
Про роботу Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
щодо надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок 

кризових травмівних подій  
 

Доповідь заступника директора з науково-інноваційної  
 роботи Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України Кокуна О.М. 

На загальних зборах Національної академії педагогічних наук України  
«Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2014 році та 

завдання на 2015 рік», 3 квітня 2015 року. 
 

Шановний Василю Григоровичу, 
шановні члени Академії, шановні присутні! 

 
Проблема ефективної психологічної допомоги населенню стала для 

фахівців-психологів одним із найнагальніших викликів сьогодення. Адже, як 
показала практика, ні суспільство в цілому, ні відповідні служби, ні самі 
учасники часто виявлялися не готовими до тих жахливих за своїми 
масштабами та наслідками подій, які спіткали країну останнім часом. 
Враховуючи тривалі та вкрай негативні наслідки для сотень тисяч наших 
співвітчизників викликані цими подіями, зрозуміло, що проблема 
психологічної допомоги постраждалим в них буде вкрай актуальною ще 
багато років. 

Вирішення цієї проблеми стало справжнім громадянсько-професійним 
викликом для багатьох співробітників Інституту психології імені 
 Г.С. Костюка. Вони, поряд із виконанням планової і теж суспільно 
актуальної наукової роботи, об’єднали свої зусилля в діяльності Кризового 
центру медико-психологічної допомоги.  

Цей центр вже більше року діє на волонтерських засадах під 
патронатом директора Інституту, академіка С.Д. Максименка за трьома 
основними напрямами:  

1) надання практичної психологічної допомоги постраждалим 
внаслідок кризових травматичних подій, а саме: вимушеним переселенцям з 
Криму та східних регіонів України; військовослужбовцям, які поранені чи 
зазнали психологічних травм в зоні АТО;  

2) організація науково-психологічної та практичної допомоги 
Збройним силам України, зокрема проведення профілактичної та 
реабілітаційної роботи з військовослужбовцями у зоні АТО та членами їх 
сімей;  
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3) здійснення навчально-методичної роботи. 
Коротко зупинюся на кожному з напрямів. 
Відразу після створення центру було організовано відбір та навчання 

волонтерів для практичної роботи з постраждалими, відкрито гарячу лінію 
«Телефон довіри» з цілодобовим чергуванням. Одними із перших його 
абонентів у березні 2014 року стали моряки Чорноморського флоту, 
заблоковані в бухті Донузлав. За рік надано 440 очних консультацій, а 
службою «Телефон довіри» прийнято 2680 звернень. Окрім роботи в самому 
Центрі, співробітники Інституту також працювали у складі мобільних груп. 

Люди, які звертались за допомогою, були активними учасниками або 
свідками подій, які відбувались на Майдані в січні-лютому 2014 року, 
переселенці із зони АТО, мешканці Києва, військовослужбовці. Коло 
проблем, з яким найчастіше зіштовхувалися консультанти, охоплювали 
наступне: переживання тривоги, страхів, депресивні стани, увесь спектр 
симптоматики гострої реакції на стрес, ознаки посттравматичного стресового 
розладу тощо. 

Важливою складовою діяльності Центру стала психологічна кризова 
допомога переселенцям з Криму та сходу України. Вона надавалася 
переважно в приймальному пункті переселенців, а також у санаторіях, де їх 
тимчасово розміщували. Всього була надана допомога 487 сім’ям. 

Внаслідок зростання масштабів військової агресії на сході України 
пріоритетним напрямом роботи стало надання науково-психологічної та 
практичної допомоги Збройним силам України. Для цього було сформовано 
волонтерську групу, в тому числі мобільні групи психологів – волонтерів, які 
виїжджали у зону АТО та місця постійної дислокації військових частин. 
Також організовано науково-практичну співпрацю із Державною 
прикордонною службою України та Науково-дослідним центром 
гуманітарних проблем Збройних сил України. 

Загалом, різними формами роботи було охоплено понад 2000 
військовослужбовців. Це – індивідуальні консультації, просвітні заходи, 
лекції з демонстрацією навичок надання першої психологічної допомоги, 
тренінги з формуванням навичок самодопомоги, групова психотерапія.  

З липня 2014 р. було розпочато активне надання психологічної 
допомоги бійцям, які були поранені чи зазнали психологічних травм в зоні 
АТО. Спочатку волонтери Центру опікувалися пораненими бійцями в 
Головному військовому клінічному шпиталі МО України та у Ірпінському 
військовому шпиталі. За період з липня по жовтень 2014 року психологічна 
допомога у різних її формах була надана понад 600 пораненим бійцям. В 



 3

кінці жовтня було укладено договір про співпрацю з Клінікою професійних 
захворювань Інституту медицини праці НАМН України, відповідно до якого, 
за спільною ініціативою медиків і психологів відкрито реабілітаційне 
відділення для учасників АТО, які потребують подальшої медико-
психологічної реабілітації після проходження курсу лікування у шпиталю. У 
межах роботи цього відділення психологічна допомога здійснюється в 
індивідуальній (8 - 10 сесій) та груповій  (6 - 8 зустрічей) формах. З 
листопада 2014 року до березня 2015 року таку допомогу надано 80 бійцям, з 
якими проведено понад 1280 зустрічей в індивідуальному і груповому 
форматах. 

Важливим напрямом роботи Кризового центру стало проведення 
навчальної та психогігієнічної роботи з волонтерами, а також розроблення 
для неї дієвого методичного забезпечення. У цій роботі брали участь 
наступні групи волонтерів: психологи-психотерапевти, волонтери – 
представники інших допоміжних професій (соціальні працівники, педагоги, 
шкільні психологи), медичні працівники (лікарі, медичний персонал), 
волонтери з різних благодійних фондів та громадських організацій 
(наприклад, “Крим – SOS”). 

Для всіх груп волонтерів характерними стали вікарна (опосередкована) 
травматизація та емоційне вигорання. З метою профілактики та опрацювання 
таких станів у волонтерів здійснюються: 1) тематичні семінари та тренінги по 
роботі з травмою, посттравматичними стресовими розладами, принципам та 
методам кризового консультування (всього центром було проведено 63 
заняття); 2) постійно діючи групи підтримки (проведено більше 40 занять); 3) 
балінтовські та супервізійні групи (проведено 42 зустрічі).  Психологи 
Центру активно проводять також навчальні семінари та тренінги для фахівців 
інших закладів і центрів по роботі з постраждалими.  

Отримані на основі результатів практичної роботи дані знайшли 
відображення у виданому науковцями Інституту методичному посібнику 
«Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових, травматичних 
подій». 

Однак, враховуючи, що різноспрямована робота з надання 
психологічної допомоги постраждалим проводиться співробітниками 
Інституту на волонтерських засадах, подальше її ефективне здійснення та 
підвищення масштабності, згідно до запиту сучасності, потребує 
відповідного законодавчого та організаційно-матеріального забезпечення. 

 
Дякую за увагу! 



Про роботу Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАГІН України з надання 
психологічної допомоги постраждал им 
внаслідок кризових травмівних подій 

Доповідач: 

Кокун Олег Матвійович 
Заступник директора з науково-інноваційної роботи 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України, доктор психологічних наук, професор 



Допомога у Кризовому центрі надається 

за такими напрямами: 

> Невідкладна консультативна та інформаційна допомога 

людям, які знаходяться в кризовому стані чи проблемній 

ситуації; 

> Консультативно-психологічна,психотерапевтична, 

психокорекційна допомога дітям, батькам та дорослим 

(індивідуальна та групова робота); 

> Спеціалізація волонтерів, психологів, соціальних працівників 

до роботи з гострою травмою та ПТРС. 



ТЕЛЕФОН ДОВІРИ 
психологічна підтримка та допомога 

анонімно безкоштовно 
цілодобово 

099 632 18 18 
093 609 ЗО 03 
068 770 3 770 
044 288 33 48 

вартість дзвінка - згідно чинних тарифів оператора 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 





Структура роботи Кризового центру 
медико-психологічної допомоги 

1.Методична та психодіагностична робота з військовими психологами та 
військовослужбовцями: 

> діагностика негативних психологічних станів та розладів 
військовослужбовців, які зумовлені участю в збройному конфлікті; 

>• методичне забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців; 
> методичне забезпечення підготовки військових психологів; 
> психолого-аналітична та психолого-прогнозувальна робота тощо; 

2. Проведення комплексу психологічних та соціальних заходів, спрямованих 
на профілактику та реабілітаційну роботу з військовослужбовцями: 

> інформування рядового та офіцерського складу з питань гострої травми та 
її наслідків з метою профілактики; 

> формування навичок надання першої психологічної допомоги один одному; 
> підготовка військових психологів до роботи в умовах військових дій (робота 

з масовою гострою травмою); 
> проведення індивідуальної та групової роботи з актуальними проблемами 

військових; 
> психологічний супровід загонів, що готуються до виїзду в зони бойових дій. 

3. Консультативна та психотерапевтична робота: 
> психотерапевтичний супровід поранених бійців, які брали участь в 

оперативно-бойових діях; 
> робота з ПТСР; 
> робота з родинами постраждалих. 



Тематичний семінар для волонтерів з питань лікування 
психологічних травм методами тілесно-оріентованої 

психотерапії (проводить Дітті Марчер, Данія, у Інституті 
психології імені Г.С.Костюка) 



Творчі зв'язки Кризового центру медико-психологічної 
допомоги 

Військові заклади 
- Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил 
України 
- Державна прикордонна Служба України 

- Військовий інститут Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Кризовий центр 
медико-психологічноі' 

допомоги 

Громадські організації 
- Українське співтовариство дослідження і розвитку катати мн о-
і магі нати єн ої п си х отер а п і ї (У СДР КІП) 
- х^сощапдя псих о драми (АП) 
- Український інститут кошітивно-поведінкової терапії 

Мас-медіа 
5-й канал 
Громадське телебачення 
Телеканал «Культура» 
Телеканал 1+1 
Науковой канал 
Газета «Голос України» 
Інтернет-видання «Лівий берег» 
Радіо Київ «96 РМ>-

Зарубіжні організації 
- Европейський інститут психодрами (ПІФЕ) 
- Федерація Європейських Психодраматичних Тренінгових 
Організацій (ФЕПТО) 
- Угорський телефон екстреної психологічної допомоги 
- Клініка нетрадиційної медицини м.Печ, Угорщина 


