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Психотравматологія 

ПТСР відносно нове захворювання 
(З.Фрейд, П”єре Жанет, 1 та 2 світова 
війна, війна у В”єтнамі)

Поширеність у світі, в Україні (хронічні 
прояви у 5% чоловіків та 10% жінок)

Вплив на якість життя

Динаміка та хронічні прояви

Часто не звертаються за допомогою

Обмежені можливості соціальної, 
психологічної, психотерапевтичної 
допомоги

Доказові методи допомоги



ПТСР симптоми
 Людина пережила травматичну подію, у якій могли 

бути присутні:

- сама пережила чи стала свідком

- подія включала фактичну смерть або загрозу смерті чи 
серйозної травми, або загрозу власної фізичної 
цілісності чи інших осіб

- реакція людини включала сильний страх, безпорадність 
чи жах

 Стійке повторне переживання (інтрузії, флешбеки, 
дисоціативні флешбеки, кошмари, повторювані ігри у 
дітей, викликаються тригерами)

 Уникання внутрішнє (думок, образів і відчуттів) та 
зовнішнє (ситуацій, об”єктів)

 Негативні когнітивні та емоційні зміни (амнезія, 
емоційне оніміння,  негативні переконання (про себе, 
інших, світ), стійкі негативні емоційні стани (сором, 
провина, злість)

 Підвищена тривожність, збудливість



ПТСР додаткові прояви 

Дуже висока коморбідність (до 88% -у 

чоловіків, 79% - жінок Mc Farlane): 
- Депресія - 47% 

- Панічний розлад

- ГТР

- Зловживання психоактивними речовинами - 51%

- Соматичні захворювання 

- Сексопатологія (гіперсексуальність, еректильна дисфункція)

- Спроба самогубства – 19%, самопошкоджуюча поведінка 

тощо.

Різні форми гіперкомпенсації – трудоголізм, 

екстремальні види спорту ін.

Яка терапевтична мішень буде першою?



Психічна травма характеризується за 
наступними критеріями: 

Раптовістю, неочікуваністю

Силою – руйнівною силою

Безвихідністю – відчуттям 

беззахисності, безпорадності, 

безсилля

тривалістю



Класифікація травматичних подій: 

Монотравма (напр., ДТП)

Мультитравма – однчасне отримання різних 

видів травм в одному часовому проміжку (напр., 

військові дії)

Секвенційна травма – сильна травма, що 

повторюється у часі (напр., сімейне насилля)

Травма розвитку – травматичне дитинство: 

повторювані травматичні події, емоційне 

занедбання, відторгнення, відсутність безпечної 

прив'язаності 



Епідеміологія травми: 

Одну травму – 50-70% людей за життя

30% дітей до 18 років

У зоні бойових дій – до 95%

 З тих дорослих, що пережили травму 20% ПТСР 

(8% чоловіків, 20% жінок) 

 З дітей, що пережили травму 30% ПТСР

З тих, у кого розвинувся ПТСР – 30% перейде у 

хронічну форму з проявами симптомів у 

продовж десяти і більше років.

У будь-який момент часу 5% дорослого 

населення має ПТСР 



Чому не у всіх людей, що пережили 
травму, наявне ПТСР? 

 Роздуми групи у формі мозкового 

штурму



ПТСР з”являється в залежності від: 

Характеру травми

Інтенсивності

Тривалості впливу

Наслідки травматичної ситуації

Сенситивності

Досвіду подолання та захисних механізмів 

(раціоналізація, перенос, компенсації і т.д.).

Залежно від реакції соціального оточення

Залежно від інтерпретацій, які виникли в 

момент травмуючої події



Нейрофізіологія травми



Сенсорна (імпліцитна, “гаряча”, “емоційно
заряджена”) пам’ять: 

 Регулюється амігдалою: автоматична, швидка реакція на 

події без когнітивної обробки

Відповідає за збереження не інтегрованих фрагментів 

сенсорних відчуттів (звуки, запахи, образи, тілесні 

відчуття), емоційні, поведінкові спогади

Нехронологічна– немає відчуття часу у сенсорних 

спогадах (наче зараз)

Не інтегрована в автобіографічну пам’ять – не пов”язана з 

іншими знаннями та життєвим досвідом

Супроводжується емоціями (страх ті ін.) і когніціями, що 

були у травматичній події

 Згадується сама по собі, автоматично активується 

сенсорними, фізіологічними відчуттями, ситуаційними 

тригерами, які можуть бути дуже неспецифічні



Експліцитна (контекстуальна, 
автобіографічна пам’ять): 

Регулюється переважно гіпокампом у співпраці із 

фронтальними частинами кори: керована, 

хронологічна, є контекстуальною, має часові 

співвідношення

Пов'язана із дозріванням відповідних структур 

мозку та розвитком мовлення (формується з 2-х 

років) 

Спогади контрольовані з відчуттям минулого і 

теперішнього (часового процесу)

Динамічна у продовж життя, інтегрує фрагменти 

сенсорної пам'яті, сплітає, архівує пам’ять 

повязуючи її з автобіографічним контекстом



Розлади пам'яті внаслідок психічної 
травми 

В нормі спогади із імпліцитної пам'яті переходять завдяки 

взаємодії фронтальних частин кори та гіпокампа в 

процесуалізовані спогади експліцитної пам'яті, однак 

внаслідок надсильних психоемоційних напружень під час 

травматичної події відбувається нейроендокринне блокування 

емоцій та такого переходу (як система запобіжників при 

перенапруженні) а також свідоме уникання.

Як результат дисоціативні симптоми – втрати пам'яті, рухових 

функцій, певних сенсорних відчуттів, емоційне оніміння і т.д.

 Поряд з цим, спогади із сенсорної памяті можуть спонтанно 

активовуватись у формі інтрузій, флешбеків, нічних кошмарів 

тощо. 

У 20% постраждалих не відбувається інтеграція 

травматичного досвіду і виникає ПТСР   



Розлади пам'яті внаслідок психічної 
травми

 Інтрузії – спонтанні спогади, образи, які усвідомлені як 
“тут і тепер”- тривають від кількох секунд до кількох 
хвилин

 Флешбеки – малий зв’язок з “тут і тепер”, сильні фізичні 
відчуття – тривають від кількох секунд до декількох 
хвилин

 Дисоціативні флешбеки – абсолютна відсутність зв'язку 
з “тут і тепер”, велика кількість надсильних фізичних 
відчуттів, тривають від кількох хвилин до годин

 Сновидіння з травматичним змістом, жахом

 Гра (у дітей), що відображає травматичні спогади

 Структурні дисоціації особистості
- Первинна дисоціація

- Вторинна дисоціація

- Третинна дисоціація    



Етап обстеження: 

Головна проблема первинного 

опитування – сам процес опитування 

активує травматичні спогади і може 

дестабілізувати клієнта  



Етап обстеження: 

Спочатку оцінка ризику:

- Медична безпека

- Ризик ретравматизації (у тому числі контакт із 
кривдником)

- Психіатрична безпека (заподіяння шкоди собі 

(суїцид), заподіяння шкоди іншим (помста)).

- Наявність чи відсутність загальної стабілізації: 

якщо наявна гостра реакція – надається лише 
підтримуюча психологічна допомога, а не 

обстеження

- Оцінка готовності та спроможності клієнта 

говорити про травму.



Етап обстеження: реакції психолога, які
потребують аналізу

- Відчуття “цілителя”, “спасителя”

- Почуття безпорадності, відчаю

- Гіперцікавість до травматичного матеріалу

- Страх та уникання клієнта, травматичного 

матеріалу, знецінення, цинізм, інтелектуалізація

- Страх торкатися “ран” клієнта, заподіяти біль

- Власна злість на кривдника, думки про помсту

- Відкриття у собі амбівалентних почуттів злості та 

страху водночас.

- Почуття провини, гіпервідданість травмотерапіїї



Ресурси, 

підтримка, 

сильні сторони

Підтримуючі 

процеси 

та когніції

Характеристика 

травматичних

подій

Обстеження 



Опитування про особливості травми
o Опитування про основні симптоми ПТСР (кількість, яскравість, 

частота, значення, копінг, наслідки, ризик для інших)

o Скласти перелік основних тригерів для появи флешбеків

o Емоції – почуття: біль, сум, провина, страх, сором 

o Іноді важливо побудувати лінію травматизації (хронічні, множинні 
травми)

o Коморбідність перевірити (до 80%)

o Чи є у Вас відчуття, що якісь сторінки з життя Ви не пам'ятаєте? Не 
можете згадати?

o Чи є люди, які можуть розповісти про ці події? Свідки?

o Непоспішати з опитуванням, відчувати клієнта, відслідковувати 
невербальні прояви

o Аналіз ресурсів та сильні сторони клієнта. Чи є ті, хто підтримує? 
Спілкування? Приємні активності, захоплення не пов'язані з 
униканням травматичних спогадів?



Підтримуючі процеси при ПТСР

Травматичні 
спогади

“це нестерпно 
згадувати”, “я це 

не витримаю”

Страх спогадів

Уникання 
спогадів

“метафора
заклеїної рани без 

лікування”

Відсутність 
можливості для 

інтеграції 
травматичних 

спогадів 



Підтримуючі процеси при ПТСР

Мені зле

Роблю зле 
іншим

В КП мені 
легше

ДП травмуючі
спогади 

посилюються



Підтримуючі процеси при ПТСР
Травматичні 

спогади

“Це нестерпно”
– біль, страх, 

провина

Намагання 
позбутись 
спогадів

Негат. копінг
стратегії (алкоголь, 

втеча у роботу, секс, 
екстрім, уникання 

інших)

ДП: проф
вигорання, 
залежність, 

соцдезадаптація, 
травмування

Травматична пам’ять 
не інтегрується, 
негативні емоції 

додаються 



Підтримуючі процеси при ПТСР

Когнітивна оцінка ”Це
станеться знову”

Страх

Гіперобережність
(охоронна поведінка) 

– тільки з кимось, 
газовий балончик, 

бокс і т.п.

Відсутність 
корегуючого досвіду, 
те що лихо не сталось 

приписується 
гіперобережності



Підтримуючі процеси при ПТСР

Когнітивна оцінка 
”Це може 

повторитись”

Страх

уникання певних 
місць, увечері не 

виходжу і т.п.

Немає можливості 
навчитись з цим 

жити, адаптуватись, 
відреагувати, 
відпустити



Підтримуючі процеси при ПТСР
Когнітивна оцінка 
”Це сталося із-за 

мене. Я поганий. Я 
маю це спокутувати 

все життя”

Провина

Заборона радіти, постійне 
відвідування кладовища, немаю

право більше одружуватись 
тощо.

Переживання не інтегруються, 
провина надалі глобалізується, 

стосунки руйнуються і 
посилюють провину, життя не 

відновлюється через відсутність 
ресурсів і заборону бажань 



Підтримуючі процеси при ПТСР

Всі думають про 
мене, що я …

Сором, відчай, 
пригнічений 

настрій

Соціальна 
ізоляція, 
зниження 
активності

Немає можливості 
спростувати 
припущення, 

отримати успіх



Вправа: 

Сісти у пари та вибрати роль клієнта або 

терапевта

Клієнт розповідає терапевту свою травматичну 

подію, терапевт шляхом співчутливого 

опитування намагається з”ясувати типові для 

травми думки, емоції та наслідки у поведінці з 

метою побудови у співпраці з клієнтом 

підтримуючих процесів

 15 хвилин на вправу: 7 хвилин на опитування 

та 8 хвилин на побудову підтримуючих 

процесів



Це важливо!!! 

Працюючи з клієнтами у яких виявлено ПТСР 

потрібно не забувати дбати про себе: 

• планувати відпочинок після роботи з травмою

• відмовлятись від випадків, які у Вас можуть 

викликати гостру реакцію або перегукуються 

із Вашим особистим травматичним досвідом 

• мати можливість поговорити про це з 

колегами, не порушуючи етичних норм.

• відвідувати дебрифінги, мати власну 

психотерапію

• Розробити власну систему винагород за 

виконану роботу  



Добра робота потребує гарної
винагороди

Перегляд та аналіз фільму



Терапевтичні

мішені у 

КПТ

травми

І. Зниження 

поточних 

загроз і 

стабілізація стану

(захист, підтримка,

безпека, нові 

копінг стратегії до

тавматичних 

переживань)

ІІ. Визначити та 

модифікувати 

негативні оцінки 

травми та її  

наслідків

ІV.

Процесуалізація 

травматичних 

спогадів

ІІІ. Корекція 

негативних 

стратегій 

контролю загроз

та симптомів

ПТСР



Етап Цілі сесій Зміст \ домашнє завдання

І Психоедукація, 
формулювання 
випадку, проблеми-
цілі

Побудова терапевтичних стосунків, цілісного 
формулювання,  пояснення причин та 
нормальності наслідків прояву, вирішення 
первинних заходів безпеки з метою стабілізації 
ситуації, ведення щоденника інтрузій

ІІ Навчання навичок 
копінгу, відновлення 
життєдіяльності

Навчання дискрімінації травматичних спогадів, 
поступове планування можливих активностей 
на відновлення, нормалізація сну, нарощування 
ресурсу.

ІІІ Поглиблене повторне 
переживання спогадів

Використання поведінкових експериментів, 
методів експозиції в уяві, когнітивно-норативної 
реконструкції, стуативної експозиції

ІV КТ негативних оцінок
та копінг стилів

Сократівські діалоги, збір інформації, система 
поведінкових експериментів

V Кероване терапевтом 
повернення до місця 
травми

Ситуаційна експозиція

VІ Повернення до життя 
без психотерапії

Навики самотерапії, копінг-карточки, 
дистанціювання від терапевта 



Налагодження стосунків, психоедукація

o Коли взаємостосунки є “зцілюючими” або додатково 
травмуючими

Як побудувати стосунки, щоб вони 
стали “зцілюючими”?



Заходи безпеки, стабілізація стану, життя
o Використання доступної соціальної, юридичної та ін. підтримки:

- Ізолювання клієнта від джерела травми (соціальний захист, юридичний, 

пошук громадських організацій з підтримки, притулку, повідомлення 
телефону довіри, міліція тощо)

- Залучення партнера/сімї у терапію

o Допомога з послаблення додаткових проблем, які посилюють 
напруження, астенізують: визначення головного-другорядного, 

зменшення темпів на роботі, корекція надмірної соціальної 
відповідальності, контролю, ізоляції.

o Формування безпеки:

- Безпека – через розуміння, що травма у минулому, а її прояви цілком 
нормальні (корекція сприйняття травматичної події та самозвинувачень)

- Безпека – через розуміння, що зовнішній світ “тут і тепер” вже не є 

небезпечним

- Безпека – через інсталюцію надії і пояснення ефективних заходів 

“зцілення”

- Безпека – через способи контролю над небажаними проявами ПТСР

- Безпека – в тілі, через фармакотерапію, релаксацію

- Безпека – від власної деструктивної поведінки через формування інших 

копінг стратегій (суіцидальність, алкоголь, самопошкоджуюча поведінка)



Акумуляція РЕСУРСІВ

oЩо може бути ресурсом для клієнта?

oЩо є ресурсом для нас?



Акумуляція РЕСУРСІВ

oЩо може бути ресурсом?
o Стосунки (як з живими, так і з померлими)

o Духовність. Відчуття сенсу. Змістожиттєві цінності, орієнтири.

o Приємні спогади. Мрії.

o Приємні уявні образи. 

o Приємні активності. Життя “тут і тепер”.

o Медитації

o Творчість

o Слова та словосполучення: книжка, вислови, історії, притчі, вірші, молитви

o Музика, їжа, запахи і т.п.

o Ресурсні вправи, танцювально-рухові вправи

o Підтримуюча група. Особа терапевта.

o Спорт, йога, техніки релаксації та багато ін.. 

o Уявні асоціації на теми: безпека, захищеність, зростання, контроль, спокій 
надія, очищення, мужність, любов тощо

Травма перекриває доступ до ресурсів, іноді хронічна травматизація потребую 
тривалої роботи над ресурсом



Активація поведінки (коли наявна 
депресивна симптоматика)

oСкласти або запропонувати максимальний 
список приємних активностей та список 
корисних активностей

oПланувати графік дня з аналізом настрою 
та активностей, які викликали позитивні 
зміни



Способи дискрімінації спогадів
 Підвищення розуміння між “тоді” і “тепер”

- Заземлення:
• Дихання 

• Уважне спостереження за відчуттями (сонце на обличчі, гравій під ногами, 
відчуття стільця)

- Концентрація на безпечних відмінностях “тепер” на відміну 
від “тоді”

Жахливий сморід – чисте повітря

Темно, навколо бруд – знаходжусь у світлій, просторій кімнаті

Сильно постраждала – здорова і все гаразд

Неможу поворухнутись – вільно та легко рухаюсь і т.д.

 Вправи на пошуки безпечного місця, місця зцілення (власний 
малюнок, фото чи уявний образ).

 Ресурсна уявна історія: “внутрішній сад”, “потік світла”, 
“сейф”

 Зустріч з внутрішнім наставником, отримати в подарунок 
певний дар\символ

 Позитивний спогад, намисто спогадів



Способи дискрімінації спогадів
 Метод екрану: “уявіть на стіні екран телевізора – уявити на 

екрані зображення своєї травматичної події – змінити 
зображення з кольорового на чорно-біле – за допомогою 
пульта зробити стоп-кадр – продовжуйте дивитись –
спробуйте перемотати назад і подивитись, як події 
відбуваються у зворотному порядку – тепер запустіть відео 
знову вперед – тепер повільно – спробуйте зробити 
прискорений рух запису – тепер спробуйте змінити кольори –
уявіть, що зображення стає нечітким і розмитим – змініть 
контрастність так, щоб зображення поступово зникло – а 
тепер уявіть, що Ви натискаєте кнопку “вимкнути” – Що 
сталось? Що Ви помітили?” – покласти диск з 
травматичними спогадами у сейф 

 Навчання в уяві переглядати на безпечній відстані “у 
кінотеатрі” та “перемотувати” з пультом в руках, віддаляти від 
себе екран на будь-яку відстань, аж до найменшого.

 Рамка. В уяві намалювати травматичний образ та вставити 
його у фото рамку – рухати ним – віддаляти – наближати –
потім сховати у сейф чи знищити



Способи дискрімінації спогадів
 Протиставлення: на початковому етапі актуалізувати кілька 

образів, фрагментів з життя, які асоціюються із радощами, 
веселощами та нажимати у такі моменти у певне місце на 
тілі (використати жест). Коли реакція закріпиться через 
певний час вправлянь – можна використовувати подібне 
натискання у випадку неприємних спогадів.

 Інтрузивні звуки: пригадати їх – тепер уявити як вони 
доносяться із магнітофона – почати рухати регулятором 
гучності – звук стає сильнішим – тепер поверніть у інший бік 
– звук стає тихішим – зробіть ще раз голосніше, а потім 
тихіше – а тепер вимкніть звук зовсім. Теж саме можна 
робити з перемотуванням, прискоренням запису після чого ми 
витягаємо диск і ховаємо.

 Інтрузивні запахи: згадати неприємний запах – у явити його у формі 
невеликої, темної смердючої хмари – уявити як хмара повільно 
зменшується на Ваших очах – її колір стає все більше прозорішим – уявіть 
кулю, яка всмоктує цей запах у себе, а хмара стає все меншою та меншою 
і згодом зникає зовсім, як і смердючий запах – відпустіть цю кулю і 
спостерігайте, як вона відлітає від Вас – а тепер уявіть у себе в руках 
пляшечку з парфумами – відкрийте і понасолоджуйтесь запахом.  



Способи дискрімінації спогадів

 Оскільки важко не думати про неприємне пропонується 
виділяти свідомо час кожного дня для цілеспрямованого 
думання мин 15-25 хвилин. Таким чином, у продовж дня, 
коли приходить спогад невчасно – ми зауважуємо, що 
прийшла травматична думка пов'язана із минулим, можемо цю 
думку запам'ятати або записати та наголошуємо про те, що я 
про це буду думати сьогодні у вечорі. У вечорі, у визначений 
час думаємо про це спеціально. Можна записати спогад та 
записати 5-ть причин чому це може статись і 5-ть причин чому 
це неправда.      



Копінг-картка для подолання дисоціації

 Визначте, що відбувається
 Якщо це інтрузія\флешбек, то одразу зробіть паузу в 

тому, що Ви робите
 Зробіть глибокий вдих
 Опишіть свої відчуття, емоції, образи чи думки словами 

(бажано вслух): “я зараз стою на кухні, я відчула…, уявила…, думаю…, 

це мій спогад з минулого і т.д.”

 Визначте тригер: “Мої відчуття спровокував ніж, якого я побачила”

 Дискрімінуйте: “Але я зараз стою на кухні, відчуваю тепле сонячне 
проміння на обличчі, мені тепер нічого не загрожує, я закриваю ці образи у 
міцний сейф… чи повертаюсь до свого безпечного місця чи…”

 Прийміть рішення (відійти від тригера чи лишатися під 
його впливом)



Фаза конфронтації та 
інтеграції травматичного 

досвіду



Основні принципи конфронтації та 
інтеграції травматичного досвіду

• Починати можна тільки тоді, коли пацієнт готовий зустрітись з
неприємними спогадами.

• Головним завданням є переведення травматичної пам'яті (імпліцітної) 
в контекстуальну (експліцитну), велику роль у чому відіграє 
побудова історії в якій інтегрується минуле, момент травми та 
майбутнє

• Важливо дозувати, розбивати на порції травматичний матеріал 
(наприклад, експозиція в уяві на 5 с.–10с.-20с., або розділи)

• Циркулярний підхід: РЕСУРС-КОНФРОНТАЦІЯ-РЕСУРС-
КОНФРОНТАЦІЯ.

• Починати і закінчувати конфронтацію варто з ресурсного стану, або 
проводити поступову конфронтацію постійно перебуваючи в 
ресурсному стані. Неменше ефективним є рух ТЕПЕРІШНЄ-МИНУЛЕ-
ТЕПЕРІШНЄ-МИНУЛЕ

• Перед початком конфронтації варто визначити наявність страхів 
пов'язаних з цією процедурою, перевірити уміння копінгу, провести 
поведінкові експерименти в разі необхідності



Підготовка клієнта до конфронтації – роль 
терапевта

• Перадача терапевтом впевненості

• Репитиція коупінгу, якщо страхи клієнта могли б збутись (реалістичні 
страхи)

• Терапевт дає клієнту відчуття максимального контролю через:

 Визначення дня для сесії з конфронтацією

 Визначення зручного часу

 Визначення особливостей для спокійного моменту після 
пережиття

 Визначення точного моменту, в який розповідь про травму 
починається та закінчується

 Визначення безпечного місця, вправи, малюнку, фото

• Скажіть клієнту, що Ви будете робити під час повторного 
переживання (уважно слухати; задавати питання про відчуття, 
думки, емоції реакції; робити нотатки??)

• Запитайте клієнта, що Ви можете зробити щоб допомогти, а що не 
буде корисним (якщо дотики, то які саме, сісти поруч і т.д.)



Основні техніки інтеграції травматичних 
спогадів

• Когнітивно-наративна
реконструкція

• Експозиція в уяві

• Імагінативна рескрипція

• Ситуативна експозиція/експозиція
до конкретних тригерів



Завдання

У підгрупах обговорити питання: які у вас
сумніви щодо використання методів
повторного переживання травми?



Завдання

1. У парах повторно “переживіть”
пробудження сьогодні вранці

- Очі закриті

- Настільки яскраво, наскільки можете

- Включаючи всі сенсорні деталі, а також
думки і емоції

• Що ви помітили?



Завдання

У парах “клієнт - психотерапевт”
опрацювати підготовчу, мотиваційну
бесіду до етапу конфронтації з
травмою.

Результатом такого діалогу має бути
усвідомлене та рішуче погодження
клієнта на перехід до етапу
конфронтації.



Протипокази для активації травматичної
памяті: 

- Гостра травма з вираженою емоційною 

дестабілізацією

- Очікуваний дуже сильні афект 

(тривоги, сорому провини), що 

виходить за межі адаптаційних 

можливостей клієнта

- Виражені дисоціативні флешбеки

- Важка депресія, реактивний психоз, 

суіцидальність



Когнітивно-наративна реконструкція
• Пропонуємо зробити опис травматичної події (опис у формі

“книги життя” при травмах розвитку)

• Досліджуємо емоційно “гарячі” точки (0-10 балів)

• Звертаємо увагу теж на тілесні відчуття, візуальні спогади, чи

образи в інших модальностях

• Досліджуємо негативні когнітивні оцінки, які повязані з гарячими

точками та визначаємо ступінь переконання\довіри до них.

• Досліджуємо вплив когнітивних оцінок на емоційні та поведінкові

реакції у теперішньому (Що для тебе це значит сьогодні? Як це

вплинуло(ває) на твою поведінку, переживання?)

• Застосовуємо класичні когнітивні техніки для досягнення

когнітивної реструкторизації, але в умовах активації

травматичної пам”яті

• Переписуємо наративний опис з включенням нових, більш

адаптативних когнітивних оцінок

- Як домашнє завдання для клієнта, розповідь цієї нової історії

травматичної події із змінами комусь із свої рідних,

перечитування її, прослуховування аудіозапису сесії.



Завдання

Перегляд фрагментів роботи з клієнтом із
подальшим аналізом



Способи додаткового опрацювання
резистентних гарячих точок: 

- Тривала та багаторазова експозиція до цього 

фрагменту

- В часі експозиції повторне нагадування нової 

правдоподібної когніції

- Вплітання в уяву образів, які допомагають 

прийняти позитивну когніцію\отримати

корегуючий емоційний досвід (інші ресурсні 

люди, ресурсне друге я, духовна особа, казкові 

персонажі для дітей (супермен))



Поширені негативні оцінки
• Вразливість до травм у майбутньому

- Я цього більше не витримаю

- Всі чоловіки…

- Я не можу контролювати свої емоції – я псих

• Негативне сприйняття себе

- Це довело, що я слабак

- Я не достатньо боровся, мав це зупинити

- Я погано вчинив, винен

• Змінене сприйняття інших

- Іншим байдужі до проблем оточуючих, думають про мене погано

- У стосунках не може бути справедливості, якщо я розкажу про це – мене

відкинуть

- Людям не можна довіряти

• Про наслідки спогадів (пам'яті)

- помру, збожеволію, панікуватиму, буду плакати без зупинки, розізлюсь і втрачу

контроль

• Про світ

- Якщо не буду надобережним, то це повториться знов; світ небезпечний

 Румінація

- Чому це зі мною сталося?

- Чому в житті стаються такі події?



Завдання

У парах “клієнт-психотерапевт”
опрацювати одну з травм клієнта
методом “когнітивно-норативної”
реконструкції



Експозиція в уяві
• Пояснення клієнтові техніки експозиції в уяві та механізму її дії

• Три варіанти роботи:

- Наративний опис зачитується вголос і записується на диктофон
для подальшого самостійного прослуховування

- В ході експозиції розповідається в голос клієнтом

- Читається терапевтом, а клієнт знаходиться в експозиції

• Слухається із закритими очима, уявляючи все у теперішньому
часі та концентруючись на всіх відчуттях пов'язаних із спогадом
(іноді першим кроком може бути уявити як фільм на екрані)

• Під час експозиції терапевт дає емоційну підтримку і допомагає
утримувати подвійну позицію (дивитись з теперішнього у
минуле), не робить когнітивних втручань по ходу.

• Оцінюються емоції, тілесні відчуття та їх інтенсивність (0-10)

• Повторюється процедура кілька раз допоки не відбудеться
редукція емоційних реакцій мінімум на 50%. Сесія 1,5 години.

• Д\З – щоденнно по 45-50 хвилин із фіксацією інтенсивності 
дискомфорту



Завдання

У парах “клієнт-психотерапевт”
опрацювати одну з травм клієнта
методом “експозиції в уяві”
реконструкції



Імагінативна рескрипція

• Має схожість із експозицією в уяві, однак дає

можливість втручатися в явні образи та

вносити в травматичний спогад емоційно-

корегуючий досвід, який сприяє інтеграції
травматичних спогадів, позитивному

сприйнятті себе тощо.

• Використовується, якщо не спрацьовують

попередні.

• Приклад використання імагінативної

рескрипції “пори року”.



Завдання

У парах “клієнт-психотерапевт”
опрацювати одну з травм клієнта
методом “імагінативної рескрипції”
реконструкції



Ситуативна експозиція

• Використовується на завершальному етапі

терапії з остаточним поверненням до місця

травми.

• Вибудовується ієрархія ситуацій, що є

тригерами

• Покрокова експозиція в часі сесії (до 2-х

годин) і як домашнє завдання

• Без використання жодних заходів безпеки



Додаткові методи

• Техніка 6 раз Х 15 хв. на опис травматичного

спогаду.

• EMDR (темпінг): пригадати травматичний епізод –
торкатись почергово колін упродовж півхвилини –
звертати увагу на зміни в образі – видалити з
свідомості образ – а після короткого відпочинку
зробити наступний цикл – 3-6-ть циклів – останній
цикл з приємним образом (безпечне місце) і тут ритм
має бути дещо повільнішим. Після цього можна
зробити ще 1-2 підходи.

• Опрацювання лінії травматизації через

малюнкові процедури



Корекція негативних стратегій контролю 
загроз

• Використання поведінкових експериментів із

поширеними підтримуючими процесами:

- Охоронна поведінка

- Уникання думок, ситуацій

- Соціальна ізоляція

- Зменшення активності



Порушення сну внаслідок 
ПТСР

?



Порушення сну внаслідок ПТСР
• У кімнаті біля ліжка мати фото чи

малюнок “безпечного місця”, ліхтарик, м'яку

іграшку, яка надає відчуття спокою

• Ділитись жахливим сном з іншими

максимальну кількість разів впродовж дня

• Намалювати свій страшний сон з усіма

жахливими подробицями

• Написати про нього, як про історію

• Змінити закінчення продовжити чимось

хорошим



Критерії відновлення

?



Критерії відновлення

Зменшення симптомів ПТСР

Травматичні спогади інтегровані із історією 

життя клієнта та не є надто болісними

Відсутність вторинних наслідків (алкоголь, 

сексуальних дизфункцій і т.п.)

Відновлення стосунків

Відновлення активності

Відновлення самооцінки та здатності 
самостійно досягати цілі



Робота психолога в школі

 У педагогічного та технічного персоналу школи має 
бути однакове толерантне ставлення до всіх учнів 

незалежно від їх внутрішньої позиції, відношення до 
подій, які відбуваються на сході України. Особисте 
бачення, політичні чи інші переконання можуть 

сприяти поглибленню переживання ПТСР і не мають 
обговорюватись публічно.

 Слід скласти групи ризику по класах, враховуючи 

наявність у сім’ях  загиблих військових на сході 
України під час АТО, травмованих та загиблих 

учасників євромайдану у Києві, родин що вимушено 
переїхали із сходу країни. Уважно стежити за змінами 
у поведінці таких дітей та прислухатись до слів колег 

та класних керівників, що працюють з цими дітьми.



Робота психолога в школі

 Варто провести роботу з батьками/опiкунами дитини, 
щоб повідомити про симптоми розладу, наслідки та їх 

динаміку, залучити їх до співпраці з метою корекції 
цих станів психологом школи, провести короткий 
тренінг навиків допомоги дитині вдома. За 

необхідності спрямувати їх до психіатра і разом 
знайти вирішення проблеми.

 Слід залучати дітей з симптомами ПТСР до більшої 

соціалізації: участь у гуртках, спільних розважальних 
заходах, туристичних походах, екскурсіях, 

громадській роботі, художній самодіяльності тощо.



Робота психолога в школі
 У випадку наявності негативної поведінки, вибухів люті, які 

проявляються внаслідок пережитих травматичних подій, варто 
не осуджувати але одночасно встановити чіткі ліміти на 
неналежну поведінку з наступними логічними, 
роз’яснювальними, а не каральними наслідками. Слід зауважити, 
що поведінкові проблеми можуть бути тимчасовими і можуть 
бути пов'язані з травмою. Навіть самі руйнівні форми поведінки 
можуть бути викликанi травмою. Необхідно, забезпечити 
спокiйне місце для дитини, щоб поговорити про те, що сталося, 
призначте час і місце для такої розмови, щоб допомогти дитині 
зрозуміти, що це є нормально говорити про те, що сталося.

 За потреби слід надати прості та реалістичні відповіді на 
питання дитини про травмуючі події, що відбулись. Є дуже 
важливим уточнити або пояснити те, що може бути 
спотворенним та оманливим у пережитих травмуючих подіях. 
Якщо говорити про травму дитина ще не готова, то не варто 
наполягати оскільки це може викликати спонтанну повторну 
травматизацію.



Робота психолога в школі
 Варто підтримувати звичний навчальний ритм дитини, 

який був у неї раніше. Поверненню до “нормалізації”

будуть сприяти впевнена позиція педагогічного 
працівника, вербальна інсталяція віри, що дитина в 
безпецi і, що життя  продовжується. Слід надавати дітям 
можливість проявляти власний вибір, оскільки травматичні 
події часто пов'язані в свідомості дитини з втратою 

контролю. У цьому може допомогти дітям можливість мати 
власний контроль через вибiр у навчально-виховних 
ситуаціях, вибір навчального, домашнього завдання тощо

 Слід підвищити рівень підтримки та створити систему 
заохочень, ситуацій успіху для дитини, яка страждає на 

травматичнuй стрес. Дуже ефективним є призначення
дорослого та дитини з класу, який/a може надати
додаткову підтримку в разі потреби, вчасно повідоме про 
недобре самопочуття, відвести до медпункту, 
порозмовляти.



Робота психолога в школі

 Варто бути чуйним до змiн навколишнього середовища, які

можуть викликати несподiвану реакцію в дитини. 
Наприклад, свідки постійних вибухів дуже погано можуть
реагувати на різкі неочікувані звуки у класній кімнаті, на 
спалахи світла, салюти. Діти можуть мaти проблеми з 
поведінкою у зв’язку з наближенням дати травматичної 

події. Слід передбачити проблемний перiод та забезпечити
додаткову підтримку. Багато ситуацій можуть нагадувати
про травму. Якщо педагог в змозі передбачити такi
ситуацiї, він зможете допомогти шляхом підготовки дитини
до певної потенцiйної проблеми/ситуації. Наприклад, 

попередити про очікуваний раптовий звук дитину під час 
уроку, завчасно попросити когось провести її до дому, до 
їдальні, туалету, якщо це викликає у неї тривогу тощо.



Робота психолога в школі
 Педагогам слід спостерігати за реакціями інших дiтeй на 

травмовану стресом дитину та про інформацію, якою вони 

з нею діляться. Варто захистити травмовану дитину від
цікавості однолітків та однокласників, від розпитування 
про деталі травми дитини. Дітям допомагає впоратися з
повторним переживанням травми гра або взаємодія з
іншими людьми. Слід прикласти свої зусилля до того, щоб

попередити негативне підкріплення травми. Наприклад, 
деякі діти мoжуть провокувати вчителів у випадку 
ситуацій, які якимсь чином нагадують травматичну подію 
чи людей до неї причетних.

 Хоча не всі діти мають релігійні переконання, варто бути 

уважними, якщо дитина переживае виражені почуття 
гніву, провини, сорому чи покарання, які пов’язує з дією 
вищих сил. Не варто з такими дітьми вступати у 
богословські дискусії, краще знайти для такої дитини
відповідну підтримку.



Робота психолога в школі
 Вчителям можна порекомендувати також у міру 

можливості скорочувати класнi завдання, надавати 

таким дітям додатковий час для завершення
завдання. Варто давати дозвіл залишити клас для 
консультацiї з спецiалистом (наприклад, психологом, 

медсестрою), якщо самопочуття дитини погiршується. 
Надавайте додаткову підтримку для організації та 

виконання домашнього завдання.

 Всі ці заходи передбачають необхідність роботи із 
педколективом, вимагають розробки для них певної 

пам”ятки тощо.

 Педагог не обов’язково повинен бути впевнений в наявностi
проблеми, перш ніж приймати рiшення про направлення дитини 
до спеціалиста. Це варто зробити при найменших сумнівах. 
Hехай професійний психолог, психіатр, психотерапевт оцінить 
необхідність лікування, корекції чи профілактики.



Томчук Сергей Михайлович

тел. +38 097 0453 446

e-mail: tomchuksm@ukr.net  

Skype: tomchuksm

www.kpt.vn.ua
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