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ДОРОГИЙ НАШ ЗАХИСНИКУ  
І ДОРОГА НАША ЗАХИСНИЦЕ!

Ти тримаєш у руках путівник, який допоможе тобі 
на військовій службі й при поверненні додому. 
Поклади його до кишені, а коли в тебе буде час 
для міркувань, або стане цікаво, що там, у ньо-
му, — почитай. 

Сподіваємося, цей практичний посібник допо-
може віднайти відповіді на духовні та психологіч-
ні питання щодо твого перебування на військовій 
службі, де ти виконуєш важливе завдання — за-
хищаєш нашу українську землю.

У першій частині путівника знайдеш коротке 
пояснення, які етапи проходить психіка солдата, 
як допомогти собі після бойового стресу, для від-
новлення. Тут описано основні практичні способи 
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керування самопочуттям у стресі та як допомогти, 
якщо стрес є в побратима. 

Друга частина містить інформацію про те, що 
знадобиться тобі після повернення з війська. Там 
є посилання на інтернет-сторінки, де знайдеш ві-
домості про перебіг демобілізації, контакти цен-
трів правової допомоги і реабілітації, а також тих, 
які працюють із залежностями. 

Зверни увагу! 
Зазначені контактні дані деколи змінюють-

ся, тому телефонуй або шукай в інтернеті акту-
альну інформацію. Тебе неодмінно зацікавить 
«Техніка безпеки для демобілізованих» від вете-
рана, зок рема, як розуміти свої реакції на побу-
тові ситуації. Кожному стануть у пригоді прак-
тичні рекомендації «Як давати собі раду?», де 
зазначені основні способи відновлення як для 
тебе, так і для родини. 

І, на завершення, укінці путівника є свідчення 
ветерана з Запоріжжя. В ньому солдат описує 
свій шлях на війну, а його повернення додому 
ще триває... 

З повагою автори
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ЧАСТИНА ПЕРША

ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ  
В ЗОНІ АТО  

(БОЙОВИХ ДІЙ)
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Війна за своєю природою — аморальна. Тому 
в той момент, коли вона «вривається» в мир-

не життя, населення та керівники держави мають 
право й зобов’язані захищатися, навіть застосо-
вуючи силу зброї для знешкодження агресорів1.

Оборона Батьківщини — це право та обов’язок 
кожного свідомого і відповідального уряду дер-
жави. Наші українські воїни, захищаючи невинне 
життя перед нападником, здійснюють свій святий 
громадянський обов’язок: стають в обороні добра, 
істини й справедливості. Багато військових відда-
ло своє життя за ці цінності. 

Під час військових дій Церква та людський 
розум наголошують на постійній дії морального 
закону. Навіть у зоні військових дій належить збе-
рігати людські риси.

 1 Див. Катехизм Католицької Церкви, н. 2265
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МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ,  
ПОВ’ЯЗАНІ З ВОЄННИМИ ДІЯМИ  

ТА ЇХНІМИ УЧАСНИКАМИ

1. Святе Письмо показує особливе ставлення Бога 
до військових. 

У Євангелії від Луки читаємо, що коли воїни пі-
дійшли до Івана Хрестителя і спитали, що їм ро-
бити, аби спастися, то у відповідь почули: «Нікому 
кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдо-
вольняйтесь вашою платнею» (Лк. 3, 14). 

У Новому Завіті немає заперечення військової 
служби. Понад 20 разів знаходимо там згадки про 
воїнів. Усі — позитивні. Наприклад, римський сот-
ник був перший, хто після смерті Ісуса на хресті 
визнав, що Він — Син Божий (Мт. 27, 54). Перший 
язичник, не юдей, який увірував у Господа Ісуса 
Христа як у свого Спасителя і охрестився, — це 
сотник Корнилій (Ді. 10). Окрім того, Христос 
мовив: «Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої 
віри» (Мт. 8, 10) — і визнав віру сотника як зра-
зок для наслідування. Отож Ісус Христос не відки-
дає військових, а кардинально міняє розуміння їх-
ньої служби, війни і вбивства. Він приносить нову 
Добру Новину, а ця новина — про любов і мир. 

Христос залишає Свій мир як дар людям. 
І в Нагір ній проповіді Спаситель високо підносить 
тих, хто бореться за мир: «Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими назвуться» (Мт. 5. 9).
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Як бачимо, Боже Слово з пошаною представляє 
воїна, що гідно виконує своє служіння для оборо-
ни миру й невинного життя.
2. Питання законного захисту — одне з головних.

Церква навчає, що людина має повне право 
обороняти себе, своє життя. Про це писав св. Тома 
Аквінський у «Сумі теології». Він зазначав, що від 
самозахисту може настати подвійний результат: 
перший — збереження свого життя, другий — 
смерть напасника, тобто агресора. «Лише пер-
ший результат є бажаний, а другий — ні! — каже 
Святий. — Той, хто обороняє своє життя, не є вин-
ний у вбивстві, навіть якщо й змушений завдати 
супротивникові смертельного удару, одначе, коли 
для свого захисту людина вдається до більшого 
насильст ва, ніж необхідно, то такі її дії незаконні». 

Отож, згідно з Катехизмом Католицької Церк ви, 
нам належить право себе боронити, але, водночас, 
самозахист має бути пропорційний нападу, щоб, 
захищаючись, ми не зробили більшої шкоди, ніж та, 
яку слід усунути. Читаємо в Катехизмі: «Законний 
самозахист може бути не лише правом, але й ваго-
мим обов’язком того, хто відповідальний за життя 
інших». Якщо йде мова про військо, то треба з’ясу-
вати, навіщо воно існує. Згідно з християнським сві-
тоглядом, армія потрібна, щоб обороняти, і ніколи 
для того, щоб нападати! Мета війська — захистити 
життя народу своєї держави. «Захист загального 
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добра вимагає, щоб протизаконний агресор зна-
ходився поза можливістю шкодити. Ті, хто законно 
користається владою і кому довірено відповідаль-
ність за суспільство, правосильні також застосо-
вувати зброю для знешкодження агресорів»2.

Життя — великий дар, який Бог дав нам, і ні-
хто не має права, крім Бога, його забрати. Тому ми 
можемо себе обороняти. Але важливо, щоб захист 
був із певним балансом сили, а ми як християни 
розуміли, що його першопричина і суть — це мир. 
3. Бувають обставини, коли застосування зброї 
для оборони від несправедливого агресора є не 
лише допустимим, а єдиним можливим (тому мо-
рально виправданим) засобом, щоб зупинити зло 
й не дозволити поширення агресії, смертоносної 
для багатьох людей.
4. Перемогу на полі бою випереджує моральна 
й духовна звитяга над ворогом, що основується на 
свідомості здійснення шляхетного діла — захис-
ту миру перед агресором, на гуманному ставлен-
ні до полонених та поранених, на неприпустимості 
будь-якого насилля супроти беззбройного населен-
ня (навіть якщо воно буває агресивним словесно).
5. Військовослужбовцю, пам’ятай, що ти є той, хто 
постійно прагне миру, має наставлення до миру, 
служить миру й зі зброєю в руках захищає мир. 

 2 Катехизм Католицької Церкви, н. 2265
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Воїн, який є християнином, має завжди дотри-
муватися християнських норм життя і не зловжи-
вати військовою силою. Під час військових дій 
він гуманно поводиться з мирним населенням та 
полоненими, захищає слабших та стоїть на боці 
закону, ніколи не виконує злочинних наказів, які 
суперечать моральним засадам, завжди пам’ятає 
про свій християнський обов’язок любити кожно-
го, навіть ворога. Оскільки любов не виключає 
справедливості, воїн-християнин — це той, хто 
несе справедливість і пам’ятає про милосердя. 
Воїн-християнин живе згідно з Божими заповідя-
ми та вченням Церкви. Виконуючи ретельно свої 
християнські обов’язки, ведучи духовне життя, він 
старається зростати в чеснотах і плекати дари, які 
жертвує за інших, а найважливіше — служить до 
кінця і готовий віддати своє життя заради життя 
інших людей.

ДУХОВНА НАСТАНОВА  
ДЛЯ ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ  

ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

 ▶ Дорогий наш український воїне! Ти виконуєш 
святий громадянський обов’язок: захищаєш 
свою країну — Україну, що випливає з любові 
до Батьківщини, родини, сім’ї та співвітчизників.

 ▶ Пам’ятай, що ти — оборонець, а не агресор чи 
вбивця.
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 ▶ Метою твого служіння має бути захист твоєї 
держави та невинних людей з любові до них, 
а не бажання прямого вбивства ворога з нена-
висті або помсти.

 ▶ Провина за смерть ворога лежить не на тобі, 
а саме на нападникові, який мав би розуміти, 
до чого можуть призвести його дії.

 ▶ Перед лицем агресії та ненависті, котрі сі-
ють смерть і спустошення на нашій землі, не 
допускай, щоб до твого серця закралися гнів 
і прагнення помсти навіть щодо ворогів.

 ▶ Уживання алкоголю та наркотичних речовин 
під час перебування в зоні бойових дій не-
припустиме і становить загрозу для оточення. 
Чому? Бо людина під їхньою дією стає імпуль-
сивна, різка, неадекватна, не керує собою. Слід 
пам’ятати, що сила українського захисника — 
в ЙОГО ТВЕРЕЗОСТІ.

 ▶ Варто гуманно ставитися до полонених та 
поранених, навіть якщо ти на них дуже злий. 
Неприпустиме будь-яке насилля супроти мир-
ного населення. Чому? Тому що навіть най-
важчі обставини війни мають стати нагодою 
до прояву гуманності та морального подвигу, 
а не провокувати вивільнення сліпих інстинк-
тів мстивості й ненависті. Нехай для всіх будуть 
пересторогою та орієнтиром слова апостола 
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Павла: «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, 
але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21).

 ▶ Для зцілення сумління та віднайдення душев-
ного спокою потрібне Боже діяння, яке про-
являється, зокрема, в щоденних молитвах та 
в Таїнстві Сповіді. Якщо ця потреба виникає 
тоді, коли поруч нема капелана, ти можеш 
у глибині свого серця перепросити Бога за 
свої гріхи, а при найближчій нагоді, коли при-
йде священик, приступити до Таїнства Сповіді 
та прийняти Святе Причастя.

 ▶ Спілкування є дуже важливим для оздоровлен-
ня душі. В першу чергу — спілкування з Богом 
у молитві. Старайся молитися зосереджено, ду-
ховно споглядаючи Ісуса, розмовляючи з Ним. 
Людські почуття треба висловити.

ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА 
ПІД ЧАС РОТАЦІЇ (У ППД),  

У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ

Часто можна почути від солдатів, що, мовляв, 
хтось каже, ніби ми — «гарматне м’ясо», а хтось — 
що бійці. То ж як є насправді? Поміркуй: що ти 
можеш робити сам, аби вважати себе «гарматним 
м’ясом»? А тепер дай відповідь на таке питання: 
що зробити, щоб стати бійцем? 
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«Гарматне м’ясо» (на думку солдатів, із якими 
спілкувалися психологи Психологічної кризової 
служби УАФПНПП) — це той, хто: 

 ▶ відмовляється виконувати накази команди-
ра — робить усе на свій розсуд, не оцінивши 
ситуації; 

 ▶ уживає алкоголь; 
 ▶ «забиває» на всіх; 
 ▶ чинить назло, протилежне; 
 ▶ чекає, що хтось зробить за нього, потурбується, 

а сам лише жаліється.
Боєць — це той, хто: 

 ▶ займається саморозвитком — тренується; 
 ▶ у спілкуванні з побратимами цінує свою коман-

ду (взвод), командира; 
 ▶ відповідальний за своє життя, побратимів і за 

виконання завдання; 
 ▶ виявляє пильність, уважність; 
 ▶ труднощі служби сприймає як виклики, з якими 

можна й варто давати раду (хоча іноді вони ре-
ально дратують і розчаровують); 

 ▶ відверто й з повагою обговорює труднощі, які 
є в підрозділі, шукає варіанти рішень; 

 ▶ у разі потреби до вирішення проблем залучає 
побратимів. 

А зараз поглянь на питання про те, хто такий 
боєць, і визнач (саме для себе), що з вказаного 
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тобі ще треба розвивати, аби відчувати себе ним. 
Тепер ти маєш уявлення, над якими рисами свого 
«внут рішнього бійця» належить працювати.

Якщо ти вирушаєш у зону бойових дій, то дуже 
важливо мати правдиві уявлення про те, хто 
є противником, що робити, коли тебе провокують, 
як поводитися в ситуації монотонії (що означає те 
саме щодня; або коли чекаєш чогось бажаного, 
а воно не настає; або виконуєш те, що вважаєш 
негідним себе, наприклад, замість вправляння 
у бойових навичках білиш бордюри).

Ми зібрали для тебе потрібну інформацію, 
адже той, хто «розуміє, що з ним відбувається», 
може краще контролювати ситуацію і себе. 

Отже, чи знаєш ти, як психіка людини реагує на 
стрес? Ось факти, які тебе зацікавлять.

ФАЗИ ПЕРЕБІГУ  
БОЙОВОГО ІНТЕНСИВНОГО СТРЕСУ

1. Гострий емоційний шок. Розвивається відра-
зу після виникнення неочікуваної ситуації (бій чи 
щось інше, може, навіть сварка) та триває від кіль-
кох секунд до 3–5 годин; відчувається напруження, 
відбувається мобілізація сил, загострення сприй-
мання та пришвидшення мислення (або затягуван-
ня аж до ступору). Іноді стан проявляється без-
розсудливою сміливістю (особливо при порятунку 
людей чи надзвичайному гніві), при одночасному 
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зниженні критичної оцінки ситуації. В емоційному 
плані в цей період переважає почуття відчаю чи 
агресії до себе, злості, супроводжується частим 
серцебиттям, сухіс тю в роті, утрудненим диханням, 
відчуттям нереальності того, що відбувається. Все 
це характеризує стан мобілізації сил для протидії.

Якщо боєць готовий до подібних ситуацій, то 
шокова реакція в нього швидко минає і змінюєть-
ся наступною фазою.
2. Мобілізація на виконання завдання. Голова 
діє чітко, є здатність критично й спокійно оціню-
вати ситуацію. Виділяються гормони стресу: адре-
налін, норадреналін, кортизон, є відчуття надзви-
чайної сили, прудкості, зібраності. Проте, попри 
високий рівень мобілізації, сприймання реально-
сті звужене завданням, яке виконує боєць, і тому 
може знижуватись загальний аналіз ситуації. 
3. Психофізіологічна демобілізація зазвичай 
триває до 3 діб. Іноді має характерні риси фізично-
го виснаження («відхідняк», який минає після від-
новлення — відпочинку). В складній ситуації, коли 
рівень шокової реакції був високий через надзви-
чайний стрес, що перевищував досвід бійця, буває 
погіршення самопочуття з переважанням розгу-
бленості або втомленої злості, іноді є панічні ре-
акції (страху, плачу, агресивності), може бути зни-
ження сил, помітні деякі зміни функцій уваги та 
пам’яті (хоча боєць пам’ятає, що він робив у ці дні, 
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але не все). Може бути нудота, «тяжкість» у голо-
ві, неприємні відчуття з боку шлунково-кишково-
го тракту, зниження (навіть відсутність) апетиту, 
значне збільшення кількості помилкових дій при 
керуванні транспортом і спеціальною технікою, 
аж до створення аварійних ситуацій. Часто в та-
кому стані люди зловживають алкоголем, щоб 
зняти стрес. Це дуже шкідливо для психоемоцій-
ної переробки стресової події, вона фактично не 
відбувається або застрягає.
4. Стадія розв’язання настає після 3–12 діб. За 
самооцінкою бійця, поступово стабілізується на-
стрій і самопочуття. Може зберігатися знижений 
емоційний фон, бажання обмежити спілкування 
з оточенням, гіпомімія (маскоподібність облич-
чя). До кінця цього періоду з’являється бажан-
ня «виговоритися» з близькими людьми, але не 
з очевидцями події, а з тими, хто може надати 
підтримку. Трапляється, що самопочуття супро-
воджується тривогою та метушливістю. Деколи 
бувають кошмарні сновидіння, в яких може прига-
дуватися травматична ситуація чи подія. Не треба 
їх лякатись, бо так відбувається прийняття свого 
стану, проте варто застосовувати методики са-
морегуляції (керувати своїм самопочуттям через 
дихання, розповіді та обговорення, також через 
роботу, яка підвищує упевненість, фізичні вправи, 
тренування, адже треба сприймати помилки як 
зони розвитку, а не як недоліки). 
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5. Стадія відновлення. Якщо негативні думки та 
пригнічений (виснажений чи роздратований) стан 
тривають довше, ніж 12 днів, варто звернутися до 
психолога (військового чи цивільного — який є) 
або лікаря. Навіщо? Така зустріч із фахівцем дає 
змогу проговорити те, що тебе турбує, розглянути 
проблему з різних боків і твій стан як нормальну 
реакцію на ненормальну ситуацію, пошукати спо-
соби самодопомоги. 

Усі воїни могли мати реакції інтенсивного (бо-
йового) чи тривалого стресу на початку й під час 
служби, також у цивільному житті, що протягом де-
кількох годин чи днів не відпускали. У разі гостро-
го стресу, коли в бійця немає змоги відреагувати 
в природний спосіб: через крик, плач чи фізичні дії, 
коли не вдається звільнитись від стресової енергії, 
психологічна рівновага може порушуватись — ор-
ганізм ніби «застрягає в незавершеній стресовій 
реакції», так званих щипцях стресу. Цих наслідків 
можна уникнути, якщо добре провести добойову 
психологічну підготовку, відпрацювати вміння ре-
гулювати свій психофізичний стан. Найкраще, щоб 
психологічна допомога відбувалась у територіаль-
ній близькості до підрозділу. 

Зверніть увагу! 
Алкоголь ускладнює обробку реакції стре-

су, оскільки не дає змоги пережити його фізіоло-
гічно. «Залиття алкоголем» заганяє стрес у підсві-
домість, депресує (бо спиртне є депресантом) — 
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і людина втрачає контроль над своєю поведінкою 
та життям.

ЩО РОБИТИ ПРИ НЕКОНСТРУКТИВНОМУ 
СТРЕСІ В ПОБРАТИМА ПІД ЧАС БОЮ?3

Якщо хтось із твоїх побратимів утратив кон-
троль над своєю поведінкою, без цілі метушить-
ся або неадекватно реагує на твої слова, перевір, 
чи ти в безпеці сам, забери в нього зброю, спо-
кійно скомандуй, що йому робити, або евакуюй 
у безпечне місце; якщо він може щось робити, 
дай йому завдання (заряджати рожки чи інше); за 
потреби повідом командира, у разі хворобливого 
стану — бійця-санітара. Якщо тобі необхідно про-
довжувати виконання свого бойового завдання, 
доручи, щоб про побратима потурбувались інші.

▶  Як можна допомогти собі чи побратимові на 
початку паніки, нападі інтенсивного стра-
ху під час обстрілу (або й ти сам відчуваєш, що 
зараз буде «зривати дах»)?

У момент виникнення паніки чи страху упо-
вільни дихання до 8–10 вдихів за хвилину (по-
тренуйся, як це робити, коли ти в спокійному 

 3 Пам’ятка бійцю: психологічна самодопомога в зоні бойових 
дій, виданий ГО «Українська асоціація фахівців із подолання 
наслідків психотравмуючих подій», укладники Г. Циганенко 
та О. Іванцова. — Київ, 2015. https://drive.google.com/file/
d/0Bx2xHbpHTJ37QXU4Y05sV2QtMEE/edit
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стані). Щоб сповільнювати дихання, спочатку 
навчися зосереджувати всю увагу на ньому, 
відкидаючи думки про страх (наприклад, кажи 
собі: «О, страх вмикається, як радіо. Вимикаю»).

Під час обстрілів (САУ, «градами» чи ін.), якщо 
ви не можете стріляти «у відповідь», іноді важко 
це витримати, сидячи на одному місці. Що роби-
ти? Якщо ти разом із побратимами, то контро-
люйте ситуацію, розмовляйте, розказуйте опти-
містичні історії з власного життя чи анекдоти, 
моліться; якщо є змога, читай книгу, їж (так, це 
дивно звучить, але допомагає). Те, що точно не 
варто робити, — це панікувати, бо і ділу не до-
поможеш, і собі ризикуєш нашкодити.

При ступорі побратима, якщо це відбуваєть-
ся під час бою на лінії зіткнення, забери його від 
зброї та лінії вогню — дій спокійно, якщо можеш, 
кажи йому, що ти будеш робити (щоб не наля-
кати). Якщо твій товариш загальмований, але 
чує, бачить (запитай, чи це так) і може викону-
вати щось механічне, накажи йому робити щось 
просте. Це допоможе твоєму побратимові відчу-
ти свою значущість і відреагувати на стресову 
енергію. В безпечному місці дай йому води, обе-
режно запитай, чи хоче він чогось. У складних 
ситуаціях треба звернутись до лікаря. У край-
ньому разі, якщо не допомагає, легко лясни 
його долонею по щоках (але будь обережний, бо 
якщо ти «на адреналіні», то це може бути трав-
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матично). Коли побратим почне реагувати, кри-
чати чи вдарить у відповідь, це добре: значить, 
він вийшов зі ступору.

Якщо в тебе чи в побратима дрижить тіло, 
якщо тремтіння не заважає, то дай змогу від-
реагувати (відтремтіти), не зупиняй! Якщо це 
заважає виконанню бойового завдання, легко 
посиль руками своє чи його тремтіння, струсни 
протягом 10 секунд. Це допоможе «вийти енер-
гії стресу». Якщо побратим дрижить від холоду, 
то накрий його.

 ▶ Протистресове дихання!
У разі сильного нервового напруження пе-

ред початком бою (стресової ситуації) потрібно 
зробити вдих та глибокий видих, удвічі довший 
за вдих. Такий спосіб ритмічного дихання дасть 
змогу зняти не тільки «передстартове» хвилю-
вання, але й напругу після стресу, допоможе 
розслабитися перед сном.

 ▶ Тобі важко і відчуваєш, що мало що вдається. 
Що робити?

Коли щось не вдалося, не марнуй часу на 
жалі. Подумай, як досягти мети інакше, — 
і роби це. 

Жартуй. Сміх зменшує рівень гормонів стре-
су і зміцнює імунну систему. Сміючись, ми 
«випускаємо» в кров гормони щастя: серото-
нін (коли оптимістично розглядаємо свої по-
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милки, бачимо світ не в рожевих, а в прозорих 
окулярах, не зависаємо на негативі, а сприйма-
ємо його як досвід), окситоцин (коли перебува-
ємо з важливими для нас і привітними людьми), 
дофамін (коли розділяємо великі справи на ма-
ленькі, щоб радіти частіше).

ПАМ’ЯТАЙ!
Незабаром служба для тебе завершиться. Ти по-
вернешся додому, де на тебе чекають батьки, ко-
хані, діти, друзі, земляки… Вони цінують тебе як 
людину. 

Подбай зараз, на службі, про те, яким ти по-
вернешся!

 ▶ Служи, виконуй те, що маєш робити як військо-
вослужбовець. Іноді тебе можуть дратувати 
завдання командира. Тоді самодопомогою 
буде запитати себе не «за що це?», а «навіщо це 
мені?»; якщо в якійсь ситуації на службі потре-
буєш помочі, порадься з побратимами, коман-
диром чи звернись на гарячу лінію Міністерства 
оборони України. Список контактів ось тут: 
http://life–after–ato.com.ua/?p=2644.

 ▶ Роби те, що в твоїх силах, стеж за своїм здо-
ров’ям: роби руханку, харчуйся, спи, відпочивай, 
у вільний час грай у футбол чи ін. (якщо це доз-
воляє служба).
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 ▶ Коли ти забагато (як для себе, цивільного) 
куриш, поміркуй, що викликає таку потребу 
(ймовірно, під час перекурів можеш говорити 
відверто, це допомагає подолати тривогу, від-
почити, роздумувати на самоті тощо) і запитай 
себе: чи може це шкодити здоров’ю? як змен-
шити кількість викурених цигарок? як кинути 
курити? чим можна себе підтримати в час зміни 
звички «курити через стрес»? Може, переключи 
увагу на щось вигідне, наприклад, читання4, фі-
зичні заняття, розмови, жування корисної їжі. 

 4 Про те, як кинути курити, можеш прочитати в книзі: Карр 
А. Легкий способ бросить курить. http://www.ezobox.ru/allen-
carr/books/3/read/
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 ▶ Якщо ти вживаєш алкоголь щодня чи частіше, 
ніж досі, «знімаючи стрес» або «розважаючись, 
щоб не скучати», це може бути не лише шкід-
ливо для твоєї служби чи здоров’я, а й небез-
печно для твоїх побратимів. Зваж на таке: якщо 
вживання алкоголю приносить тобі проблеми, 
позначається на контролі над твоїми діями, ти 
залишився чи можеш залишитись без роботи, 
розпадається сім’я, порушуєш закон, прихову-
єш кількість ужитого спиртного від близьких, — 
то це вже, на жаль, алкоголізм. І це слід ви-
рішувати — звертайся за допомогою в центр 
реабілітації від залежності. 

Детальніше про проекти реабілітації від за-
лежності прочитаєш у розділі «Підготовка до 
демобілізації».

 ▶ Використовуй увесь свій вільний час для само-
розвитку (роби те, що тобі цікаво й корисно для 
життя).

▶  Фізичне і розумове навантаження, ведення 
щоденника подій у ситуації очікування будуть 
набагато кориснішими для стабілізації психіки, 
ніж уживання алкоголю, наркотиків чи куріння.

 ▶ Якщо є можливість, телефонуй або пиши пові-
домлення рідним, друзям і близьким. 
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ЧАСТИНА ДРУГА

ПОВЕРНЕННЯ
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ПРИГОТУВАННЯ ДО ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ

Мета другої частини цього духовно-психологіч-
ного путівника — розповісти тобі про стани, 

які можуть (звісно, не завжди) виникати в тебе, 
коли твої думки та поведінка часто не дуже зрозу-
мілі навіть тобі самому, твоїм близьким та знайо-
мим, але які можуть бути закономірні, оскільки ти 
тривалий час не був удома, знаходився в зоні АТО, 
на полігоні чи пункті постійної дислокації частини. 

Ти якраз збираєш документи для демобілізації. 
Інформацію щодо цього процесу можеш знайти 
тут: http://demobilization.info/, http://cdu-ato.
com.ua/paket-dokumentiv-dlya-demobilizovanih/. 
Досвід показує, що доречно їх підготувати ще на 
службі, а не тоді, коли повернешся додому. Візьми 
про всяк випадок номери телефонів кадровиків 
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своєї частини, може, потрібно буде виправити 
якісь документи5. Зв’яжись із земляками-ветера-
нами, недержавними громадськими організація-
ми (НГО), які в твоїй області взаємодіють з ве-
теранами, проконсультуйся з тих питань, що тебе 
турбують. 

Твої звички й стиль життя, світогляд, які зміни-
лись за час військової служби (навіть якщо ти не 
був у зоні зіткнення, проте міг очікувати відправ-
лення чи мати негативні переживання з цього 
приводу), — все це тепер є невід’ємною частиною 
тебе. Вважай їх результатом військової служби. 
Якісь із цих звичок корисні для твого здоров’я 
і цивільного життя, а деякі можуть бути шкідливи-
ми, наприклад, уживання алкоголю чи наркотиків, 
агресивність, вибуховість і схильність до бійок. 
Якщо шкідливі звички заважають тобі повноцінно 
жити, руйнують тебе чи твої стосунки, то звернись 
до спеціальних реабілітаційних установ, їх можна 
знайти тут: http://aa–inter.kiev.ua/, http://bezbroni.
net/, http://www.tverezist.org/, ознайомся з орга-

 5 Важливо! Якщо потрібно отримати документ із військової ча-
стини, є два шляхи (з досвіду ветерана першої хвилі мобіліза-
ції). Перший — неофіційний: телефонуєш у частину і просиш 
надіслати. Другий — офіційний: пишеш письмову заяву в вій-
ськовому комісаріаті. Через 30 днів тобі зобов’язані відпові-
сти. Якщо частина не відповіла, подається повторний запит. 
Ще через 30 днів мають дати або відповідь, або довідку від 
військового комісаріату, що частина не відповідає на запити. 
Звернися з нею у військову прокуратуру.
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нізаціями, які працюють за програмою «12 кро-
ків» у твоїй області. 

Ти знаєш, що виконання військових наказів 
здебільшого не передбачає їхнього обміркуван-
ня, обговорення і висловлення сумнівів чи незго-
ди. Ти міг звикнути діяти різко й агресивно, бо на 
війні використовувалися саме такі реакції. Ти де-
монстрував вірність країні, честь, хоробрість, мав 
почуття товариськості та відповідальності за ци-
вільних осіб, хоча, звісно, бували й інша поведінка, 
інше ставлення. Готуючись до повернення додому, 
до цивільного життя, дуже важливо поспостеріга-
ти за тим, що з тобою відбувається, придивитися 
до себе, прислухатися до свого тіла, розпізнати 
емоції, які тебе охоплюють, твій духовний стан. 
Поміркуй стратегічно, як ти будеш утілювати свої 
задуми, що для цього можеш зробити ще до по-
вернення. 

Якщо в тебе немає власного житла, то можеш 
стати на квартирну чергу. Як це зробити, дізна-
єшся тут: http://www.golos.com.ua/article/266617, 
http://na.mil .gov.ua/socialnyy_zahist/pilgi–
uchasnikam–bojovixdij/zabezpechennya–zhitlom. 
Можеш звернутися до юриста. 

Якщо ти розлучився чи розлучилась, перебува-
ючи в АТО, перед цим чи після, це може важко 
сприйматись, а може й ні. Таку життєву ситуацію 
слід вирішувати поступово, зрештою, як і всі інші. 
Не варто поспішати одружуватись чи виходити за-
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між імпульсивно — «будь-хто, аби не сам (сама)». 
Допоможи собі відгорювати (позлитись, поплака-
ти) втрачені стосунки. Важливо проаналізувати їх, 
узяти досвід, визнати, що й ти не був ідеальний, 
зрозуміти, навіщо був потрібний цей досвід. 

Якщо в тебе немає роботи… Це теж життєва 
ситуація, що характерна і для цивільних. Тепер 
є багато можливостей для працевлаштування 
АТОвців. Ти можеш звернутись до Державної 
служби зайнятості, окрім того, маєш, згідно 
з Законом України «Про зайнятість населення», 
додаткові гарантії «у сприянні працевлаштуван-
ню учасників бойових дій, які брали безпосередню 
участь в АТО». Потурбуйся, щоб у тебе неодмінно 
була довідка про доходи. Зверни увагу! Для пе-
репідготовки та працевлаштування створені про-
екти НГО http://bezbroni.net/ та http://www.czvl.
org.ua/blog/work4warrior/, подивись, що є у твоїй 
області. Звернися туди, щоб тобі могли допомогти!

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ ВДОМА

Дорогий воїне, ти повернувся зі служби, де захи-
щав свою Батьківщину, своїх батьків, свою дружи-
ну, своїх дітей, друзів... Ти був на службі з думкою 
про них, вкладаючи свій час, свою силу, свій дос-
від… Ти стояв на захисті мирного життя. 

Участь кожного солдата у війні могла бути різ-
на: хтось перебував на лінії фронту зі зброєю у ру-
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ках, хтось забезпечував передову, хтось весь час 
був на полігоні чи в ппд. Ти міг пережити втрату 
своїх побратимів. Це дуже боляче. Можливо, ти 
міркуєш, як жити далі з тим, що сталося? Єдине, 
що ми можемо сказати, — це те, що ти вже сьо-
годні маєш можливість по-іншому оцінити люд-
ське життя, тому використай подарований тобі 
час для добра твого, твоїх ближніх і для розбудо-
ви України.

Повернувшись з війни додому, в сім’ю, до дру-
зів, буває не так легко адаптуватися, але багато 
ветеранів це вже зробили. 

Тепер, коли ти вдома, в тебе буде час усвідоми-
ти те, що відбувалося з тобою там, на службі.

Завдання, яке тепер постає перед тобою, — пе-
ретворити досвід, який маєш, на користь і спога-
ди. Спомини стануть частиною історії твого життя, 
і це дозволить тобі бути мудрішим. Ти вже зараз 
можеш краще знати свої сильні сторони, брати до 
уваги слабкі й це допомагатиме спілкуватись з ін-
шими людьми.

ІЗ ЧИМ МОЖЕШ ЗУСТРІТИСЯ  
ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ?

За словами ветерана, автора «Техніки безпеки 
для демобілізованих», солдати звикли робити дію 
і від разу мати результат. У такі хвилини вони від-
чували задоволення від виконаної справи. В ци-
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вільному житті так само, але все розтягується на 
значно довший термін. Бійці відвикли планувати 
й чекати, роблячи щось інше. Під час служби ні-
хто не знав, що буде через тиждень... Планування 
і паралельні справи викликають нерозуміння, від-
чуття, що хтось ставить перепони. Все це неаби-
як дратує, злить та розчаровує. Але це — життя! 
І варто розуміти, що так є, іноді вмить нічого не 
зробиться («ловляться швидко тільки блохи»). Ось 
конкретні приклади з розповідей ветеранів: 
1. «Мені кажуть, що я можу поїхати в санаторій. 
Я йду в соцзахист, а мене скеровують до полі-
клініки по довідку форми №70. Я, зціпивши зуби, 
вирушаю туди, та замість довідки отримую скеру-
вання до лікарів і талончики на аналізи, і це все 
не скоріше, ніж завтра. Кінець, я всіх ненавиджу 
і вже не хочу ніяких санаторіїв...». 
2. «Мені обіцяли земельну ділянку. Я написав за-
яву і отримав відмову. Злюсь. Далі, коли отримав 
дозвіл, на який так довго чекав, виявляється, я ще 
мушу замовити технічну документацію, сплатити 
за неї від 2 до 3 тисяч, чекати кілька місяців, зно-
ву нести це все на погодження і потім ще до нота-
ріуса. Все розтягується щонайменше на півроку... 
Я кричу: "Зрада!" — і ненавиджу всіх». 
Отже, варто бути готовим до покрокових дій, від-
термінованих у часі. Найуспішніший метод захис-
ту — користуватись гарячими лініями служб та 
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держорганізацій. Ти телефонуєш і просиш відра-
зу продиктувати перелік потрібних документів, 
усі твої дії для отримання того чи того резуль-
тату. Для самозаспокоєння використовуй те, що 
для тебе є близьким: молитви, техніки дихання, 
фізичну працю, хобі. 

«ПЕРЕБУДОВА ВОЇНА»

 ▶ Твій розум і тіло були підготовлені для веден-
ня бойових дій — щоб ви всі, з підрозділом, 
не просто виконали бойове завдання, а ще й 
ВИЖИЛИ.

  Проте в мирному житті, серед цивільних, бойове 
реагування часто не використовується. Це, на-
впаки, викликає непорозуміння та проблеми.

Агресивне керування транспортом деколи 
може приносити задоволення, але це небезпеч-
но, призводить до штрафів. Навчитись кон-
тролювати свій гнів може бути непросто. Іноді 
ефективніше (замість реагувати гнівом) гово-
рити, як є — «я гніваюсь» і чому. Дотримуйся 
правил дорожнього руху, користуйся сигналом 
повороту, не розганяйся.

 ▶ Військовий та людина без бойового досвіду мо-
жуть по–різному сприймати, що добре, а що ні, 
що правильно, а що неправильно. Така відмін-
ність є і поміж солдатами, і поміж цивільними. 
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Згадай, чи мав ти колись приблизно такі по-
гляди, як тепер?

  ▶ Твій бойовий досвід може не узгоджуватися 
з мирним досвідом.

 ▶ Те, що ти робив у зоні бойових дій, буває важко 
поєднати в голові з тим, що прийнято робити 
в мирному житті.

 ▶ Ти можеш зіткнутися з проблемами в пошуку 
роботи та фінансовими труднощами.

Поглянь на «Техніку безпеки для демобілізо-
ваних» — приготування і планування допомагає 
також знайти роботу.

 ▶ Уживання алкоголю в армії десь було обмеже-
но, а десь заохочувалось, було в надлишку.

Допомагайте заспокоюватись і не заохочуйте 
одне одного напитись... Не пий, щоб заспокоїтись, 
чи коли пригнічений, якщо виникли проблеми зі 
сном, бо насправді після вживання спиртного сон 
ще гірший. Наглядайте одне за одним. 

 ▶ Можеш чути про якісь сподівання від тебе 
членів сім’ї, відчувати особливу опіку батьків, 
дружини, родини... Не завжди ваші очікування 
співпадають, тому й важливо їх прояснювати 
і погоджувати.

Перехід від бойового мислення полягає у тому, 
що в бою про завдання могли знати лише ті, 
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«кому годиться» (члени команди), а тепер «той, 
хто має знати», — це твої близькі та друзі. 

 ▶ У бою виживання залежало від дисципліни та 
виконання наказів, точне сповнення яких га-
рантувало безпеку й контроль над ситуацією 
тобі й оточенню.

Негнучкість, закритість і вимоги рідним ви-
конувати накази часто призводять до конфлік-
тів. Накази передбачають субординацію, якої 
немає між дружиною і чоловіком, між батьками 
й дітьми. Пам’ятай, що члени сім’ї та друзі, доки 
ти був відсутній, жили й вели справи по-іншому. 
Завжди будь готовий до переговорів. Сім’я та 
друзі — це не військовий підрозділ.

 ▶ Від рідних можеш відчувати тиск, щоб ти рoз-
пoвідав їм прo свою службу.

Твоя сім’я має хоч трохи знати про твій бойо-
вий досвід, про солдатські будні. Розкажи їм ті 
істо рії, якими варто поділитися.

 ▶ Можеш зустрітися з незвичними фізичними, 
емоційними та поведінковими реакціями, які 
виник ли після повернення додому6:

 6 Масик О. Повернення. Пам’ятка для сімей військових // Ми 
пережили: техніки відновлення для сімей, військових, цивіль-
них та дітей, практ. посіб. для внутрішньо переміщених осіб, 
демобілізованих та їхніх сімей / Психологічна кризова служба 
ГО УАФПНПП, Посольство Сполученого королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії в Україні; [авт.-уклад. Г. Циганенко, 
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Фізичні реакції
 ▶ безсоння, постійна втома;
 ▶ проблеми зі шлунком та вживанням їжі;
 ▶ головний біль та пітливість при думці про війну;
 ▶ пришвидшене серцебиття і дихання;
 ▶ загострення захворювань, застуди;
 ▶ біль у м’язах (як сказав один ветеран, «таке 

враження, що працювали раніше інші м’язи, 
ніж зараз, — наче повернувся з космосу»).

Емоційні реакції
 ▶ погані сни, кошмари;
 ▶ часті негативні спогади про війну;
 ▶ злість, ненависть;
 ▶ безпорадність, страх, нервування;
 ▶ смуток, самотність, непотрібність;
 ▶ збудження, схвильованість; 
 ▶ шок, оніміння, неможливість мати позитивні 

емоції; 
 ▶ легке погіршення настрою; 
 ▶ почуття провини, сорому, самоосуду;
 ▶ тривога щодо майбутнього.

О. Масик, О. Григор’єва та ін.] ; за наук. ред. Г. В. Циганенко. — 
К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. — С. 6-68. http://tinyurl.com/
hf8yr3c
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Поведінкові реакції
 ▶ труднощі з концентрацією уваги, пам’яті;
 ▶ реагування на голосні звуки;
 ▶ постійна настороженість, надмірна пильність; 
 ▶ надокучливі думки про безпеку;
 ▶ уникання людей або місць, що нагадують про 

душевний біль;
 ▶ зловживання алкоголем, надмірне куріння, 

вживання наркотиків;
 ▶ поганий апетит, занедбання свого здоров’я;
 ▶ труднощі з виконанням звичних завдань удома 

чи на роботі.
Такі реакції можуть бути особливо сильні в пер-
ший місяць після повернення додому. Вони є складо-
вою процесу зміни військового життя на цивільне. 
Допоможи собі в цьому переході. Відпочинь, заповни 
свій час чимось корисним для себе — це може бути 
хобі, реабілітація. Не вживай спиртних напоїв!

 ▶ Не всі ветерани, які брали участь у бойових діях 
чи пережили інші стресові стани, мають пост-
травматичні стресові реакції, на підставі яких 
психіатр після обстеження може поставити ді-
агноз «посттравматичний стресовий розлад» 
(повторюємо: лише лікар може визначати діа-
гноз!). Дехто має переживання, яке є наслідком 
бойового стресу (так зване відлуння війни).
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 ▶ Із наслідками бойового стресу 80% людей мо-
жуть упоратися самостійно. Однак при проявах 
кількох симптомів із тих, що перелічимо, по-
трібно вчасно звернутися по допомогу до пси-
холога чи психіатра (якщо вони тривають і по-
гіршують якість життя).

Прояви посттравматичного стану (симптоми)
 ▶ повторні, надокучливі, болючі спогади про пе-

режиту травму або картинки, пов’язані з трав-
матичною подією;

 ▶ нічні жахи, погані сни;
 ▶ труднощі при засинанні, безсоння;
 ▶ нездатність розслабитися;
 ▶ дратівливість чи спалахи гніву;
 ▶ агресивність, яку важко контролювати;
 ▶ складність концентрації уваги, погіршення пам’яті;
 ▶ постійний стан готовності до небезпеки;
 ▶ часта паніка або тремтіння через різкі рухи;
 ▶ постійна тривожність;
 ▶ провина за те, що вижив.

Якщо не звертатись за психологічною 
чи психіатричною допомогою, то це може 
призвести до
 ▶ депресії;
 ▶ надужиття алкоголем, вживання наркотиків;
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 ▶ самотності (втрати родини);
 ▶ серцевого нападу, небажання жити.

Якщо
 ▶ ти маєш вказані прояви посттравматичного 

стану;
 ▶ вони не минають кілька місяців; 
 ▶ ти відчуваєш, що руйнуються стосунки в твоїй 

родині, втрачаєш роботу, маєш проблеми з за-
коном;

 ▶ чимраз частіше «знаходиш спокій» у чарці, не 
контролюєш кількості й частоти вживання ал-
коголю, — 
звернись по допомогу в реабілітаційний  

центр до психолога, нарколога (адиктолога)!
У Святому Письмі ми можемо знайти багато описів 
ситуацій, коли людина просить про допомогу, не со-
ромлячись і не приховуючи своїх проблем. Згадаймо 
хоча б уривок із Євангелія від Матея, де Ісус оздоров-
ляє дочку ханаанянки: «Тоді відповів їй Ісус: "О жінко, 
велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш". І виду-
жала її дочка від тієї години» (Мт. 15, 22-28).

ЯК ДАВАТИ СОБІ РАДУ?

Кроки для повернення в мирне життя
 ▶ подібно до того, як це було на службі, коли ти 

з побратимами планував справи, у цивільному 
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житті теж треба обговорювати та планувати 
спільні дії з сім’єю, друзями, колегами;

 ▶ після повернення ти можеш шукати самоти, 
уникати спілкування. Звичайно, треба мати час 
і на самотність, проте поступово слід віднов-
лювати соціальні зв’язки з близькими людьми, 
залучатися дo спільної діяльності. Якщо про-
тягом якогось часу (місяця, наприклад) дум-
ки про самотність і покинутість не полишають 
тебе, або твоя родина висловлює стурбованість, 
можливо, саме час звернутися по допомогу: 
розказати фахівцеві — соціальному працівни-
кові, психологу чи священикові — про свій стан 
і сумніви. Вивільнення через слова скутих емо-
цій та почуттів, проговорювання думок дасть 
змогу знайти варіанти рішень, коли видається, 
що «мені нічого не допоможе»;

 ▶ при зустрічах із цивільними друзями може ви-
никати відчуття на кшталт «мене не розуміють, 
вони інші, треба повертатись назад». Так, може 
бути, що вони інші, але й ти інший. Усім вам по-
трібен час, щоб адаптуватись одне до одного, 
віднайти прийнятний стиль спілкування;

 ▶ у цивільному житті ти й члени твоєї сім’ї ма-
ють визначити головні потреби. Якщо ти мав 
поранення чи погіршилось твоє здоров’я, то 
належить зосередитися на реабілітаційних та 
медичних процедурах. Особливо тоді, коли ти 
думаєш, що «заживе само». А якщо ні? 
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Де шукати сили, щоб почуватися краще?

 ▶ у час відновлення не поспішай, дай собі мож-
ливість оплакати втрати, порадіти перемогам, 
задуматися над важливими питаннями життя;

 ▶ відновлюй або поліпшуй взаємини з дружиною 
та дітьми за допомогою уваги, вміння вислуха-
ти, ігор і спільної діяльності. Якщо в тебе зіпсу-
вались чи зруйнувались подружні стосунки, не 
поспішай думати лише про негативне, буцімто 
«нічого не допоможе, все зіпсовано». Прийми 
те, що в цей час не знаєш прийнятнішого варі-
анту, але він може бути. В разі потреби зверни-
ся до сімейного психолога;

 ▶ дій обережно, коли відновлюватимеш свої тра-
диційні ролі в сім’ї! Враховуй той факт, що чле-
ни родини звикли до твоєї відсутності й потре-
бують певного часу для зворотного процесу;

 ▶ розпитай сім’ю про звички, події, що усталились 
чи відбулися за твоєї відсутності, аби зорієн-
туватись, що за цей час змінилося. Іноді варто 
бути готовим до неочікуваного (не обов’язково 
поганого, а й хорошого);

 ▶ виділяй час для відновлення звичної довіри та 
статевих стосунків у подружжі. Тривале сексу-
альне утримання може виражатись у квапли-
вості й різкості, дружина (чоловік) може сприй-
мати це як насилля. Важливо берегти тіло та 
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почуття одне одного. Не тлумачте зміни як по-
гіршення почуття любові з боку дружини (чоло-
віка), коли вона (він), можливо, по-іншому, ніж 
ти, готова (-ий) до їхнього відновлення;

 ▶ подякуй сім’ї та друзям за їхню любов, прихиль-
ність і підтримку під час твоєї участі в бойо-
вих діях. Якщо ти був чимось невдоволений або 
тобі бракувало підтримки від родини, добре 
було б потренуватись, як про це сказати не в 
насильницький спосіб, не через звинувачення, 
а виявляючи свої почуття, висловловлюючи по-
треби і побажання. (Про це можна прочитати 
на с. 146–198 посібника «Ми пережили: техніки 
відновлення»7);

 ▶ розкажи Богові в молитві про свої переживан-
ня, проси в Нього зцілення твоїх ран (фізичних 
і душевних);

 ▶ знайди собі духівника, психолога і виясни з ним 
усі сумніви, роби все можливе, щоб поволі вирі-
шувати духовні проблеми;

 7 Циганенко Г. В. Пружність та стосунки з іншими. Техніки са-
морегуляції / Циганенко Г., Вознесенська О., Масик О. // Ми 
пережили: техніки відновлення для сімей, військових, цивіль-
них та дітей: практ. посіб. для внутрішньо переміщених осіб, 
демобілізованих та їхніх сімей / Психологічна кризова служ-
ба ГО «УАФПНПП», Посольство Сполученого королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні ; [авт.-уклад. 
Г. Циганенко, О. Масик, О. Григор’єва та ін.]; за наук. ред. 
Г. В. Циганенко. — К.: Видавництво «ЛОГОС», 2016. — С. 145-
198. http://tinyurl.com/hf8yr3c
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 ▶ як християни маємо прощати своїх ворогів. Це 
не означає, що ми виправдовуємо їхні злочинні 
дії чи заплющуємо на них очі. Прощаючи, вій-
ськовий України свідчить, що він не приймає 
ненависті, а є вільний у Бозі й має чисте сум-
ління. Ворог може спастися тоді, коли кається 
сам, а захисник — якщо прощає;

 ▶ використовуй можливість сповідатися і при-
чащатися. Святі Тайни — це могутні джерела 
Божої благодаті;

 ▶ прийми допомогу від найрідніших. Може бути 
так, що терпеливо вислухати їм не вдається, 
тоді звернися по раду до сімейного психолога, 
аби віднайти способи спілкування, за яких ви 
здобудете навички повідомляти свої потреби та 
емоції, щоб погоджувати дії.

СТАБІЛІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН8

Нормальні реакції при поверненні додому

 ▶ смуток із приводу вимушеної неучасті у вихо-
ванні дітей, що підросли за час відсутності;

 ▶ недостатні довіра й близькість у стосунках;

 8 Із «Рекомендацій військовослужбовцям та членам їх сімей 
щoдо подолання наслідків психічних навантажень, пов’яза-
них з виконанням обов’язків у зоні АТО». http://cacds.org.ua/ru/
tips/573
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 ▶ недостатня готовність до вирішення повсяк-
денних справ.

Через розлуку ваші стосунки можуть зазнати 
змін. Використай цей час, аби зміни були пози-
тивні. Для цього можеш застосувати досвід ро-
боти груп взаємодопомоги (для жінок і чоловіків). 
Навіщо? Погіршення стосунків, що відбулося до, за 
час чи після розлуки, мотивує зусилля для їхнього 
покращення, вирішення старих проблем і оновлен-
ня. Робити це варто разом!

ЗУСТРІЧ ІЗ ДІТЬМИ

За час твоєї відсутності в членів сім’ї та друзів 
могли змінитися цінності, позиції, зацікавлення 
і потреби. Вони вже не такі, якими ти їх залишив. 
Ці відмінності можуть мати різну важливість, 
щось ти помічаєш і кажеш про це, дещо ні. Це має 
значення і в стосунках із твоїми дітьми. Ось на-
станови, які допоможуть вам «познайомитися».

Реакція дитини на повернення 
додому батька (за віковою групою)

▶  Немовля (від народження до 1 року): плаче, 
міцно хапається за матір, що залишалася вдо-
ма, або особу, що доглядає його; не впізнає та 
відвертається від батька, змінює ритм прийому 
їжі (сну).
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 ▶ Дитина дошкільного віку (1–3 роки): є со-
ром’язливою і залежною; побоюється, що бать-
ко знову не буде з нею. 

 ▶ Дитина передшкільного віку (3–5 років): 
може відчувати злість з приводу того, що бать-
ка не було вдома; буває, потребує доказів того, 
що батько справді повернувся; йде на крайно-
щі; можливо, намагається привернути увагу.

 ▶ Дитина шкільного віку: іноді може відчувати 
провину за те, що вона робила або не робила 
за час відсутності батька; може безперервно 
розмовляти з тим, хто повернувся; хоче хва-
литися перед своїми друзями з приводу цього 
повернення.

 ▶ Дитина юнацького віку (13–18 років): може 
водночас позитивно і негативно сприймати 
повернення та подальші зміни, викликані цим 
поверненням; на перше місце підлітки ставлять 
стосунки з однолітками; може ставитись нега-
тивно до введення нових обмежень.

Поради для відновлення взаємин із дітьми 
після демобілізації (за віковою групою)

Немовля

 ▶ більше розмовляй з дружиною (чоловіком) про 
те, як будете доглядати за дитиною (годування, 
купання, одягання тощо);



50

 ▶ зверни увагу, чи ти напружений — діти це від-
чувають;

 ▶ грайся з немовлям у той час, коли його тримає 
дружина (чоловік);

 ▶ не намагайся примусово обіймати, цілувати або 
гратися з дитиною;

 ▶ сідай біля дитини й очікуй, коли вона набли-
зиться.

Дитина дошкільного віку
 ▶ слухай уважно і сприймай її почуття, думки, ідеї;

 ▶ показуй любов через увагу, милі слова, турботу, 
спільне проведення часу;

 ▶ виявляй цікавість до того, чим займається ди-
тина (ігри, книги, пісні…).

Дитина передшкільного віку
 ▶ хвали дитину, відзначай усе, що їй вдається;

 ▶ вислуховуй, питай про її думку та розмовляй 
про те, що її цікавить;

 ▶ переглядай разом із дитиною журнали, колек-
ції тощо.

Дитина шкільного віку
 ▶ поважай приватну сферу дитини, що підростає, 

та її друзів;
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 ▶ сприймай уважно й без оціночних суджень 
спроби дитини розповідати про свої інтереси 
та захоплення (фрази на кшталт «ой, та кому 
це потрібно!», «нормальні діти цим не цікав-
ляться», «роби, як Артем» руйнують довіру та 
близькість, бо дитина відчуває, що те, що важ-
ливе для неї, не є таким для тебе). Розповідай, 
якщо дитина цікавиться, про твої переживання 
під час бойової діяльності (зважаючи на її вік) 
та дай можливість дитині розповісти про своє 
життя під час розлуки.

Підліток, дитина юнацького віку

 ▶ враховуй те, що зустріч є дуже хвилюючою 
подією; з’ясуй, які інтереси має твоя дитина. 
І хоча вона лише дитина, однак відчуває потре-
бу мати свій особистий простір та досвід щодо 
подолання труднощів, які виникають;

 ▶ намагайся з повагою ставитись до корисних 
і розвиваючих зацікавлень, демонструй увагу 
й симпатію, якої підліток потребує;

 ▶ виважено сприймай критику на свою адресу.

ПОРАДИ ДЛЯ НЕОДРУЖЕНИХ 
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ

 ▶ добре, якщо ти будеш підтримувати стосунки 
зі своїми старими й новими друзями, бойовими 
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побратимами. Можливо, деякі взаємини ста-
нуть іншими, адже це нормально, коли є зміни. 
Іноді вони нас радують, іноді злять чи засмучу-
ють. Це все — наш досвід;

 ▶ можливо, ти відчув готовність до подружніх 
стосунків, а людини, з якою хотілось би їх вті-
лити, поруч немає. Кожен із нас це досвідчив. 
Важливо в пошуку пари бути відкритим до но-
вих способів знайомства, адже не лише в барі 
чи ресторані це можна зробити. 

 ▶ врахуй, що іноді, можливо, бракуватиме това-
ришів по службі та їхньої дружби;

 ▶ може бути й так, що зацікавлення в тебе змі-
нились, або ні. З’ясуй це, коли повертатимешся; 
розповідай про думки, переживання і почуття 
людям, яким довіряєш.

ДЖЕРЕЛА ВІДНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ  
(Basic Ph)

1. Віра (Belief)
Віра є надприродним даром Божим. Щоб вірити, 
людині потрібна допомога Бога. У вірі людина 
добровільно пригортається до Бога, довіряє себе 
в Його руки, всім єством виражає згоду Богові 
й вірить у те, що Він говорить.

Вплив віри на душу людини можна порівняти 
з впливом весни на природу: як після зими все 
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пробуджується під животворчою теплотою вес-
няного сонця і радіє від буяння молодих життє-
вих сил, так і віра своєю всеоживляючою потугою 
впливає на моральне оновлення людини і на ду-
ховне відродження зокрема.

Світ, у якому ми живемо, часто може видава-
тися нам далеким від того, про що запевняє віра; 
зло і страждання, несправедливість і смерть мо-
жуть захитати в нас віру. Тоді ми повинні звер-
нутися до свідків віри, наприклад, до Пресвятої 
Діви Марії. Вона, беручи участь у стражданнях 
і смерті Свого Сина, Ісуса Христа, не перестає ві-
рити в те, що в Бога не залишається безсилим 
жодне слово, і врешті стає свідком воскресіння 
Христа.

Папа Франциск навчає: «Віра — це не світло, 
яке розсіює всі наші сутінки, а світильник, що ви-
світлює вночі наш шлях, і цього вистачає для того, 
щоб іти далі».

Коли не маємо сили, можемо звести погляд до 
небес і попросити Бога про поміч. Віра допомагає 
пережити тяжкий час напруги та кризи. У вірі зна-
ходимо людей, для яких ми важливі, котрі для нас 
стають дорогі. 

2. Молитва
Молитва — це свідомий пошук спілкування 
з Богом, це міст до Бога, місце зустрічі Божого 
слова й людської мови, зв’язок між духом людини 
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і Божим Духом, це божественні ліки від людських 
страждань. 

Молитва є найсильнішим засобом для зцілення 
душевного болю людини, заспокоєння та підтримки.

3. Святі Таїнства
У Церкві є сім Святих Таїнств: Хрещення, Миро-
помазання, Євхаристія, Сповідь, Єлеопома за ння, 
Подружжя, Священство. 

Дуже часто християнам спершу треба прийня-
ти Таїнство Сповіді, щоб у повноті ласки Божої 
провес ти своє життя. Сповідь — це шлях для лю-
дини, яка хоче стати духовно здоровою. Сповідь 
звільняє нас від вини, ворожості до Бога та інших 
людей, зцілює страх, тривогу, стресові розлади 
й духовні недуги. 

Таїнства — це простір, де вірний зустрічаєть-
ся з Ісусом Христом і приймає від Нього благо-
датну силу. 

4. Почуття (Affect)
Про душу кажуть, що це скринька наших почуттів: 
любові й ненависті, мужності й боягузтва, радості 
й смутку, ревнощів і симпатії, сорому й гордості, 
провини й відповідальності, самостійності тощо. 

Почуття збагачують життя, надають йому змісту 
й барв, вони є джерелом енергії та радості. Яким 
убогим було б наше життя без переживання ра-
дості зустрічі, туги через те, що добре і прекрасне 
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минуло, жалю за близькою людиною, якої вже не-
має поряд, радості перед новими знайомствами 
і відкриттями! Яким порожнім і нелюдським воно 
було б без теплоти почуттів!

Виявляй свої почуття і називай їх, позначай свій 
стан (а не реагуй) — це буде чесно. 

Сказати «я злюся» безпечніше, ніж злитись і не 
говорити про це нікому. 

На жаль, ми часто називаємо почуттями те, що 
ними не є, а насправді це наші думки чи уявлен-
ня. Ось, для прикладу, вислів: «Відчуваю, що ти 
мене не любиш». — Тут немає почуттів. Є лише те, 
що думає людина про чиїсь почуття, а не про свої. 
Щоразу, коли ми кажемо, наприклад, «я відчу-
ваю, що ви (ми, він, вона, він)… », — це не почуття! 
Почуття виражаємо словами на зразок «я злюсь 
(сумую, боюсь, радію, щасливий), коли.. (тому, 
що…; що… )». — «Мені сумно, коли ви їдете». 

5. Суспільство, соціум, спілкування, 
взаємодія (Social)
Звертайся за підтримкою до сім’ї, близьких лю-
дей (із подібними чи бажаними для тебе інтере-
сами). Що це дає? Дуже багато — помножує сили, 
допомагає знайти варіанти рішень, знижує напру-
гу. Звертайся і до професійних психологів, свяще-
ників, товаришів-ветеранів. Також сам допома-
гай іншим ветеранам, коли можеш, бери участь 
у громадсько-політичному житті.
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6. Уява, творчість (Imagination)
Завдяки уяві розвивається творчість. Це може 
бути хобі (вишивання, шиття, майстрування тощо). 
Мрій, але зваж на те, що жити лише в мріях шкід-
ливо, бо це відриває людину від реальності, гру-
бо її спотворюючи. Прислухайся до інтуїції (свого 
серця, шукай рішення у світлі гри й фантазій, уяв-
ляй собі змінене майбутнє і минуле).

7. Розум (Cognition)
Май на увазі, що тоді, коли ти думаєш, що тверезо 
й логічно оцінюєш ситуацію, в якій опинився, може 
виявитися, що це не зовсім так. Чому? Бо ризику-
єш оцінити тільки зі свого боку. Ми завжди є лише 
суб’єктивні, тобто можемо бачити щось одне, а 
іншого не помічати. Об’єктивність (різносторонній 
погляд) складається з думок кількох людей. Проте 
важливо бути відкритим до нових ідей, гнучким 
під час прийняття рішень та планування, аналі-
зу проблеми — їх варто переводити в завдання 
і знаходити шляхи для вирішення.

8. Фізична активність (Physical)
Цей спосіб передбачає розмаїті фізичні заняття. 
Роби руханку, ходи, працюй фізично, прогулюйся 
на природі, вирушай у походи, виконуй дихальні 
вправи. Все це допомагає збалансувати наш мо-
зок, зменшити стрес. 
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ПАМ’ЯТАЙ!
Кожна людина від народження наділена певним 
набором природних задатків, якостей та здібнос-
тей. Усе це допомагає в процесі дорослішан-
ня ставати собою, вчить, як долати кризи життя. 
Багато з того, що ми маємо у власному багажі 
життя, є від наших батьків. Наше природне й на-
буте соціальне складає основу життєвого досвіду. 
Іноді навички, засвоєні від родини чи соціального 
оточення, не є корисні, тоді варто їх переглянути 
й здобувати ті, які допоможуть нам у житті.

 1. Упоратися із складними життєвими ситуаціями 
тобі допоможуть такі дії: а) визнати, що про-
блема є, і з’ясувати, в чому вона полягає; б) мо-
тивувати себе, що її слід вирішити; в) шукати 
шляхи для вирішення проблеми і їх втілення, 
визнати свої помилки і сприймати їх як досвід; 
г) тренуватися з духовно-психологічною допо-
могою; ґ) відновити життєвий баланс.

 2. Реакції на кризові ситуації є сумішшю біологіч-
ного та соціально засвоєного з «приперченням» 
твого розуміння, — це завжди рух: якщо ти не 
розвиваєшся, то деградуєш (спускаєшся дони-
зу). Розвиток себе — твоя воля і твоя справа! 
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ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ

Свідчення
Зрозуміти глибше процес перетворення жит-
тєвого досвіду тобі допоможуть думки Дениса 
Безтужева — ветерана з Запоріжжя, команди-
ра роти оперативного призначення Національної 
гвардії України:

«Я слідкував за подіями, що розгорталися в кра-
їні, й усвідомлював, що не зможу залишатися ос-
торонь, що дуже скоро буду потрібний. Деякий 
досвід, військова освіта, розуміння ситуації… 

Далі — мобілізація, на початку квітня 
2014 року. Що нас чекає — ніхто не знав; скільки 
триватиме мобілізація, як будуть розвиватися по-
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дії — теж ніхто не відав. Протилежні думки в сол-
датів — коли додому, коли на війну… Триває нав-
чання. Час, наче гумовий, спливає дуже повільно… 
Не відправляють… Списки, знову списки на виїзд, 
складаю і складаю, хтось просто не хоче. Деякі 
вже залишили частину, серед них є добровольці: 
добровільно прийшов, добровільно пішов, бо не 
йду на війну, бо набридло, бо захворіли діти, бо 
пора орати й сіяти. 

Пияцтво… На питання, чому п’єш, відпові-
дає: «Бо нічого не робимо, ось на війні не буду 
пити». (Я запам’ятав ці слова і через декілька мі-
сяців, уже в зоні АТО, запитав те саме. Відповідь 
була така: «Тепер п’ю, бо страшно»). Що ближчий 
час виїзду, то частіше хтось зникає, не витримує, 
мабуть, не може привести до ладу своїх думок… 
Лячно. Але більшість спокійно збирається і чекає 
виїзду. Вже багато загинуло там… Уже є загиблі 
серед тих, хто був поруч, із ким багато розмовляв, 
хто віддав своє життя за те, аби в наших містах 
залишався спокій, щоб війна не пішла далі. Дуже 
хочеться, щоб це розуміли. 

Виїзд… Метушливі збори, довжелезна коло-
на, дуже холодно… Дорога, що менша за 200 км, 
перетворюється на марш із другої ночі до п’ятої 
години вечора. Такі ж самі будинки, такі ж люди, 
наче нічого не змінилося, але водночас усе інше… 
Бабця на місці розташування розмовляє укра-
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їнською… Багато жінок із діточками, але зовсім 
нема чоловіків. Де ж вони? Дуже гнітюче вра-
ження від села… Ніч, тиша, навіть собак не чути… 
Завішані вікна, щоб не було видно світла, чима-
ло опустілих подвір’їв… Поруч війна… Заграва та 
гуркіт від «градів», від розривів. Очі вдивляють-
ся в темряву. Спокій та готовність до небезпеки… 
Десь там від розривів гинуть люди… Думки, дум-
ки... Ті хлопці, що поряд, — найрідніші люди, так 
хочеться, щоб вони вижили, щоб у них усе було 
добре! Це справжні Люди — з великої літери! 

Кулі над головою врізаються в дерево, — може, 
снайпер, складно зрозуміти… Ця мить від життя 
до смерті — вона десь тут. Звуки війни… До них 
звикаєш, минають дні, передають зусібіч: вно-
чі можливий наступ, готуйтеся! Хтось не може 
заснути — думки не дають… Сім’я, кохана, діти, 
батьки… Що чекає на нас? Хтось нервує, хтось 
спить одягнений, хтось роздягається, але зброя 
завжди поруч… 

Привезли пораненого для надання першої 
медичної допомоги — у варти був тяжкий день. 
Водій НГУ9 підірвався на фугасі — загинув… Учора 
його бачили, розмовляли, їхали тією ж дорогою… 
Що це? Може, доля… Як зрозуміти? Всі повинні 
повернутися додому живі, всі — живі! 

 9 Національна гвардія України
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Людина спроможна пережити безліч усього, го-
ловне, що жива. Але що з її душею, думками, психі-
кою?.. Ми змінюємося, вже інші, а всі навколо такі 
ж, як колись. Нас не розуміють… Це так тяжко… 
Вони з іншого світу. А ми? Ми назавжди думками 
там, у нашій пам’яті — погляди побратимів, під-
тримка, довіра, а в снах — страшні картини. Такої 
довіри вже не буде, та й ніхто так не підтримує, бо 
на війні ціна — життя… Життя своє та життя міль-
йонів громадян нашої великої країни, мирний сон 
та спокій якої залежить від нас… Від таких різних 
і таких однакових, від тих, хто вписує свої імена 
в історію України! Слава Героям! Слава Україні!». 
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Людина спроможна пережити безліч усього, го-
ловне, що жива. Але що з її душею, думками, психі-
кою?.. Ми змінюємося, вже інші, а всі навколо такі 
ж, як колись. Нас не розуміють… Це так тяжко… 
Вони з іншого світу. А ми? Ми назавжди думками 
там, у нашій пам’яті — погляди побратимів, під-
тримка, довіра, а в снах — страшні картини. Такої 
довіри вже не буде, та й ніхто так не підтримує, бо 
на війні ціна — життя… Життя своє та життя міль-
йонів громадян нашої великої країни, мирний сон 
та спокій якої залежить від нас… Від таких різних 
і таких однакових, від тих, хто вписує свої імена 
в історію України! Слава Героям! Слава Україні!». Путівник для військовослужбовця та демобі-
лізованого підготувала Комісія у справах ду-
шпастирства охорони здоров’я Української 
Греко-Католицької Церкви за дорученням Си-
ноду Єпископів УГКЦ. Він є частиною програми 
просвітництва, мета якої ― популяризація ін-
формації про духовні основи військової служ-
би, психологічної природи бойового стресу, 
методик саморегуляції стресової напруги та як 
використати досвід служби після демобілізації. 

Дякуємо за служіння!
Божого благословення  

та радості в житті!
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