
Методи самодопомоги 
у період війни



КРИЗОВИЙ СТАН

• – ПСИХІЧНИЙ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ) СТАН ЛЮДИНИ, ЩО
ПЕРЕЖИЛА ПСИХІЧНУ ТРАВМУ ЧИ ПЕРЕБУВАЄ ПІД
ЗАГРОЗОЮ МОЖЛИВОСТІ ПСИХОТРАВМІВНОЇ ПОДІЇ.
КРИЗОВИЙ СТАН МОЖНА ПЕРЕЖИВАТИ ЯК В
ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ, ТАК І У ЗВИЧАЙНОМУ ЖИТТІ
ПІД ВПЛИВОМ СТРЕСОВИХ ПОДІЙ.



СТРЕС

• неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію ззовні.
Стрес як особливий психофізіологічний стан забезпечує захист
організму від загрозливих і руйнівних впливів: як психічних, так і
фізичних. Тому виникнення стресу означає, що людина долучилася до
певної діяльності, спрямованої на протидію небезпечним для неї
впливам. До того ж в організмі розвивається функціональний стан, який
характеризується комплексом реакцій різних систем організму. Таким
чином, стрес – це нормальна реакція здорової людини, захисний
механізм біологічної системи.



Реагування психіки на стрес
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У цей час людина дезорієнтована і 
погано розуміє, що з нею 
відбувається, і може бути 
загальмована або, навпаки, збуджена. 

Тривога чи 
шокова реакція

Опір чи адреналінова 
ейфорія

Виснаження 
чи дистрес

Плато

Активізуються всі системи
організму так, що всі негаразди, 
«моря та гори стають по коліна».

У цей час людина відчуває
тривожність, занепад сил, сум'яття
почуттів, спустошення. Порушується
короткочасна пам'ять. Через 
зниження концентрації уваги
людина починає робити багато
помилок.

У цей час людина відчуває
тривожність, занепад сил, сум'яття
почуттів, спустошення. Порушується
короткочасна пам'ять. Через 
зниження концентрації уваги людина
починає робити багато помилок.
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Якщо стрес проходить повний цикл -
цей стрес корисний!

Стрес, який не отримує розрядки - цей стрес
шкідливий.



Можливі варіанти наслідків стресу:

Дистрес та
деструктивні

порушення психіки

Усі системи організму
пристосовуються
функціонувати у стресових
умовах.

• Вік
• виховання,
• набутого рівня стресостійкості,
• стану соматичного здоров'я,
• спадкової здатності психіки

витримувати психотравми,
• наявності/відсутності соціальної 

підтримки
• дбайливих родичів чи друзів.

Також мають значення:
• новизна,
• невизначеність,
• значущість,
• сила та тривалість стрес-

факторів, заподіяні ними рівень
дискомфорту та усвідомлення ризиків.

Адаптація
психіки

• ГТР - генералізований
тривожний розлад

• Депресія
• ПТСР 
• Синдром провини

вцілілого/вижившого
• Синдром «застряглої» людини

або зависання

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ РЕЗУЛЬТАТ:

Ключовий фактор - свідома стресостійкість



Наповнення

Бий/Борися

Коли людям загрожує серйозна небезпека, вони реагують інстинктивно. Така реакція називається «бийся або біжи». Ця 
реакція спрямована на фізичне виживання. Реакція «бийся або біжи» готує тіло до фізичної активності, вивільняючи 
адреналін, і призводить до таких фізичних змін, як сильне серцебиття та підвищений тиск, прискорене дихання та 
потовиділення. Стресовими реакціями організму також можуть бути тремтіння губ і рук, кишкові розлади, нудота й 
озноб.

Біжи

Реакція «бийся або біжи» впливає на думки, відчуття та дії людини. Обмежується розумова активність, знижується здатн
ість думати раціонально. Буває важко сконцентруватися, думки стрімко проносяться в голові, і в результаті перше, що с
падає на думку, здається правильним вирішенням проблеми. Людині, яка піддається стресу, важче спілкуватися з оточу
ючими та запам’ятовувати інформацію. У неї може виникнути дезорієнтація в часі та просторі. У стані стресу факти, як
і людина, здавалося б, чула і зрозуміла, можуть миттєво забутися, і їх треба буде їй повторювати.

Замри

Спонтанна емоційна реакція найчастіше виявляється в недовірі до оточуючих або заціпенінні, як у кошмарному сні. 
Людина може виглядати відстороненою від того, що відбувається, однак відсутність реакції та відчуженість слід 
розглядати, як ознаки шокового стану. Іншими поширеними шоковими реакціями є озлобленість, страх або горе. 
ШОК – біологічна реакція, викликана зовнішніми подіями, через яку здатність реагувати паралізована або заморожена. 
Люди в такому стані можуть бути збентеженими, відчувати апатію або відчай. Іноді людина навіть не пам’ятає про 
кризову подію. Шок – перша реакція на кризову подію. У стані апатії, здійснюючи механічні дії, постраждалий ледь 
сприймає інформацію.

ЗАГАЛЬНІ РЕАКЦІЇ НА СТРЕС



• Контакт і взаємодія

• Безпека і комфорт
• Стабілізація 
• Збір інформації

• Практична допомога
• Зв’язок із соціальною 

підтримкою
• Інформація про поведінку в 

стресових ситуаціях
• Зв’язок з послугами по 

організації колективної 
співпраці



ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

1П 2П 3П 4П 5П

Звернись до 
потерпілого, назви 
власне ім’я. Щоб 

проявити людяність, 
не обов’язково бути 

спеціалістом

ПІДІЙДИ!
Знайди безпечне місце. 
Відведи потерпілого з 
небезпечного місця.

Посади його спиною до 
опори. Озвучуй свої дії.

ПІДТРИМАЙ!
Звертайся за ім’ям (по 
батькові). Запитай що 

трапилось, де він 
знаходиться. Допоможи 

зорієнтуватися. 
Стабілізуй дихання: 

короткий вдих – пауза –
довгий видих.

ПАМ’ЯТАЙ!
Сприяй виявленню 

емоцій. Заспокій, що всі 
хвилювання та їх 
зовнішні прояви-

нормальна реакція. 
Запевни потерпілого у 

спроможності подолати 
ситуацію.

ПОРАДЬ!
З’ясуй фізіологічні потреби: 

пити, ковдру, сигарету, 
відведи потерпілого в туалет, 
плакати. Вислухай не бійся 

мовчати. Обережно 
використовуй фізичний 

контакт.

ПОТУРБУЙСЯ!

6П

Не обов’язково все робити 
самому. Передай 

потерпілого психологу, 
медикам. Спробуй разом 
знайти контакт близької 

потерплому людини у його 
мобільному телефоні. 
Виклич спеціалістів.

ПЕРЕДАЙ!



Завдання першої психологічної допомоги полягає
в тому, щоб швидко перевести людину з не 
функціонуючого стану у функціонуючий.

Для того, щоб вивести людину з гострого стресового стану,

необхідно лише 1,5 хвилини.

• Змусити людину діяти

• Не пропонувати пити воду

• Не говорити з людиною про емоційний стан



Часова лінія стресової реакції

2 дні

• Бойова стресова реакція
• Гострий стресовий розлад

1 місяць

• Гострий 
ПТСР

3 місяці

• Хронічний 
ПТСР

Травма



ПЕРВИННІ СИМПТОМИ ПТСР

• У класифікації психічних і поведінкових розладів, складеної 
Всесвітньою організацією охорони здоров'я, в симптоматичному 
комплексі посттравматичного стресового розладу виділяють три 
групи симптомів:

• Група симптомів повторного переживання (або симптоми «вторгнення»);

• Група симптомів уникнення;

• Група симптомів фізіологічної гіперактивації (підвищеної збудливості).



Робота з неадаптивними думками

НАД



Емоційний термометр

• Моя емоційна компетентність. Емоції. Стани. Почуття. 

• Вимірювання та керування.

• Техніки регуляції емоцій.

• Емоційний щоденник.

Емоції. Почуття. Приклад думки, 
яка викликає 
емоцію\почуття

Фізіологічні 
ознаки емоції

Поведінка, 
спровокована 
емоцією



Техніка вирішення проблем

• Визначити проблему.

• Визначити ціль щодо її рішення.
• «Мозковий штурм».
• Можливі наслідки.

• Рейтинг рішень.
• Запланувати кроки вирішення проблеми.

• Моніторинг та модифікація плану.



Шкала впливу подій

• https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/cries8_ukr_1.pdf

• Дитяча шкала

• https://k-s.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/ptsd-ies_ukr.pdf

• Доросла шкала

https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/cries8_ukr_1.pdf
https://k-s.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/ptsd-ies_ukr.pdf


Протитривожне дихання

Рахунок. 4 – 2 – 6 .



ЯК ШВИДКО ЗАСНУТИ У СТАНІ 
СТРЕСУ 

• Метод військових СШ А
• намагайтеся розслабити всі м’язи обличчя;
• руки опустіть вздовж тіла, це допоможе зменшити напругу;
• видихніть і розслабте грудну клітку;
• потім поступово потрібно розслабляти ноги, литки, стегна;
• уявіть спокійну сцену і очистіть розум на 10 секунд.
• Якщо це не допомогло і ви не змогли заснути, намагайтеся упродовж 10 

секунд повторювати фразу «Не думати».



Як заснути за 1 хвилину:

• унікальний метод дихання 4-7-8.

• Як заснути за 1 хвилину - це фішка вченого Ендрю Вейла. 

• Впродовж 4 секунд потрібно спокійно і повільно вдихати повітря 
носом.

• На 7 секунд затримайте дихання.

• Повільно видихайте повітря ротом протягом 8 секунд.



Сон за 2 хвилини: 

• спосіб від видавництва The Independent.
• До речі, цей трюк вже використовують у британській армії. 
• Секрет, як заснути за 2 хвилини, доволі простий:
• розслабте всі м’язи тіла, починаючи з обличчя;
• видихніть і вдихніть;
• намагайтеся ні про що не думати протягом 10 секунд;
• потім уявіть, що ви лежите в каное посередині спокійного озера і дивитеся у небо або 

відпочиваєте в гамаку в темній кімнаті;
• намагайтеся детально побачити кожну деталь сцени.



GLAD: ЯК БУТИ ЗАВЖДИ В РЕСУРСІ

• G – gratitude — вдячність. Подумайте за що ви сьогодні можете подякувати. Підходять навіть такі прості речі, 
як їжа чи вода, дах над головою чи кілька прочитаних сторінок книги. 

• L – learning — навчання новому. Відзначте одну нову річ, про яку ви дізналися. Це може бути будь-який факт, 
щось про себе або про іншу людину. Наприклад, зрозуміли те, що перевтомились або помітили, що біля 
дому розцвіли квіти. 

• A – accomplishment — досягнення. Згадайте одне досягнення, яке зробили сьогодні. Можливо це будуть навіть 
якісь дрібниці: підлили вазони, випили склянку води вранці чи просто виспались. 

• D – delight – захоплення. Пригадайте, що сьогодні подарувало вам сміх, радість чи зворушення. Для прикладу: 
захід сонця, обійми коханої людини або звичайний жарт. 



Антистресова релаксація
1. Ляжте (в крайньому випадку – сядьте) зручніше в тихому, слабо освітленому приміщенні.
2. Закривши очі, дихайте повільно і глибоко. Зробіть вдих і приблизно на 10 секунд затримайте дихання. Видихайте, не
кваплячись, стежте за розслабленням і внутрішньо говоріть собі: «Вдих і видих, як приплив та відлив». Повторіть цю процедуру
5-6 разів. Потім відпочиньте близько 20 секунд.
3. Вольовим зусиллям скорочуйте окремі м’язи або їх групи. Скорочення утримуйте до 10 секунд, потім розслабте м’язи. Таким
чином пройдіться по тілу. Повторіть цю процедуру тричі, розслабтеся, відключіться від усього, ні про що не думайте.
4. Спробуйте уявити собі відчуття розслаблення, яке пронизує вас від пальців ніг, через литки, стегна, тулуб до голови.
Повторюйте про себе: «Я заспокоююся, мені приємно, мене ніщо не турбує».
5. Уявіть собі, що відчуття спокою проникає в усі частини вашого тіла. Ви відчуваєте, як напруга покидає вас. Відчуваєте, що
розслаблені ваші плечі, шия, м’язи обличчя (рот може бути привідкритий). Лежіть спокійно. Насолоджуйтесь цим відчуттям
секунд 30.
6. Порахуйте до 10, подумки кажучи собі, що з кожною подальшою цифрою ваші м’язи усе більш розслабляються. Тепер ваше
основне завдання – насолоджуватися станом розслаблення.
7. Настає «пробудження». Порахуйте до 20. Говоріть собі: «Коли я порахую до 20, мої очі розплющаться і я почуватиму себе
бадьорим. При цьому я усвідомлюю, що відчуття напруги зникло».
Цю вправу рекомендується виконувати 2-3 рази на тиждень.



Дякуємо за увагу!


	Методи самодопомоги у період війни
	КРИЗОВИЙ СТАН
	СТРЕС
	Реагування психіки на стрес
	Якщо стрес проходить повний цикл - цей стрес корисний!
	Можливі варіанти наслідків стресу:
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Завдання першої психологічної допомоги полягає в тому, щоб швидко перевести людину з не функціонуючого стану у функціонуючий.
	Часова лінія стресової реакції
	ПЕРВИННІ СИМПТОМИ ПТСР�
	Робота з неадаптивними думками
	Емоційний термометр
	Техніка вирішення проблем
	Шкала впливу подій
	Протитривожне дихання
	ЯК ШВИДКО ЗАСНУТИ У СТАНІ СТРЕСУ 
	Як заснути за 1 хвилину:
	Сон за 2 хвилини: 
	GLAD: ЯК БУТИ ЗАВЖДИ В РЕСУРСІ
	Антистресова релаксація
	Дякуємо за увагу!

