерті
4. Характеристики особи, що переживає втрату (особистість, 

ресурси, психічне здоров'я, минулий досвід, вік, стать, система 
переконань, емоційна компетентність, «уміння страждати» і т.д.)

5. Соціальне оточення, наявність підтримки, сімейні стратегії 
емоційної регуляції

6. Ставлення до пережиття втрати в культурі (ритуали, традиції і т. 
д.)

7. Обставини життя, супутні стреси, зміни в житті, спричинені 
втратою.

8. Наявні ресурси (у тому числі духовність, підтримка та ін.)
32



ОСОБИСТІСТЬ ЛЮДИНИ
КРИТИЧНА ПОДІЯ: ВТРАТА 
(ОСОБЛИВОСТІ ЦІЄЇ ПОДІЇ)

4 завдання, 
двокомпонентна 

модель, модель фаз, 
модель інтерактивної 

системи

МОДИФІКУЮЧІ 
ФАКТОРИ

ПРОЦЕС 
ПЕРЕЖИТТЯ 

ВТРАТИ

ІНТЕГРАЦІЯ 
ВТРАТИ

УСКЛАДНЕНА 
РЕАКЦІЯ ВТРАТИ

ДЕПРЕСІЯ, ПТСР, 
ЗЛОВЖИВАННЯ 
АЛКОГОЛЕМ ТА 

ІН. РОЗЛАДИ 33



Головні принципи психологічної 
підтримки сім'ї:

• Бути поруч, не втратити контакту з сім'єю. 

– Послання: “Ваша рідна особа, що померла, 
є дорога для нас. Ваша сім'я є дорога для 
нас. І ми турбуємося, щоб ваша сім'я 
змогла пережити втрату і жити далі.”



Головні принципи психологічної 
підтримки сімיї:

(продовження)

• Слухати рідних, давати можливість їм 
висловити свої почуття.

• Деколи важливо просто разом помовчати...
• Нормалізувати почуття. Допомогти рідним 

зрозуміти, що почуття є частиною процесу і їх 
треба пережити.



Головні принципи психологічної 
підтримки сімיї для фахівців:

(продовження)

• В розмові іти за ініціативою рідних. Не 
намагатись їх розрадити 
“псевдопотішаннями”, давати їм вказівки, як 
жити чи що відчувати.

• Не намагатися заблокувати процес 
пережиття втрати шляхом призначення 
заспокійливих та “псевдопотішань”, 
забороною смутку (“не треба плакати – треба 
жити далі”) або ж уникненням теми втрати, 
спогадів.



Головні принципи психологічної 
підтримки сімיї:

(продовження)

• Згадувати з рідними померлу особу, ділитися власними 
спогадами та почуттями, разом дивитися фотографії, відео і т.д. 

• Заохочувати рідних до згадування та створення пам'яті про 
померлу особу шляхом напр., написання спогадів, вірша, 
укладання фотоальбому, пожертви на доброчинну справу, 
висадженням дерева.

• Заохочувати рідних до поминальних ритуалів, напр. вечір 
пам'яті.

• Разом усвідомлювати цінність життя померлої особи.
• Не забороняти собі висловлювати власні почуття з приводу 

смерті померлої особи. (Єдина засторога, якщо ці почуття дуже 
інтенсивні та болючі, то їх треба висловити колегам чи 
супервізору – рідні не повинні чутися відповідальні за 
емоційний стан фахівця)



Головні принципи психологічної підтримки сімיї для фахівців:
(продовження)

• Соціальна підтримка
• Духовна підтримка та надання духовного сенсу життю
• Надання значення та структури почуттям
• Можливість відкрито висловити почуття в атмосфері підтримки
• Спільне згадування, “поминання” померлої особи –

усвідомлення цінності її життя та святкування дару цього життя
• Допомагають “продовжувати жити” – частково відволікають від 

інтенсивних почуттів, бо ритуали треба організовувати
• Мають суспільне значення – допомагають усвідомлювати 

цінність життя та реальність смерті – у такий спосіб вчать жити і 
допомагають інтегрувати власну смерть
– Примітка: важливість самостійно укладених ритуалів та важливість 

присутності ритуалів впродовж усього процесу пережиття втрати.

Важливість ритуалів:



Культуральні традиції та ритуали пов'язані зі смертю: 
їх цінність та значення

• Збирається родина, допомагає організувати усі 
практичні деталі

• Тіло померлого є два дні вдома у відкритій домовині, 
приходять відвідати родичі та друзі. Спільна молитва. 
Жалобні пісні.

• Похорон: прощання з тілом, молитва.
• Поминки: по похороні, на 9 і 40 день.
• Жалобний одяг, чорна стрічка.
• Культурально встановлений жалобний термін. 

Особливості поведінки у жалобний період.
• Встановлені дні молитви за померлих. Відвідини 

цвинтаря. Вшановування пам'яті померлих в дні свят.



Головні принципи психологічної 
підтримки сімיї:

(продовження)

• Пам'ятати про дітей в родині
• Пояснювати батькам особливості пережиття смерті 

дітьми в залежності від віку 
• Давати при потребі поради, як говорити з дітьми про 

смерть і як допомогти їм пережити втрату



Головні принципи психологічної 
підтримки сімיї:

(продовження)

• Пам'ятати про важливість соціальної підтримки
• Підтримувати сім'ю в її стосунках з соціальним 

оточенням
• При наявності групи взаємопідтримки для рідних, що 

втратили близьку особу – пропонувати батькам 
участь в такій групі чи в індивідуальній 
взаємопідтримці

• Пам'ятати про практичні/побутові аспекти підтримки



Головні принципи психологічної 
підтримки сімיї:

(продовження)

• Підтримувати використання сім'єю духовності, але не 
нав'язувати своїх поглядів чи переконань

• Бути відкритим до обговорення загальнолюдських 
питань цінності та сенсу життя, реальності смерті, 
життя “до і після” смерті. 

• При ознаках ускладненої реакції втрати скеровувати 
сімיю за психотерапевтичною допомогою.



Україна у переході: від тоталітарного 
минулого до Нової України 

43



Наше минуле
1. Комуністичний терор, голодомор, 

репресії 
2. Приниження гідності людини, 

умовна гідність людини: свої і 
вороги

3. Система недовіри, зради, нечесності 
і жорстокості у стосунках між 
людьми

4. Переслідування за іншодумання та 
«промивання мізків» 44



Терор

Страх

Рабська 
покора, «моя 
хата скраю…»

Приниження 
гідності

Меншовартість

Умовне відчуття 
цінності «Я 

хтось, якщо я…»

Нечесність, обман, 
ворожнеча і 

жорстокість у 
стосунках

Недовіра до інших

Кожен сам за себе, 
виживає сильніший 

і хитріший, 
відсутність моралі

Переслідування 
за іншодумання
та «промивання 

мізків»

Страх думати 
вільно

Закритість і 
некритичність 

мислення, 
«зазомбованість»45



Терор

Страх

Рабська 
покора, «моя 
хата скраю…»

Приниження 
гідності

Меншовартість

Умовне відчуття 
цінності «Я 

хтось, якщо я…»

Нечесність, обман, 
ворожнеча і 

жорстокість у 
стосунках

Недовіра до інших

Кожен сам за себе, 
виживає сильніший 

і хитріший, 
відсутність моралі

Переслідування 
за іншодумання
та «промивання 

мізків»

Страх думати 
вільно

Закритість і 
некритичність 

мислення, 
«зазомбованість»

БОРОТИСЯ 
ЗА ПРАВДУ ГІДНІСТЬ СПІЛЬНОТА 

ЛЮБОВІ

МУДРІСТЬ, 
ВНУТРІШНЯ 
СВОБОДА

46



Подолати невидиму стіну…

47



«Я дам вам нове серце, і новий дух 
вкладу в ваше нутро. Я вийму

кам'яне серце з вашого тіла й дам вам 
серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро 

Дух Мій і вчиню так, що ви будете 
ходити в моїх заповідях та берегти й 

виконувати мої установи.» 
(Єзекиїла 36:26,27)

48



«Нове серце»
• гідність і цінність людини
• доброзичливість і співчутливість
• волелюбність, готовність боротися за Правду і 

протистояти злу силою Любові
• Праведність
• любов до людей, бачення в іншій людині 

брата і сестри – модель спільноти
• здатність вільно думати, відкритість і 

толерантність 49



• ПЛЕКАТИ ЦЕ В СОБІ
• ПЛЕКАТИ ЦЕ ДОВКОЛА СЕБЕ
• ПЛЕКАТИ ЦЕ В СПІЛЬНОТІ, ПАРАФІЇ
• ПЛЕКАТИ ЦЕ В СУСПІЛЬСТВІ
• СТОЯТИ НА ОБОРОНІ ЦИХ ЦІННОСТЕЙ В 

СУСПІЛЬСТВІ
50
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