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ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

• 1. Вступ.
• 2. Основна частина.
• Психофізіологічні зміни організму людини в умовах 

війни.
• Перша психологічна допомога.
• Психологічний ресурс та адаптаційні механізми 

людини.
• Міні тренінг « Прокачка ресурсного стану під час 

війни»
• 3. Підведення підсумків.



• Стрес (від англ. stress — тиск,
напруження) — неспецифічна
відповідь організму на будь-яку
зміну умов, які потребують
пристосування. У цьому стані
людина робить помилки у розподілі
й переключенні уваги; порушується
перебіг пізнавальних процесів,
спостерігаються порушення
координації рухів, неадекватні
емоційні реакції, дезорганізація і
гальмування всієї діяльності.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ



ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПІД ДІЄЮ СТРЕСУ

• Активація симпатичної нервової системи – «у страху 
великі очі» запускає каскад реакцій організму: 
розширення зіниць підвищення ЧСС, ЧДР, скорочення 
судин і централізація кровообігу (більше крові до мозку 
та серця, скелетних м’язів».

• Активація ендокринної системи викид у кров великої
кількості контрінсулярних гормонів «адреналіну та
норадреналіну», кортизолу які підсилюють дію
симпатичної НС, допомогають висвободити велику
кількість інсуліну (викид великої кількості глюкози),
яка потрібна скелетним м’язам для активного руху.

• Зміна вищих і нижчих пізнавальних процесів –
відбувається на тлі різкого зниження
нейротрансміттеров: серотоніну та норадреналіну.



REPRESENTATION  STRESS  REACTION

Фізіологічні зміни

Негативні емоції та думки

Зміни на рівні опорно-рухового апарату
(помірне напруження та посмикування м’язів)



ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПІД ДІЄЮ СТРЕСУ



ПРИРОДА СТРЕСУ  ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗМУ



НЕУСВІДОМЛЕННІ СТРАТЕГІЇ 
ПОВЕДІНКИ ПІД ДІЄЮ СТРЕСУ

БИЙ
(готовність до нападу)

БІЖИ
(скерування всіх ресурсів на 

втечу від небезпеки) 

ЗАМРИ
(злиття з навколишнім 

середовищем)



ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
стадії стресу:

Стадія тривожності

Стадія опору

Стадія виснаження



ВІСЬ  СТАДІЇ СТРЕСУ



СТАДІЇ СТРЕСУ
ТРИВОЖНОСТІ ОПОРУ ВИСНАЖЕННЯ

- Виникає одночасно із
дією стресорного
чинника/фактору;

- Характеризується різкою
зміною
психофізіологічних
показників;

- Зміна психічних
функцій: загострення
відчуттів, концентрація
уваги на порятунку,
підвищення
особистісного контролю
над ситуацією;

- Усе спрямовано на
активацію
мобілізаційних сил
організму.

- Настає у випадку
продовження дії
стресу;
- Активація
резервів органів і
систем (організм
починає
працювати на
«максимальних
оборотах»);
- Усі сили
організму
спрямовані на
вихід із стресової
ситуації.

- Організм не в змозі
протидіяти стресу;
- Психофізіологічний
стан людини
погіршується.
Розвивається дистрес;
- Астенізація призводить
до розвитку
захворювання;
- На скільки швидко
наступить ця стадія
залежить від
адаптаційних механізмів
людини, її ресурсів,
копінг стратегій
подолання стресу,
стресостійкості.



СТРЕСОСТІЙКІСТЬ — це комплекс
особистісних якостей, що дозволяють переносити
значні інтелектуальні, вольові та емоційні
навантаження без особливих шкідливих наслідків
для власного здоров’я, оточуючих і своєї
професійної діяльності.



ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ

Інтенсивність впливу 
стресу на організм 

людини

1) його передбачуваності
2) тривалості
3) контрольованості

Стресостійкість
(опірність стресу)

1) психофізіологічних
2) характерологічних
3) поведінкових
особливостей людини
4) її копінг стратегій



РОЗПОДІЛ ЗА 
СТРЕСОСТІЙКІСТЮ

Стресостійкі
завжди готові до змін із легкістю їх приймають.
Вони з легкістю долають труднощі в кризових
ситуаціях.

Стресонестійкі
важко адаптуються до змін, важко змінюють свою
поведінку, установки, погляди. Якщо щось пішло
не так, то вони вже знаходяться у стані стресу.

Стресотренируючі

готові до змін, але тільки не до раптових і не до
глобальних. Таким людям притаманно
адаптовуватись до навколишньої ситуації
поступово, але якщо це не можливо, то вони легко
впадають у депресію.

Стресогальмуючі

не стануть змінюватись під дією зовнішніх
обставин, вони мають сталі позиції і своє
світобачення. Однак такі люди можуть піддатись
змінам психотравмуючої сфери життя.



ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ
Психотравма розглядається як
порушення психіки, спричинене
зовнішніми стресовими для
організму людини подіями які
призводять до дезадаптації
особистості. У індивіда
відбувається порушення
звичайного функціонування
психіки, що в подальшому
призводить до хворобливих
особистісних проявів і
психосоматичних захворювань .



ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ НА 
ПСИХОТРАВМУ

Блокувальний – блокується реальне
сприйняття загрозливого чинника, він перестає
сприйматись людиною як такий. Проявляється
неадекватною емоційною та поведінковою
реакцією щодо існуючих обставин.

Викривлення – людина впевнює себе у
власній нікчемності, меншовартості,
неспроможності що небудь змінити у травмуючи
ситуації (займає роль жертви)

Стимулювання – формує у людини стимул до
особистісного розвитку, притаманний людям, які
відносяться до життя, як до боротьби. Тому
можливість подолати труднощі вони знаходять
лише в довготривалій наполегливій праці, за яку
прагнуть отримати очікувану винагороду.



ПРОЯВИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Істерика

(ридання, підвищена рухливість, 
тремтіння рук, емоційне  збудження)

Приверніть увагу гучною командою,
викриком. Дайте випити води, вмитися,
відпочити

Паніка
(різкі хаотичні рухи, незвично гучна
мова, тремтіння кінцівок,
неконтрольоване випорожнення
кишківника та сечового міхура, не
реагування на оточуючих)

Ізолюйте людину від оточуючих (за
потребою силою). Заспокійте чітким,
впевненим тоном, не сперечайтеся

Ступор
(відсутність/уповільнення рухів, мови, не 
реагування на вказівки/командні дотики)

Встановіть із людиною словесний та
мовнленевий контакт, після чого
директивним тоном за допомогою
діалогу намагайтесь повернути її в
реальність, допомогти згадати що
трапилось, скорегувати план її
подальших дій

Агресія
Напади люті, гнів, образа, роздратування, 
м’язеве напруження, жорстокість до 
оточуючих

Відведіть людину у небезпечне місце і 
дайте виговоритись, не звинувачуйте, 
демонструйте доброзичливість



ОСНОВИ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Перша психологічна допомога (ППД) – це набір навичок та
знань, які можна використовувати для допомоги людям, що
перебувають у стані стресу (мається на увазі гостра реакція
на стрес) через вплив кризових подій. Також це спосіб
допомогти людям відчути спокій, надаючи їм емоційну
підтримку.



ПРАВИЛА ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Правила ППД
«6.П»

1. Підійди
Знайди в собі сили 

звернутися до 
потерпілого (щоб 

проявити людяність, не 
потрібно бути 

спеціалістом, назви 
власне ім’я.

2. Підтримай
Виведи потерпілого з 

небезпечного 
місця.Посади його 
спиною до опори

3. Пам’ятай
Узнай ім’я. Спитай: «Що 

сталось?» «Де ти 
перебуваєш?»

Допоможи 
зорієнтуватись. 

Стабілізуй дихання.

4. Порадь
Сприяй виявленню 

емоцій. Заспокій, що 
всі хвилювання та їх 
зовнішні прояви – це 
нормальна реакція. 
Запевни людину в 

спроможності подолати 
ситуацію

5. Потурбуйся
З’ясуй потреби, запропонуй

воду, ковдру, сходити в 
туалет. Вислухай. Обережно

використовуй тілесний
контакт

6. Передай
У разі необхідності 
передай потерпілого 

психологам, медикам. 
Спробуй разом знайти 
контакт близької йому 
людини (на приклад в 
мобільному телефоні)



АЛГОРИТМ НАДАННЯ ППД ЗА СИСТЕМОЮ DIOMOND



АЛГОРИТМ НАДАННЯ ППД ЗА СИСТЕМОЮ DIOMOND

З якою метою надається?
ППД надається з метою відновлення працездатності
людини і зменшення негативного впливу на її психіку

В якому порядку надається?

ППД надається в хронологічному порядку:
1) травмуюча подія; 2) теперішній момент; 3) подальші дії.

Коли надається?
Як можна раніше після екстреної травмуючої події  і 

актуальна протягом 48 годин після неї

Кому надається?

Постраждалим в екстреній ситуації або свідкам цієї ситуації



ОСНОВНІ СИМПТОМИ У ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПОТРІБНА 
ППД

Дисоціація людина сидить або лежить
не рухається, широко відкриті очі,
супроводжується дезорієнтацією у
просторі

Тремор всього тіла та + 
Гіпервентиляція

Відчуття безпорадності і самотності

Відчуття втрати контролю над 
ситуацією. Часто людина не може 

відповісти на питання «Що 
трапилось?». Не лише не усвідомлює 
ситуацію в теперішньому, але не може 

планувати і свої подальші дії.



ПРОТИПОКАЗИ НАДАННЯ ППД

1. Фізичні травми.
2. Гострі психічні розлади.

3. Стан наркотичного чи алкогольного 
сп'яніння.

4. Інші стани, якщо вони перешкоджають 
наданню цієї допомоги.

ВІДДАТИ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 



ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ НАДАННЯ ППД

Відчуття безпеки

Впевненість у собі

Емпатія без надмірного 
емоційного залучення

Добровільність

Стерильний простір



ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПРИ НАДАНІ ППД
ТОН СПІЛКУВАННЯ МАЄ БУТИ ДИРЕКТИВНИМ, А ДІЇ ПОСЛІДОВНИМИ

Управління подією

Селекція потерпілих
Встановлення вербального та невербального

контакту з потерпілим
Встановлення хронології подій 

Завершення + пропозиція допомоги

Передача потерпілого іншим 
фахівцям у разі необхідності



ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Не потрібно бути емоційним, жаліти потерпілого, 

робити за нього те, що він може зробити сам.

Треба врахувати ситуацію, що в деяких випадках 
встановити контакт з потерпілим не вдасться. Це 

нормальна реакція людини на ненормальні 
обставини.

Якщо немає прогресу щодо встановлення контакту з 
потерпілим в часовий проміжок біля 20 хвилин, 
треба припинити роботу і передати потерпілого 

іншому фахівцеві.



ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

• адаптація в новому 
навчальному колективі 
складна та довготривала;

• кумуляція 
психотравмуючих подій;

• злагоджена робота 
кураторів груп, психологів, 
друзів, колективу, родини.



Психологічний ресурс та адаптаційні механізми людини.

• грецьк. Πηγή f – «джерело» 
• лат. Resurgere – «знову виникати» 
• фр. Ressource – «відновлюватися»
• англ. Resource – «джерело» 
• латиськ. Kalpošanas – «крок»
• норв. Levetid – «строк»
• турецьк. Girdi, Giriş; Varlık – «вхід», «вихід»;
«сутність»

• укр. РЕСУРС – «такий, що відновлюється»
(за етимологічним словником)

• Ресурсний стан – наявність фізичних, душевних і
духовних сил та енергії для вирішення майбутніх
завдань.



Психологічний ресурс та адаптаційні механізми людини



Психологічний ресурс та адаптаційні механізми людини
Доброта до людей – неконкурентне сприймання навколишніх,
неконфліктні взаємини з ними. Поблажливе ставлення до інших.
Допомога іншим – активний, а не споглядальницький альтруїзм. Уміння
підтримувати та надихати, надавати впевненості у собі.
Віра у добро – переконаність у наявності справедливості та уміння бути
милосердним, віра у Бога та уміння сподіватися.
Відповідальність – усвідомлення необхідності звітувати перед собою та

іншими щодо зробленого.
Любов – уміння сприяти саморозвитку близької людини, підтримувати

її у складних ситуаціях та співрадіти її успіхам.
Успіх – здатність організовувати ситуації, що сприятимуть найбільш
повному саморозкриттю.
Творчість – уміння бути неординарним у професійних та життєвих
ситуаціях.
Самореалізація у професії – уміння скеровувати власні здібності та
знання на користь суспільству.



Я в ресурсі



Я в ресурсі
• здатна знайти психологічну опору у самій собі,

тобто у певних власних життєвих переконаннях;
• можу надати психологічну опору людям, яким

це потрібно;
• відчуваю, що володію власними ресурсами;

знаходжусь у стані, у якому маю найбільше
свободи і максимальну кількість виборів;

• володію енерігією більшою, ніж потрібна мені
для підтримання мене в нейтральному стані.



як Я поповнюю ресурс?



Як я поповнюю ресурс?
• Маю вільний час для роздумів, прослуховування

улюбленої музики, перегляду фільмів, прогулянок на
природі.

• Розслаблення: массаж, аромотерапія, аутогенне
тренування, басейн

• Маю хобі та знахожу час для його реалізації
• Роблю подарунки собі та коханим, смачно їм та всипаюсь
• Допомагаю іншим
• Хвалю себе, подорожую
• Провожу час з людьми, з якими комфортно та ліквідую

навколо себе токсичне середовище.
• Ціную свій час, використовую його максимально

ефективно.



Що відбувається якщо я не в ресурсі?
• Не маю психологічної опори в собі, не бачу

виходу із багатьох тривіальних життєвих
ситуацій.

• Не можу надати психологічної опори людям
навколо себе. Перебуваю у ролі жертви.

• Мені здається, що я не керую власним
життям і не маю свободи вибору.

• Моєї енергії не вистачає на підтримання
щоденної життєдіяльності. Відчуваю
постійну втому.



ПСИХОЛОГІЯ ВИЖИВАННЯ
Сказати життю ТААААК!

Віктор Франкл
• Відомий Австрійський

психіатр, психотерапевт
• Пройшов низку

констаборів (3 роки
війни) вижив і врятував
багато людей навколо
себе

• Прожив 92 роки,



Віктор Франкл – як вижити в нелюдських умовах
• Той, хто розуміє «для чого жити» подолає

будь яке «ЯК».
• В нелюдських умовах здатен вижити лише

той, хто спрямований у майбутнє і мріє
реалізувати своє призначення.

• Той, хто нічого не очікує від життя і ладен
здатись повинен пам’ятати, можливо
життя очікує багато чого від нього.

• Ніхто не має права влаштовувати безчинства,
навіть той, хто постраждав від них, і
постраждав жорстоко.



ПСИХОЛОГІЯ ВИЖИВАННЯ
Сказати життю Так!

• Кожна людина виконує надважливу місію, а
життя її неповторно, тому задача кожної
людини на стільки ж унікальна, на скільки
унікальна і її можливість виконати дану
задачу.

• Перебуваючи у концтаборах, я бачив сенс
свого життя в тому, щоб допомагати іншим
побачити смисл в своєму житті.



ПСИХОЛОГІЯ ВИЖИВАННЯ
Сказати життю Так!

• Любов – це найвища та гранична мета, до
якої тільки можна прагнути людині.
Спасіння людини у любові і досягається
через любов.

• Саме там, де ми безпорадні і позбавлені
надії, перебуваючи не в змозі змінити
ситуацію – саме там ми відчуваємо
необхідність змінюватись самі.



ДІАГНОСТУВАННЯ 
ПОТОЧНОГО РЕСУРСНОГО СТАНУ



ДІАГНОСТУВАННЯ ПОТОЧНОГО РЕСУРСНОГО СТАНУ



Дихальні вправи для заспокоєння

• Найпростіший спосіб заспокоїтись тут і 
зараз це опанувати своє дихання:

• для себе: просто сповільнитись глибоко
вдихати на рахунок від 1 до 4 та видихати
від 1 до 8, важливо, щоб видих був вдвічі
довшим.

• для близьких: покласти руку людини, яка в
паніці на своє зап’ястя, щоб вона відчула
ваш спокійний пульс та сповільнила
дихання.



ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ 
ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ



АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ
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