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Проблема профілактики та реабілітації ПТСР 
в нашій країні постала ще у 2014 році. За цей час 
відбулись зміни та певний розвиток в системі 
психологічної служби Збройних сил України 
(далі – ЗСУ), проте проблематика виникнення 
ПТСР і надалі є дуже актуальним питанням. 

Загалом, питанням вивчення ПТСР займались 
такі науковці як П. Кеменченко, Н. Бундало, 
Г. Сельє, Н. Тарабріна, Р. Волошин, Н. Крилов, 
А. Пушкарьов та ін. 

Для кращого розуміння теми статті розгляне-
мо основні питання які у ній висвітлені. ПТСР 
або Посттравматичний стресовий розлад являє 
собою відстрочену за часом психо-патологічну 
комплексну реакцію на психотрав-матичні події, 
що сформувались в цілісний синдром. 

ПТСР виникає внаслідок психічної травми 
(«травматичний стрес»), яка є однією з проблем 
психіки, що супроводжується певними симпто-
мами, такими як флешбеки, агресія, суїцидальні 
думки, нічні жахи, почуття провини і т.д. Ці 
симптоми відображають пережиті події, з якими 
людина не в змозі самостійно впоратись. Після 
того, як травмуючі події переростають в пост-
травматичний розлад, необхідно обов’язково 
проходити психотерапію, деколи навіть у сукуп-
ності з медикаментозним лікуванням, для того 
щоб покращити свій психологічний стан [2]. 

Вперше офіційне виділення ПТСР як ціліс-
ного синдрому було у 1980 році в Сполучених 
штатах америки, коли в публікацію третього 
видання американського класифікаційного стан-
дарту, підготовленого Американською психі-
атричною асоціацією, DSM-III (Diagnostic and 
Statistical Mental Disorders) був внесений розділ, 
що містить опис критеріїв для діагностики 
порушень і розладів, викликаних психотравмую-

чими обставинами, що виходить за рамки 
звичайного людського суспільства. Цей розділ 
уточнений і збережений у новій редакції 
стандарту DSM-IV (код F43.1) у 1994 році. У 
цьому ж році аналогічний розділ з’явився і 
Міжнародному класифікаторі хвороб МКХ-10 
(код 309.81). Незважаючи на те, що ПТСР 
формально є психічним захворюванням, його 
вивчення, діагностика, і психотерапія відносяться 
до компетенції клінічного психолога [1]. 

ПТСР виникає внаслідок психотравми, яка є 
однією з проблем психіки та супроводжується 
певними симптомами, такими як флешбеки, 
агресія, почуття провини, суїцидальні думки, 
неспокійний сон та жахливі сновидіння та ін. 
Ці симптоми відображають пережиті події, з 
якими людина не в змозі самостійно впоратись. 
Після того, як травмуючі події переростають в 
посттравматичний розлад, необхідно обов’яз-
ково проходити психотерапію, деколи навіть у 
сукупності з медикаментозним лікуванням, дляя 
того щоб покращити свій психологічний стан [2]. 

В нашому дослідженні ми провели 
психодіагностичну роботу з курсантами та 
військовослужбовцями, щоб знайти відмінності 
проявів посттравматичного стресового розладу у 
цих двох групах та визначити причини що 
передують його розвитку. 

За даними досліджень що ми отримали 
можемо бачити що згідно отриманих результатів 
за методикою Міссіпської шшкали (Таб.1) 
розробленої спеціально для військовослужбовців, 
результати військовослужбовців (1 група) та 
курсантів (2 група) є наближеними одні до одних, 
і навіть можна побачити, що у курсантів 
схильність до ПТСР є вищою, ніж солдат які 
знаходяться в зоні бойових дій. 
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Такі результати можна пояснити можливою 
бездіяльністю психологічної служби в Націо-
нальній академії сухопутних військ, ставлен-
ням безпосередньо керівництва, умовами 
навчання та проживання в казармі, відмінність 

способу життя від однолітків, невідомість, а 
також розуміння майбутніх перспектив на фоні 
того що багато випускників попередніх років, з 
якими курсанти пересікались чи були у дружніх 
стосунках, загинули під час несення служби.

 

Таблиця 1 

Міссісіпська шкала 

  ПТСР Псих. розл. Добре адапт. 

1 група 17% 58% 25% 

2 група 28% 50% 22% 
 

За даними опитувальника шкала оцінки 
впливу травматичної події (далі-ШОВТП) бачимо, 
що майбутні випускники стараються більше 

уникати згадок про травмуючі події, в той час як 
військові що стикаються з цим частіше мають 
виражені результати по шкалі вторгнення. 

 

Таблиця 2 
ШОВТП 

В
то

р
гн

е

н
н

я  
високий підвищений Середній Низький 

1 група 33% 38% 29% 0% 

2 група 11% 39% 33% 17% 

У
н

и
к
н

е

н
н

я 

 
високий підвищений Середній Низький 

1 група 8% 42% 50% 0% 

2 група 11% 44% 33% 11% 

З
бу

д
л
и

ві

ст
ь 

 
високий підвищений Середній Низький 

1 група 4% 4% 75% 17% 

2 група 0% 12% 44% 44% 
 

Загалом, високі показники в обох груп 
свідчать про прогалини психологічної служби. 
І в цій ситуації дуже важливо усвідомити 
важливість профілактики ПТСР. 

Для корекційної роботи чи профілактичної 
ефективним методом роботи може виступати 
арт-терапія. Згідно міжнародному визначенню 
(European Consortium for Arts Therapies 
Education), терапія мистецтвом (arts therapies) 
являє собою групу лікувальних та корекційних 
методів, що застосовуються спеціалістами з 
відповідною клінічною підготовкою, як правило, 
на основі однієї з експресивних модальностей – 
візуальних мистецтв, музики, театрального 
мистецтва та танців. Плюси арт-терапії поляга-
ють в тому, що за допомогою різних матеріалів 
можна виразити те, про що важко говорити, 
результати творчої діяльності не оцінюються і 
часто є свобода у виборі матеріалів. При цьому ж 
методи арт-терапії можуть використовуватись як 
і при корекції посттравматичних розладів, так і 
для їхньої профілактики [3]. 

Ще одна з форм профілактичної чи корек-
ційної роботи з ПТСР являється психологічний 
тренінг. Це групова робота, при якій учасники 
групи мають схожі проблеми. Ефективність 
полягає в тому, що учасники розуміють що 
вони не одні, що є важливим фактором при 

роботі з ПТСР, тому що через нерозуміння 
оточення люди закриваються та не говорять 
про свої проблеми навіть якщо мають в цьому 
необхідність. 

Безпосередньо для роботи суто з ПТСР, а не 
його профілактикою можна застосовувати такі 
підходи, як: 

1. Когнітивно-поведінкова терапія. Вона 
фокусує увагу на інтерпретації дійсності 
індивідом, тобто спрямування йде на зміну в 
першу чергу думок, а пізніше стратегії поведінки. 

2. Модель внутрішніх сімейних систем 
спрямована на переорієнтацію цінностей 
особистості, які покликані забезпечити її 
стабільність і продуктивність у соціально-
суспільних відносинах. Компоненти системи 
покликані знизити вплив несприятливих 
життєвих обставин за допомогою відновлення 
людини за рахунок виховання в ньому 
першорядного типу особистості. 

3. Метод біофідбеку прямований на 
розвиток вміння ефективного керування своїм 
психологічним станом, на контролювання 
панічних атак, фобій та на вироблення 
позитивних реакцій на стрес. 

4. Десенсибілізація та репроцесуалізація з 
допомогою очей (EMDR) базується на моделі 
адаптивної переробки інформації. Це 
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спеціальна травматерапія, що об’єднує різні 
терапевтичні підходи та комбінує їх з рухами 
очей щоб стимулювати механізм обробки 
травматичної інформації мозком. 

5. Імагінація являє собою динамічний пси-
хофізіологічний процес, під час якого людина 
уявляє, переживає а відчуває внутрішню ре-
альність за відсутності  зовнішнього впливу 
(стимуляції). Одним з різновидів цього підходу 
є символдрама (кататимно-імагінативна психо-
терапія) - метод психологічно орієнтованої те-
рапії, який використовується при короткочас-
ному позбавленні пацієнтів від неврозів і 
психосоматичних проявів. Також, сюди можна 
віднести Imagery Rehearsal Therapy (IRT) - 
методику, яка дозволяє виконувати корекцію 
сну за допомогою засобів імагінації. IRT-тех-
нологія дозволяє уникнути занурення особис-
тості у зміст сну або психологічно дистабільну 
ситуацію [4]. 

6. Експозиційна терапія - вид поведінкової 
терапії, при якій пацієнт поступово стикається 
з ситуаціями, які стимулюють прояв почуття 
страху [2]. 

7. Гештальт-терапія - сучасний напрям 
психотерапії, який розглядає людину як цілісне 
утворення. Основна дія даного методу спрямо-

вана на ефективне існування людини, яка уни-
кає травматичних ситуацій, зумовлених неза-
доволенням потреб індивіда. Перевага даного 
підходу полягає в тому, що характер розумі-
ється як процес, а не як набір рис, власти-
востей або інших характеристик, які можна 
класифікувати і групувати за типами, що 
дозволяє управляти поведінковими мотивами 
діяльності людини [5]. 

Аналізуючи дану проблему, постає необхід-
ність змінювати структуру психологічної 
служби, вдосконалити програму психологічної 
підготовки курсантів та військовослужбовців, 
збільшити кількість годин вивчення психології 
для всіх курсантів військових спеціальностей, 
незалежно від майбутнього напряму діяльності, 
а також збільшити штат психологів, які б сис-
тематично проходили спеціалізоване навчання.  

Загалом, вивчення розладів у військово-
службовців на найближчі роки лишатиметься 
дуже актуальним та важливим питанням, тому 
необхідно і надалі його досліджувати, знаходити 
нові шляхи вирішення проблем які постають та 
активніше розвивати військову психологію щоб 
попередити негативні наслідки післявоєнного 
стану. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В статье осуществляться анализ особенностей развития ПТСР у военнослужащих, которые находятся в зоне 
ООС и курсантов Национальной академии сухопутных войск. Предлагается сравнить данные исследований и 
рассмотреть методы профилактики ПТСР. 
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, военнослужащие, ООС, профилактика, терапия. 
 

 

THE PROBLEM OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER IN MILITARY SERVANTS 
The article analyzes the peculiarities of the development of posttraumatic stress disorder in military who are in the area of the 
Joint Forces Operation and cadets of the National Academy of Land Forces. It is proposed to compare research data and 
consider methods of prevention of PTSD. 
Key words: Posttraumatic stress disorder, military, Join Forces Operation, prevention, therapy. 

 

 

 


