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Перелік абревіатур 

ATO/ООС  Антитерористична операція / Операція об’єднаних сил 

ВООЗ   Всесвітня організація охорони здоров’я  

ВПО  Внутрішньо переміщена особа  

МОЗ   Міністерство охорони здоров’я  

НУО   Неурядова організація  

ПЗ   Психічне здоров’я  

ПМД   Первинна медична допомога  

ПТСР   Посттравматичний стресовий розлад  

ЦПМД   Центр первинної медико-санітарної допомоги  

ФГД  Фокус-групова дискусія 
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1. ВСТУП 

Конфлікт, який розпочався на сході України у квітні 2014 року, призвів до значних 
людських втрат, масових страждань, великомасштабного переміщення цивільного 
населення, а також знищення об’єктів приватної власності та суспільної інфраструктури у 
двох східних областях – Луганській та Донецькій. Як наслідок, населення цих областей є 
більш вразливим до проблем у сфері психічного здоров’я, що є реакцією на травматичні 
події та несприятливі зовнішні обставини. 

Сьогодні в Україні, за офіційними даними, налічується більше ніж півтора мільйона 
вимушених переселенців. Через конфлікт ВПО мають труднощі з пошуком місця 
проживання та роботи, мають фінансові негаразди, майже не відчувають себе 
приналежними до приймаючих громад. Такі стрес-фактори часто призводять до конфліктів 
у сім’ї, зловживання алкоголем, страху перед майбутнім, самотності або браку спілкування 
та відчуття втрати, а в сукупності всі вони можуть підвищити ризик виникнення проблем із 
психічним здоров’ям.  

Крім них, до групи ризику щодо розладів психічного здоров’я часто потрапляють 
військові (учасники АТО/ООС), діти та молодь. 

Дослідження виявляють великий відсоток проблем із психічним здоров’ям серед 
військових. Серед найбільш поширених стрес-факторів, які супроводжують ветеранів, є: 
відчуття відсутності підтримки з боку влади та уряду, труднощі з пошуком роботи та 
отриманням медичних послуг, а також проблеми з алкоголем. Ветерани часто 
переживають тривалий стрес, пов’язаний з досвідом травматичних подій та відчуттям 
соціальної ізоляції і безнадійності; труднощі з адаптацією та реінтеграцією в суспільство. 
Для цієї категорії осіб притаманний ПТСР.  

Діти та молодь на сході України в умовах конфлікту страждають через несприятливі 
чинники їхнього навколишнього середовища, зокрема: 

- зазнання сім’ями психологічної травми, що особливо стосується ВПО1. На думку 
опитаних експертів, сім'ї переміщених осіб на сході зазнають подвійної травми. По-перше, 
вони повинні подолати стрес, пов'язаний з тим, що вони залишаються в регіоні, де 
відбуваються військові дії. По-друге, вони повинні подолати стрес, пов'язаний з 
необхідністю адаптуватися до нового середовища; 

- переривання навчання: під час боїв на територіях, підконтрольних уряду, було 
пошкоджено 119 шкіл, через що діти були вимушені навчатися дистанційно. Близько 54,9 
тис. дітей вимушених переселенців зараховувалися до інших шкіл, розташованих на більш 
безпечних територіях2;  

- постійну невизначеність, відсутність перспектив (оптимістично налаштовані на 
майбутнє на сході України лише 16%)3.  

 

  

                                                 
1 «Діти на війні: дослідження проблем дитинства в Україні в умовах військової агресії» Українського інституту 
дослідження екстремізму проведеного у 2015році http://uire.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Children-of-war.pdf 
2 «Навчання під вогнем» (Організація з прав людини, вересень-жовтень 2015) 
https://www.hrw.org/report/2016/02/11/studying-under-fire/attacks-schools-military-use-schools-during-armed-conflict 
3 Надії, страхи, мрії. Погляди наступного покоління України. Дослідження провели BritishCouncil за підтримки GfK 
(2014) https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/hopes_fears_and_dreams.pdf 
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Підлітки та молодь піддаються ризику розвитку негативних механізмів подолання 
стресу, до яких належать: 

- зловживання алкоголем і наркотиками, а також безладне статеве життя, яке 
підвищує ризик зараження ВІЛ/СНІД. Майже 55% молодих людей з постраждалих від 
конфлікту районів Донецької та Луганської областей не знають, що таке ВІЛ, і 73% з них не 
можуть сказати, в чому різниця між ВІЛ і СНІД. Молоді люди мають помилкові переконання 
щодо основних чинників ризику розвитку хімічної залежності, таких як наркотики і 
алкоголь: 67% вважають, що пити пиво безпечно, оскільки це не призводить до алкогольної 
залежності; 66% переконані, що легкі наркотики не можуть заподіяти шкоди, і це не дуже 
погано, якщо їх вживають. Дослідження показало, що куріння розглядається як «крута» 
модель поведінки 44% респондентів, вживання легких наркотиків – 31%, вживання 
алкоголю – 56%4; 

-  агресивна поведінка. Найбільш поширеними проблемами в поведінці дітей 13-18 
років є порушення концентрації уваги, страх та агресія5.  

 

Сукупні наслідки психологічної травми, страх перед новою ескалацією конфлікту, 
щоденний ризик отримання травм та обмеження свободи пересування можуть призвести 
до проблем із психічним здоров’ям та до виникнення потреби в захисті та гуманітарній 
допомозі як серед вразливих груп, так і серед інших жителів Донецької та Луганської 
областей.  

                                                 
4 Проект з надання психосоціальної реабілітації, а також формуванню навичок безпечної поведінки для 83 підлітків з 
Донецька та Луганська, дослідження для отримання інформації, щодо обізнаності підлітків про ВІЛ, безпечної 
поведінки, в тому числі використання презервативів і опитування після проекту (UNFPA, 2014) 
http://www.un.org.ua/images/Youth_in_emergencies._UNFPA_Case_study_-_UKRAINE.pdf 
5 Швидка оцінка психосоціального статусу дітей в чотирьох містах Донецької області для отримання попередніх 
відомостей про вплив кризи на дітей і сім'ї (UNICEF, травень 2014)5 
https://www.unicef.org/ukraine/Rapid_Psychosocial_Assesment_of_Children_in_Donetsk_Oblast.pdf 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У грудні 2018 року незалежна дослідницька організація Київський міжнародний 
інститут соціології (КМІС) на замовлення Швейцарського бюро співробітництва за 
підтримки Міністерства охорони здоров’я України та за участю запрошених експертів 
Наталії Гусак і Владислава Одринського провела дослідження «Психічне здоров’я та 
потреба у психосоціальній допомозі на сході України».  

Метою дослідження було провести оцінювання потреб у сфері психічного здоров’я, 
яке допоможе в розробці політики та підготовці нормативних документів для підсилення 
інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги та 
громадських платформ надання послуг в Україні в межах програми реформ охорони 
здоров’я. 

 
Компоненти дослідження  

 Кабінетне дослідження відкритої інформації щодо доступної психосоціальної 
допомоги; 

 1030 особистих інтерв’ю з використанням планшета за місцем проживання 
респондента у рамках репрезентативного опитування населення Донецької та 
Луганської областей; 

 14 глибинних інтерв’ю з фахівцями у сфері психосоціальної підтримки в рамках 
кабінетного дослідження; 

 6 фокус-групових дискусій з молоддю, ВПО та мамами з дітьми; 
 6 глибинних інтерв’ю з ветеранами АТО/ООС. 
 
Географія дослідження та цільові групи  
 
Репрезентативне (кількісне) опитування проводилося на підконтрольних українській 

владі територіях в Луганській та Донецькій областях серед міського та сільського 
повнолітнього населення. Польовий етап дослідження тривав з 27 жовтня по 18 листопада 
2018 року у 50 містах та селах. Використовувалася стратифікована за областю та типом 
населеного пункту випадкова вибірка з маршрутним алгоритмом відбору респондентів на 
останньому кроці. Опитування проводилося за місцем проживання методом особистого 
інтерв’ю з використанням планшетів. Теоретична максимальна похибка випадкової вибірки 
без урахування дизайн-ефекту складає 3.05% для двох областей та 4.38% для кожної області 
з імовірністю 95%. Усього було опитано 1030 осіб, з них 520 у Луганській та 510 у Донецькій 
областях. Серед респондентів 669 представлені жінками, 361 – чоловіками. До вікової 
категорії 18-29-річних входили 127 осіб, 30-44-річних – 270 осіб, 45-59-річних – 290 осіб, а 
343 респонденти були старші за 60 років. У містах мешкали 810 опитаних, у селах – 220. 

 
Якісне дослідження проводилося у Луганській області (м. Сєвєродонецьк, м. 

Старобільськ і м. Лисичанськ) та Донецькій області (м. Краматорськ, м. Маріуполь та м. 
Дружківка). До цільових груп входили: фахівці у сфері психосоціальної підтримки; ветерани 
АТО/ООС, ВПО, місцева молодь (19-35 років) та мами з дітьми. 
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Географія та цільові групи ФГД наведені у таблиці нижче: 
 

К-ть ФГД Місто проведення Область Респонденти 
1 м. Сєвєродонецьк 

 
Луганська область (КТ) 

Мами з дітьми 
1 м. Старобільськ ВПО  
1 м. Лисичанськ Молодь (19-35 років) 
1 м. Маріуполь 

Донецька область (КТ) 
Молодь (19-35 років) 

1 м. Краматорськ Мами з дітьми 
1 м. Дружківка ВПО 

 
Склад учасників ФГД: молодь віком 19-35 років – 18 респондентів, ВПО – 19 

респондентів, жінки, у яких є діти – 16 респондентів. Серед 53 учасників ФГД було 34 жінки 
та 19 чоловіків. 

 
Інструментарій дослідження 
 
Інструментарій якісного та кількісного дослідження (анкета для опитування 

загального населення, гайди з проведення ФГД та анкета для інтерв’ювання ключових 
інформантів) розроблявся на основі результатів кабінетного дослідження в тісній співпраці 
зі Швейцарським бюро співробітництва та запрошеними експертами.  
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3. РЕЗЮМЕ 

У грудні 2018 року на замовлення Швейцарського бюро співробітництва та за 
підтримки Міністерства охорони здоров’я України було здійснено дослідження «Психічне 
здоров’я та потреба у психосоціальній допомозі на сході України». 

Мета дослідження – провести оцінку потреб у сфері психічного здоров’я, яка 
допоможе в розробці політики та підготовці нормативних документів для підсилення 
інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги та 
громадських платформ надання послуг в Україні в межах програми реформування охорони 
здоров’я. Завдання дослідження полягало в оцінюванні психічного здоров'я та 
психосоціальних потреб населення на підконтрольних уряду територіях Донецької та 
Луганської областей, а також наявності та доступності існуючих психіатричних та 
психосоціальних послуг. 

Для вирішення завдань дослідження було проведено: 

 Кабінетне дослідження відкритої інформації щодо доступної психосоціальної 
допомоги; 

 1030 особистих інтерв’ю з використанням планшета за місцем проживання 
респондента у рамках репрезентативного опитування населення Донецької та 
Луганської областей; 

 14 глибинних інтерв’ю з фахівцями у сфері психосоціальної підтримки в рамках 
кабінетного дослідження; 

 6 фокус-групових дискусій з молоддю, ВПО та мамами з дітьми; 
 6 глибинних інтерв’ю з ветеранами АТО/ООС. 
 

Дослідження пропонує якісний та кількісний аналіз ситуації, що надає можливість 
визначити основні тенденції та проблеми у сфері психічного здоров’я та потреби у 
психосоціальній допомозі  у Луганській та Донецькій областях. 

Поширеність проблем у сфері психічного здоров’я 

За даними репрезентативного опитування, 38,9% респондентів мали життєвий досвід, 
що відповідає критерію травматичного. Зокрема, дещо більше чверті опитаних (27,0%) 
відповіли, що коли-небудь перебували безпосередньо у зоні бойових дій або виконували 
роботу, на якій бачили загиблих чи поранених на війні. Приблизно кожний десятий (10,4%) 
мешканець Донбасу хворів на небезпечну для життя хворобу, таку як рак, серцевий напад, 
лейкемія, СНІД, розсіяний склероз та інші. Третім за рівнем поширеності (9,4%) серед 
опитаних є досвід серйозної автокатастрофи, аварії на роботі чи деінде. 

Із метою оцінки поширеності симптомів депресії, посттравматичного стресового 
розладу, тривожного розладу та надмірного споживання алкоголю було застосовано 
валідизований скринер з «Опитувальника оцінки психічного здоров’я КМА-УДХ». Скринер 
вимірює прояви вказаних проблем за 2 тижні, що передували опитуванню, тобто є засобом 
оцінки в короткому часовому проміжку. Відтак, отримані результати варто вважати 
мінімальним показником поширеності депресії, тривожного розладу, ПТСР та надмірного 
споживання алкоголю серед населення Донбасу. Аналіз відповідей показав, що 5,4% 
респондентів мають симптоми депресії, 1,5% – тривожного розладу, 8,2% – ПТСР. Ознаки 
надмірного споживання алкоголю спостерігалися у 12,7% опитаних.  

Депресія, ПТСР і тривожний розлад статистично пов’язані з такими демографічними 
характеристиками, як літній вік, гірший стан здоров’я та економічного благополуччя. 
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Іншими словами, більш соціально вразливі категорії населення мають вищий ризик 
виникнення проблем із психічним здоров’ям. 

Доступ до допомоги в разі проблем у сфері психічного здоров’я 

За даними кабінетного дослідження, хоча конфлікт на сході країни і призвів до 
виникнення багатьох волонтерських та громадських організацій, які намагаються 
розв’язувати проблеми із психічним здоров’ям та надавати психосоціальну підтримку, на 
даний момент система охорони психічного здоров’я в Україні є здебільшого 
централізованою та складається з психіатричних та наркологічних лікарень, амбулаторних 
клінік, психіатричних відділень у лікарнях, психіатричних установ, що підпорядковуються 
МОЗ та іншим міністерствам, поліклінік, у яких можуть бути в штаті психіатри чи психологи, 
та невеликої кількості приватних медичних установ.  

Учасники репрезентативного опитування,  відповідаючи на запитання про те, куди 
взагалі можуть звернутися люди, коли їм необхідна допомога у зв’язку з проблемами, що 
стосуються їх емоційного стану та психічного благополуччя, найчастіше (63,0%) вказували 
сімейного лікаря, терапевта. На другому місці за частотою згадувань – аптека (36,0%), що 
може свідчити як про схильність до самолікування, так і про недоступність фахівців, котрі 
могли б допомогти. Також до топ-5 найбільш згадуваних джерел допомоги увійшли 
невролог (27,2%),  психолог (25,0%) та психотерапевт (15,2%) у поліклініці чи лікарні.  

Доступною локальну психосоціальну допомогу вважають 34,0% опитаних, а 
недоступною – 10,2%. Серед основних причин недоступності допомоги була названа 
відсутність спеціалістів (78,6%) та занадто висока вартість (6,0%). Серед тих, хто вважає 
психосоціальну допомогу доступною, майже чверть опитаних (24,0%) оцінює її як якісну, а 
три чверті не змогли дати свою оцінку.  

Учасники фокус-груп та глибинних інтерв’ю підтверджують спостереження щодо 
обмеженої доступності психосоціальної допомоги. Наприклад, у Донецькій області 
психосоціальна допомога доступна в містах Маріуполі та Краматорську, однак у менших 
містах послуги майже відсутні, або, на думку респондентів, неякісні. Допомога, на думку 
респондентів, не є доступною через високу вартість консультацій (особливо це стосується 
м. Маріуполь), а безкоштовну вони вважають некваліфікованою.  

Абсолютна більшість (83,0%) учасників репрезентативного опитування не знає про 
центри психосоціальної допомоги у своїй місцевості. Знають про центри тільки 3,5% 
опитаних. Серед названих ними організацій, що надають психосоціальну допомогу, окрім 
центрів і психологів загалом, були такі: «Людина в біді», «Центр сім’ї та молоді», «Центр 
підтримки здоров’я сім’ї Юнісеф», «Клуб Анастасія», «Карітас», Червоний Хрест. 

Учасники фокус-груп і глибинних інтерв’ю виявилися більш ознайомленими з 
переліком надавачів психосоціальної допомоги у своїй місцевості. У м. Старобільську 
респонденти спонтанно загадали про допомогу, яку можна отримати на кафедрі психології 
в місцевому університеті, в поліклініці, в клініці «Гіпократ», у фонді «Дитяче містечко» та 
«Донбас SOS». У Маріуполі респонденти більшою мірою говорили про появу приватних 
центрів, приватної терапевтичної практики та про телефони довіри, а також згадали 
«Карітас». В Краматорську, крім психологів у поліклініці та лікарнях, отримати допомогу 
можна у благодійних фондах, таких як «Зірка надії», АДРА Україна, Карітас. Діти та підлітки 
м. Краматорська можуть отримати допомогу у школах № 8 та №9. 
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Досвід звернення по допомогу щодо проблем у сфері психічного здоров’я 

По допомогу до фахівців у сфері психічного здоров’я зверталася абсолютна меншість 
як серед учасників репрезентативного опитування, так і серед тих, хто брав участь у фокус-
групах та глибинних інтерв’ю. 

За останні п'ять років більшість учасників опитування (83,9%) не зверталася нікуди по 
допомогу у зв’язку з проблемами в емоційній чи психічній сфері. У випадку, якщо опитані 
шукали допомогу, вони зверталися по неї передусім до інстанцій, котрі не спеціалізуються 
на проблемах психічного здоров’я: до аптеки (9,4%), сімейного чи дільничного лікаря, 
терапевта (3,4%), церкви (1,7%) чи невролога у поліклініці чи лікарні (1,4%). 

Серед учасників фокус-груп та глибинних інтерв’ю, що зверталися по допомогу, 
переважають ВПО та жінки, що роблять це для своїх дітей. У більшості потреба в 
психосоціальній допомозі виникла через конфлікт на сході країни, а брак кваліфікованих 
кадрів змушує респондентів отримувати допомогу дистанційно, за допомогою 
телефонного консультування, або виїжджати до інших міст – Києва чи Харкова – на кілька 
днів суто по допомогу. Більшість респондентів, які отримали допомогу, зверталися по 
індивідуальну консультацію до психологів. Лише одна жінка поділилася своїм досвідом 
участі в груповій терапії. Не всі респонденти, які отримали допомогу, нею задоволені. 
Водночас, ті респонденти, які задоволені якістю, продовжують консультуватися. 

 

Бар’єри та стигми стосовно звернення по допомогу в разі психічних розладів 

До бар’єрів щодо звернення по допомогу при проблемах психічного здоров’я, згідно 
з результатами дослідження, належать: 

• недостатній рівень обізнаності про різницю між психологією та психіатрією, 
психологами, психіатрами, психотерапевтами та їх послугами;  

• респонденти не бачать різниці між серйозними та поширеними психічними 
розладами, схильні знецінювати серйозні симптоми та вважати, що з ними можна 
впоратися самостійно, або перебільшувати незначні прояви та говорити про необхідність 
звернення до психіатра; 

• уявлення про те, що відповідні послуги дорого коштують; 

• стигматизація: наприклад, військовослужбовці та ветерани не хочуть, щоб їх 
вважали слабкими через звернення для отримання послуг та розмови з психотерапевтами; 
серед жінок також трапляється переконання, що звертатися до фахівця у сфері психічного 
здоров’я соромно; 

• брак довіри до кваліфікації самих психологів і психотерапевтів, негативний досвід 
спілкування респондентів з деякими представниками цих професій; 

• географічне розташування: в сільських районах не вистачає фахівців з охорони 
психічного здоров’я; 

• відсутність політики захисту психічного здоров’я та запобігання психічним розладам 
в областях України. 
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Ставлення до людей із проблемами психічного здоров’я 

Результати репрезентативного опитування, проведеного серед жителів Донбасу, 
вказують на певну стигматизацію психічних проблем, але сприйняття значною мірою 
залежить від того, про який розлад чи захворювання йдеться. Зокрема, якщо емоційні чи 
психічні проблеми є неочевидними, 61,3% респондентів вважають, що в їхньому оточенні 
до людей з такими проблемами ставитимуться нейтрально. Якщо йдеться про проблеми, 
які є помітними, 46,5% очікують нейтральне ставлення, 17,5% – негативне. 

Більш ніж третина респондентів (37,1%) вважають відвідування фахівця ознакою того, 
що людина недостатньо сильна, щоб впоратися із власними труднощами; 33,5% 
респондентів переконані, що краще уникати людей з емоційними розладами, щоб не 
отримати таку проблему самому, а 35,8% погоджуються, що люди з емоційними розладами 
могли б позбутися їх, якби хотіли. 

У дослідженні також порівнювалось ставлення до людей з емоційними розладами та 
розумовими порушеннями залежно від соціальної дистанції . Як з’ясувалось, чим ближчою 
є людина, про яку йдеться (відвідувач медичного закладу, сусід, потенційний родич), тим 
більш негативно респонденти поставились до наявності у неї емоційних чи розумових 
відхилень. На більш далекій соціальній дистанції респонденти нейтрально сприймають 
людей з емоційними та розумовими порушеннями, проте у близькому колі більшість не 
хотіли б їх бачити.  

Наявність стигматизації проблем у сфері психічного здоров’я у суспільстві може 
суттєво перешкоджати визнанню проблеми та зверненню по допомогу до фахівця. 

 

Обізнаність населення щодо психічного здоров’я 

Згідно з результатами фокус-груп та глибинних інтерв’ю, на побутовому рівні термін 
«психічне здоров'я» визначається як стан душі, який характеризується спокоєм, 
врівноваженістю та адекватною оцінкою навколишнього середовища. За такого визначення 
найважливішим критерієм психічного здоров’я є здатність людини адекватно реагувати на 
навколишню дійсність та обставини (відсутність «небажаних» поведінкових реакцій, таких 
як дратівливість, агресивність чи плаксивість). До критеріїв психічного здоров’я 
респонденти віднесли також комфортні взаємини з оточуючими людьми, відчуття 
благополуччя, відсутність сильного стресу, наявність працездатності, стресостійкість та 
повноцінність сну.  

Коли учасники репрезентативного опитування чули про проблеми, що потребують 
втручання психолога чи іншого фахівця з психічного здоров’я, їм на думку спадав досить 
широкий спектр станів чи захворювань: депресія (18,9%), стрес (16,5%), психічний розлад 
(12,1%), невроз, нервовий розлад, нервовий зрив (9,5%), нервозність, дратівливість (6,6%), 
психоз (5,0%), шизофренія (4,6%), порушення поведінки (3,2%), агресивність (3,2%), апатія, 
втрата інтересу до життя, сенсу життя (3,0%) та страх (2,9%). 

 Учасники фокус-груп і глибинних інтерв’ю згадували передусім такі проблеми, як 
депресія, стрес, агресія, шизофренія, різні види залежностей (алкогольна, наркотична, 
харчова), неврози, істерики, вікові кризи, гіперактивність та аутизм у дітей, порушення сну. 

Що стосується розпізнавання симптомів психічних розладів та уявлення про те, які з 
них потребують звернення до фахівця, у репрезентативному опитуванні причиною для 
звернення до допомогу передусім визнавали психосоматичні прояви (96,8%). На другому 
місці – надмірне споживання алкоголю (83,6%), на третьому – депресія (60,5%). Останні два 
місця займають симптоми тривожного розладу та ПТСР (55,4% та 52,9% відповідно). Самі 
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готові були б звернутися до фахівця у разі виникнення відповідних симптомів 84,7% у 
випадку психосоматичних проявів, 61,0% – надмірного споживання алкоголю, 32,2% – 
депресії, 29,4% – тривожного розладу, 26,1% – ПТСР. Найпопулярнішим спеціалістом є 
сімейний лікар, якого згадують у 39,0% випадків, та психолог (33,2%). Загалом, помітна 
тенденція віддавати перевагу спеціалістам, які займаються соматичними проявами хвороб. 

Фокус-групи та глибинні інтерв’ю загалом підтвердили отримані в репрезентативному 
опитуванні результати. У випадку, коли йшлося про психосоматичні прояви, всі 
респонденти зауважили, що необхідно звернутися до спеціалістів, однак у цій ситуації 
більшість респондентів обрала би терапевта чи вузьких спеціалістів, таких як кардіолог. Те 
саме стосується надмірного споживання алкоголю, яке б лікували у нарколога. Симптоми 
депресії та тривожного розладу більшість респондентів долали б самостійно. Що стосується 
ПТСР, ставлення до проблеми відрізнялося від висловленого загальним населенням: 
більшість учасників фокус-груп і глибинних інтерв’ю вважали, що треба звернутися по 
допомогу до психолога чи психотерапевта, у крайньому разі до психіатра. Можливо, це 
пов’язано зі специфічним життєвим досвідом багатьох із них (вимушене переміщення, 
участь у бойових діях), що впливає на рівень обізнаності про цей розлад. 
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження виявило дві найбільш вірогідні і доступні точки входу в систему охорони 
психічного здоров’я – лікар первинної ланки  (63,0%) та аптека (36,0%). В той же час, ці 
заклади системи охорони здоров’я наразі не готові виконувати таку роль.  

Виявлена висока поширеність симптомів психічних розладів серед опитуваного населення 
дозволяє припускати, що значна кількість відвідувачів закладів первинної медичної 
допомоги (ПМД) також має такі симптоми. Через існуючі в суспільстві стигми пацієнти не 
завжди озвучують саме психічні прояви, а більше зосереджуються на психосоматичних і 
чисто соматичних скаргах і симптомах. Лікарі ПМД, які не підготовлені надавати відповідну 
допомогу, також підтримують такий підхід, що призводить до ігнорування і невиявлення 
важливих симптомів. Подібна практика пояснює надмірне (у порівнянні з країнами з 
розвиненою ПМД) використання направлень до неврологів і застосування таких діагнозів  
як вегето-судинна дистонія і нейроциркулярна дистонія.  Наразі ні медперсонал  закладів 
ПМД, ні аптек не має достатньої підготовки для надання відповідних послуг з охорони 
психічного здоров’я з урахуванням їх якості та безпечності. 

Для покращення поточної ситуації рекомендуються наступні заходи:  

 Використовуючи можливості реформи ПМД, що наразі здійснюється МОЗ України, 
на місцевому рівні необхідно розвивати запропоновану ВООЗ модель6 центру ПМД як хабу 
з охорони здоров’я для територіальної громади. Модель передбачає, що пацієнт-
орієнтовані команди ПМД забезпечують також координацію надання всіх інших видів 
медичної і соціальної допомоги прикріпленим пацієнтам, взаємодіючи при цьому з різними 
надавачами послуг різних секторів. Команди ПМД повинні мати можливість розширювати 
свій склад (в тому числі і через неформальні взаємодії), гнучко залучати фахівців з інших 
секторів для надання пацієнтам комплексної і безперервної допомоги. Саме така модель 
дозволить закладам ПМД усунути бар’єри та наблизити послуги з охорони психічного 
здоров’я до людей, які їх потребують. 

 В межах створених госпітальних округів необхідно напрацювати відповідну 
стратегію розвитку багаторівневої системи надання послуг з охорони психічного здоров’я. 
Зокрема, потрібно провести ідентифікацію всіх працюючих надавачів за видами послуг, 
зробити картування і забезпечити доступність такої інформації для широкого загалу як 
пацієнтів, так і медичних, соціальних та інших дотичних працівників. При створенні рад 
госпітальних округів необхідно передбачити включення до них фахівців, які б розумілися на 
питаннях і проблемах психічного здоров’я та лобіювали їх вирішення. 

 Кожна амбулаторія ПМД повинна мати перелік всіх надавачів послуг з охорони 
психічного здоров’я, які працюють у відповідному регіоні, а персонал має бути 
ознайомлений із повним спектром видів такої допомоги і могти проконсультувати пацієнта 
про існуючі можливості. Доцільно провести навчання з питань психічного здоров‘я (на 
курсах підвищення кваліфікації тощо) для фармацевтів, сімейних лікарів і медичних сестер, 
що включало б такі теми: перенаправлення, маршрут пацієнта, мережа закладів, що 
надають послуги в сфері психічного здоров‘я. 

 При визначенні змісту навчання, передусім лікарів первинної ланки, необхідно 
врахувати існування стигми стосовно порушень психічного здоров’я, а також невисоку 
мотивацію в отриманні додаткових навичок у цій сфері. Тому першочерговим завданням у 
навчанні має стати усвідомлення лікарями того факту, що пацієнти з проблемами у 

                                                 
6 World health report 2008. Primary health care: now more than ever. Geneva: World Health Organization; 2008 
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психічній сфері і так є їх відвідувачами. Ігнорування або невміння виявляти таких пацієнтів і 
розуміти їх проблеми призводить до кумулятивного ефекту, збільшення кількості 
неефективних візитів і перенавантаження лікаря, погіршення стану пацієнтів, стимулювання 
їх звернень до інших фахівців, зменшення довіри пацієнтів до свого сімейного лікаря та 
погіршення його професійного іміджу. Таке усвідомлення з боку медичного персоналу 
закладів ПМД має передувати впровадженню відповідного навчання і розширенню спектру 
послуг. 

 Розширення послуг, що надаються закладами ПМД, повинно бути орієнтоване на 
потреби людей з урахуванням проведених досліджень. Зміст навчання медичного 
персоналу закладів ПМД на початковому етапі повинен будуватися навколо допомоги 
пацієнтам із наявними психосоматичними розладами та психологічної підтримки при 
хронічних захворюваннях (особливо при коморбідних станах), у т.ч. із залученням 
близького оточення пацієнта. Важливо з початком навчання змістити парадигму надання 
допомоги з біомедичних підходів і врахування тільки клінічних аспектів до 
біопсихосоціальної моделі та холістичного підходу до пацієнта і його проблем. Наступний 
етап навчання має проводитися в рамках програми ВООЗ mhGAP7, яка дозволяє навчити 
лікарів ПМД надавати допомогу пацієнтам з найбільш поширеними проблемами в 
психічний сфері. При навчанні варто залучати команди ПМД і розширювати можливості 
медичних сестер в організації надання послуг пацієнтам. Окремо слід навчати медичних 
сестер працювати з оточенням пацієнтів, членами сімей для забезпечення умов здорового 
середовища та відповідного догляду. 

  Відстеження змін в наданні послуг ПМД необхідно відстежувати за записами в 
журналі амбулаторних пацієнтів (ф. 074). Дана форма дозволяє фіксувати психологічні 
аспекти звернень пацієнтів (розділ P класифікації ІСРС-2), а також соціальні аспекти (розділ 
Z класифікації ІСРС-2). Впровадження електронних медичних записів дозволяє значно 
спростити проведення оцінки й аналізу наданої ПМД. Проведення регулярного аналізу по 
наданих послугах в розрізі кожного лікаря в закладі ПМД є важливим важелем мотивації та 
підвищення власної спроможності для лікарів впроваджувати в практику отримані знання і 
навички з питань психічного здоров’я. 

 Враховуючи важливість аптек як точки входу в систему охорони психічного здоров’я, 
необхідно розробити заходи з навчання їх працівників навичкам  консультування пацієнтів 
при зверненні за безрецептурними  препаратами з проблемами, що стосуються психічної 
сфери. Моніторинг та оцінку поведінки фармацевтичних працівників при зверненні таких 
пацієнтів варто проводити з залученням представників громадського сектору. 
Використання методики «таємний покупець» зі стандартизованим алгоритмом  дозволить 
проводити порівняння різних надавачів і покращувати рівень їх послуг. 

 Необхідно забезпечити тісну взаємодію команд ПМД з іншими надавачами послуг з 
охорони психічного здоров’я. Важливо використовувати спільне навчання та заходи для 
сприяння співпраці. Особливо важливо забезпечити поширення набутого (під час 
конфлікту) досвіду надання послуг від працюючих мобільних бригад, волонтерів, залучених 
до окремих проектів психологів, громадських організацій.  

 Враховуючи виявлену в дослідженні недовіру ветеранів АТО/ООС до надавачів 
психосоціальної допомоги, доцільно провести навчання з питань психічного здоров‘я для 
командирів і військових капеланів, використовуючи mhGAP, а також включаючи такі теми, 

                                                 
7 https://www.who.int/mental_health/mhgap/en/ 
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як: базові навички консультування, перенаправлення, мережа закладів, що надають 
послуги в сфері психічного здоров‘я. 

 Рекомендується розробити професійні стандарти для різних професій у сфері 
психічного здоров’я (медичні та немедичні фахівці) з тим, щоб розмежувати їхні функції. 
При розробці професійних стандартів використовувати методику, затверджену наказом 
МСП №74 від 22.01.2018. 

Дослідження також показало, що пацієнти, по-перше, схильні применшувати значення у 
себе симптомів психічних розладів, не можуть оцінити їх прояв та не розуміють, в яких 
випадках слід звертатися за допомогою; по-друге, вони не знають, до кого звертатися по 
допомогу і який спектр послуг надають різні інституції. Для підвищення обізнаності 
населення щодо питань психічного здоров’я рекомендуються наступні заходи: 

 Розробити матеріали для аптек та ЦПМД з інформацією про заклади та фахівців, до 
яких можна звернутися для отримання психосоціальної підтримки та психіатричної 
допомоги (це може бути, наприклад, «маршрут пацієнта»). При цьому доцільно звернути 
увагу на те, що така допомога може бути безкоштовною для пацієнта. 

 Розробити інформаційні матеріали щодо того, з якими питаннями до яких фахівців у 
сфері психічного здоров‘я можна звертатися, включаючи не лише лікарів, але й медсестер 
і фахівців без медичної освіти (психологи, шкільні психологи, соціальні працівники, 
консультанти з питань залежності). Особливу увагу варто звернути на те, що проблеми 
зловживання наркотиками/алкоголем і залежність – це також предмет втручання фахівців 
із психічного здоров‘я. 

 Розробити інформаційні матеріали з описами успішних/типових кейсів роботи 
різних фахівців з проблемами психічного здоров‘я. При цьому звернути увагу на випадки, 
коли пацієнтам виписували медичні препарати; випадки, коли дієвою була лише терапія 
(без медикаментозного лікування); випадки, коли консультування відбувалося з 
використанням Skype чи інших технологій (особливо актуально з огляду на те, що більшість 
послуг зосереджені у великих містах); випадки групової терапії. 

Дослідження показало, що хоча на рівні громад впроваджувалися послуги з охорони 
психічного здоров’я та проводилися заходи з інформування, населення недостатньо 
обізнане з результатами діяльності таких проектів. Наприклад, респонденти ідентифікували 
назви психічних розладів, але не розуміли їх ознак і відмінностей. Відтак, у рамках оцінки 
життєздатності проектів з підтримки психічного здоров’я рекомендується: 

 Провести оцінювальне дослідження щодо результатів впровадження проектів із 
підтримки психічного здоров’я на сході України.  

 Координувати діяльність різних проектів із підтримки психічного здоров’я,  які 
працюють у цій сфері в одному регіоні. 

 Передавати результати виконаних проектів і їх здобутки до системи державних і 
недержавних організацій, що працюють на місцевому рівні. 
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5. ПОШИРЕНІСТЬ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

А. Наявність травматичного досвіду 

Задля перевірки поширеності травматичного досвіду серед опитаних у цьому 
дослідженні було використано переклад валідизованого8 інструментарію – «Короткої 
анкети щодо травматичного досвіду» (BTQ). Він базується на критерії А з «Діагностичного та 
статистичного посібника з психічних розладів» 5-го видання (DSM-5)9. Критерій А 
спрямований на виявлення в людини загроз життю та серйозних травм у минулому. Анкета 
містить десять пунктів, кожен із яких стосується досвіду переживання певної події. Різні 
аспекти пережитого досвіду описуються трьома дихотомічними запитаннями із варіантами 
відповіді «Так» або «Ні». Перше запитання перевіряє факт наявності певного досвіду; друге 
– ретроспективний вимір відчуття небезпеки для життя або загрози бути серйозно 
травмованим фізично; третє – факт отримання серйозної фізичної травми. Для деяких видів 
травматичного досвіду окремі уточнюючі запитання нерелевантні і тому не ставляться. 

Найбільш поширеним серед населення Донецької та Луганської області є 
травматичний досвід, пов’язаний з війною. Дещо більше чверті опитаних (27,010%) 
відповіли, що коли-небудь перебували безпосередньо у зоні бойових дій або виконували 
роботу, на якій бачили загиблих чи поранених на війні (Табл. 1.1.). Серед них 87,4% під час 
описаних подій вважали, що їхнє життя в небезпеці, або що вони можуть бути серйозно 
травмовані фізично; справді отримали серйозну фізичну травму 7,7% опитаних, що 
зазнавали подібного досвіду. 

Приблизно кожний десятий (10,4%) мешканець Донбасу хворів на небезпечну для 
життя хворобу, таку як рак, серцевий напад, лейкемія, СНІД, розсіяний склероз та інші. 
Серед тих, хто хворів на одне з таких захворювань, 83,1% вважали, що їхнє життя в 
небезпеці. 

Третім за рівнем поширеності (9,4%) серед опитаних є досвід серйозної 
автокатастрофи, аварії на роботі чи деінде. Із тих, хто пережив таку подію, 66,4% відчували 
небезпеку для життя або можливість серйозної фізичної травми, а 39,0% були серйозно 
травмовані фізично. 

Окрім того, 8,7% опитаних у неповнолітньому віці зазнавали такого фізичного 
покарання чи побиття з боку когось із батьків, опікунів або вчителів, що дуже перелякались, 
або думали, що будуть травмовані, або отримали синці, порізи чи інші травми. Також 4,0% 
респондентів вказали, що, окрім покарань чи побиття зі сторони батьків, опікунів чи 
вчителів, на них коли-небудь нападав, бив чи грабував хтось, включаючи друзів, членів сім'ї 
та незнайомих людей. Ще 7,5% зазначили, що коли-небудь опинялися в іншій ситуації (не 
описаній в інших пунктах), у якій вони були серйозно травмовані або боялися, що можуть 
бути серйозно травмовані чи вбиті, при цьому про факт серйозної фізичної травми 
повідомили 17,4% з них. Окрім цього, 7,4% респондентів вказали, що коли-небудь були 
свідком ситуації, в якій хтось був серйозно поранений чи вбитий, чи ситуації, в якій вони 
                                                 
8 Schnurr, P.P., Spiro, A. III, Vielhauer, M.J., Findler, M.N., & Hamblen, J.L. (2002). Trauma in the lives of older men: 
Findings from the Normative Aging Study (PDF). Journal of Clinical Geropsychology, 8, 175- 187. doi: 
10.1023/A:1015992110544 PTSDpubs ID: 24928 
9 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 
Washington, DC: Author. 
10 Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 4,6% для показників, 
близьких до 50%, 4,0% — для показників, близьких до 25%, 2,8% — для показників, близьких до 10%, 2,0% — 
для показників, близьких до 5%. 
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боялися, що когось буде серйозно поранено. У 5,9% опитаних гинув близький родич чи друг 
насильницькою смертю, наприклад, під час нападу, пограбування, автомобільної аварії, 
при цьому самі вони здебільшого (96,8%) травмовані не були. Ще 5,2% опитаних 
переживали великі природні чи техногенні катастрофи, із них 17,8% при цьому отримали 
серйозні травми. Найрідше (0,7%) учасники опитування свідчили про факт змушення їх до 
небажаного сексуального контакту.  

Аналіз результатів передбачає можливість розрахунку відповідності кожного 
респондента критерію А посттравматичного стресового розладу (ПТСР) за ознакою 
наявності збігу принаймні з одним із чотирьох його підтипів. Останні визначаються як 
наявність відповіді «Так» хоча б на одну з таких позицій: 

1. Загроза для життя чи серйозна травма внаслідок таких подій: 1) перебування 
безпосередньо в зоні бойових дій або виконання роботи, на якій бачили загиблих чи 
поранених на війні, 2) переживання серйозної автокатастрофи, серйозної аварії на 
роботі чи деінде, 3) переживання великих природних чи техногенних катастроф 
(пожежа, ураган, повінь, землетрус, витік хімічних речовин тощо), 4) до 18 років 
фізичне покарання чи побиття кимось із батьків, опікунів або вчителів так, що дуже 
перелякались, або думали, що будуть травмовані, або отримали синці, порізи, або 
інші травми, 5) напад, побиття чи пограбування кимось, включаючи друзів, членів 
сім'ї та незнайомих людей, 6) примушування до небажаного сексуального контакту; 

2. Загроза для життя у випадку захворювання на небезпечну для життя хворобу, таку 
як рак, серцевий напад, лейкемія, 
СНІД, розсіяний склероз та інші; 

3. Серйозна фізична травма в іншій (не 
описаній в решті пунктів) ситуації, в 
якій були серйозно травмовані або 
боялися, що можуть бути серйозно 
травмовані чи вбиті; 

4. Якщо 1) гинув близький родич чи друг 
насильницькою смертю, наприклад, 
під час нападу, пограбування, 
автомобільної аварії та 2) коли-небудь 
були свідком ситуації, в якій хтось був 
серйозно поранений чи вбитий, чи 
ситуації, в якій боялись, що когось буде 
серйозно поранено чи вбито (крім тих, 
про які повідомили раніше). 

В результаті можемо стверджувати, що 38,9% 
(Рис. 1) респондентів мали життєвий досвід, що відповідає критерію травматичного, і відтак 
підвищений ризик виникнення пост-травматичного стресового розладу.  

При врахуванні соціально-демографічних характеристик у розгляді досвіду 
травматичних подій можемо стверджувати, що існує статистично значуща відмінність (за 
критерієм χ² при α=0,05) між представниками різних вікових груп, мешканцями населених 
пунктів різного типу, людьми з різним сімейним станом, станом здоров’я та економічним 
становищем. Водночас різниця між чоловіками та жінками, людьми з різною освітою, 
типом зайнятості, а також між мешканцями Донецької та Луганської областей у тому, чи 
мали вони  травматичний досвід, не є значущою.  

Досвід травматичних подій, визначений за критерієм А, найбільш поширений (42,3%) 
серед людей старшої вікової категорії (60 років і старші) і найменш поширений (28,9%) 

38.9

61.1

Рис. 1.1. Відповідність критерію А 
(наявність травматичного досвіду) 

серед респондентів, %

Відповідає критерію А

Не відповідає критерію А
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серед наймолодшої категорії віком від 18 до 29 років (Табл. 1.2.1). Свідчення про такий 
досвід є значно більш поширеними серед мешканців міст із населенням понад 100 тис. осіб 
(47,1%), аніж сіл (27,6%) та решти міст (34,9%). У тих, хто ніколи не був у шлюбі, а також в 
одружених або заміжніх травматичний досвід наявний рідше (32,6% та 36,2% відповідно), 
аніж серед розлучених (47,6%) та овдовілих (46,8%) (Табл. 1.2.4). Люди з поганим або дуже 
поганим станом здоров’я частіше повідомляють про пережиті травматичні події як у віковій 
групі до 60 років (81,1%), так і серед осіб старшого віку (57,4%)  (Табл. 1.2.5). Що стосується 
відмінностей за матеріальним становищем, майже половина (54,1%) тих, хто змушений 
економити навіть на харчуванні, мали травматичний досвід; тоді як серед тих, кому 
вистачає на харчування, необхідний одяг, взуття, нагальні потреби, ця частка становить 
30,1% (Табл. 1.2.6). 

Б. Поширеність симптомів ПТСР, депресії, тривожного розладу, надмірного 
споживання алкоголю. 

З метою оцінки поширеності симптомів депресії, посттравматичного стресового 
розладу, тривожного розладу та надмірного споживання алкоголю було застосовано 
валідизований скринер з «Опитувальника оцінки психічного здоров’я КМА-УДХ»11.  Він був 
розроблений Центром психосоціального супроводу Національного університету «Києво-
Могилянська академія» за підтримки групи з прикладних досліджень психічного здоров’я 
університету Джонса Гопкінса (AMHR) в рамках програми СЕТА. Використана шкала містить 
перелік з 17 положень з 4-бальними відповідями від «Ніколи» до «Майже завжди», яким 
присвоюються бали від 0 до 3, відповідно. Отримані відповіді дають змогу сформувати 
адитивні індекси перевірки наявності депресії, посттравматичного стресу, тривоги.  

Загалом переважна більшість проблем ніколи не траплялися з більшістю респондентів 
протягом останніх двох тижнів на момент опитування (Табл. 1.3). Разом із тим майже 
половина респондентів принаймні іноді відчувала сум (47,7%) та втому, нестачу енергії чи її 
зниження (45,0%). Відчуття напруги мали 30,8% опитаних; майже стільки ж (29,0%) 
повідомили про втрату інтересу до повсякденних справ і погіршення настрою, коли щось 
нагадує про стресову подію (25,8%). Плаксивість та відчуття самотності й ізольованості 
турбували кожного п’ятого респондента (20,2% та 19,8%, відповідно). Мали відчуття, що їх 
ніхто не розуміє, 14,5% опитаних. Про нервозність або потовиділення повідомили 13,7% 
респондентів. Ще 10,4% уникали в цілому безпечних дій чи ситуацій, котрі нагадували про 
минулу стресову подію.  

Найрідше опитані відзначали наявність думок про бажання вибити себе, схильність до 
самогубства (0,8%). Окрім того, понад 90% респондентів зазначили, що протягом останніх 
двох тижнів жодного разу не мали таких проблем: рухи чи мовлення настільки повільні чи 
швидкі, що це помічають інші люди; відчуття втрати сенсу життя; повторювані або 
нав'язливі спогади про травму (болючу, стресову чи страшну подію), зокрема, думки і 
образи; тремтіння; відчуття себе у пастці чи спійманим.  

Частка тих, хто зазначив хоча б одну з наведеного переліку проблем, складає 62,1% 
(Табл. 1.4). Тим не менш, більшість із цих людей (70,8%) проблеми не хвилюють. 
Занепокоєні своїм психологічним станом тільки 9,0% опитаних з числа тих, хто має 
принаймні один негативний прояв (Табл. 1.5). Меншість респондентів вказала, що 
проблеми тією чи іншою мірою впливали на стосунки чи громадське життя (28,4%), роботу 
чи здатність працювати (30,0%) або ж іншу сферу життя (17,5%) (Табл. 1.6-1.8.).  

                                                 
11 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11800  
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Отримані дані щодо проблем, які траплялися протягом останніх двох тижнів, дають 
можливість розрахувати адитивні індекси депресії, ПТСР та тривожності. Усі три є 
надійними за показником альфа Кронбаха на рівні 0,84 для депресії, 0,89 для ПТСР та 0,76 
для тривожності. Перші два вважаються хорошим результатом, а третій – задовільним для 
подальшого використання. Середнє значення та інші міри центральної тенденції за 
індексами депресії, ПТСР та тривоги наведені в таблиці 1.9. у додатку. 

За кожним із трьох показників передбачено критичний поріг, позначка вище якого 
вказує на наявне відхилення від норми. Серед опитаних 5,4% отримали бал, який 
перевищує встановлений 6-бальний поріг для цього показника (Рис. 1.2.1). Найвищий 
отриманий бал був 21 (з можливих 21), що свідчить про найбільшу наявну кількість 
симптомів депресії та найвищу їх частоту. Однак такий бал отримала лише одна людина з 
вибіркової сукупності. Разом із тим 42,0% респондентів мали 0 балів, що свідчить про 
відсутність у них жодного з проявів депресії протягом останніх двох тижнів на момент 
опитування. 

 
Як і у випадку з депресією, більшість (66,3%) опитаних мали 0 балів за шкалою тривоги, 

тобто не мали жодного з симптомів тривожності протягом останніх двох тижнів до моменту 
опитування (Рис. 1.2.2). Менше двох відсотків опитаних (1,5%) отримали значення 
показника, що перевищує норму (від 6 балів за шкалою тривоги). Найвище наявне у вибірці 
значення склало 10 балів (із можливих 12). 
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Що стосується індексу посттравматичного стресового розладу, за ним отримано 

найвищий серед трьох вимірюваних індексів відсоток (8,2%) людей із показником, вищим 
за встановлений 8-бальний поріг (Рис. 1.2.3). Найвищий бал для вибірки становить 27 (із 
можливих 36), що свідчить про велику кількість проявів ПТСР та їхню високу частоту в 
окремого індивіда. Частка тих, хто протягом двох тижнів не мав жодного з симптомів  ПТСР, 
склала 38,9%.  

 
 

Наявність того чи іншого розладу у окремої людини не виключає наявності у тієї ж 
людини ще одного або навіть кількох інших розладів. Так, на Рис. 1.3 зображено 
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співвідношення наявності трьох досліджуваних розладів. Зокрема можна бачити, що 3,5% 
опитаних мають виражені ознаки одночасно як депресії, так і ПТСР, а 0,2% опитаних мають 
тривожний розлад та ПТСР. Категорія респондентів, які мають виражені ознаки всіх трьох 
розладів, складає 1,2% від усієї вибірки. 
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Депресія 5,4% 
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Рис. 1.3. Співвідношення депресії, ПТСР та тривоги, % 
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Рис. 1.4.1. Занепокоєність проблемами серед 
людей із ознаками депресії, n=63

Слід детальніше розглянути специфіку того, який вплив мають проблеми, пов’язані з 
психічним здоров’ям, для людей із депресією та ПТСР12. Більшість людей із депресією 
(41,7%) хвилюють проблеми, про які вони зазначили; не хвилюють близько однієї п’ятої 
частини (24,4%); більше чверті (27,0%) ставиться до них байдуже (Рис. 1.4.1). Для кожного 
п’ятого (22,8%) серед людей із депресією проблеми, про які він зазначив, аніскільки не 
створюють занепокоєності з приводу стосунків чи громадського життя; для третини (32,1%) 
– трохи; більше чверті (25,6%) занепокоєні цим помірно, а кожен десятий (11,3%) – сильно. 
Вказані проблеми сильно впливають на роботу чи здатність працювати у 20,9% опитаних, 
які мають виражені ознаки депресії; помірно чи трохи вони впливають на роботу майже 
половини респондентів (24,8% та 26,8% відповідно) і зовсім не впливають у 23,5% випадків. 
Що стосується впливу зазначених проблем на іншу частину життя, таку як виховання дітей, 
навчання чи інші важливі заняття, більшість людей із депресією (41,3%) вважають, що вони 
зовсім не впливають; 16,3% вважають, що впливають трохи; 21,9% – що впливають помірно; 
8,2% – що впливають сильно. 

 
 
 
 

                                                 
12 Чисельність людей із тривожністю є малою, що робить похибку в межах цієї категорії занадто високою для 
подальшого детального розгляду. 

Рівень 
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приводу стосунків чи 
громадського життя, 
% 

Вплив на роботу, % 

Вплив на іншу 
частину життя, 
% 
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Рис. 1.4.2. Занепокоєність проблемами 
серед людей із ознаками ПТСР, n=100

У випадку людей із посттравматичним стресовим розладом третину (33,7%) хвилюють 
проблеми, про які вони зазначили; 27,1% опитаних вони не хвилюють; майже стільки ж 
(29,7%) ставиться до них байдуже (Рис. 1.4.2). Більш ніж для кожного четвертого (27,9%) 
серед респондентів із ПТСР проблеми, про які вони зазначили, аніскільки не створюють 
занепокоєності з приводу стосунків чи громадського життя; для третини (34,4%) – трохи; 
більше п’ятої частини (21,2%) занепокоєні цим помірно, а майже кожен десятий (9,4%) – 
сильно. Вказані проблеми сильно впливають на роботу чи здатність працювати 15,0% 
опитаних, які мають виражені ознаки ПТСР; помірно вони впливають на роботу майже 
чверті (24,2%); трохи – 29,1% і зовсім не впливають –  26,7%. Коли йдеться про вплив 
зазначених проблем на іншу частину життя, більшість людей із ПТСР (42,1%) вважають, що 
вони зовсім не впливають; 16,6% вважають, що впливають, але трохи; 16,0% – що 
впливають помірно; 6,2% – що впливають сильно. 
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Окремою соціально-психологічною проблемою є вживання алкоголю. Задля 
дослідження цієї сфери опитувальник містив такі індикатори:  

1) частоту вживання алкоголю: «Протягом останнього року як часто Ви вживали 
алкоголь?» (Табл. 1.10);  

2) інтенсивність, вимірювану в типовій кількості випитих порцій алкоголю: «Коли ми 
говоримо про одну порцію алкоголю, ми маємо на увазі 25 мл міцного напою (такого 
як горілка, коньяк, віскі), 100 мл вина чи 330 мл пива. Скільки порцій Ви випиваєте в 
типовий день, коли п’єте?»  (Табл. 1.11);  

3) наслідки у вигляді невиконання очікуваних обов’язків через алкоголь: «Як часто 
протягом минулого року ви не виконували того, чого зазвичай від вас очікували, 
через вживання алкоголю?» (Табл. 1.12);  

4) суб’єктивну оцінку проблемності власного вживання алкоголю тими, хто вживає 
його надмірно відповідно до сукупного показника попередніх індикаторів 
(наведеного у Табл. 1.13): «Одна чи декілька Ваших відповідей вказують на те, що у 
Вас могли виникати деякі проблеми, пов’язані з алкоголем, в останні 12 місяців. Чи 
вважаєте Ви, що Ви маєте певні проблеми із вживанням алкоголю?» (Табл. 1.14). 

Що стосується частоти вживання алкогольних напоїв, 46,2% опитаних вказали, що 
протягом останнього року взагалі не вживали алкоголь (Рис. 1.5.1). Третина (32,5%) вживала 
рідше, ніж раз на місяць. Майже кожен десятий (9,5%) відповів, що вживав алкоголь раз на 
місяць. Вживання алкогольних напоїв 2 і більше разів на місяць у цьому дослідженні 
визначалося як ознака можливих проблем із алкоголем. Сукупно частка людей, які 
вдавалися до вживання частіше одного разу на місяць, склала 10,8%.  

 
Серед тих, хто вживав алкоголь протягом року, більшість (52,7%) вказала, що у 

типовий день, коли п’ють, випивають 1 чи 2 порції13 алкогольного напою (Рис. 1.5.2). Менше 
однієї порції вживають 9,3%. Проблемним дозуванням вважаються 3 і більше порцій. 
Загалом більше третини тих, хто відповідав на запитання (34,8%), вказали, що типово 
випивають більше двох порцій алкоголю. Із них переважна більшість (29,7%) надає перевагу 
трьом чи чотирьом. 

 

                                                 
13 Під однією порцією алкоголю мається на увазі 25 мл міцного напою (такого як горілка, коньяк, 
віскі), 100 мл вина чи 330 мл пива. 
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Рис. 1.5.1. Частота вживання алкоголю, n=1030, %
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Коли постає питання про наслідки вживання, то абсолютна більшість тих, хто п’є 

(93,6%), впевнена, що протягом останнього року з ними не трапилося жодного інциденту, 
коли б алкоголь став на заваді виконанню того, чого від людини очікували (Рис 1.5.3). Усі 
решта відповідей, які вказують на те, що подібне траплялося хоч раз, отримали 3,1% з усієї 
множини відповідей. 
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Загальна кількість тих, хто має хоча б одну ознаку, яка вказує на можливі проблеми з 
алкоголем, складає 12,7% від усіх учасників опитування (Рис. 1.6). Серед них 92,8% 
вважають, що не мають проблем із алкоголем, і 7,2% – що мають.  

При врахуванні соціально-демографічних характеристик у розгляді таких розладів, як 
депресія, ПТСР, тривога та надмірне споживання алкоголю, можемо стверджувати, що існує 
статистично значуща відмінність (за критерієм χ² при α=0,01) за більшістю ознак. У випадку 
депресії немає статистично значущої різниці тільки за областю та типом населеного пункту, 
–  тобто між мешканцями Донецької та Луганської областей, а також між жителями великих 
міст, менших міст і сіл. Водночас між представниками різних вікових груп, людьми з різною 
освітою, типом зайнятості, сімейним станом, станом здоров’я та економічним становищем 
різниця існує (Табл. 1.15.1 – 1.15.6). У випадку ПТСР різниця відсутня тільки між 
мешканцями різних типів населених пунктів (Табл. 1.16.1 – 1.16.6). Загалом, жіноча стать, 
літній вік, нижчий рівень освіти та економічного благополуччя, гірше здоров’я та досвід 
розлучення або смерті партнера статистично пов’язані з вищою ймовірністю мати симптоми 
депресії або ПТСР. Оскільки відносно мало людей мають тривожний розлад, за більшістю 
соціально-демографічних категорій немає різниці між тим, чи має людина ознаки тривоги. 
Така різниця спостерігається тільки між людьми різного віку, статусу зайнятості, з різним 
станом здоров’я та між людьми з різним економічним становищем: літні люди, непрацюючі 
або пенсіонери, з гіршим станом здоров’я та економічним станом частіше мають симптоми 
тривожного розладу  (Табл. 1.17.1 – 1.17.6). Що стосується надмірного споживання 
алкоголю, існує різниця за статтю, зайнятістю, сімейним станом та станом здоров’я: 
чоловіки, працюючі, неодружені або розлучені та особи з хорошим здоров’ям, якщо 
йдеться про людей старше 60 років, частіше мають ознаки зловживання алкоголем (Табл. 
1.18.1 – 1.18.6).  

Наявність травматичного досвіду статистично пов’язана з вищою ймовірністю мати 
симптоми депресії, ПТСР та тривожного розладу, але не пов’язана з надмірним 
споживанням алкоголю (Табл. 1.19). 

87.3% 92,8%
7,2%

12,7%

Рис. 1.6. Вживання алкоголю, %

У межах норми Надмірно; Не вважають проблемою Надмірно; Вважають проблемою
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В. Поширеність проблем у сфері психічного здоров’я серед оточення опитаних 

Однією з особливостей дослідження психічного здоров’я є сенситивність тематики, 
яка виражається у тому, що респонденти з меншою готовністю відповідають на деякі 
запитання. Так стається через небажання ділитися особистою інформацією, яка має 
делікатний характер і потенційно робить респондента вразливим. Задля того, щоб у 
подібних умовах отримати найбільш достовірні та найменш викривлені дані, було 
розроблено низку підходів в опитуванні. Одним із таких підходів є проекція ситуації на 
іншого. Так, чутливе питання формулюється не стосовно респондента, а щодо абстрактної 
іншої людини. Ця практика надає опитуваним можливість здійснити проекцію власних 
проблем на умовного іншого і в такий спосіб із більшою легкістю говорити про них. 
Очевидно, дані, отримані на запитання про іншого, не можна ототожнювати з відповідями 
респондентів про себе, адже значна їх частка дійсно описувала справжню іншу людину. 
Разом із тим, по-перше, ми отримуємо більш повну картину спектру проблем. По-друге, 
маємо уявлення про те, які проблеми більш видимі для оточення тих, хто страждає від цих 
проблем.  

На запитання про те, чи мав хтось із оточення респондентів протягом останнього 
місяця проблеми, що стосувались його емоційного стану та психічного благополуччя, 
ствердно відповіли 7,9% (Табл.1.20). Отже, якщо припустити, що у відповідях йдеться 
справді про людину з оточення, майже кожен десятий опитаний знає когось, хто, на його 
думку, має проблеми з емоційним станом та психічним благополуччям. Із них 97,4% є 
повнолітніми (Табл. 1.21). Серед переліку проблем, від яких страждають ці люди, 
найпоширенішими були депресія (24,9%), пригніченість (16,5%), нервозність, дратівливість 
(12,%) та безнадійність (10,0%) (Табл. 1.22). 

Г. Показники психічного благополуччя 

Психічне благополуччя у дослідженні було операціоналізоване за допомогою шкали 
з чотирьох пунктів. Вони були сформульовані, виходячи з визначення психічного здоров’я, 
яке пропонує Всесвітня організація охорони здоров’я: «Психічне здоров'я – це стан 
благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним 
життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок в своє співтовариство» 14. Такий 
погляд на психічне здоров’я зосереджує увагу, в першу чергу, не на відсутності різного роду 
розладів, які більш детально вивчаються за допомогою інших запитань, а на наявності ознак 
психологічного благополуччя людини. Відповідно, такими ознаками вважаються здатність 
впоратися зі стресом, плідно працювати, робити внесок до своєї спільноти. Окрім того, до 
цих трьох вимірів було додано четвертий – відчуття себе щасливою людиною – як показник, 
що на загальному рівні свідчить про психічне благополуччя, позаяк у психології вивчення 
щастя часто здійснюється за допомогою дослідження суб’єктивного благополуччя індивідів.  

Так, повністю або скоріше погоджуються з тим, що вони щасливі, 62,2% респондентів, 
а не погоджуються з цим твердженням 16,1% (Рис. 1.7; Табл. 1.23). Опитані високо оцінили 
свою корисність: 56,6% цілковито погодилися, що здатні приносити користь людям, а 27,7% 
– скоріше, тобто усього 84,2% погодилися; не погодилися 2,7%. Схожа ситуація і з 
упевненістю в можливості долати стрес: 84,0% погодилися, з яких 59,9% – цілком і 24,1% – 
скоріше; не погодилися 3,7%. Більшість (62,3%) опитаних цілком переконані у своїй 
здатності плідно працювати, що разом із 20,5% тих, хто скоріше погоджується, складає 
82,8%; не погоджуються 7,0%.  

                                                 
14 Переклад англомовного визначення з WHO (2001a). Strengthening mental health promotion. Geneva, World 
Health Organization (Fact sheet, No. 220). 
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6. ДОСТУП ДО ДОПОМОГИ ЩОДО ПРОБЛЕМ У СФЕРІ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

Сучасна українська система охорони психічного здоров’я в цілому успадкувала 
організаційну структуру, а також стратегії та практики радянської системи. Однак після 
набуття Україною незалежності було зініційовано та впроваджено деякі зміни у зазначеній 
сфері, зокрема було прийнято Закон України “Про психіатричну допомогу”, створено 
асоціації фахівців, розроблено та впроваджено протоколи надання допомоги при деяких 
розладах психіки та поведінки, проведено окремі просвітницькі ініціативи, реалізовуються 
освітні проекти у психотерапевтичних методах, розвивається міжнародна співпраця. 

Незважаючи на позитивні зміни, значна частина ініціатив у сфері охорони психічного 
здоров’я здійснюється громадськими об’єднаннями за відсутності системного підходу до їх 
планування і впровадження та необхідного контролю щодо їх якості, етичності та безпеки.  

Система охорони психічного здоров’я в Україні є централізованою та складається з 
психіатричних та наркологічних лікарень, амбулаторних клінік, психіатричних відділень у 
лікарнях, психіатричних установ, що підпорядковуються МОЗ та іншим міністерствам, 
поліклінік, в яких можуть бути в штаті психіатри чи психологи, та невеликої кількості 
приватних медичних установ.  

Система охорони психічного здоров’я в Україні переважно націлена на надання 
стаціонарного психіатричного лікування, і переважна частка фінансування виділяється на 
стаціонарні психіатричні послуги в лікарнях.  

Конфлікт на сході країни призвів до виникнення багатьох волонтерських та 
громадських організацій, які намагаються розв’язувати проблеми з психічним здоров’ям та 
надавати психосоціальну підтримку. Декілька міжнародних організацій також почали 
впроваджувати програми з підтримки психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя або ж працювати з місцевими партнерами. 
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Відповідаючи на запитання про те, куди взагалі можуть звернутися люди, коли їм 
необхідна допомога у зв’язку з проблемами, що стосуються їх емоційного стану та 
психічного благополуччя, найчастіше (63,0%) учасники опитування вказували сімейного 
лікаря, терапевта (Рис. 3.1). Окрім того, вони також вказували аптеку (36,0%) як потенційне 
джерело допомоги. Також до топ-5 найбільш згадуваних джерел допомоги увійшли 
невролог (27,2%),  психолог (25,0%) та психотерапевт (15,2%) у поліклініці чи лікарні. 

 

 

63.0%

36.0%

27.2%

25.0%

15.2%

12.9%

8.9%

7.8%

6.6%

6.2%

5.8%

3.7%

3.3%

1.8%

1.4%

1.3%

1.2%

0.8%

0.5%

2.2%

13.5%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Невролог в поліклініці / лікарні

Психолог в поліклініці / лікарні

Психотерапевт в поліклініці / лікарні

Церква

Психіатрична лікарня / диспансер

Фельдшерсько-акушерський пункт

Приватний спеціаліст

Екстрена медична допомога

Кодування / гіпноз (залежність)

Наркологічна клініка

Соціальний працівник

НГО / волонтер

Група взаємодопомоги

Психологи, які приїжджають у громади

Спеціалізований психологічний центр

Альтернативна / народна медицина

Інше

Нікуди

Важко сказати

Відмова відповідати

Рис. 3.1. Уявлення стосовно того, де можна отримати допомогу 
у зв'язку з проблемами психічного здоров'я, n=1030, %

Куди у Вашому місті чи сільському районі можуть звернутися люди, коли їм необхідна допомога у зв’язку з
проблемами, що стосуються їх емоційного стану та психічного благополуччя?
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Доступною локальну психосоціальну допомогу вважають більше третини 
опитаних (34,0%), а недоступною – 10,2% (Рис. 3.2) (Табл. 3.2.1). Решта (55,8%) не змогли 
дати свою оцінку. Серед основних причин недоступності допомоги була названа відсутність 
спеціалістів (78,6%), занадто висока вартість (6,0%) і байдужість до здоров’я людей у тих, 
хто має за це відповідати (4,3%) (Табл. 3.2.2).  

Серед тих, хто вважає психосоціальну допомогу доступною, майже чверть опитаних 
(24,0%) оцінює її як якісну, і тільки 1,6% – як неякісну (Рис. 3.3) (Табл. 3.3). Серед причин 
низької якості допомоги згадувалися випадки, коли стан хворого після лікування повертався 
до попереднього чи взагалі не змінювався, та відсутність хороших спеціалістів. 

 
 

34.0%

10.2%

55.8%

Рис. 3.2. Оцінка доступності місцевої психосоціальної 
допомоги, n=1030, %
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Недоступна

Важко сказати

На Вашу думку, чи доступною є психосоціальна допомога у Вашій місцевості?

24.0%

1.6%

74.2%

0.2%

Рис. 3.3. Оцінка якості місцевої психосоціальної допомоги
серед тих, хто вважає її доступною, n=335, %

Якісна

Неякісна

Важко сказати

Відмова

На Вашу думку, чи доступною є психосоціальна допомога у Вашій місцевості?
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Уявлення про доступність психосоціальної допомоги відрізняється в залежності від 
деяких соціально-демографічних характеристик. Існує статистично значуща відмінність (за 
критерієм χ² при α=0,05) між відповідями респондентів залежно від статі, віку, типу 
населеного пункту, освіти, типу зайнятості, стану здоров’я та економічного становища. 
Загалом менш захищені категорії населення гірше обізнані про наявність психосоціальної 
допомоги в їхній місцевості. Зокрема, серед жителів великих міст 47,1% вважають, що 
допомога доступна, тоді як серед сільських жителів тільки 15,5% погоджуються із цим (Табл. 
3.6.1.). Молодші люди (44,9%), респонденти з вищою освітою (47,6%), працюючі (40,0%), 
особи до 60 років з хорошим здоров’ям (40,8%) та ті, хто забезпечений харчуванням, одягом 
та засобами для задоволення нагальних потреб (45,0%), частіше відповідають, що 
психосоціальна допомога є доступною, аніж люди похилого віку (28,6%), з неповною 
середньою освітою (15,9%), пенсіонери (27,1%) чи особи, що змушені економити на 
харчуванні (24,7%) (Табл. 3.6.1. – 3.6.6.).  

 
Окрім якості та доступності, також вимірювались уявлення населення про 

ефективність лікування емоційних розладів, яке рекомендують фахівці. Більшість (42,9%) 
респондентів не мали певної думки з цього питання (Рис. 3.4) (Табл. 3.4). Крім того, 17,1% 
опитаних зайняли проміжну позицію, ані погоджуючись, ані заперечуючи наведене 
твердження. Погодилися повністю чи частково, що лікування є неефективним, 20,4%, а не 
погодилися 19,6% респондентів.  

 
 

Абсолютна більшість (83,0%) учасників опитування не знає про центри 
психосоціальної допомоги у своїй місцевості. Майже кожному сьомому (13,5%) складно 
відповісти на запитання. Знають про центри тільки 3,5% опитаних. Серед названих ними 
організацій, що надають психосоціальну допомогу, окрім загалом центрів та психологів, 
були такі: «Людина в біді», «Центр сім’ї та молоді», «Центр підтримки здоров’я сім’ї 
Юнісеф», «Клуб Анастасія», «Карітас», Червоний Хрест. 

  

2.5%

17.9%

17.1%

13.3%

6.3%

42.9%

Повністю погоджуюсь

Скоріше погоджуюсь

Ні згоден, ні не згоден

Скоріше не погоджуюсь

Повністю не погоджуюсь

Важко сказати

Рис. 3.4. "Я вважаю, що лікування емоційних розладів, яке 
виписують спеціалісти, не ефективне", n=1030, %
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Учасники фокус-груп та глибинних інтерв’ю виявилися більш ознайомленими з 
переліком надавачів психосоціальної допомоги у своїй місцевості. На їх думку, в Донецькій 
області найширше психосоціальна допомога представлена у Маріуполі та Краматорську. В 
менших містах послуги майже відсутні, або, на думку респондентів, неякісні. 

«Есть городской психолог, есть в Центре занятости и есть Центр матери и ребёнка, там 
тоже есть, работает психолог, но именно из состояния стресса тебя не выведут» (м. 
Дружківка, жінка, 45 років, ВПО) 

У Маріуполі респонденти більшою мірою говорили про появу приватних центрів, 
приватної терапевтичної практики та телефони довіри. Тільки одна респондентка змогла 
назвати конкретну назву закладу, куди можна звернутися, назвавши центр «Карітас». 

«Сейчас появилось очень много психологических центров. Их основная направленность – 
это общение с людьми, которые переживают психологические стрессы из-за военных 
действий, но не только» (м. Маріуполь, чоловік, 47 років) 

  

«Каритас», приглашали в группу 10 человек» (м. Маріуполь, жінка, 45 років) 
 

«Ещё были телефоны доверия и они, по-моему, продолжают работать. И очень многие 
ходят по знакомым психологам. Есть частные психологи, объявления можно найти в 
интернете. И есть во всех наших вузах преподаватели психологии, которые тоже… 
Многие к ним ходят как к личным психологам» (м. Маріуполь, жінка, 36 років) 

 

Більшість респондентів вважає психологічну допомогу в Маріуполі недоступною 
через високу вартість консультацій, а безкоштовну допомогу – некваліфікованою. 

«Качественные специалисты есть, но их 5-10% от всех остальных специалистов такого 
же профиля. И поэтому найти именно того, который качественный, практически 
невозможно» (м. Маріуполь, жінка, 36 років) 

 

В Краматорську, за словами респондентів, крім психологів у поліклініці та лікарнях, 
отримати допомогу можна у благодійних фондах, таких як «Зірка надії», АДРА Україна, 
«Карітас». 

 

«На сегодняшний день мы можем обратиться, как переселенцы, так и местные жители, 
в БФ «Каритас», АДРА Украина. Такую информацию транслируют по радио и по ТВ. Так 
как у нас зона АТО, мы можем обратиться именно в эти БФ за помощью. Еще у нас есть 
«Зірка надії», это БФ, помогает детям-инвалидам. Есть общество инвалидов «Надежда», 
где как взрослые, так и дети тоже могут получить психологическую помощь и средства 
протезирования» (м. Краматорськ, жінка, 39 років) 

 

Діти та підлітки м. Краматорська можуть отримати допомогу у школах № 8 та №9. В 
одній із шкіл створено реабілітаційний центр для дітей, в іншій – облаштовано спеціальну 
кімнату, де підлітки можуть збиратися разом. 

«В 9 есть реабилитационный центр. Я заходила туда, там работают психологи, есть 
специальные игровые комнаты для детей. Есть массаж, в общем, увлекают детей» (м. 
Краматорськ, жінка, 40 років) 

 

«И есть еще в 8 школе тоже, транслировали в прошлом году. Открыли комнату для 
школьников, называется «берлога». Где каждый может прийти, попить чай, просто 
пообщаться со сверстниками, перекусить. У них создана интересная атмосфера, 
располагающая» (м. Краматорськ, жінка, 43 роки) 

 

У Луганській області психосоціальна допомога менш представлена, ніж у Донецькій, 
однак респонденти більше знають конкретні назви фондів та центрів. 
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Респонденти м. Старобільська вважають, що психосоціальна допомога є доступною, 
та спонтанно загадали про допомогу, яку можна отримати на кафедрі психології у 
місцевому університеті, в поліклініці, в клініці «Гіпократ», у фонді «Дитяче містечко» та 
«Донбас SOS». 

«Я знаю, в поликлинике есть психолог. Лично я не рекомендую, я когда-то по детскому 
фонду с ней сталкивалась. Потом в «Гиппократе» принимает психиатр, и его хвалят. Но 
он тоже ж, наверное, не по всем там заболеваниям. В детских фондах тоже есть 
психолог» (м. Старобільськ, жінка, 38 років) 

 

«Если это касается детей, то у нас есть фонд „Дитяче містечко”. Потом, насколько я 
знаю, «Донбасс SOS». Раньше у нас был ещё центр психологической адаптации, но там 
проект закончился, они закрылись. Есть кафедра психологии, можете прийти, там тоже 
работают специалисты» (м. Старобільськ, жінка, 24 роки) 

 

Респонденти м. Сєвєродонецька перерахували відому їм психосоціальну допомогу, 
яка більшою мірою зосереджена в державних установах та НУО. 

«У нас же есть кабинеты доверия. В Собесе тоже есть психолог. На сайте Северодонецка 
перечислены кабинеты доверия, там всё можно найти, всю информацию», «На Сметанина 
поликлиника хорошая – там кабинет доверия. Там и наркологи принимают, и психологи»; 
«При соцслужбе у нас есть психолог. Есть еще по фондам разным»; «В Департаменте 
соцзащиты психолог принимает. В Кременной находится здание, куда женщина может 
прийти, переночевать, даже неделю пожить. Это пункт защиты женщин от насилия»; 
«Благотворительная организация – "Дитяче містечко" (з фокус-групового обговорення у 
м. Сєвєродонецьк, серед жінок, у яких є діти) 

 

Зі слів респондентів, у Лисичанську психолог є тільки в поліклініці та в дитячій обласній 
лікарні. 

Учасники фокус-групових дискусій вважають, що до тих видів психосоціальної 
допомоги, які були доступні громадянам до конфлікту, додалася групова та тренінгова 
робота, робота з наслідками травматичних подій. Респонденти переважно не розрізняють 
способи допомоги при наявності психологічних проблем та психічних розладів; послуги у 
сфері психічного здоров’я нерідко ототожнюються з психологічним консультуванням. 

Інформацію про те, де можна отримати допомогу, більшість респондентів отримує від 
своїх сімейних лікарів, педіатрів чи з інтернету. Крім того, важливим джерелом інформації 
є коло родичів, друзів та знайомих. 
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7. ДОСВІД І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ З 
ПРИВОДУ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

За останні п'ять років більшість учасників опитування (83,9%) не зверталася нікуди по 
допомогу у зв’язку з проблемами в емоційній чи психічній сфері (Рис. 2.1). Ця частка 
включає як тих людей, що не мали потреби у допомозі, так і тих, хто її потребував, але 
не звернувся до фахівців.  

У випадку, якщо опитані шукали допомогу, вони зверталися по неї передусім до 
інстанцій, котрі не спеціалізуються на проблемах психічного здоров’я: до аптеки (9,4%), 
сімейного чи дільничного лікаря, терапевта (3,4%), церкви (1,7%) чи невролога у 
поліклініці чи лікарні (1,4%). До решти людей чи організацій, про яких запитували, 
протягом п’ятирічного терміну звернулося менше одного відсотка опитаних (Табл. 2.1). 
Серед тих, хто звертався до аптеки (94 особи) та до дільничного лікаря чи терапевта (32 
особи), ефективність наданої допомоги оцінюють дещо вище середнього рівня. 
Висновки щодо якості послуг інших надавачів допомоги не підкріплені достатньою 
кількістю відповідей респондентів. 

Серед тих, кого хвилювала або впливала на життя протягом останніх двох тижнів хоча б 
одна з проблем, описаних на початку попереднього розділу (Табл. 1.3)15, мали досвід 
звернення до будь-якого з надавачів допомоги 25,9% опитаних, а інші три чверті з них 
нікуди не зверталися за 5 років. Цей показник більш ніж вдвічі перевищує 10,6% серед 
тих, кого не турбували останнім часом психологічні проблеми (Табл. 2.2). Втім, слід 
розуміти, що досвід звернення не завжди був пов’язаний із зазначеною проблемою, 
оскільки йдеться про контакти зі спеціалізованими надавачами послуг протягом 
тривалого часового проміжку. Якщо говорити саме про ті проблеми в емоційно-
психологічній сфері, які спостерігалися в опитаних за останні 2 тижні, майже ніхто 
(96,9%) не намагався розв’язати їх за допомогою фахівців (Табл. 2.3)16. Серед тих 20 

                                                 
15 Згідно з відповідями на запитання «Як часто виникала кожна з наступних проблем протягом останніх двох 
тижнів?», «Наскільки Вас непокоять зазначені Вами проблеми?» та «Чи згадані вище проблеми з емоціями, 
самовідчуттям та стосунками: Викликали занепокоєність чи тривогу з приводу Ваших стосунків чи 
громадського життя / Впливали на Вашу роботу чи здатність працювати / Впливали на будь-яку іншу частину 
Вашого життя, таку як виховання дітей, навчання чи інші важливі заняття?». 
16 Відповідь на запитання «Чи зверталися Ви з такими проблемами по допомогу до спеціалістів протягом 
останніх кількох років?» для тих, хто відповів на запитання «Як часто виникає кожна з наступних проблем 
протягом останніх двох тижнів?» – «іноді», «часто» або «майже завжди» для принаймні однієї проблеми. 

83.9%

9.4%

3.4%

1.7%

1.4%

Нікуди

Аптека

Сімейний чи дільничний лікар, 
терапевт

Церква

Невролог у поліклініці / лікарні

Рис. 2.1. Частка звернень за останні 5 років, n=1030, %

А чи звертались Ви особисто по допомогу до когось із наступних людей чи організацій у зв’язку з
проблемами в емоційній чи психічній сфері за останні 5 років?
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опитаних, які зверталися, 19 отримали допомогу (Табл. 2.4). Серед осіб, чиї симптоми 
вказують на можливу наявність депресії, ПТСР чи тривожного розладу, шукали 
допомоги тільки 6,5% (Табл. 2.5). 

Найбільш поширеною (81,7%) причиною того, чому люди не зверталися по допомогу до 
спеціалістів, була оцінка своєї психологічної проблеми як не надто серйозної (Рис. 2.2) 
(Табл. 2.6). Другою за поширеністю (10,8%) причиною стала фінансова – спеціалізовані 
послуги обходяться занадто дорого. Крім того, 7,3% опитаних виказали недовіру до 
спеціалістів, а 4,0% – незнання, до кого звернутися. 

Більшість опитаних (69,5%), які мали психологічні проблеми протягом останніх 2 тижнів, 
не планують звертатись по допомогу і в майбутньому, а чверть (25,5%) не змогла 
відповісти, тоді як мають такий намір тільки 4,1% респондентів (Табл. 2.7). Переважно 
вони намагаються розв’язувати свої психологічні труднощі самостійно (78,2%) (Табл. 
2.8), що, на думку цієї категорії опитаних, їм вдається (86,6%) (Табл. 2.9). Серед тих, хто 
все ж не зумів розв’язати свою проблему самотужки, 12,5% вважали, що вона не є 
серйозною, а 6,2% відповіли, що їм бракувало коштів (Табл. 2.10).  
Як було зазначено в попередньому розділі (Табл. 1.14), лише 7 опитаних визнали, що 
мають проблеми з алкоголем. Із них протягом року двоє зверталися по допомогу, а 
п’ятеро – ні.  Отримала допомогу одна людина.  

Серед знайомих, про яких розповідали респонденти, що вони мають проблеми з 
психічним здоров’ям, по допомогу до фахівців зверталися 19,9% (Табл. 2.11). Порівняно 
високий показник звернень серед знайомих може бути зумовлений тим, що оточення 
людини з психічними негараздами з більшою ймовірністю знатиме про них, якщо 
проблеми серйозні і вимагають втручання професіоналів. Із них 87,1% (17 людей) 
отримали допомогу (Табл. 2.12). Втім, кількість спостережень є замалою для того, щоб 
робити надійні висновки. 

Що стосується учасників фокус-груп та глибинних інтерв’ю, по допомогу до фахівців з 
охорони психічного та психологічного здоров’я зверталися лише кілька опитаних 
респондентів. Більшість із них – ВПО або жінки, які зверталися по допомогу для своїх 
дітей. Декілька респондентів отримували допомогу дистанційно, за допомогою 
телефонного консультування, або шатловим методом, коли виїжджали до інших міст – 
Києва або Харкова – на кілька днів суто по допомогу. Ті респонденти, які задоволені 
якістю отриманої допомоги, продовжують консультуватися. 

81.7%
10.8%

7.3%
4.0%

1.8%
1.4%

3.4%
3.1%

1.6%

Усе не настільки серйозно
Занадто дорого

Недовіра до спеціалістів
Незнання, до кого звернутись

Брак часу
Може змусити почуватись ніяково

Інше
Важко сказати

Відмова

Рис. 2.2. Причини, з яких опитані не звертались до 
спеціалістів у сфері психічного здоров'я, n=640, % 

Чи зверталися Ви з такими проблемами по допомогу до спеціалістів протягом останніх кількох років?
Якщо ні, скажіть, будь ласка, з яких причин не зверталися?
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«Ну, я обращался. Не здесь. И консультируюсь регулярно. Это ж не простуда, выпил что-
то и здоров. Это каждодневный рост, в результате которого возникают вопросы, в 
которых самостоятельно можно запутаться. Поэтому лучше спросить у независимого 
эксперта, как поступить» (м. Старобільськ, чоловік, 39 років, ВПО) 

 

 «До 14-го года не обращались, так как вообще не было необходимости. А когда родился 
ребёнок, мы встали на учёт в «Дитяче містечко», и там мы встретились с хорошим 
психологом, которая очень помогла нам. И по сей день как бы. Человек очень хороший, 
можно обратиться, прийти, рассказать проблему, и она всегда поможет, всегда 
посоветует. Не только с детьми, а даже с мужем и в жизненных ситуациях» (м. 
Старобільськ, жінка, 32 роки ВПО) 

Більшість респондентів, які отримали допомогу, зверталися саме до психологів по 
індивідуальну консультацію. 

 «Слушают все. Мне приходилось обращаться к психологу с ребенком. Он у нас нигде ничего 
не ест вообще. Психолог с ним проводил беседы, были рисунки, были какие-то составления 
ситуаций. Потом он проводил беседу с нами как с родителями – как себя вести с ним, как 
вести себя в быту. Целенаправленно о проблемах. Не могу сказать, что нам сильно 
помогла, так как мы, если честно, не совсем соблюдали указания. Там были перекусы, 
убрать сладости. На какой-то период нас хватило, а потом, естественно, это пошло 
самотеком. Не ест — ну и не ест. Ест дома — вот и хорошо» (м. Сєвєродонецьк, жінка, 
37 років) 

 

 «С ребенком ходила, когда адаптация к саду у нас проходила очень тяжело. Я брала себя, 
мужа и шли мы к психологу беседовать. Как с ребенком обращаться, как его 
адаптировать больше к садику» (м. Сєвєродонецьк, жінка, 33 роки) 

 

 Лише одна жінка поділилася своїм досвідом участі в груповій терапії. 

 «Я ходила полгода в закрытую группу. Месяца четыре меня это всё перло. Я не скажу, 
что я что-то новое узнала, открыла, но мне как-то стало легче. Я просто знала, что есть 
уголок, в который я приду, поболтаю, мне что-то там порассказывают, посочувствуют, 
послушают. Мне важно было, что эти люди меня не осуждали. Они меня принимали такой, 
какая я есть. Психованная, не психованная, кривая, косая, зеленая. У них была своя 
проблема, у меня своя. И мы просто находили вот эту отдушинку. И мне очень 
импонировал человек, который вел эти тренинги. Он очень такой интересный, 
тактичный. Мне было очень там комфортно» (м. Сєвєродонецьк, жінка, 35 років) 

 

У більшості респондентів, які зверталися по допомогу, потреба в психосоціальній 
допомозі виникла через конфлікт на сході країни. 

«Моя знакомая ходила к психологу на консультацию в частном порядке, у нее ребенок 
перенес конфликт, недавно тут стреляли на передовой. Психолог с ним занималась 
полгода, наверное. Потому что ребенок был в ужасном состоянии. Но по рисункам уже 
видно, что у него состояние улучшилось» (м. Сєвєродонецьк, жінка, 37 років) 

 

«Я обращалась, буквально недавно. Мне помогли. Но помогли медикаментозно. У меня был 
сильный стресс и нарушение сна» (м. Краматорськ, жінка, 37 років) 

 

 «У моей знакомой дочь во 2-м классе. Бывают моменты, просыпается мокрая. Они ходили 
и медикаментозно лечили, и к психологу, и к психиатру, и к невропатологу. Помощи не 
получили» (м. Краматорськ, жінка, 33 роки) 

 

 

 



38 
 

8. БАР’ЄРИ ТА СТИГМИ СТОСОВНО ЗВЕРНЕННЯ ПО ДОПОМОГУ В 
РАЗІ ПРОБЛЕМ ІЗ ПСИХІЧНИМ ЗДОРОВ’ЯМ 

Глибинні інтерв’ю та фокус-групи показали, що однією з причин високого рівня 
стигматизації та незвернення по професійну допомогу є недостатній рівень обізнаності 
щодо різниці між психологією та психіатрією, психологами, психіатрами, психотерапевтами 
та їхніми послугами.  

«К психологу можно доверительно отнестись, раскрыться. А психиатр – ты понимаешь 
на подсознательном уровне, что ты псих, раз пришел уже к психиатру» (м. Краматорськ, 
жінка, 39 років) 

 

За результатами дослідження стає зрозуміло, що респонденти не бачать різниці між 
серйозними та поширеними психічними проблемами, схильні знецінювати серйозні 
симптоми та вважати, що з ними можна впоратися самостійно, або ж перебільшувати 
незначні прояви та говорити про необхідність звернення до психіатра. Більшість не знає, чи 
потрібна їм допомога. 

«Ты же не знаешь, нужно тебе обращаться за помощью или не нужно. У меня идеи пойти 
к психологу не возникало. Поход к психологу мы видим только в американском кино. Мы не 
привыкли еще к этому. Возможно, это какой-то страх. Возможно, это вообще нам 
настолько незнакомо, что мы даже понятия не имеем, как это – пойти к психологу» (м. 
Сєвєродонецьк, чоловік, 35 років, ветеран АТО/ООС) 

 

«Мы даже и не знаем, в каком случае нужно идти за помощью. Понимаешь? Может, мне 
уже просто по природе надо, а я вот так стала, порыдала, слюни вытерла и пошла! Мы 
не образованы в этом плане! Понимаете? Мы не знаем, когда надо идти?! Мы привыкли 
справляться, мы не привыкли, что за нами кто-то ухаживает!» (м. Дружківка, жінка, 40 
років, ВПО) 

Респонденти-чоловіки не звертаються по допомогу через гендерні стереотипи. 
Військовослужбовці та ветерани не хочуть, щоб їх вважали слабкими через звернення для 
отримання послуг та розмови з психотерапевтами. Також, на думку ветеранів, психологи, 
які ніколи не служили в армії, не зможуть їх зрозуміти, а перед жінками відкривати свої 
проблеми соромно та недоречно. 

«Ну, я же мужик, я просто беру себя в руки и стараюсь рационально мыслить в любой 
ситуации» (м. Маріуполь, чоловік, 27 років, ветеран АТО/ООС) 

 

«Не обращался. Я же мужик. Что идти плакаться девочке какой-то?» (м. Маріуполь, 
чоловік, 36 років, ветеран АТО/ООС) 

 

Також перешкодою до звернення по допомогу є брак довіри до кваліфікації самих 
психологів і психотерапевтів, негативний досвід спілкування респондентів з деякими 
представниками цих професій. 

«У меня у подруги ребенок есть, продолжает учиться на психолога, дефектолога. У нее 
нет опыта, учится на заочном отделении, Все берет из интернета. Что она может 
дать?» (м. Краматорськ, жінка, 37 років) 

 

«Я думаю, не совсем качественная, она только у истоков стоит, после войны ее пытаются 
внедрить. Пытаются вывести на определенный уровень. Но чтобы сказать, что она 
качественная и охватывает все сферы? Нет» (м. Краматорськ, жінка, 33 роки) 
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«Понимаете, «репутабельность» психологической помощи была утрачена. Кто-то 
распространил ненужную информацию о клиентах в паблике, поэтому здесь тяжело 
будет больше всего установить «репутабельность» самой этой услуги» (м. Дружківка, 
чоловік, 45 років, ВПО) 

 

«Я вот всё чаще слышу фразу, что они в Киеве не понимают, что у нас тут происходит. 
Поэтому как он может меня понять, если мы говорим на разных языках? Я ему говорю, 
что я боюсь грозы, а он мне «это просто дождик» (м. Лисичанськ, чоловік, 28 років) 

 

Географічне розташування також виявилося перешкодою, особливо в сільських 
районах, де не вистачає фахівців з охорони психічного здоров’я. В сільських районах люди 
більш схильні довіряти та розповідати про свої проблеми родині, друзям. Не завжди мають 
доступ до послуг і у великих містах; не завжди нормально реагують на мобільні команди, 
які складаються з незнайомців, людей з іншої місцевості.  

Висока вартість психологічних послуг також є перепоною для звернень.  

«Высококвалифицированная помощь достаточно дорогая. Не каждому человеку это по 
карману. Моя знакомая пользуется такими услугами. Одна консультация 1,5 часовая, она 
стоит 350 гривен. И причём это просто телефонный режим, это даже не глаза в глаза» 
(м. Старобільськ, жінка, 37 років, ВПО) 

 

Учасники фокус-груп та глибинних інтерв’ю у Донецькій області говорили про 
необхідність інформування населення про поширені психічні розлади та допомогу при цих 
розладах. 

«Я бы сказала, ещё развивать такую вот ненавязчивую социальную рекламу, что ли. Точно 
так же, как у нас ненавязчиво украинский язык в кинотеатрах вошёл. Чтобы ощущение 
психологической помощи оно было везде вокруг, чтобы люди понимали, что это норма, что 
это запросто» (м. Маріуполь, жінка, 28 років) 

 

Дослідження показало, що в Донецькій та Луганській областях недостатньо уваги 
приділяється приверненню уваги до проблем психічного здоров’я та запобіганню психічних 
розладів відповідно до міжнародних рекомендацій та досліджень. Ми не змогли знайти 
програм із просування психічного здоров’я на національному рівні чи на рівні цільових 
областей. 
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9. ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ПИТАНЬ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я 

А. Уявлення про ознаки психічного здоров’я 

У Статуті ВООЗ вказано: "Здоров'я є станом повного фізичного, душевного і 
соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних дефектів". Психічне 
здоров'я – це стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти 
звичайним життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок в своє 
співтовариство. У цьому позитивному сенсі психічне здоров'я є основою благополуччя 
людини і ефективного функціонування спільноти. 

Критеріями психічного здоров'я за ВООЗ є: 

• усвідомлення і відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного і 
психічного «Я»; 
• почуття сталості та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях; 
• критичність до себе і своєї власної психічної продукції (діяльності) та її результатів; 
• відповідність психічних реакцій (адекватність) силі та частоті впливів середовища, 
соціальних обставин і ситуацій; 
• здатність самостійно опанувати поведінку відповідно до соціальних норм, правил, 
законів; 
• здатність планувати власну життєдіяльність і реалізовувати ці плани; 
• здатність змінювати спосіб поведінки в залежності від зміни життєвих ситуацій і 
обставин. 
 

Для більшості учасників фокус-груп та глибинних інтерв’ю психічне здоров'я людини 
полягає в її здатності адекватно реагувати на навколишню дійсність та обставини. 
Респонденти вважають, що психічне здоров’я – це стан душі, який характеризується 
спокоєм, врівноваженістю та адекватною оцінкою навколишнього середовища. 

«Психічне здоров’я – адекватна оцінка навколишнього, всього, що проходить і 
відбувається навколо нас. І адекватна на це реакція з твоєї сторони. Тобто адекватна 
реакція на поведінку в магазинах, в громадському транспорті тощо» (м. Сєвєродонецьк, 
чоловік, 31 рік, ветеран АТО/ООС) 

«Для меня – это когда человек может здраво оценивать ситуацию, устанавливать 
причинно-следственные связи» (м. Лисичанськ, жінка, 20 років). 

 

«Состояние, при котором человек чувствует себя комфортно в обществе и 
взаимодействует с другими членами общества неконфликтно» (м. Маріуполь, жінка, 30 
років) 
 

«Для меня – это адекватное восприятие всего. То есть ты можешь в любой момент 
овладеть собой и быть уравновешенным и адекватно воспринимать происходящее» (м. 
Старобільськ, жінка, 37 років) 
 

При цьому критеріями ПЗ, на думку респондентів, є: 

 відсутність «небажаних» поведінкових реакцій, таких як дратівливість, 
агресивність чи плаксивість; 

 комфортні взаємини з оточуючими людьми; 
 відсутність сильного стресу; 
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«Это, опять же, гармония с собой. Это значит, что у человека в семье всё в порядке. У 
него в порядке всё на работе, занимается любимыми делами, не напрягает, не заставляет 
нервничать. Нет таких стрессовых ситуаций. Когда есть стресс, тогда всё равно 
«шатается психическое здоровье». Вот что-то такое гармоничное» (м.Лисичанськ, 
жінка, 30 років) 

 благополуччя; 
 працездатність; 
 стресостійкість. 

Декілька учасників фокус-груп та глибинних інтерв’ю до критеріїв ПЗ віднесли 
повноцінність сну, а про важливість розумової працездатності, яка інтегрує основні 
характеристики психіки, – сприйняття, увагу, пам'ять, – згадали лише після підказки 
модератора. 

«Когда человек нервничает, раздражен, он не может нормально реагировать, 
соображать в нужном направлении, даже работать нормально не сможет, потому что 
его всё раздражает» (м. Дружківка, жінка, 37 років, ВПО) 

 

«Если полноценный сон у ребенка, соответственно, и работоспособность у него будет 
высокая. И, соответственно, он будет спокоен, уравновешен и сосредоточен» (м. 
Краматорськ, жінка, 28 років) 

 

На думку респондентів, на психічне здоров’я людини може впливати ряд негативних 
і позитивних чинників. До негативних чинників належать: стресові ситуації, невміння 
підтримувати адекватні стосунки з оточуючими, конфлікти, недостатній відпочинок, 
малорухливий спосіб життя. До позитивних чинників належать:  сприятливі умови 
повсякденного проживання, хороша робота та належні умови праці, соціальний захист 
впродовж життя та доступ до охорони здоров’я.  

«В Лисичанске вследствие того, что очень многие предприятия были закрыты, массово 
пошёл алкоголизм. Часть людей, которые не выехали куда-то за пределы этого города в 
поисках лучшей жизни на заработки, массово спивались. Причём разного возраста и вне 
зависимости, мужчины это были или женщины» (м. Старобільськ, жінка, 37 років, ВПО) 

 

Деякі ВПО зауважували значний вплив на психічне здоров’я таких чинників, як 
відчуття небезпеки та безнадійності, загострення ризиків, пов’язаних з поганим станом 
фізичного здоров’я, та досвід насильства.  

Б. Уявлення про проблеми у сфері психічного здоров’я, що потребують втручання 
фахівця 

Коли учасники опитування чули про проблеми, що потребують втручання психолога 
чи іншого фахівця з психічного здоров’я, їм на думку спадав досить широкий спектр станів 
чи захворювань (Табл. 4.1). Найпоширенішою відповіддю є депресія – 18,9% опитаних 
згадали її, думаючи про такі проблеми (Рис. 4.1). Також 16,5% респондентів згадали стрес.  
Третім найпоширенішим варіантом був психічний розлад (12,1%). Також доволі часто (9,5%) 
згадувалися розлади, пов’язані з нервовою системою: невроз, нервовий розлад, нервовий 
зрив. П’ятим найпоширенішим станом, що потребує втручання фахівця з психічного 
здоров’я, є нервозність, дратівливість (6,6%). Дещо менш поширеними виявилися такі 
відповіді, як психоз (5,0%), шизофренія (4,6%), порушення поведінки (3,2%), агресивність 
(3,2%), апатія, втрата інтересу до життя, сенсу життя (3,0%) та страх (2,9%). Більш ніж чверті 
опитаних (28,7%) було складно відповісти на це запитання.  
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У свою чергу, коли учасники фокус-груп і глибинних інтерв’ю чули про проблеми, що 

потребують втручання спеціаліста з охорони психічного здоров’я, їм на думку, в першу 
чергу, спадали такі: депресія, стрес, агресія, шизофренія, різні види залежностей 
(алкогольна, наркотична, харчова), неврози, істерики, вікові кризи, гіперактивність та 
аутизм у дітей, порушення сну. 

«Депрессия, паника, стресс, нервозность, отсутствие сна. Мне кажется, это 
достаточно распространенные проблемы на данный момент, особенно в нашем регионе 
из-за положения, в котором сейчас находится наша страна» (м. Маріуполь, чоловік, 27 
років, ветеран АТО/ООС) 

 

«Шизофрения. У меня есть знакомые, у которых после лета 14-го года появилось такое 
отклонение. Психика человека сама себя так сохраняет от окружающего мира, и если 
человеку некомфортно быть в данной ситуации, то мозг его направляет туда, где ему 
комфортно жить. Лучше я буду жить в каком-то своём мире» (м. Лисичанськ, жінка, 30 
років) 

Поодиноко учасники фокус-груп та глибинних інтерв’ю згадували фобії, 
психосоматичні розлади, негативні емоції через втрату близької людини, манію, 
замкненість і перепади настрою. 

«Психоэмоциональная нестабильность. Когда может колебаться настроение в 
зависимости от даже услышанной музыки, например. Человек услышал какую-то музыку, 
какие-то воспоминания на него нахлынули, и он уже не может своими эмоциями овладеть 
и погружается в какое-то там состояние слёз, например» (м. Старобільськ, жінка, 37 
років, ВПЛ) 

Усі перераховані стани респонденти схильні вважати небезпечними не стільки для 
суспільства, скільки для самої людини, і розглядають як привід для звернення до 
спеціалістів. 
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Апатія, втрата інтересу до життя, втрата сенсу життя

Страх

Важко сказати

Відмова відповідати

Рис. 4.1. Топ-11 станів чи захворювань, які потребують 
втручання спеціаліста, n=1030, %

Коли Ви чуєте про проблеми, що потребують втручання психолога чи іншого спеціаліста з психічного здоров’я, які
саме стани чи захворювання спадають Вам на думку? Будь ласка, назвіть чи опишіть їх.
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В. Розпізнавання симптомів психічних порушень 

Також респондентам було зачитано опис п’яти емоційних та фізичних станів, які 
можуть виникати у людини і погіршувати її настрій чи здоров’я, ускладнювати виконання 
повсякденних обов’язків. Опис містив симптоми депресії, посттравматичного стресового 
розладу, тривожного розладу, надмірного споживання алкоголю та психосоматичних 
проявів; втім, респонденту не зачитувалася назва захворювання.  

Найвищий рівень згоди серед опитаних з приводу того, у якому випадку варто 
звертатися по допомогу до фахівця, стосується психосоматичних проявів (Рис. 4.2) (Табл. 
4.3.1-2). Тобто коли йдеться про «множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 
фізичним захворюванням (серцебиття, задишка, часте дихання, запаморочення, 
головний біль, біль у серці, періодична нездатність бачити або чути)», 96,8% опитаних 
вважають, що ці ознаки є приводом для звернення до фахівця, а 84,7% готові самі 
звернутися до нього в разі виникнення такого стану.  

Наступним після психосоматичних проявів за необхідністю звернутися до фахівця 
називають надмірне споживання алкоголю. Такий стан, як «регулярне (кілька разів на 
тиждень) вживання алкоголю, в тому числі на самоті; неможливість зупинитися, якщо 
почати пити; регулярне невиконання повсякденних обов’язків через вживання 
алкоголю», 83,6% опитаних вважають приводом для звернення до фахівця і 61,0% 
потенційно готові самі звернутися за умови виникнення такого стану. 

Третіми за рівнем визнання проблеми є симптоми депресії: «тривале відчуття суму, 
пригніченості, безвиході; відсутність інтересів, бажань, прагнень, що надихали б та 
радували; відчуття постійної втоми, повної виснаженості, складнощі з концентрацією 
уваги; тривале порушення сну, безсоння». Абсолютна більшість респондентів (60,5%) 
погоджуються з необхідністю звернутися до фахівця за таких обставин, але готова сама 
звернутися тільки третина (32,2%). 

Останні два місця займають симптоми тривожного розладу та ПТСР. Опис тривожного 
розладу – «сильна тривога, напруга, хвилювання з різних приводів; нездатність 
заспокоїтися та контролювати своє хвилювання; страх, наче мусить трапитися щось 
жахливе» – здається приводом для звернення по допомогу для 55,4% респондентів і 
приводом для власного звернення для 29,4%. Симптоми ПТСР – «тривожні та небажані 
спогади про стресову, травматичну подію, що повторюються; уникання нагадувань про 
неї; раптове відчуття, наче стресова подія відбувається знову, тут і зараз; надмірна 
настороженість, напруга; почуття відчуженості» – більшість (52,9%) вважає приводом 
для звернення загалом, і більше чверті (26,1%) – у власному випадку.  
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Розуміння необхідності звернутися до фахівця в разі виникнення певних психічних і 
психосоматичних проявів відрізняється залежно від певних соціально-демографічних 
характеристик. Зокрема, жінки частіше визнають всі вищеописані симптоми як 
проблему і готові звернутися з нею до фахівця. Те саме стосується людей, яким вистачає 
на харчування, необхідний одяг, взуття, задоволення нагальних потреб: вони краще 
розпізнають проблеми психічного характеру і більш готові звертатися по допомогу 
порівняно з біднішими категоріями населення. Це не стосується психосоматичних 
проявів: їх вважають за підставу для звернення до фахівця більшість представників 
кожного економічного прошарку. Симптоми зловживання алкоголем частіше визнають 
як проблему і готові її розв’язувати жителі сільської місцевості та Луганської області 
порівняно з жителями міст і Донецької області. Крім того, серед населення менших міст 
та сіл більша частка опитаних називає симптоми депресії та ПТСР підставою для 
звернення до фахівця, але щодо власної готовності звернутися значущих відмінностей 
немає. Люди з нижчим рівнем освіти менш схильні розпізнавати прояви депресії, ПТСР 
та тривожного розладу як проблему і звертатися з нею по допомогу (Табл. 4.4.1. – 4.5.6.). 

Г. Уявлення про шляхи подолання проблем у сфері психічного здоров’я 

У разі виникнення одного з вищеописаних симптомів учасники опитування називають 
різних фахівців, до яких можна звернутися по допомогу. Найпопулярнішим серед них є 
сімейний лікар, якого згадують у 39,0% випадків (Рис. 4.3) (Табл. 4.6). Значна частка 
респондентів також називає психолога (33,2%), терапевта (25,9%), невролога (25,6%), 
кардіолога (24,6%). Дещо меншими є частки згадувань психотерапевта (17,2%), 
психіатра (14,8%), нарколога (3,8%). Найменш згадуваним фахівцем був фельдшер 
(0,5%). Ще 10,4% респондентів мали складнощі з відповіддю на це запитання.  
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Учасники фокус-груп та глибинних інтерв’ю, відповідаючи на це запитання, 
відзначили психіатрів, психологів, психотерапевтів, невропатологів та сімейних лікарів 
(терапевтів). 

Водночас фокус-групи та глибинні інтерв’ю показали, що чіткого розуміння, чим 
відрізняються і за що відповідають психіатри, психологи та психотерапевти, у людей немає.  

 

«Знаю, що вони різні, але сформулювати відразу і правильно не можу. Здається, 
психотерапевт призначає якісь ліки, робить вправи, гіпноз і все інше. Спочатку слід 
звернутися до психолога, а потім до терапевта» (м. Сєвєродонецьк, чоловік, 31 рік, 
ветеран АТО/ООС) 

 

«Ну, не тотожні, скажем так. Психотерапевт – это не медицинский работник. Но он 
имеет право по лицензии выписывать лекарства. Назначать там массаж, 
иглоукалывание» (м. Старобільськ, чоловік, 24 роки, ВПО) 

 

«Психиатр, он не занимается душевными болезнями. Он занимается физическим 
проявлением душевных болезней. То есть он подавляет или устраняет следствие 
душевного переживания, которое проявляется на физике. А психолог может, хороший 
психолог, терапевт, да, он может дойти до каких-то глубин, первопричин. То есть корня 
самого проявления психологического или психического заболевания» (м. Старобільськ, 
чоловік, 39 років, ВПО) 

 

«Психолог, наверное, на уровне консультаций оказывает первичную помощь. А 
психотерапевт может помочь медикаментозно, может быть, и гипнозом, на уровне 
внушения» (м. Сєвєродонецьк, жінка, 47 років) 

 
У випадку, коли йшлося про множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним 
захворюванням (серцебиття, задишка, часте дихання, запаморочення, головний біль, 
біль у серці, періодична нездатність бачити або чути), всі респонденти зауважили, що 
необхідно звернутися до спеціалістів, однак у якості спеціаліста більшість респондентів 
обрала терапевта або вузьких спеціалістів, таких як кардіолог, ЛОР, офтальмолог, а 
менша частина зазначила, що у разі відсутності соматичних проявів слід звернутися до 
психолога або психіатра. 
 

39.0%

33.2%

25.9%
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24.6%
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Сімейний лікар

Психолог

Терапевт

Невролог

Кардіолог

Психотерапевт

Психіатр

Нарколог

Фельдшер

Важко сказати

Рис. 4.3. Частка згадувань спеціалістів, до яких слід 
звернутися у разі виявлення симптомів, n=1016, %

На Вашу думку, до якого спеціаліста чи спеціалістів слід звернутися у разі виникнення подібних станів?
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«Значит, не нашли. Не может теряться зрение просто на пустом месте. Если у него 
теряется зрение, то это обязательно связано на каком-то физическом уровне» (м. 
Маріуполь, чоловік, 29 років) 

 

«В кардиоцентр, чтобы полностью сделали сердечные все, кровь какая, что там не 
хватает у него, от чего такие спазмы» (м. Старобільськ, чоловік, 48 років, ветеран 
АТО/ООС) 

 

«Мне кажется, все равно направят к какому-то специалисту. Допустим, с сердцебиением. 
У меня у дочки тахикардия постоянная. Копались, копались, выяснили, что это может и 
от желудка даже идти, понимаете?» (м. Краматорськ, жінка, 50 років) 

 

«Если обычные врачи не могут ничего сказать, кардиологи и терапевты, тогда можно 
сходить к психологу» (м. Старобільськ, жінка,38 років, ВПО) 

 

«Мне это очень напоминает приступы паники у людей. Есть множество методик борьбы 
с ними, в зависимости от степени сложности. Насколько сильна эта паника. Но опять-
таки, тихое спокойное место, прием врача, то ли психолог, то ли психиатр, это уже 
каждому надо решать самостоятельно для себя. Возможно, стоит сначала пойти к 
своему лечащему врачу, если, возможно, обнаружится какая-то другая причина всех 
заболеваний» (м. Маріуполь, чоловік, 27 років, ветеран АТО/ООС) 

 

Окрім психосоматичних проявів, першочергового звернення до фахівця потребують 
симптоми ПТСР. Більшість учасників фокус-груп і глибинних інтерв’ю вважали, що 
звернутися по допомогу слід до психолога чи психотерапевта, в крайньому разі до 
психіатра. Деякі з них з опису зразу впізнавали ПТСР, а ветерани АТО/ООС зауважували, 
що чули про симптоми від психологів в госпіталях, тому точно знають, що з подібними 
проявами слід звертатися до фахівців. 
 

«Ну, нас с таким уже к психологам вообще отправляли. Но это в госпитале. Я такой 
умный потому, что лежал месяц и наслушался всего» (м. Маріуполь, чоловік, 36 років, 
ветеран АТО/ООС) 

 

«Тут уже нужно идти к специалисту, врачу, который сможет выписать тебе какие-то 
медикаменты. Потому что с таким крайне сложно справиться. Опять-таки, массовые 
заседания единомышленников, они конечно тоже будут помогать. Вот я на своем 
примере… если вы все военные, у каждого свои потери товарищей, близких. Многие через 
это прошли. Посидеть, понять, что ты не один с такой проблемой, очень сильно 
поможет, на мой взгляд» (м. Маріуполь, чоловік, 27 років, ветеран АТО/ООС) 

 

«Это напоминает посттравматический синдром. То есть, допустим, если ты всё время 
боишься, что подорожает гречка, то с этим можно как-то работать, запастись гречкой, 
перейти на рис или еще что-то сделать. А если, допустим, тебе какие-то мерещатся 
взрывы или ты боишься ходить по улицам, то тут надо уже идти к психиатру» (м. 
Маріуполь, жінка, 27 років) 

 

Дослідження показало, що більшість респондентів долали б самостійно симптоми 
депресії та симптоми тривожного розладу. 
 

«Есть куча книг психологов. Можно почитать, как выйти из такого состояния, или в 
интернет залезть и забить это все в Гугл. И тебе кучу статей. У меня было такое 
состояние, например, где-то, наверное, в 2010 году. Я никуда не обращался. Съездил в Киев 
в церковь, поговорил с монахом, успокоился. Он меня не то, что успокоил, а посидел, 
поговорил со мной. Он говорит: «Это все временно, это все пройдет и будет все 
нормально. Но нужно просто держать себя в руках, в рамках, не нужно в дебри залазить 
куда-то. У тебя жизнь, она с каждым днем идет к созиданию, а ты все грустишь и 
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грустишь, о чем-то переживаешь. А за это не нужно переживать, из-за таких ситуаций» 
(м.Сєвєродонецьк, чоловік, 48 років, ветеран АТО/ООС) 

 

«Можно никуда не обращаться, просто пересмотреть свое окружение, может взять 
отпуск и уехать куда-то к морю. То есть, человек может самостоятельно справиться с 
такими состоянием» (м. Краматорськ, жінка, 28 років) 

 

Всі названі респондентами на групах та глибинних інтерв’ю стратегії подолання 
згаданих проблем, як позитивні, так і негативні, перераховані нижче: 
 

• Пошук інформації щодо ПЗ в інтернет-ресурсах та книгах (психологічна або 
мотиваційна література тощо); 
• Рекреаційні та розслаблюючі види діяльності, переключення діяльності (хобі, спорт, 
контакт з природою); 
• Спілкування з сім’єю та друзями з метою отримання підтримки; 
• Відвідування релігійних установ та духовних наставників; 
• Самолікування народними методами (трав’яні збори, валеріана тощо); 
• Заняття спортом та перехід до здорового способу життя; 
• Медитації; 
• Тривалий сон; 
• Вживання алкоголю; 
• Надмірна навантаженість роботою або хатніми справами. 
 
Лише кілька людей зазначили, що в таких випадках слід звернутися по допомогу до 
психолога, поки ситуація не вийшла з-під контролю.  
 

«Ну тут, наверное, у каждого по-разному. Я думаю, можно попробовать сначала просто 
пообщаться с какими-то очень близкими друзьями. Возможно это поможет. Если совсем 
все сложно, то может и к психологу можно» (м. Старобільськ, чоловік, 35 років, ветеран 
АТО/ООС) 

 

Регулярне (кілька разів на тиждень) вживання алкоголю, в тому числі, на самоті; 
неможливість зупинитися, якщо почати пити; регулярне невиконання повсякденних 
обов’язків через вживання алкоголю респонденти вважають приводом для звернення 
до нарколога, але за умови, що людина сама хоче виправити ситуацію зі своєю 
залежністю. Якщо такого бажання в людини немає, на думку респондентів, будь-які дії 
фахівця будуть марними. 
 

«В наркологию. Это же не психологов дело. Или закодироваться. Хотя тут тоже такое. 
Знакомые есть, которых кодировали, а они сейчас пьют» (м. Маріуполь, чоловік, 36 років, 
ветеран АТО) 

 

«У меня так есть знакомые, которые закодировались на год, а не пьют уже двадцать лет! 
Знаю таких, которые закодировались на год и вышли и отметили это дело. Был знакомый, 
которого кодировали много раз. К психиатру водили, капали – ничего не помогает. Просто 
если человек сам не решит, ничего не будет!» (м. Лисичанськ, чоловік, 28 років) 
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10. СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я 

Існування у суспільстві людей, котрі мають проблеми у сфері психічного здоров’я, 
може ускладнюватися тим, як їх сприймають інші. Негативне ставлення чи знецінювання 
таких проблем оточенням може перешкоджати визнанню проблеми та зверненню по 
допомогу до фахівця. Результати опитування, проведеного серед жителів Донбасу, 
вказують на певну стигматизацію психічних проблем, але сприйняття значною мірою 
залежить від того, про який розлад чи захворювання йдеться, а серед опитаних загалом 
переважає нейтральне ставлення. 

Про стигматизацію проблем у сфері психічного здоров’я, навіть якщо вони є 
непомітними для оточуючих і дають змогу вести звичне повсякденне життя17, свідчить той 
факт, що більш ніж третина респондентів (37,1%) вважають відвідування фахівця ознакою 
того, що людина недостатньо сильна, щоби впоратися із власними труднощами (Рис. 5.1) 
(Табл. 5.1). Доволі поширеним є сприйняття емоційних розладів як заразного явища: 33,5% 
респондентів переконані, що краще уникати людей з емоційними розладами, щоб не 
отримати таку проблему самому. Окрім того, доволі значна частка опитаних (35,8%) 
сприймає емоційні розлади як явище, залежне від волі людини, погоджуючись, що люди з 
емоційними розладами могли б позбутися їх, якби хотіли. Загалом рівень підтримки цих 
тверджень серед жителів Донецької та Луганської областей є трохи вищим, ніж рівень 
незгоди з ними. Водночас не менше третини опитаних не мають чіткої думки з цього 
приводу (обрали відповіді «ні згоден, ні не згоден» та «важко сказати»). 

З іншого боку, 41,1% респондентів поділились би з кимось проблемою, якби у них 
самих був емоційний розлад, а тримали би проблему при собі 16,3% опитаних. 

 
 

                                                 
17 Відповідь на запитання, що сформульоване таким чином: «Деякі емоційні розлади шкодять якості життя  і 
психічному благополуччю, але можуть лишатися непомітними для знайомих, колег, сусідів, оскільки людина 
намагається вести звичне повсякденне життя. Наступні декілька запитань стосуватимуться таких розладів. 
Будь ласка, вкажіть, наскільки Ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з наступними твердженнями». 
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Дослідження також мало на меті порівняти ставлення до людей з емоційними 
розладами та розумовими порушеннями і з’ясувати, як воно залежить від соціальної 
дистанції18. Фактор соціальної близькості до людини з порушеннями суттєво впливає на 
ставлення до неї, тоді як характер проблеми майже не відіграє ролі (Рис. 5.2) (Табл. 5.2). 
Іншими словами, чим ближчою є людина, про яку йдеться, тим більш негативно 
респонденти поставились до наявності у неї емоційних чи розумових відхилень. Зокрема, 
більшість поставилась би нейтрально, якби людина з емоційним чи розумовим розладом 
відвідувала того ж лікаря (68,8% та 67,0% відповідно). Якщо йдеться про сусіда, близько 
половини нейтрально сприйняли б наявність у цієї людини проблем із психічним 
здоров’ям. Водночас значно зростає важливість того, яке саме захворювання у сусіда. 
Однак, коли мовиться про члена сім’ї – особу, яка б одружилась чи вийшла заміж за когось 
із родичів, – більше половини опитаних висловлюється негативно як щодо наявності у неї 
емоційних розладів (52,3%), так і розумових порушень (57,9%). Таким чином, на більш 
далекій соціальній дистанції респонденти нейтрально сприймають людей з емоційними та 
розумовими порушеннями або беруть до уваги, чим хворіє людина (тобто чи може цей стан 
становити проблему для оточення), але у близьке коло принаймні половина опитаних 
воліла б її не допустити. 

 

 
                                                 
18 Відповідь на запитання, що сформульовані таким чином: «1. Як би Ви поставилися до того, якби людина з 
емоційним розладом відвідувала б той же медичний заклад чи того ж сімейного лікаря, що й Ви / стала Вашим 
сусідом / одружилась чи вийшла заміж за когось із Ваших родичів? 
2. Як би Ви поставилися до того, якби людина з розумовими порушеннями відвідувала б той же медичний 
заклад чи того ж сімейного лікаря, що й Ви / стала Вашим сусідом / одружилась чи вийшла заміж за когось із 
Ваших родичів?» 
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Хоча пряме запитання про ставлення до людей з емоційними розладами та 
розумовими порушеннями не виявило суттєвої різниці між першим і другим, характер 
проблеми, на думку опитаних, все ж впливає на суспільне сприйняття19 (Рис. 5.3.) (Табл. 
5.3.).  Якщо емоційні чи психічні проблеми є неочевидними, 11,3% респондентів вважають, 
що в їхньому оточенні до людей з такими проблемами ставитимуться позитивно, 61,3% – 
нейтрально, а 5,3% – негативно. Ще 16,4% відповіли, що ставлення буде залежати від 
захворювання. Якщо йдеться про проблеми, які є помітними, очікування погіршуються: 
тільки 3,1% опитаних переконані, що в їхньому соціальному оточенні таку людину 
сприйняли б позитивно, а 46,5% – що нейтрально. Натомість 17,5% респондентів відповіли, 
що їхнє оточення відреагувало б на носія проблеми негативно, а 23,6% вважають, що це 
залежало б захворювання. 

 

  

                                                 
19   Відповідь на запитання, що сформульовані наступним чином: «На Вашу думку, як у Вашому соціальному 
оточенні ставляться до людей, що мають емоційні чи психічні проблеми, не очевидні для інших / що мають 
емоційні чи психічні проблеми, помітні для оточуючих?» 
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чи психічними проблемами

Ставлення до людей із помітними емоційними чи 
психічними проблемами

Рис. 5.3. Ставлення оточення до людей із 
явними та неявними розладами, n=1030, %

Позитивно Нейтрально Негативно Залежить від захворювання Важко сказати / Відмова
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11. РЕЗУЛЬТАТИ КАБІНЕТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО 
ДОСТУПУ ЖИТЕЛІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ДО 
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

Станом на 1 січня 2017 р. 1 673 328 жителів України перебували на обліку у зв’язку з 
розладами психіки та поведінки, в тому числі 694 928 – внаслідок розладів, пов’язаних із 
вживанням алкоголю та наркотиків (або 3,9 відсотка населення). За 2016 рік до закладів з 
надання психіатричної допомоги було госпіталізовано 182 415 хворих, які пробули в 
середньому 53,4 дня у стаціонарі. На кінець 2016 року в Україні 261 240 людей, що мають 
психічні розлади, мали групу інвалідності, з них 8,5 відсотка – діти у віці 0-17 років. У 2016 
році 9 893 хворих первинно були визнані особами з інвалідністю у зв’язку з психічними 
розладами. Смертність населення України від навмисного самоушкодження у 2015 році 
становила 17,7 на 100 тис. населення. 

Показники інвалідності внаслідок психічних розладів та показники смертності від 
навмисного самоушкодження віддзеркалюють недостатню ефективність реабілітаційних 
заходів у сфері охорони психічного здоров’я, тому 27 грудня 2017 року Кабінет Міністрів 
України схвалив «Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 
2030 року». Метою Концепції є створення цілісної, ефективної системи охорони психічного 
здоров’я, що функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості 
життя та дотримання прав і свобод людини. Зокрема, передбачаються такі заходи: 

 Шляхом співпраці МОЗ із громадськістю та ЗМІ планується підвищення обізнаності 
населення щодо психічного здоров’я, залучення громадського сектору до діяльності 
у цій сфері; 

 Правовий захист і соціальна інтеграція людей з порушеннями психічного здоров’я, 
розробка механізму притягнення до відповідальності за їх дискримінацію;  

 Активне залучення людей з порушеннями психічного здоров’я до життя громади; 
 Робота з дітьми, профілактика психічних розладів, відслідковування суїцидальних 

нахилів;  
 Моніторинг і профілактика суїцидів у військових і осіб, що перебувають у місцях 

позбавлення волі; 
 Впровадження програм щодо розвитку стресостійкості населення; 
 Підвищення кваліфікації і якості освіти спеціалістів, забезпечення їм належної 

інформаційно-ресурсної бази; 
 Впровадження сучасних методів діагностики і діагностичних систем, впровадження 

протоколів щодо надання допомоги при всіх основних психічних розладах; 
 Впровадження чіткого механізму перенаправлення між наявними службами; 
 Створення реєстру фахівців і закладів, що надають послуги у сфері психічного 

здоров’я; 
 Посилення диференціації надання допомоги за цільовими групами; 
 Запровадження єдиної електронної системи інформаційного забезпечення та 

адміністрування послуг у сфері охорони психічного здоров’я, інтегрованої з іншими 
системами адміністрування потреб населення; 

 Працевлаштування осіб, що мають проблеми з психічним здоров’ям; 
 Запровадження системи моніторингу якості послуг у сфері охорони психічного 

здоров’я; 
 Доступність допомоги на рівні територіальних громад; 
 Забезпечення доступу до освіти дітей з психологічними порушеннями; 
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 Доступність реабілітаційних послуг; 
 Створення інституціонально організованої служби судової психіатрії; 
 Підвищення ролі громадського сектору у сфері захисту психологічного здоров’я. 

Слід зауважити, що значний вплив на психічне здоров’я, а відтак і на загальний стан 
здоров’я населення, має конфлікт на сході України. Особливо це відчувається у Донецькій 
та Луганській областях, де найбільш помітні зміни у настроях населення. Це пов’язано з 
рядом певних причин: 

 Міграційні процеси: приплив та відтік ВПО; 
 Регулярні обстріли (особливо актуально для міст так званої «сірої зони» – 0-30 км від 

лінії розмежування); 
 Призупинення роботи лікарень та інших медичних установ під час активних 

військових дій. 

Стан психічного здоров’я населення різко змінився, змінилися потреби (як емоційні, так 
і фізичні), запити населення. Більшість експертів відзначає, що до початку конфлікту спектр 
психічних і психологічних проблем віддзеркалював потреби мирного часу і зводився до 
корекції поведінки та індивідуального розвитку дітей, сімейних консультацій, роботи з 
віковими кризами та ін. 

«Це були психологічні проблеми побутового мирного часу. Звичайно, і в мирний час 
завжди є психологічні проблеми. І люди зверталися до психологів. Не так масово. Люди 
не знали, що таке» (ГО «Карітас», Донецька обл.) 

 Тепер же ситуація дещо інша. Експерти говорять про психологічну дестабілізацію. В 
більшості випадків це стосується ВПО.  

«Люди чувствуют себя оторванными, у нас очень много ВПО» (Обласне відділення 
Товариства Червоного Хреста, Луганська обл.) 

Проте часто схожа ситуація прослідковується у постійного населення. Серед населення 
панує тривога та страх. 

Серед дорослого населення виділяють такі проблеми: 

 Стрес; 
 Депресія; 
 Пост-травматичні розлади; 
 Органічні тривожні розлади; 
 Органічний галюциноз; 
 Деменція. 

Окрім вищеперерахованих, є ще перелік ускладнень, притаманних дітям. Говорять про 
підвищення кількості панічних атак, емоційні проблеми, пов’язані зі страхом та 
хвилюванням. Особливо діти бояться за власне життя, за життя своїх батьків. Вони бояться 
їх втратити, залишитись самотніми. Діти, так би мовити, «копіюють» поведінку своїх батьків, 
а тому вони, як і дорослі, відчувають невизначеність та невпевненість у завтрашньому дні. 

Основними місцями отримання психологічної допомоги до початку конфлікту були 
державні медичні установи, шкільні психологи (для дорослих в тому числі), соціальні 
служби, приватні психологи. 
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У зв’язку з конфліктом ситуація дещо змінилася. Незважаючи на те, що частина 
державних установ припинила свою роботу, з’явилась значна кількість ГО, недержавних 
установ та волонтерів, що надають послуги психологічної підтримки та супроводу. Серед 
них: «Карітас», ADRA, PIN, «Terre des hommes», мобільні бригади від фонду «Наснага», 
Червоний хрест та ін. Такі представництва надають як індивідуальну, так і групову 
психологічну допомогу людям різного віку та різного соціального статусу. Особливо 
ефективними називають «мобільні бригади», що здійснюють виїзди у різні села та райони, 
де надання психологічної допомоги зазвичай відсутнє. 

Для того, щоб з’ясувати, які ресурси для забезпечення охорони психічного здоров’я є в 
Донецькій та Луганській областях, було проведене кабінетне дослідження. В таблиці 1 
представлений огляд та структура системи охорони психічного здоров’я у Донецькій та 
Луганській областях. 

Таблиця 1. Огляд та структура сфери психічного здоров’я як частини загальної системи 
охорони здоров’я. 

Тип медичної 
установи чи послуги 

Тип персоналу Донецька 
область 

Луганська 
область 

Психіатрична 
лікарня 

Психіатри, психологи, психотерапевти, 
соціальні працівники, лікарі, медичні 
сестри 

3 2 

Наркологічний 
диспансер та 
амбулаторії 

Наркологи, психолог-психотерапевт, 
соціальні працівники, лікарі, медичні 
сестри 

11 1 

Психоневрологічний 
диспансер 

Психіатри, психологи, психотерапевти, 
соціальні психологи, соціальні працівники, 
лікарі, медичні сестри 

1 0 

Обласна лікарня (з 
психіатричними 
ліжками) 

Психіатри, психологи, психотерапевти, 
лікарі, медичні сестри 

0 1 

Міська лікарня (з 
психіатричними 
ліжками) 

Психіатри, психологи, психотерапевти, 
лікарі, медичні сестри 

7 1 

Центральна районна 
лікарня (з 
психіатричними 
ліжками) 

Психіатри, наркологи, соціальні 
працівники, лікарі, медичні сестри 

5 2 

Денний стаціонар 
/кількість місць 

Психіатри, психологи, психотерапевти, 
лікарі, медичні сестри 

7/320 2/70 

Соціально-
психологічна 
реабілітація 

Психологи, психотерапевти, соціальні 
працівники, медичні сестри 

2 0 

Центр соціально-
психологічної 
допомоги 

Психологи, соціальні працівники, медичні 
сестри 

1 0 

Центр практичної 
психології 

Психологи, соціальні психологи, соціальні 
працівники 

1 2 

Фонд «Карітас» Психологи, психотерапевти, соціальні 
психологи, соціальні працівники,  

3 0 
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Тип медичної 
установи чи послуги 

Тип персоналу Донецька 
область 

Луганська 
область 

Недержавна 
організація «Terre 
des hommes» 

Психологи, соціальні психологи 4 2 

Психологічна 
кризова служба 
(мобільні бригади) 

Психологи, соціальні психологи 6 2 

Центр 
психосоціальної 
адаптації ветеранів 
АТО 

Психологи, соціальні психологи 1 1 

Центр 
психосоціальної 
адаптації 
переселенців 

Психологи, соціальні психологи 3 2 

 

У результаті цього дослідження побудовано карту місць, де за необхідності можуть 
надати кваліфіковану допомогу. 
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Донецька область20 

 

  

В Донецькій області існують три спеціалізовані психіатричні лікарні, розташовані в 
містах Маріуполь, Краматорськ та Слов’янськ. У Слов’янську лікарня суттєво постраждала 
внаслідок бойових дій, однак на даний час вже відбудована та працює в повній мірі. В 
області діє двадцять вісім лікарень,  з них у 12 лікарнях є  кабінет психіатра.  

Амбулаторна психіатрична допомога надається: 

 6 відділеннями денних стаціонарів (м. Торецьк , м. Дружківка, м. 
Костянтинівка, м. Краматорськ, м. Маріуполь, м. Слов'янськ); 
 Реабілітаційно-діагностичним центром м. Костянтинівка; 
 Міським психоневрологічним диспансером м. Торецьк, м. Костянтинівка; 
 3 диспансерними відділеннями в структурі психіатричних лікарень м. Краматорськ, 

м. Маріуполь, м. Слов'янськ; 
 2 диспансерними відділеннями у структурі центральних міських та районних 

лікарень (ЦРЛ м. Бахмут і ЦМЛ м. Дружківка); 
 9 психіатричними кабінетами в структурі психіатричних, центральних міських та 

центральних районних лікарень. 
 

                                                 
20 Перелік надавачів послуг у сфері психічного здоров’я по госпітальних округах наведено у таблиці 6 у 
Додатку. 
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У 2018 році психіатричну допомогу населенню Донецької області в медичних 
закладах надавали 80 лікарів-психіатрів (в т. ч. 11 дитячих ) та 2 лікаря-психотерапевта. В 
області також працює 39  лікарів-наркологів. 

На базі наркологічного диспансера в Слов’янську діє мобільна бригада.  

Комунальна лікувально-профілактична установа «Міська психіатрична лікарня № 7 м. 
Маріуполя»  на 420 ліжок (з них 50 наркологічних) є медичною установою, яка надає 
амбулаторну медичну допомогу дитячому та дорослому населенню м. Маріуполя та 
стаціонарну психіатричну і наркологічну медичну допомогу дорослому населенню міст 
Маріуполя та Вугледара, а також Мангушського, Нікольського, Мар'їнського, 
Волновахського та Велико-Новоселківського районів. 

Адреса: Донецька область, м. 
Маріуполь, Лівобережний район, 
вул. Пашковського, 4 

psih-mariupol.com.ua  

 

 

 

 
 

Комунальна лікувально-профілактична установа «Міська психіатрична лікарня м. 
Краматорська» на 180 ліжок – медична установа, яка надає амбулаторну медичну 
допомогу дитячому населенню та стаціонарну психіатричну і наркологічну медичну 
допомогу дорослому населенню. 

Адреса: Донецька обл., м. 
Краматорськ, вул. Катерини 
Білокур, 1А 

kpb-krm@ukr.net 

(0626)41-61-34 

 

 

 

Комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна клінічна психіатрична лікарня м. 
Слов’янська» є медичною установою, яка надає амбулаторну медичну допомогу дитячому 
населенню та стаціонарну психіатричну і наркологічну медичну допомогу дорослому 
населенню. На 01.01.18 р. було розгорнуто 275 ліжок, решта законсервовані на період 
проведення відновлювальних робіт. 
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Адреса: 84115, Донецька обл., м. 
Слов'янськ, вул. Нарвська, 16 

 

 

 

 

 

 

У Слов’янську діє психоневрологічний диспансер, у якому забезпечується лікування 
розладів психіки та поведінки в амбулаторних або стаціонарних умовах із застосуванням 
методів оперативного і відновлювального лікування; надаються психотерапевтична, 
психологічна допомоги особам, які цього потребують; підвищується  ефективність медичної 
допомоги хворим на основі профілактичної спрямованості. На базі диспансеру діє мобільна 
бригада. 

Адреса: Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Ярослава 
Мудрого, 13 

 

 

 

 

 

 

Наркологічні диспансери і амбулаторії надають спеціалізовану наркологічну 
допомогу і проводять наркологічні профілактичні огляди. Вони розташовані у містах Бахмут, 
Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ, Волноваха, Добропілля, 
Покровськ, Красний Лиман, Миколаївка. 

Бахмутська наркологічна 
амбулаторія  

Адреса: Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Незалежності, 73 

тел.: (0627) 6-68-51 
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Дружківський міський 
наркологічний диспансер 

Адреса: Донецька область, м. 
Дружківка, вул. Сахненка, 15 

тел.: (06267) 4-63-14 

 

 

 

 

Костянтинівський міський 
наркологічний диспансер  

Адреса: Донецька область, м. 
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
191 

тел.: (06272) 2-31-20 

 

 

Краматорський міський 
наркологічний диспансер 

Адреса: Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
7 

тел.: (06264) 1-82-88 

 

Маріупольський міський 
наркологічний диспансер 

Адреса: Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. Пашковського, 51 

тел.: (0629) 23-55-54 
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Добропільська наркологічна 
амбулаторія 

Адреса: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Першотравнева, 
75 

тел.: (06277) 2-80-21 

 

 

 

Слов'янська наркологічна 
амбулаторія 

Адреса: Донецька область, м. 
Миколаївка, вул. Миру, 13 

тел.: (06262) 4-34-24 

 

 

 

Слов'янський міський 
наркологічний диспансер  

Адреса: Донецька область, м. 
Слов'янськ, вул. 1-го травня, 4  

тел.: (06262) 3-88-67 

 

 

 

 

Волноваський наркологічний 
диспансер 

Адреса: Донецька область, м. 
Волноваха, вул. Центральна, 14  

тел.: (06244) 4-16-70 
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Покровський наркологічний 
диспансер  

Адреса: Донецька область, м. 
Покровськ, мкр-н Гірник, 1 

тел.:(06239) 2-80-13 

 

 

 

 

Красно-Лиманська 
наркологічна амбулаторія
  

Адреса: Донецька область, м.  
Лиман, вул. Свердлова, 9/1 

тел.:(06261) 2-25-62 

 

 

 

Лікарні, в яких є кабінет психіатра: 

1. Авдіївська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Авдіївка, вул. 
Комунальна, 16; 

2. КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Сибірцева, 15; 

3. Торецька центральна міська лікарня, Донецька область, м. Торецьк, вул. 
Дзержинського, 55; 

4. Маріупольська міська лікарня №1, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Радіна, 2; 
5. Маріупольська міська лікарня №2, Донецька область,  м. Маріуполь, пр. Перемоги, 

5; 
6. Маріупольська міська лікарня №3, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 80; 
7. Маріупольська міська лікарня №4, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 

Пашковського, 4; 
8. Новогродівська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Новогродівка, вул. 

10-річчя Незалежності України, 4; 
9. Волноваська центральна районна лікарня, Донецька область, м. Волноваха, пров. 

Матросова, 5; 
10. Покровська центральна районна лікарня, Донецька область, м. Покровськ, вул. 

Руднєва, 73; 
11. Мар'їнська центральна районна лікарня, Донецька область, м. Красногорівка, вул. 

Нахімова, 1; 
12. Слов'янська центральна районна лікарня, Донецька область, м. Миколаївка, вул. 

Миру, 13. 
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У перелічених нижче медичних закладах кабінет психіатра або психолога відсутній: 
 
1. Першотравнева центральна районна лікарня, Донецька область, смт. Мангуш, вул. 

Поштова, 22; 
2. Слов'янська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Слов’янськ, пров. 

Шевченко, 40; 
3. Маріупольська міська лікарня, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Академіка 

Амосова, 54; 
4. Маріупольська міська лікарня №9, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 

114/116; 
5. Дружківська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Дружківка, вул. 

Короленка, 10; 
6. Костянтинівська центральна районна лікарня, Донецька область,  м. Костянтинівка, 

пр. Ломоносова, 161; 
7. Краматорська міська лікарня, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Дніпропетровська, 14; 
8. Краматорська міська поліклініка №1, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси 

Тихого, 17. 
 
Потребує уточнення інформація стосовно наступних лікарень: 
1. Маріупольська міська лікарня №7, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 

Пашковського, 4; 
2. Вугледарська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Вугледар, вул. 

Молодіжна, 19; 
3. Селидівська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Селидове, вул. 

Московська, 43; 
4.  Нікольська центральна районна лікарня, Донецька область, смт. Нікольське, вул. 

Свободи, 1; 
5. Добропільська центральна міська лікарня, Донецька область, м. Добропілля, вул. 

Гагаріна, 3. 
 
Психосоціальну допомогу в області надають такі заклади: 

1. Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з  
функціональними обмеженнями (м. Слов’янськ);  

2. Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги (м. Дружківка);  
3. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 

Краматорської міської ради (м. Краматорськ);  
4. Обласний центр практичної психології Управління освіти та науки (м. Дружківка).  

Комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» – це заклад денного 
перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років.  

Основною метою Центру є відновлення та підтримка фізичного та психічного стану, 
адаптація та інтеграція у суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
Основними завданнями Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, 
соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг дітям та молоді з 
функціональними обмеженнями і членам їхніх сімей. Центр відповідно до покладених на 
нього завдань: забезпечує розроблення та виконання реабілітаційних програм; залучає 
батьків до співпраці в процесі реабілітації, надає їм методичні поради; організовує клуби за 
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інтересами, проводить конкурси, фестивалі, залучає до участі в них дітей та молодь, які 
закінчили курс реабілітації з метою їх всебічної адаптації та спілкування; організовує 
проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію в суспільство дітей 
та молоді, які в ньому перебувають; здійснює лікувально-оздоровчі заходи, надає 
невідкладну допомогу в разі необхідності. 

Адреса: Донецька область, м. 
Слов’янськ, вул. Вільна, 7а 

donreabcentre@mail.ua 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги» створений для надання соціально-психологічних, інформаційних та юридичних 
послуг, послуг з працевлаштування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.  

Основними напрямками діяльності Центру є: стаціонарна допомога особам (у тому 
числі з дітьми), які перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема спричинених 
стихійним лихом, учиненням стосовно них злочину, насильством в сім’ї); надання особам, 
які прийняті до Центру, тимчасового притулку та забезпечення їх харчуванням; надання 
методичної поради, проведення психодіагностики з метою психологічної реабілітації та 
адаптації; забезпечення реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві, надання 
консультацій з питань виховання дітей, сприяння гармонійному розвитку осіб, їх 
соціальному патронажу; здійснення лікувально-оздоровчих заходів, надання першої 
невідкладної допомоги в разі нещасного випадку; забезпечення захисту прав та інтересів 
особи, надання допомоги в оформленні правових документів; надання інформації про 
режим роботи закладів соціального спрямування, охорони здоров’я, освіти, центру 
зайнятості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; сприяння разом 
з іншими установами та організаціями виведенню з кризового стану осіб, які звернулися до 
Центру. 

Центр приймає осіб у віці від 18 до 35 років, які перебувають у кризовій ситуації, 
зазнали різних форм насилля: фізичного, сексуального, психологічного, стали жертвами 

торгівлі людьми тощо. 
Максимальний термін 
перебування особи у Центрі 
становить 90 діб на рік.   

Адреса: Донецька область, м. 
Дружківка, вул. 
Машинобудівельників, 64. 

http://docspd.com.ua/ 
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Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
Краматорської міської ради. Основне завдання центру – надання комплексної соціальної, 
психологічної, педагогічної, медичної, правової допомоги дітям у віці від 3 до 18 років, які 
опинилися в складних життєвих обставинах. Центр розрахований на 35 дітей.  

Адреса: Донецька обл., м. 
Краматорськ, вул. Героїв України, 
18. 

 

 

 

 

 

 

Обласний центр практичної психології Управління освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації. Метою діяльності Центру є психологічне забезпечення  навчально-
виховного процесу та організації соціально-педагогічного патронажу в дошкільних, усіх 
типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи освіти; методичне 
забезпечення та  навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби. 

Центр здійснює організаційно-управлінські, координаційні, експертні, контролюючі, 
діагностико-консультативні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології, 
соціальної педагогіки і соціальної роботи, що сприяють повноцінному  особистісному й 
інтелектуальному розвитку вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, 
створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 
забезпеченню індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу 
на основі його психолого-педагогічного вивчення; діагностиці, профілактиці і корекції 
відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів; 
охороні фізичного та психічного здоров’я дітей та учнів; реалізації гендерних підходів у 
навчально-виховному процесі; навчально-методичному забезпеченню діяльності 
психологічної служби системи освіти Донецької області. 

Центр надає методичну, інформаційну підтримку та консультативно-методичну 
допомогу фахівцям психологічної служби області, а також організовує та забезпечує 
діяльність психологічних служб області за такими основними напрямками: консультативно-
методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, 
виховання та розвитку дітей і підлітків; просвітницько-пропагандистська робота з 
підвищення психологічної культури в навчальних закладах і в сім’ях; превентивне 
виховання, метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий 
спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-
інфекції і злочинності; індивідуальна робота з дітьми та учнями (діагностика, корекція, 
реабілітація, профілактика, прогностика). 

Центр сприяє фаховому, творчому зростанню фахівців психологічної служби шляхом 
їх періодичної атестації у встановленому порядку, направлення на курси підвищення 
кваліфікації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо. Бере 
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активну участь в атестації працівників психологічної служби області та  удосконаленні форм 
і методів підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби області. 

Фахівці Центру надають постійно консультативно-методичну допомогу керівникам 
навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, 
медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-
трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, 
розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей 
дошкільного та шкільного віку. 

Адреса: Донецька область, м. 
Дружківка, вул. Паризької комуни, 56
  

https://dnmcps.com.ua/ 

 

 

 

 

У ЗМІ було широко анонсоване відкриття Центру для реабілітації жінок, що 
постраждали від насилля: http://dn.gov.ua/na-donechchyni-z-yavyvsya-tsentr-sotsialno-
psyhologichnoyi-dopomogy-dlya-zhinok-yaki-postrazhdaly-vid-nasylstva/  

Ця інформація потребує перевірки, оскільки у відкритих джерелах відсутні контакти 
центру. 

Громадський сектор психологічної допомоги в Донецькій області. 

Психологічна допомога в Донецькій області надається і громадськими 
організаціями.  

На території області діють три центри «Карітас», предметом діяльності яких є 
безкорисливе надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безоплатних послуг 
особам, які потребують соціальної та іншої допомоги й захисту. 

Адреси: Донецька обл.,  м. 
Краматорськ, проспект Миру, 5 

Тел.: (066)993-28-00  

Донецька обл., м. Маріуполь,  

пров. Банний, 4 

Тел.: (067)623-52-21; (050)480-73-
38 

Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. Італійська, 88-90 

 

Психосоціальний супровід в організації забезпечується через індивідуальні 
психологічні консультації, психосоціальну підтримку та освітні заходи. 
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У Донецькій області «Карітас» реалізує проект  CFS «Простір, дружній до дитини» з 
психосоціальної підтримки дітей вимушено переселених осіб. Крім самих дітей, 
психосоціальну підтримку мають змогу отримувати і батьки дітей. Це дає можливість дітям 
ВПО адаптуватися до нових обставин життя та долати наслідки посттравматичного стресу, 
який викликаний травмою війни, й інтегруватися  в соціум, розкривати власний творчий та 
особистісний потенціал. 

«Карітас» працює у декількох містах  – Сєверодонецьк (Луганська обл.), Лисичанськ 
(Луганська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Маріуполь (Донецька обл.).   

Діти віком від 1 року до 15 разом з аніматорами центрів «Простір, дружній до 
дитини» опановують миловаріння, виготовлення солодощів,  паперопластику, орігамі, 
скрапбукінг, аплікацію, малювання пальцями, скульптуру, конструювання,  роботу з 
природними матеріалами, айріс фолдінг, торцювання, малювання, аплікацію з пластиліну, 
силуетне вирізання,  декупаж, колаж, канзаші, карвінг, виготовлення топіаріїв та ін.  

Крім цього, функціонують батьківські групи (для батьків дітей, які відвідують центри 
«Простір, дружній до дитини» та всіх бажаючих), в яких реалізується програма «Батьківство 
в радість». Серед визначених тем: «Батьки: вчимося керувати собою», «Розуміння стресу», 
«Керування стресом», «Спілкування: вчимося без слів розуміти дітей», «Спілкування: 
слухаємо та чуємо дитину», «Спілкування: вчимося розмовляти з дитиною», «Розвиток 
дитини: основи», «Дисципліна: закладаємо основи», «Дисципліна: батьківська скринька», 
«Дисципліна: вчимося долати проблемну поведінку» та ін. 

Психологи й аніматори центрів «Просторів, дружніх до дитини» створюють 
комфортні умови для дітей та їх батьків, чим сприяють зниженню психосоціального 
напруження у соціумі та повністю виправдовують девіз: «Коли береш – наповнюєш руку, 
коли даєш – наповнюєш серце». 

Максимальна тривалість роботи з клієнтами – 4 місяці.  

Іноді, за необхідності, перенаправляють своїх клієнтів до інших міжнародних 
організацій: DRC, ICRC, Medic Corp. 

Діяльність фінансується у рамках різних проектів різними донорами. Серед 
основних: австрійський та німецький уряд. 

У Донецькій області діють також представництва ще однієї іноземної недержавної 
організації «Terre des hommes» – центри психосоціальної підтримки для дітей, батьків і 
вчителів у школах. Діяльність центрів спрямована на створення дитячих просторів в школах 
і творчих центрах, а також на забезпечення цих просторів всіма необхідними ресурсами, 
такими як спортивні матеріали, настільні ігри, книги, канцелярські товари, меблі та 
мультимедіа. У центрах відбувається підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюють із 
дітьми, навчають здійснювати психосоціальні заходи, які допомагають дітям зменшити 
почуття страху, ізоляції та депресії, а також зміцнювати впевненість і позитивний погляд на 
життя. Для молоді місцеві фахівці організовують заходи, спрямовані на командну роботу, 
ефективне спілкування, критичне мислення та інші життєві навички, які надають молоді 
перспективи зайнятості. У створених просторах також приймають місцеве населення та 
переміщені сім'ї, зустрічі та обговорення проблем покращують їхні стосунки. 

Якщо говорити про психосоціальну підтримку, «Terre des hommes» використовують підхід: 
«Ігри, рух, спорт». 
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Одним із завдань, над яким працюють представники організації, є навчання вчителів 
надавати якісну психосоціальну допомогу. 

«Еще раз хочу повторить о том, что непосредственно контакта с ребенком и 
бенефециаром мы не имеем, помимо мобильной бригады. То есть у нас основное 
направление – мы работаем больше с преподавателями. И наша задача сопровождать, 
делать коучинги с преподавателями, чтобы они качественно давали психосоциальную 
поддержку детям» (Представник «Terre des hommes», Донецька обл.) 

Адреси: 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Хабаровська, 40а 

Тел: (099)569-03-99; (096)950-14-49 
  

 

 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Танкістів, 112 

Тел: (096)281-83-24   

 

 

 

 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Паркова, 12а 

Тел: (050)977-87-04      

 

 

 

 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Волховська, 1 

Тел: (066)896-02-85   
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Центри Психологічної кризової служби   

У м. Маріуполь діє центр психосоціальної адаптації (ГО "Українська асоціація 
фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій"), на базі якого можна отримати 
безкоштовне психологічне тестування; пройти групові заняття та індивідуальні консультації 
психолога; пройти майстер-класи та тренінги; поспілкуватися; отримати соціальну 
допомогу; отримати інформацію відповідно до потреб. У центрі діють арт-терапевтична 
майстерня як для дорослих, так і для дітей; жіночий клуб; кіноклуб; клуб практики 
української та англійської мов; курси з фотосправи, підвищення кваліфікації, надання 
першої медичної допомоги; супервізійні зустрічі. 

Центр має свої мобільні бригади у м. Волноваха (Донецька обл.), м. Дружківка 
(Донецька обл.), м. Сєверодонецьк (Луганська обл.). Окрім Маріуполя, такі ж центри діють 
у м. Краматорськ (Донецька обл.) та у м. Щастя (Луганська обл.). 

Впродовж місяця до центру звертається близько 500 клієнтів. 

Співробітники центру говорять про брак психіатрів у їхніх рядах. 

«На сегодняшний день у нас всё есть для первичной диагностики, то есть до 
проведения работы. Мы еще проводим вторичную диагностику, после оцениваем 
проделанную работу. То есть, насколько помогло клиенту, есть подробная карта, 
только она немножко другого формата, опросник, в котором клиент оценивает свое 
состояние после проведенной работы. Чаще всего, понятное дело, оно снизилось. Но 
есть такое, что в процессе работы у клиента умер брат, например, еще что-то. Тогда, 
понятное дело, показатели будут другие, то есть, не очень» (Представник центру, м. 
Маріуполь, Донецька обл.) 

Станом на сьогодні організація вже співпрацює з деякими міжнародними 
організаціями, наприклад, з "Maltese International", і має намір розширювати перелік 
партнерів. 

Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Миколаївська, 7/17 

Тел: (068)484-18-18; (095)854-57-40; 
(073)476-34-41; (098)051-62-06 . 

http://www.pss.org.ua/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%BC%D0%B0
%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/ 

На базі ГО діє Центр психосоціальної адаптації, а також надається психологічна 
допомога учасникам АТО/ООС, добровольцям і членам їхніх сімей (індивідуальні 
консультації, робота у групах, виїзди в зону ООС тощо). 

У Краматорську також діє центр соціальної адаптації, де надається фаховий 
психосоціальний супровід. 

На базі центру діють:  
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 клуб щасливих жінок, який має на меті навчити жінок будувати вільні партнерські 
стосунки; любити, залишаючись господарем свого життя; правильно будувати 
стосунки з дітьми, щоб вони виросли успішними, самостійними і люблячими; 

 розвиваючі заняття для підлітків 12-14 років, мета яких – 
дати учасникам можливість пережити емоційний контакт з групою, відчути 
солідарність, групову приналежність, взаємну підтримку;  

  програма “антистрес”, що спрямована на емоційне, психічне і фізичне 
оздоровлення. Являє собою розроблену технологію для відновлення і підтримки 
психічного здоров’я людини в сучасних умовах.; 

 група підтримки – дозволяє учасникам розділити переживання з тими, хто зрозуміє, 
поділитись сумнівами і тривогами, стати спокійнішими, впевненішими, сильнішими; 

 спільні заняття для дітей і батьків «Щаслива родина» має на меті зблизити родину, 
сприяє розвитку творчого потенціалу дитини та налагодженню контактів дітей і 
батьків.   

 

Адреса: 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Василя Стуса, 35а-1  

Тел: (099)277-37-59, (068)369-30-70.   

 

 

 

 

В рамках проекту “Психосоціальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок 
конфлікту в Україні”, який за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та 
Мальтійської служби допомоги Україні реалізує Психологічна Кризова Служба, працюють 
мобільні бригади. Вони забезпечують безкоштовну психосоціальну підтримку осіб, які 
постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Діють вони у формі проведення тренінгів, 
групових заходів та індивідуальних консультацій для навчання навичкам психологічного 
відновлення, роботи з негативними емоціями, стресостійкості, профілактики емоційного 
вигорання та знаходження власних ресурсів і потенціалу для поліпшення якості життя.  

Мобільні бригади у Донецькій області діють у Дружківці та Волновасі.  

У Донецькій області в м. Бахмут та м. Дружківка діють мобільні бригади та центри 
психосоціальної підтримки від фонду «Наснага». На базі центрів працюють дитячі групи, 
дитячо-батьківський клуб, групи взаємодопомоги, індивідуальні консультації. 
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Адреси: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 52 

Тел:(093)896-81-46; (050)839-52-40  

 

 

 

 

Донецька область, м. Дружківка, вул. 
Космонавтів, 1 / 37 

Тел: (050)215-61-32  

  

 

 

 

 

 

Для підтримки ветеранів АТО/ООС у Донецькій області в м. Краматорськ працює 
центр психосоціальної адаптації ветеранів АТО «Поруч», який має на меті розгорнути 
діяльність за 3 основними напрямками: ветеран-самодопомога, ветеран-сім’я та ветеран-
громада. Ветеран-самодопомога – діяльність, спрямована на зниження наслідків 
пережитих травмуючих подій, актуалізації внутрішнього потенціалу та стимуляції пост-
травматичного зростання. Такими заходами, зокрема, є виїзні сесії Центру, проведені за 
принципом «адреналінотерапії». Ветеран-сім’я – діяльність, спрямована на покращення 
взаєморозуміння ветеранів і їхніх сімей, відновлення довіри всередині сімей. У центрі 
проводяться майстер-класи, зустрічі і вечори, організовані для проведення сімейного 
дозвілля (в тому числі з дітьми). Ветеран-громада – діяльність, спрямована на інтеграцію 
ветеранів АТО/ООС у соціум, у якому вони перебувають, підвищення лояльності суспільства 
до ветеранів, а також ветеранів-переселенців. Напрямок відповідає за залучення ветеранів 
у розбудову спільноти, в якій вони знаходяться, а також підвищує рівень лояльності 
спільноти до ветеранів. У діяльності ідеться про організацію громадських ініціатив за участі 
цільової аудиторії проекту, чия волонтерська робота буде спрямована на розв’язання 
актуальних проблем спільноти м. Краматорська і регіону загалом. Основною аудиторією є 
як ветерани АТО/ООС, так і така особливо вразлива категорія осіб, як ветерани-переселенці.  
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Адреса: Донецька область, м.  
Краматорськ, вул. Марата, 1 

Тел: (066)777-89-27   

 

 

 

 

 

Центр психосоціальної реабілітації переселенців в Бахмуті.  

Адреса: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 52 

Тел: (050)839-82-40 

 

 

 

 

В області також діють Центри психосоціальної реабілітації НаУКМА – це практичні 
Центри, які працюють задля збереження та відновлення психологічного здоров’я та 
життєстійкості місцевої громади. Центри працюють за підтримки Мальтійської служби 
допомоги Україні та розташовані у 2-х містах – Слов’янську  та Покровську. В структурі 
Центрів – мультидисциплінарні команди, які складаються з кваліфікованих 
психотерапевтів, психологів, соціальних працівників, психіатрів та юристів. 

Клієнтами Центрів є населення Донецької області, учасники АТО/ООС, волонтери, 
військові журналісти, а також соціальні працівники, психологи. 

Робота ведеться у кількох напрямках: надання психологічної та психосоціальної 
допомоги; навчання/підготовка/підвищення кваліфікації фахівців психосоціальної сфери; 
проведення досліджень; розробка методичних та інформаційних матеріалів. 

 

Адреси: 

Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Добролюбова, 6   

Тел: (067)109-58-31 
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Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Центральна, 12 

Тел: (095)852-44-53, (093)47-23-76 
(050)182-63-15 

 

 

 

 

У Краматорську діє ГО “Країна вільних людей”, діяльність якої спрямована на 
допомогу ВПО, громадянам, які знаходяться в зоні проведення ООС, а також на сприяння 
мінімізації наслідків військового конфлікту шляхом поліпшення нацiонально-культурної, 
соцiально-економічної ситуації в Україні, включаючи Донбас.  Основними завданнями 
організації є: координація та надання всесторонньої допомоги (гуманітарна, розселення, 
юридична, психологічна, соціальна, медична) внутрішньо переміщеним особам шляхом 
створення Центрів допомоги ВПО в м. Краматорськ та м. Львів; підтримка колективного 
центру на 70 місць в м. Краматорськ для жінок та дітей, що виїхали із зони проведення 
бойових дій; координація евакуації та подальшого супроводу населення із зони проведення 
ООС; допомога людям, які залишились проживати в прифронтовій зоні, на лінії 
розмежування та на буферних територіях; соціальна реабілітація дітей, що постраждали 
внаслідок військового конфлікту на Донбасі; всебічний розвиток молоді; організація та 
координація підтримки соціально незахищеного населення (особи похилого віку, особи з 
інвалідністю, діти-сироти); координація надання допомоги сім’ям учасників АТО/ООС, 
зокрема психологічна підтримка та юридичний супровід; сприяння налагодженню діалогу 
між ВПО та приймаючими громадами, громадянським суспільством та органами влади на 
місцях. 

Адреса:  

Донецька область, м. Краматорськ,  
вул. Транспортна, 20 

Тел: (093)596-78-76; (050)961-11-46; 
(050)014-75-43   

 

 

Як вже зазначалося, в області працюють мобільні бригади від: 

 Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА у м. Покровськ;  
 Психологічної кризової служби у м.  Дружківка; 
 Психосоціальної допомоги МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» та 

ФН ООН у містах та районах: Першотравневе та Першотравневий район, 
Володарський район, Волноваський район, Великоновосілківський район; м. 
Добропілля та Добропільський район, м. Селидове, м. Мирноград, м. Новогродівка, 
Мар’їнський район, м. Костянтинівка та Костянтинівський район, м. Бахмут та 
Бахмутський район, м. Торецьк, м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Слов’янськ та 
Слов’янський район, м. Cвятогірськ, м. Лиман, Олександрівський район. 
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Луганська область21 

 

В Луганській області закладів, де особа може отримати кваліфіковану допомогу, 
менше. Дві психіатричні лікарні (в Лисичанську і Сватовому), наркологічний диспансер в 
Лисичанську, Центр відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни в 
Рубіжному, Обласний центр практичної психології та соціальної роботи в Сєверодонецьку, 
а також  у чотирьох з шістнадцяти лікарень області є кабінет психолога чи психіатра. 

У 2018 році психіатричну допомогу населенню Луганської області в медичних 
закладах надавали 41 лікар-психіатр (в т.ч. 3 дитячих) та 2 лікаря-психотерапевта. В області 
також працює 15 лікарів-наркологів. 

Психіатричні лікарні 

Предметом та ціллю діяльності лікарень є здійснення всього комплексу 
профілактичних, діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів для хворих 
психіатричного та наркологічного профілів; надання спеціалізованої, висококваліфікованої 
лікувально-діагностичної та соціально-реабілітаційної допомоги особам, що страждають на 
психічні розлади, в умовах стаціонару, проведення стаціонарної, військової, трудової 
експертизи особам з психічними розладами; повне та якісне обстеження хворих; своєчасна 
госпіталізація пацієнтів та рекомендації щодо лікування; своєчасний початок активної 

                                                 
21 Перелік надавачів послуг у сфері психічного здоров’я по госпітальних округах наведено у таблиці 6 у 
Додатку. 
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терапії із застосуванням комплексної терапії, консервативного лікування, лікувально-
охоронного режиму та догляду за хворими, своєчасна діагностика та лікування ускладнень. 

Адреса Лисичанської обласної 
психіатричної лікарні: Луганська 
область,  м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 
310 

Адреса Сватівської обласної 
психіатричної лікарні: Луганська 
область,  м. Сватове, с. Соснове, кв. 
ім.Петрова, 2-17 

 

 

Луганський обласний наркологічний диспансер є провідною лікувально-
профілактичною установою області з надання високоспеціалізованої наркологічної 
допомоги. 

Луганський наркологічний диспансер надає такі послуги населенню: проводить 
широкий спектр хіміко-токсикологічних досліджень на визначення етанолу в біорідинах та 
виявляє психоактивні та наркотичні речовини; проводить всі види та методи кодування; 
виводить із запою; імплантація (підшивка) протиалкогольного препарату; експертиза стану 
алкогольного та наркотичного сп’яніння за зверненням; всі види психологічної допомоги; 
навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) 
медичних оглядів водіїв транспортних засобів. 

Адреса: Луганська область, м. 
Лисичанськ, просп. Перемоги, 54-ж 

  

тел. (095)413-13-25 

 

 

 

 

На базі Луганського обласного наркологічного диспансеру створено Центр 
відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни (ЦВЛРВВ). Лікувальна установа 
надає психологічні, лікувально-діагностичні та інші види соціальних послуг ветеранам війни 
та громадянам, які постраждали від надзвичайних ситуацій. Центр оснащено сучасним 
обладнанням, працюють кабінети для проведення функціональної діагностики, 
психодіагностичного дослідження, психокорекції та психотерапії, консультацій суміжними 
спеціалістами. Стаціонарне відділення розраховане на лікування 30 пацієнтів. Центр 
реабілітації надає послуги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю та учасникам 
АТО/ООС, родинам учасників АТО/ООС, вимушеним переселенцям та іншим. 
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Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Менделєєва, 63-А 

тел.: (066)190-03-70 

 

 

 

 

 

 

У Луганській області лише в чотирьох лікарнях є кабінет психіатра чи психолога: 

1. Комунальний заклад «Біловодська центральна районна лікарня», Луганська 
область, смт. Біловодськ, вул. Петровського, 32; 

2. Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання, Луганська область,  
смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 20-З; 

3. КЗ «Щастинська міська лікарня Новоайдарського району Луганської області»,  
Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Донецька, 97; 

4. Троїцьке територіальне медичне об’єднання, Луганська область, смт. Троїцьке, вул. 
Виноградна, 11. 

У перелічених нижче медичних закладах кабінет психіатра або психолога відсутній: 

1. Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ, Лисичанська комунальна 
лікувально-профілактична установа «Центральна міська лікарня ім. Титова», Луганська 
область,  м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 134; 
2. Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Федоренко, 18-Б; 
3. Луганський обласний будинок дитини № 2, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Лисичанська, 1-Б. 
 
Потребує уточнення інформація стосовно наступних лікарень: 

1. Білокуракинська центральна районна лікарня, Луганська область, смт. Білокуракине, 
вул. Центральна, 72; 
2. КУ «Попаснянська центральна районна лікарня», Луганська область, м. Попасна, вул. 
Соборна, 5; 
3. Комунальна установа «Кремінське районне територіальне медичне об`єднання», 
Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1-А; 
4. Марківське районне територіальне медичне об’єднання, Луганська область, смт. 
Марківка, вул. Центральна, 6; 
5. Міловське районне територіальне медичне об’єднання, Луганська область, смт. 
Мілове, вул. Миру, 44; 
6. Новопсковське районне територіальне медичне об’єднання, Луганська область,  
смт. Новопсков, вул. Українська, 101-А; 
7. Сватівське районне територіальне медичне об’єднання, Луганська область,  м. 
Сватове, пров. Промисловий, 11; 
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8. Комунальна установа «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання», 
Луганська область,  м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67; 
9. Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання, Луганська 
область, смт. Станиця Луганська, вул. 5-та лінія, 39. 
 

Психосоціальну допомогу можна отримати у Сєвєродонецькій ЗОШ №17. 
 Діяльність в цій школі спрямована на надання психосоціальної підтримки дітям та 
батькам, а також на покращення доступу до позашкільних занять.  

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Курчатова, 34 

Тел: (066)851-14-69   

 

 

 

  

Також психосоціальну допомогу забезпечує Обласний центр практичної психології 
та соціальної роботи. 

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Гагаріна, 111  

Тел: (095)529-65-39 

 

 

 

 

Громадський сектор психологічної допомоги в Луганській області 

До стаціонарних центрів, діяльність яких спрямована на психологічну допомогу, 
консультації та психосоціальну адаптацію, належить Центр психологічної адаптації 
Психологічної кризової служби та ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 
психотравмуючих подій».  У цих центрах психологічна допомога надається учасникам 
АТО/ООС, добровольцям та їхнім сім’ям. 

Адреса: Луганська область, 
Старобільськ, вул. Володарского, 6  

Тел: (073)476-34-30   
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Адреса: Луганська область, м. Щастя, вул. 
Центральна, 11, кв.6 

Тел: (066)235-40-33 

 

 

 

 

У Сєверодонецьку працює Центр соціальної адаптації, в якому можна отримати і 
індивідуальну консультацію психолога, і групову психосоціальну допомогу, направлену на 
виявлення, вивчення та матеріалізацію негативного впливу руйнівних факторів на всі сфери 
життя людини, її психічне здоров'я та міжособистісні стосунки. Для дітей в центрі 
передбачені групові заняття з дитячим психологом, де за допомогою різних арт-
терапевтичних методів створюється простір, який забезпечує дитині відчуття впевненості та 
безпеки. 

Адреса: 

Луганська область, м. Сєверодонецьк, 
вул. Федоренка, 20-А (2-й під‘їзд, 2-й 
поверх) 

Тел: (095)892-38-93 

 

 

 

Як і в Донецькій області, в Луганській області діють центри психосоціальної 
підтримки для дітей і батьків «Terre des hommes» в с. Лиман, смт. Біловодськ, с. Марківка, 
с. Нижньотепле, с. Олексіївка, смт. Петрівка. Також є представництво «Карітас». 

Адреса: Луганська область, м. 
Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 5-
Б 

Тел: (050)344-31-10, (095)552-00-32 
  

 

 

 

Їхня діяльність спрямована на надання психосоціальної підтримки дітям та батькам, 
а також покращення доступу до позашкільних занять.  

Психологічну допомогу вимушено переміщені особи та люди в скрутних життєвих 
обставинах можуть отримати в представництві Міжнародної громадської організації 
«Людина в біді» та у Фонді «Допомагаємо» у місті Лисичанськ. 
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Адреса: Луганська область, м. 
Лисичанськ, вул. Червона, 3 

Тел: (067)560-21-99 

 

 

 

 

 

Мобільні бригади психологічної допомоги 

Мобільні бригади м. Сєверодонецьк працюють у рамках проекту “Психосоціальна 
підтримка осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні” за підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини, Malteser International та Мальтійської служби допомоги 
Україні, який реалізує Психологічна Кризова Служба. Здійснює свою діяльність на території 
Луганської області, переважно у м. Попасна, смт. Станиця Луганська, смт. Новоайдар та 
селищах означених районів. 

Безкоштовна психосоціальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в 
Україні, надається у формі проведення тренінгів, групових заходів та індивідуальних 
консультацій для навчання навичкам психологічного відновлення, формування корисних 
навичок в роботі з негативними емоціями, навчання навичкам стресостійкості, 
профілактики емоційного вигорання та знаходження власних ресурсів і потенціалу для 
поліпшення якості життя.  

Мобільна бригада психосоціальної допомоги МБФ «Українська фундація 
громадського здоров'я» та ФН ООН працює у смт. Станиця Луганська, смт. Новоайдар, м. 
Сєверодонецьк. 
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ДОДАТКИ 

Таблиця 1.1. Наявність травматичного досвіду серед населення Донецької та Луганської областей, n=1030, % 

    Будь ласка, 
вкажіть, чи 
траплялося 
це з Вами. 

Чи Ви вважали, 
що Ваше життя в 
небезпеці, або 
що ВИ можете 
бути серйозно 
травмовані 
фізично?22 

Чи були Ви 
серйозно 
травмовані 
фізично? 23 

1. Ви коли-небудь перебували безпосередньо у зоні 
бойових дій, або виконували роботу, на якій Ви 
бачили загиблих чи поранених на війні? 

Так 27,0% 87,4% 7,7% 

Ні 73,0% 12,6% 92,3% 

2. Ви коли-небудь переживали серйозну 
автокатастрофу, аварію на роботі чи деінде? 

Так 9,4% 66,4% 39,0% 
Ні 90,6% 33,6% 61,0% 

3. Ви коли-небудь переживали великі природні чи 
техногенні катастрофи (пожежа, ураган, повінь, 
землетрус, витік хімічних речовин тощо)? 

Так 5,2% 62,3% 17,8% 

Ні 94,8% 37,7% 82,2% 

4. Ви коли-небудь хворіли на небезпечну для життя 
хворобу, таку як рак, серцевий напад, лейкемія, СНІД, 
розсіяний склероз та інші? 

Так 10,4% 83,1%  

Ні 89,6% 16,9%  

5. До 18 років ви коли-небудь були фізично покарані 
чи побиті кимось із батьків, опікуном або вчителем 
так, що Ви дуже перелякались; або думали, що будете 
травмовані; або отримали синяки, порізи, або інші 
травми? 

Так 8,7% 19,2% 13,4% 

Ні 91,3% 80,8% 86,6% 

6. Не включаючи будь-які покарання чи побиття, про 
які ви вже повідомляли у попередньому питанні, чи на 
Вас коли-небудь нападав, бив чи грабував хтось, 
включно зі друзями, членами сім'ї чи незнайомими 
людьми? 

Так 4,0% 59,6% 21,7% 

Ні 96,0% 40,4% 78,3% 

7. Чи хтось колись змушував Вас до небажаного 
сексуального контакту? 

Так 0,7% 51,7% 33,9% 
Ні 99,3% 48,3% 66,1% 

8. Ви коли-небудь опинялися в іншій ситуації, в якій Ви 
були серйозно травмовані, або боялися, що можете 
бути серйозно травмовані чи вбиті? 

Так 7,5%  17,4% 

Ні 92,5%  82,6% 

9. Чи гинув близький родич чи друг насильницькою 
смертю, наприклад, під час нападу, пограбування, 
автомобільної аварії? 

Так 5,9%  3,2% 

Ні 94,1%  96,8% 

10. Ви коли-небудь були свідком ситуації, в якій хтось 
був серйозно поранений чи вбитий, чи ситуації, в якій 
Ви боялись, що когось буде серйозно поранено чи 
вбито (крім тих, про які Ви повідомили раніше)? 

Так 7,4%   

Ні 92,6%   

                                                 
22 Відсоток від числа тих, хто відповів, що подія траплялася. 
23 Відсоток від числа тих, хто відповів, що подія траплялася. 
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Таблиця 1.2.1. Розподіл травматичного досвіду за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, незважена частота) 
 

Стать Вік24 Область25 Населений пункт 
Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 100+ Місто інше Село 

Так 38,9% 38,9% 28,9% 40,7% 38,2% 42,3% 37,0% 42,5% 47,1% 34,9% 27,6% 

Ні 61,1% 61,1% 71,1% 59,3% 61,8% 57,7% 63,0% 57,5% 52,9% 65,1% 72,4% 
n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 

 
Таблиця 1.2.2. Розподіл травматичного досвіду за рівнем освіти (зважений %, незважена частота) 

Освіта  

Неповна середня 
Повна середня, загальна або 

професійно-технічна 
 

Середня спеціальна Вища (повна, неповна) 

Так 42,5% 40,0% 35,0% 43,9% 
Ні 57,5% 60,0% 65,0% 56,1% 
n 70 373 387 200 

 
Таблиця 1.2.3. Розподіл травматичного досвіду за типом зайнятості серед населення (зважений %, незважена частота). 

Зайнятість  

Працюючий 
Непрацюючий (безробітний, веде домашнє 

господарство, студент, у відпустці по 
догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком чи інвалідністю 

Так 36,3% 38,5% 42,2% 
Ні 63,7% 61,5% 57,8% 
n 445 154 430 

 
  

                                                 
24 Зеленим кольором тут і далі позначено категорії, за якими є статистично значуща відмінність на рівні α=0,01. 
25 Червоним кольором тут і далі позначено категорії, за якими немає статистично значущої відмінності на рівні α=0,05. 
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Таблиця 1.2.4. Розподіл травматичного досвіду за сімейним станом (зважений %, незважена частота) 

Сімейний стан  

Неодружений/ незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом Розлучений(-а) / живемо окремо  Вдова / вдівець 

Так 32,6% 36,2% 47,6% 46,8% 
Ні 67,4% 63,8% 52,4% 53,2% 
n 74 684 74 193 

 
Таблиця 1.2.5. Розподіл травматичного досвіду за станом здоров’я серед трьох вікових категорій (зважений %, незважена частота) 

Стан здоров’я  
18-59 60+ 

Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже погане Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже 
погане 

Так 31,9% 49,5% 81,1% 19,2% 42,1% 57,4% 
Ні 68,1% 50,5% 18,9% 80,8% 57,9% 42,6% 
n 509 164 13 41 231 69 

 
Таблиця 1.2.6. Розподіл травматичного досвіду за економічним становищем домогосподарства (зважений %, незважена частота) 

Економічне становище  

Змушені економити навіть на 
харчуванні 

Вистачає тільки на харчування, 
на інші потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, нагальні 

потреби 

Вистачає на харчування, одяг, 
взуття, інші покупки. Є 

заощадження 

Так 54,1% 39,8% 30,1% 64,1% 
Ні 45,9% 60,2% 69,9% 35,9% 
n 169 505 328 13 
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Таблиця 1.3. Наявність проблем психологічного здоров’я протягом останніх двох тижнів, n=1030, 
зважений % за рядком 
  Ніколи Іноді Часто Майже 

завжди 

Відчуття суму 52.3% 40.1% 7.3% 0.3% 

Відчуття втоми, нестача енергії чи її зниження 55.0% 39.1% 5.5% 0.4% 

Відчуття напруги 69.2% 28.0% 2.5% 0.3% 

Втрата інтересу до повсякденних справ  71.0% 26.2% 2.6% 0.3% 

Погіршення настрою, коли щось нагадує про стресову подію 74.2% 22.1% 3.3% 0.3% 

Плаксивість  79.8% 16.7% 3.3% 0.2% 

Відчуття самотності та ізольованості 80.2% 17.3% 2.2% 0.3% 

Відчуття, що Вас ніхто не розуміє 85.5% 13.5% 0.9% 0.2% 

Нервозність чи потовиділення  86.3% 11.7% 1.8% 0.2% 
Уникання в цілому безпечних дій чи ситуацій, котрі нагадують 
про минулу стресову подію 89.6% 9.6% 0.6% 0.2% 

Приступ страху чи паніки 90.9% 8.2% 0.8% 0.1% 

Відчуття, наче Ви у пастці чи спіймані 91.9% 7.1% 0.8% 0.2% 

Тремтіння 92.6% 6.6% 0.9% 0.0% 

Відчуття втрати сенсу життя  93.2% 6.1% 0.7% 0.0% 
Повторювані або нав'язливі спогади про травму (болючу, 
стресову чи страшну подію), зокрема, думки і образи 93.5% 5.7% 0.7% 0.2% 

Рухи чи мовлення настільки повільні чи швидкі, що це 
помічають інші люди 96.4% 3.2% 0.3% 0.1% 

Думки про бажання вбити себе; схильність до самогубства 99.2% 0.8% 0.0% 0.0% 
Інша проблема, пов’язана з емоційним станом  99.7% 0.3% 0.0% 0.0% 

 
 
 
 

Таблиця 1.4. Наявність проблем серед опитаних, n=1030, зважений % 

Жодних проблем 37,9% 
Є хоча б одна проблема 62,1% 
Загалом 100,0% 
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Таблиця 1.5. Рівень занепокоєності зазначеними проблемами, n=662, зважений % 

Зовсім не хвилюють 31,6% 

Не хвилюють 39,2% 

Ані хвилюють, ані не хвилюють 14,0% 

Хвилюють 7,4% 

Дуже хвилюють 1,6% 

Важко сказати 5,0% 

Відмова відповідати 1,1% 

Загалом 100,0% 
 
 

Таблиця 1.6. Рівень занепокоєності з приводу стосунків чи громадського життя, спричиненої згаданими 
проблемами, n=662, зважений % 

Ніскільки 67,6% 

Трохи 20,3% 

Помірно 6,1% 

Досить сильно 1,6% 

Надзвичайно сильно 0,4% 

Важко сказати / Відмова 4,0% 

Загалом 100,0% 
 
 
 

Таблиця 1.7. Рівень впливу  згаданих проблем на роботу чи здатність працювати, n=662, зважений % 

Ніскільки 66,9% 

Трохи 21,2% 

Помірно 6,4% 

Досить сильно 1,9% 

Надзвичайно сильно 0,5% 

Важко сказати / Відмова 3,2% 

Загалом 100,0% 

 
 
 

Таблиця 1.8. Рівень впливу  згаданих проблем на іншу частину життя n=662, зважений % 

Ніскільки 75,2% 

Трохи 11,9% 

Помірно 4,3% 

Досить сильно 1,1% 

Надзвичайно сильно 0,2% 

Важко сказати / Відмова 7,2% 

Загалом 100,0% 
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Таблиця 1.9. Міри центральної тенденції за індексами депресії, ПТСР та тривоги 

  Індекс депресії Індекс ПТСР Індекс тривоги 

n 1030 1030 1030 
Середнє 2,0 2,8 0,7 
Медіана 1,0 1,0 0 
Мода 0 0 0 
Ст. відхилення 2,5 3,64084 1,27422 
Дисперсія 6,0 13,256 1,624 
Мінімум 0 0 0 
Максимум 21,0 27,0 10,0 
 

Таблиця 1.10. Частота вживання алкоголю протягом останнього року, n=1030, зважений % 

Кожен день 0,6% 

4 чи більше разів на тиждень 0,9% 

2-3 рази на тиждень 0,9% 

2-4 рази на місяць 8,4% 

Раз на місяць 9,5% 

Рідше, ніж раз на місяць 32,5% 

Ніколи 46,2% 

Важко сказати 1.0% 

Загалом 100,0% 

 
Таблиця 1.11. Типова кількість випитих порцій26 у день вживання, n=611, зважений % 

Менше 1 9,3% 

1 чи 2 52,7% 

3 чи 4 29,7% 

5 чи 6 2,8% 

10 чи більше 2,3% 

Важко сказати 3,2% 

Загалом 100,0% 

 
  

                                                 
26 Коли ми говоримо про одну порцію алкоголю, ми маємо на увазі 25 мл міцного напою (такого як 
горілка, коньяк, віскі), 100 мл вина чи 330 мл пива. 

Таблиця 1.12. Частота невиконаних обов’язків через алкоголь протягом останнього року, n=611,  
зважений % 

Ніколи 93,6% 

Рідше, ніж раз на місяць 1,6% 

Раз на місяць 0,2% 

Щодня 1,3% 

Важко сказати 3,2% 

Загалом 100,0% 
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Таблиця 1.14. Суб’єктивна оцінка проблемності власного споживання алкоголю, n=116 (незважена 
частота, зважений %) 

Не вважають проблемою 109 92,8% 

Вважають проблемою 7 7,2% 

Загалом 116 100,0% 

 

Таблиця 1.13. Сукупний показник споживання алкоголю, n=1030 (незважена частота, зважений %) 

У межах норми 914 87,3% 

Надмірно 116 12,7% 

Загалом 1030 100,0% 
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Таблиця 1.15.1. Розподіл депресії за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, незважена частота). 

Депресія 
Стать Вік Область Населений пункт 

Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 100+ Місто інше Село 
Немає 98,3% 91,6% 98,6% 98,3% 96,0% 88,2% 94,6% 94,6% 95,0% 94,6% 92,9% 

Є 1,7% 8,4% 1,4% 1,7% 4,0% 11,8% 5,4% 5,4% 5,0% 5,4% 7,1% 
n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 

 
Таблиця 1.15.2. Розподіл депресії за рівнем освіти (зважений %, незважена частота). 

Освіта 

Депресія Неповна середня 
Повна середня, загальна або 

професійно-технічна 
 

Середня спеціальна Вища (повна, неповна) 

Немає 86,8% 93,9% 95,1% 96,6% 
Є 13,2% 6,1% 4,9% 3,4% 
n 70 373 387 200 

 

 
Таблиця 1.15.3. Розподіл депресії за типом зайнятості серед населення (зважений %, незважена частота). 

Зайнятість 

Депресія Працюючий 
Непрацюючий (безробітний, веде домашнє 

господарство, студент, у відпустці по 
догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком чи інвалідністю 

Немає 98,4% 95,4% 89,8% 
Є 1,6% 4,6% 10,2% 
n 445 155 430 
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Таблиця 1.15.4. Розподіл депресії за сімейним станом (зважений %, незважена частота). 
Сімейний стан 

Депресія Неодружений/ незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом Розлучений(-а) / живемо окремо  Вдова / вдівець 

Немає 95,6% 97,5% 90,4% 85,1% 
Є 4,4% 2,5% 9,6% 14,9% 
n 74 684 74 193 

 
Таблиця 1.15.5. Розподіл депресії за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %, незважена частота). 

Стан здоров’я 

Депресія 

18-59 60+ 

Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже погане Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже 
погане 

Немає 99,0% 94,2% 86,6% 97,4% 91,3% 71,2% 
Є 1,0% 5,8% 13,4% 2,6% 8,7% 28,8% 
n 509 164 13 41 231 69 

 
Таблиця 1.15.6. Розподіл депресії за економічним становищем домогосподарства (зважений %, незважена частота). 

 
 

Економічне становище 

Депресія Змушені економити навіть на 
харчуванні 

Вистачає тільки на харчування, 
на інші потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, нагальні 

потреби 

Вистачає на харчування, одяг, 
взуття, інші покупки. Є 

заощадження 

Немає 81,6% 95,9% 98,8% 100,0% 
Є 18,4% 4,1% 1,2% 0,0% 
n 169 505 328 13 
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Таблиця 1.16.1. Розподіл ПТСР за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, незважена частота). 

ПТСР 
Стать Вік Область Населений пункт 

Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 100+ Місто інше Село 
Немає 96,7% 87,8% 98,6% 97,5% 92,1% 83,0% 93,5% 88,6% 90,3% 93,0% 91,7% 

Є 3,3% 12,2% 1,4% 2,5% 7,9% 17,0% 6,5% 11,4% 9,7% 7,0% 8,3% 
n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 

 
Таблиця 1.16.2. Розподіл ПТСР за рівнем освіти (зважений %, незважена частота). 

Освіта 

ПТСР Неповна середня 
Повна середня, загальна або 

професійно-технічна 
 

Середня спеціальна Вища (повна, неповна) 

Немає 86,9% 87,7% 93,7% 95,3% 
Є 13,1% 12,3% 6,3% 4,7% 
n 70 373 387 200 

 

 
Таблиця 1.16.3. Розподіл ПТСР за типом зайнятості серед населення (зважений %, незважена частота). 

Зайнятість 

ПТСР Працюючий 
Непрацюючий (безробітний, веде домашнє 

господарство, студент, у відпустці по 
догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком чи інвалідністю 

Немає 96,6% 95,4% 84,8% 
Є 3,4% 4,6% 15,2% 
n 445 155 430 
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Таблиця 1.16.4. Розподіл ПТСР за сімейним станом (зважений %, незважена частота). 
Сімейний стан 

ПТСР Неодружений/ незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом Розлучений(-а) / живемо окремо  Вдова / вдівець 

Немає 96,4% 95,3% 87,8% 78,4% 
Є 3,6% 4,7% 12,2% 21,6% 
n 74 684 74 193 

 

Таблиця 1.16.5. Розподіл ПТСР за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %, незважена частота). 
Стан здоров’я 

ПТСР 

18-59 60+ 

Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже погане Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже 
погане 

Немає 98,4% 90,6% 67,7% 95,7% 86,0% 65,1% 
Є 1,6% 9,4% 32,3% 4,3% 14,0% 34,9% 
n 509 164 13 41 231 69 

 
Таблиця 1.16.6. Розподіл ПТСР за економічним становищем домогосподарства (зважений %, незважена частота). 

 
 

Економічне становище 

ПТСР Змушені економити навіть на 
харчуванні 

Вистачає тільки на харчування, 
на інші потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, нагальні 

потреби 

Вистачає на харчування, одяг, 
взуття, інші покупки. Є 

заощадження 

Немає 79,3% 91,6% 97,4% 100,0% 
Є 20,7% 8,4% 2,6% 0,0% 
n 169 505 328 13 
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Таблиця 1.17.1. Розподіл тривоги за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, незважена частота). 

Тривога 
Стать Вік Область Населений пункт 

Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 100+ Місто інше Село 
Немає 99,0% 98,2% 98,6% 100,0% 98,2% 97,3% 98,6% 98,3% 99,1% 98,4% 97,0% 

Є 1,0% 1,8% 1,4% 0,0% 1,8% 2,7% 1,4% 1,7% 0,9% 1,6% 3,0% 

n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 

 
Таблиця 1.17.2. Розподіл тривоги за рівнем освіти (зважений %, незважена частота). 

Освіта 

Тривога Неповна середня 
Повна середня, загальна або 

професійно-технічна 
 

Середня спеціальна Вища (повна, неповна) 

Немає 98,7% 98,1% 98,8% 98,6% 
Є 1,3% 1,9% 1,2% 1,4% 
n 70 373 387 200 

 

 
Таблиця 1.17.3. Розподіл тривоги за типом зайнятості серед населення (зважений %, незважена частота). 

Зайнятість 

Тривога Працюючий 
Непрацюючий (безробітний, веде домашнє 

господарство, студент, у відпустці по 
догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком чи інвалідністю 

Немає 99,6% 97,4% 97,7% 
Є 0,4% 2,6% 2,3% 
n 445 155 430 
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Таблиця 1.17.4. Розподіл тривоги за сімейним станом (зважений %, незважена частота). 

Сімейний стан 

Тривога Неодружений/ незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом Розлучений(-а) / живемо окремо  Вдова / вдівець 

Немає 97,6% 99,3% 97,3% 96,8% 
Є 2,4% 0,7% 2,7% 3,2% 
n 74 684 74 193 

 

Таблиця 1.17.5. Розподіл тривоги за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %, незважена частота). 
Стан здоров’я 

Тривога 

18-59 60+ 

Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже погане Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже 
погане 

Немає 99,8% 97,9% 88,1% 100,0% 98,3% 92,2% 
Є 0,2% 2,1% 11,9% 0,0% 1,7% 7,8% 
n 509 164 13 41 231 69 

 
Таблиця 1.17.6. Розподіл тривоги за економічним становищем домогосподарства (зважений %, незважена частота). 

 

Економічне становище 

Тривога Змушені економити навіть на 
харчуванні 

Вистачає тільки на харчування, 
на інші потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, нагальні 

потреби 

Вистачає на харчування, одяг, 
взуття, інші покупки. Є 

заощадження 

Немає 94,6% 99,2% 99,5% 100,0% 
Є 5,4% 0,8% 0,5% 0,0% 
n 169 505 328 13 



91 
 

Таблиця 1.18.1. Розподіл надмірного споживання алкоголю за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, незважена частота). 

Алкоголь 
Стать Вік Область Населений пункт 

Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 100+ Місто інше Село 
Норма 74,2% 97,8% 84,8% 85,5% 86,0% 91,1% 88,6% 84,8% 89,4% 85,9% 85,8% 

Надмірно 25,8% 2,2% 15,2% 14,5% 14,0% 8,9% 11,4% 15,2% 10,6% 14,1% 14,2% 

n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 

 
Таблиця 1.18.2. Розподіл надмірного споживання алкоголю за рівнем освіти (зважений %, незважена частота). 

Освіта 

Алкоголь Неповна середня 
Повна середня, загальна або 

професійно-технічна 
 

Середня спеціальна Вища (повна, неповна) 

Норма 78,6% 85,5% 89,0% 88,8% 
Надмірно 21,4% 14,5% 11,0% 11,2% 

n 70 373 387 200 
 

 
Таблиця 1.18.3. Розподіл надмірного споживання алкоголю за типом зайнятості серед населення (зважений %, незважена частота). 

Зайнятість 

Алкоголь Працюючий 
Непрацюючий (безробітний, веде домашнє 

господарство, студент, у відпустці по 
догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком чи інвалідністю 

Норма 83,5% 92,6% 90,0% 
Надмірно 16,5% 7,4% 10,0% 

n 445 155 430 
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Таблиця 1.18.4. Розподіл надмірного споживання алкоголю за сімейним станом (зважений %, незважена частота). 
Сімейний стан 

Алкоголь Неодружений/ незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом Розлучений(-а) / живемо окремо  Вдова / вдівець 

Норма 74,4% 87,7% 75,9% 98,3% 
Надмірно 25,6% 12,3% 24,1% 1,7% 

n 74 684 74 193 

 

Таблиця 1.18.5. Розподіл надмірного споживання алкоголю за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %, незважена частота). 
Стан здоров’я 

Алкоголь 

18-59 60+ 

Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже погане Дуже хороше / хороше Середнє Погане / дуже 
погане 

Норма 85,0% 86,7% 88,1% 78,2% 91,3% 98,3% 
Надмірно 15,0% 13,3% 11,9% 21,8% 8,7% 1,7% 

n 509 164 13 41 231 69 

 
Таблиця 1.18.6. Розподіл надмірного споживання алкоголю за економічним становищем домогосподарства (зважений %, незважена частота). 

Економічне становище 

Алкоголь Змушені економити навіть на 
харчуванні 

Вистачає тільки на харчування, 
на інші потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, нагальні 

потреби 

Вистачає на харчування, одяг, 
взуття, інші покупки. Є 

заощадження 

Норма 91,7% 85,7% 87,1% 80,5% 
Надмірно 8,3% 14,3% 12,9% 19,5% 

n 169 505 328 13 
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Таблиця 1.19. Співвідношення травматичного досвіду та депресії, ПТСР, тривоги, надмірного 
споживання алкоголю (зважений %, незважена частота). 

  Наявність 
травматичного 

досвіду 
Так Ні 

Депресія 
Немає депресії 92,0% 96,3% 

Є депресія 8,0% 3,7% 

ПТСР 
Немає ПТСР 87,5% 94,5% 

Є ПТСР 12,5% 5,5% 

Тривога 
Немає тривоги 96,9% 99,5% 

Є тривога 3,1% 0,5% 

Надмірне споживання алкоголю 
У межах норми 87,6% 87,1% 

Надмірно 12,4% 12,9% 

Загалом (незважена частота) 387 643 

 
Таблиця 1.20. Наявність серед оточення проблем, що стосуються емоційного стану та психічного 
благополуччя, протягом останнього місяця, n=1030, зважений %. 

Так 7,9% 
Ні 83,5% 
Важко сказати 7,3% 
Відмова 1,4% 

 
Таблиця 1.21. Частка повнолітніх серед людей з оточення, які мають проблеми, n=109, зважений %. 

Повнолітня 97,4% 
Неповнолітня 2,6% 
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Таблиця 1.22. Перелік проблем, що наявні у знайомих, n=109 (зважений %, відкрите 
запитання) 

 

Депресія 24,9% 
Пригніченість 16,5% 
Нервозність, дратівливість 12,2% 
Безнадійність 10,0% 
Проблеми з алкоголем 7,8% 
Апатія 7,3% 
Невпевненість 7,3% 
Стрес 6,7% 
Страх 6,2% 
Надмірна емоційність 5,7% 
Невдоволеність 3,7% 
Тривога 3,7% 
Втрата пам'яті 3,5% 
Порушення сну 3,3% 
Паніка 2,6% 
Реакція на воєнні дії 2,4% 
Відчай 2,2% 
Втрата сенсу життя 2,1% 
Самотність, замкненість 2,0% 
Уповільнений розвиток 1,7% 
Шизофренія 1,7% 
Ігроманія 0,9% 
Інше 5,1% 
Важко сказати / Відмова 4,9% 

 
 

Таблиця 1.23. Індикатори психологічного благополуччя, n=1030 (зважений %). 
 

Я є щасливою 
людиною 

Я здатен(-на) 
приносити 
користь 
людям 

Я здатен(-на) 
поратися зі 
стресом 

Я здатен(-на) 
плідно 
працювати 

Ва
ж

ко
 

ск
аз

ат
и 

Ві
дм

ов
а 

Повністю погоджуюся 36,1% 56,5% 59,9% 62,3% 36,1% 56,5% 

Скоріше погоджуюся 26,1% 27,7% 24,1% 20,5% 26,1% 27,7% 
Наскільки погоджуюсь, 
настільки й ні 

19,8% 6,9% 9,6% 9,4% 19,8% 6,9% 

Скоріше не 
погоджуюся 

11,6% 1,8% 2,8% 4,0% 11,6% 1,8% 

Повністю не 
погоджуюся 

4,6% 0,9% 1,0% 3,0% 4,6% 0,9% 

Важко сказати 1,5% 3,4% 2,0% 0,7% 1,5% 3,4% 
Відмова 0,4% 2,7% 0,6% 0,1% 0,4% 2,7% 
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Таблиця 2.1. Частка звернень по допомогу з приводу проблем в емоційній чи психічній сфері до осіб 
чи організацій за останні 5 років27, n=1030 (зважений %, незважена кількість, можливо було обрати 
декілька відповідей) 
  Незважена 

кількість 
Зважений відсоток 

Нікуди 870 83,9% 
Аптека 94 9,4% 
Сімейний чи дільничний лікар, терапевт 33 3,4% 
Церква 18 1,7% 
Невролог в поліклініці або «звичайній» лікарні 15 1,4% 
Група взаємодопомоги 12 0,9% 
Психолог в поліклініці або «звичайній» лікарні 4 0,5% 
Інше 4 0,4% 
Приватний спеціаліст по психічному здоров’ю / приватний 
психолог 

3 0,4% 

Психотерапевт в поліклініці або «звичайній» лікарні 2 0,2% 
Альтернативна / народна медицина 2 0,1% 
Фельдшерсько-акушерський пункт (фельдшер, медсестра) 2 0,1% 
Психіатрична лікарня / психіатричний диспансер 1 0,1% 
Наркологічна клініка 1 0,1% 
Психологи, які приїжджають у громади 1 0,1% 
Соціальний працівник 1 0,1% 
Екстрена медична допомога (швидка) 0 0,0% 
НГО / волонтер, що займається психіатричною допомогою 0 0,0% 
Спеціалізований психологічний центр 0 0,0% 
Кодування / гіпноз (залежність) 0 0,0% 
Важко сказати 14 1,5% 
Відмова відповідати 1 0,1% 

 
Таблиця 2.2. Частка звернень по допомогу з приводу проблем в емоційній чи психічній сфері за останні 
5 років серед тих, хто мав принаймні одну проблему протягом 2 тижнів, котра турбувала чи впливала на 
життя (зважений %, незважена кількість) 
  Наявність ознак хоча б однієї 

проблеми, і це турбує або 
впливає на життя 

Загалом 
Жодної 

проблеми, що 
турбує 

Є проблема, 
що турбує 

Зверталися протягом 5 років по 
допомогу з приводу проблем в 
емоційній чи психічній сфері 

% по стовпцю  10,6% 25,9% 14,6% 

Кількість 70 75 145 

Не зверталися протягом 5 років по 
допомогу з приводу проблем в 
емоційній чи психічній сфері 

% по стовпцю  89,4% 74,1% 85,4% 

Кількість 664 221 885 

 
  

                                                 
27 Відповідь на питання: «А чи звертались Ви особисто по допомогу до когось із наступних людей чи організацій 
у зв’язку з проблемами в емоційній чи психічній сфері за останні 5 років?» 
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Таблиця 2.3. Частка звернення із проблемами по допомогу до спеціалістів протягом останніх кількох 
років серед тих, хто мав принаймні одну проблему протягом 2 тижнів, n=662 (зважений %, незважена 
кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Зверталися 20 3,0% 

Не зверталися 640 96,9% 

Важко сказати 2 0,2% 

Загалом 662 100,0% 
 

Таблиця 2.4. Частка тих, хто отримав допомогу, серед тих, хто по неї звертався, n=20 (зважений %, 
незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Отримали допомогу 19 94,5% 

Не отримали допомогу 1 5,5% 

Загалом 20 100,0% 
 

Таблиця 2.5. Звернення до спеціалістів серед тих, хто має ознаки депресії, ПТСР чи тривоги, n=108 
(зважений %, незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Зверталися 8 6,5% 

Не зверталися 100 93,5% 

Загалом 108 100,0% 
 
 

Таблиця  2.6. Причини не звернення до спеціалістів серед тих, хто мав принаймні одну проблему 
протягом 2 тижнів, n=640 (зважений %, незважена кількість, можливо було обрати декілька відповідей) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Усе не настільки серйозно 497 81,7% 

Занадто дорого 94 10,8% 

Недовіра до спеціалістів 55 7,3% 

Незнання, до кого звернутись 32 4,0% 

Брак часу 16 1,8% 

Відчуття незручності, ніяковості 13 1,4% 

Інше 31 3,4% 

Важко сказати 17 3,1% 

Відмова 15 1,6% 
 

Таблиця 2.7. Намір звертатися до спеціалістів у майбутньому серед тих, хто мав принаймні одну 
проблему протягом 2 тижнів, n=662 (зважений %, незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Планують звертатися 27 4,1% 

Не планують звертатися 449 69,5% 

Важко сказати 177 25,5% 

Відмова 9 0,9% 

Загалом 662 100,0% 
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Таблиця 2.8. Розподіл за спробами вирішити проблему самостійно серед тих, хто мав принаймні одну 
проблему протягом 2 тижнів, n=662 (зважений %, незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Намагалися вирішувати самостійно 513 78,2% 
Не намагалися вирішувати самостійно 83 11,5% 
Важко сказати 50 8,4% 
Відмова 16 1,9% 
Загалом 662 100,0% 

 

Таблиця 2.9. Результати спроб вирішити проблему самотужки серед тих, хто мав принаймні одну 
проблему протягом 2 тижнів, n=513 (зважений %, незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Вдалося вирішити проблему 416 86,6% 
Не вдалося вирішити проблему 20 2,9% 
Важко сказати 70 9,8% 
Відмова 7 0,8% 
Загалом 513 100,0 

 

Таблиця 2.10. Перешкоди для вирішення проблеми самотужки, n=169 (зважений %, незважена 
кількість, відкрите запитання) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Немає сенсу 21 12,5% 
Брак коштів 13 6,2% 
Брак досвіду, знання 7 3,2% 
Брак стабільності у житті загалом 6 3,2% 
Інше 11 4,3% 
ВС / Відмова 111 70,8% 
Загалом 169 100,0% 

 

Таблиця 2.11. Звернення знайомих із психічними проблемами до спеціалістів по допомогу за останні 5 
років, n=109 (зважений %, незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Зверталися 19 19,9% 

Не зверталися 69 60,8% 

Важко сказати 21 19,4% 

Загалом 109 100,0% 
 

Таблиця 2.12. Частка тих знайомих, хто отримав допомогу, серед тих, хто по неї звертався, n=19 
(зважений %, незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Отримали допомогу 17 87,1% 
Не отримали допомогу 1 8,5% 
Важко сказати 1 4,4% 
 19 100,0% 
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Таблиця 3.2.1. Оцінка населенням доступності місцевої психосоціальної допомоги, n=1030 (зважений %, 
незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Доступна 335 34,0% 

Не доступна 117 10,2% 

Важко сказати 578 55,8% 

Загалом 1030 100,0% 

 

Таблиця 3.2.2. Причини недоступності місцевої психосоціальної допомоги, n=117 (зважений %, 
незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Відсутні спеціалісти 78 78,6% 
Байдужість до здоров’я людей 10 4,3% 
Занадто дорого 6 6,0% 
Інше 1 0,4% 
Важко сказати 25 13,8% 
Загалом 117 100,0% 

Таблиця 3.1. Уявлення щодо осіб чи організацій, які надають допомогу у зв’язку з проблемами 
психічного здоров’я, n=1030 (зважений %, незважена кількість, можливо було обрати декілька 
відповідей) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Сімейний чи дільничний лікар, терапевт 660 63,0% 

Аптека 402 36,0% 

Невролог в поліклініці / лікарні 265 27,2% 

Психолог в поліклініці / лікарні 220 25,0% 

Церква 167 12,9% 

Фельдшерсько-акушерський пункт 151 7,8% 

Психотерапевт в поліклініці / лікарні 127 15,2% 

Психіатрична лікарня / диспансер 101 8,9% 

Екстрена медична допомога 76 6,2% 

Кодування / гіпноз (залежність) 74 5,8% 

Приватний спеціаліст 71 6,6% 

Наркологічна клініка 38 3,7% 

Соціальний працівник 36 3,3% 

НГО / волонтер 21 1,8% 

Група взаємодопомоги 18 1,4% 

Психологи, які приїжджають у громади 13 1,3% 

Спеціалізований психологічний центр 11 1,2% 

Альтернативна / народна медицина 9 0,8% 

Інше 8 0,5% 

Нікуди 26 2,2% 

Важко сказати 152 13,5% 

Відмова відповідати 1 0,1% 
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Таблиця 3.3. Оцінка населенням якості місцевої психосоціальної допомоги, n=335 (зважений %, 
незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Якісна 78 24,0% 

Неякісна 4 1,6% 

Важко сказати 252 74,2% 

Відмова 1 0,2% 

Загалом 335 100,0% 
 

Таблиця 3.4. Рівень згоди з твердженням: «Я вважаю, що лікування емоційних розладів, яке виписують 
спеціалісти, не ефективне», n=1030 (зважений %, незважена кількість) 

  Незважена 
кількість 

Зважений 
відсоток 

Повністю погоджуюсь 24 2,5% 

Скоріше погоджуюсь 152 17,9% 

Ні згоден, ні не згоден 170 17,1% 

Скоріше не погоджуюсь 130 13,3% 

Повністю не погоджуюсь 52 6,3% 

Важко сказати 502 42,9% 
Загалом 1030 100,0% 

 
Таблиця 3.5. Обізнаність щодо місцевих центрів психосоціальної допомоги, n=1030 (зважений %, 
незважена кількість) 
  Незважена 

кількість 
Зважений 
відсоток 

Знають центри 33 3,5% 

Не знають центрів 885 83,0% 

Важко сказати 112 13,5% 

Загалом 1030 100,0% 
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Таблиця 3.6.1. Оцінка доступності психосоціальної допомоги за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, незважена кількість). 

Доступність 
допомоги 

Стать Вік Область Населений пункт 
Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 100+ Місто інше Село 

Доступна  31,0% 36,4% 44,9% 34,9% 33,4% 28,6% 34,2% 33,7% 47,1% 27,6% 15,5% 
Недоступна 8,6% 11,4% 6,1% 11,2% 12,6% 9,3% 10,9% 8,8% 2,0% 12,3% 30,5% 

Важко сказати 60,4% 52,2% 49,0% 54,0% 54,0% 62,1% 55,0% 57,5% 50,9% 60,1% 54,1% 
n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 

 
 

Таблиця 3.6.2. Оцінка доступності психосоціальної допомоги за рівнем освіти (зважений %, незважена кількість). 
Освіта 

Доступність допомоги 

Неповна середня 
Повна середня, загальна або 

професійно-технічна Середня спеціальна Вища (повна, неповна) 
Доступна  15,9% 26,9% 34,5% 47,6% 

Недоступна 8,2% 11,7% 11,2% 6,6% 
Важко сказати 75,8% 61,4% 54,4% 45,8% 

n 70 373 387 200 
 
 

Таблиця 3.6.3. Оцінка доступності психосоціальної допомоги за типом занятості серед населення (зважений %, незважена кількість). 
Зайнятість 

Доступність допомоги Працюючий 
Непрацюючий (безробітний, веде домашнє господарство, 

студент, у відпустці по догляду за дитиною) 
Пенсіонер за віком чи 

інвалідністю 
Доступна  40,0% 33,3% 27,1% 

Недоступна 9,4% 13,1% 10,0% 
Важко сказати 50,6% 53,6% 62,9% 

n 445 155 430 
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Таблиця 3.6.4. Оцінка доступності психосоціальної допомоги за сімейним станом (зважений %, незважена кількість ). 

Сімейний стан 

Доступність 
допомоги 

Неодружений/ незаміжня, ніколи 
не був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом 

Розлучений(-а) / живемо 
окремо Вдова / вдівець 

Доступна  37,5% 34,1% 33,2% 32,7% 
Недоступна 7,9% 11,0% 8,8% 8,4% 

Важко сказати 54,6% 54,9% 58,0% 59,0% 
n 74 684 74 193 

Таблиця 3.6.5.  Оцінка доступності психосоціальної допомоги за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %, незважена кількість). 

Доступність допомоги 

Здоров’я 
18-59 60+ 

Хороше / дуже 
хороше Середнє 

Погане / дуже 
погане 

Хороше / дуже 
хороше Середнє 

Погане / дуже 
погане 

Доступна  40,8% 26,0% 11,9% 33,2% 29,3% 23,9% 
Недоступна 7,3% 19,9% 20,6% 6,7% 10,6% 6,8% 

Важко сказати 51,9% 54,1% 67,5% 60,1% 60,1% 69,3% 
n 509 164 13 41 231 69 

Таблиця 3.6.6.  Оцінка  доступності психосоціальної допомоги за економічним становищем домогосподарства (зважений %, незважена кількість). 

Економічне становище 

Доступність 
допомоги Змушені економити навіть 

на харчуванні 

Вистачає тільки на 
харчування, на інші 
потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, необхідний 
одяг, взуття, нагальні потреби 

Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші 
покупки. Є заощадження, 

Доступна  24,7% 28,3% 45,0% 43,2% 
Недоступна 13,4% 11,9% 6,2% 14,1% 

Важко сказати 61,9% 59,8% 48,8% 42,7% 
n 169 505 328 13 
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Таблиця 4.1. Уявлення населення про те, які стани чи захворювання потребують втручання 
психолога чи іншого спеціаліста з психічного здоров’я, n=1030 (зважений %, незважена кількість, 
відкрите запитання).  

Незважена 
кількість 

Зважений 
відсоток 

Депресія 254 18,9% 
Стрес 212 16,5% 
Психічний розлад 151 12,1% 
Невроз, нервовий розлад, зрив 85 9,5% 
Нервозність 77 6,6% 
Психоз 50 5,0% 
Шизофренія 36 4,6% 
Порушення поведінки 50 3,2% 
Агресивність 46 3,2% 
Апатія, втрата інтересу до життя, втрата сенсу життя 48 3,0% 
Страх 36 2,9% 
Алкозалежність 23 1,7% 
Безсоння 27 1,6% 
Схильність до суїциду 21 1,4% 
Психологічні проблеми внаслідок військових дій 17 1,1% 
Пригніченість 15 1,0% 
Втома 13 1,0% 
Тривога 13 1,0% 
Невпевненість 12 0,9% 
Безнадійність 12 0,9% 
Інше 112 11,0% 
Важко сказати 267 28,7% 
Відмова відповідати 37 3,0% 

 
 

Таблиця 4.2. Частка тих, хто особисто знає людей із психічними проблемами, n=1030 (зважений %, 
незважена кількість).  

Чисельність Відсоток 

Знає 335 30,3% 
Не знає 652 66,2% 
Важко сказати 29 2,6% 
Відмова 14 0,9% 
Загалом 1030 100,0% 
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Таблиця 4.3.1. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, n=1030 

  Чисельність Відсоток 

Симптоми депресії 

Є приводом для звернення 658 60,5% 
Не є приводом для звернення 223 26,9% 
Важко сказати / Відмова 149 12,7% 

Симптоми ПТСР 

Є приводом для звернення 557 52,9% 
Не є приводом для звернення 266 30,9% 
Важко сказати / Відмова 207 16,3% 

 Симптоми тривожного розладу 

Є приводом для звернення 564 55,4% 
Не є приводом для звернення 253 28,3% 
Важко сказати / Відмова 213 16,4% 

Симптоми зловживання алкоголем 

Є приводом для звернення 904 83,6% 
Не є приводом для звернення 85 11,4% 
Важко сказати / Відмова 41 5,0% 

Множинні стійкі симптоми, які важко 
пояснити фізичним захворюванням 

Є приводом для звернення 1001 96,8% 
Не є приводом для звернення 21 2,6% 
Важко сказати / Відмова 8 0,6% 

 
 

Таблиця 4.3.2. Частка тих, хто звернувся би із певним станом до спеціаліста, n=1030 

  Чисельність Відсоток 

Симптоми депресії 

Звернулися б 325 32,2% 

Не звернулися б 508 54,2% 

Важко сказати / Відмова 197 13,6% 

Симптоми ПТСР 

Звернулися б 257 26,1% 

Не звернулися б 541 57,4% 

Важко сказати / Відмова 232 16,6% 

 Симптоми тривожного розладу 

Звернулися б 280 29,4% 

Не звернулися б 515 53,7% 

Важко сказати / Відмова 235 16,9% 

Симптоми зловживання алкоголем 

Звернулися б 691 61,0% 

Не звернулися б 228 28,7% 

Важко сказати / Відмова 111 10,3% 

Множинні стійкі симптоми, які важко 
пояснити фізичним захворюванням 

Звернулися б 893 84,7% 

Не звернулися б 97 12,1% 

Важко сказати / Відмова 40 3,3% 
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Таблиця 4.4.1. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, 
незважена кількість). 

Стан 
Стать Вік Область Населений пункт 

Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 
100+ 

Місто 
інше Село 

Симптоми депресії 53,9% 65,7% 63,5% 60,8% 61,1% 58,2% 57,9% 65,3% 53,7% 63,2% 72,7% 
Симптоми ПТСР 44,3% 59,8% 55,4% 54,4% 51,8% 51,0% 54,3% 50,2% 46,4% 55,7% 63,5% 
Симптоми тривожного розладу 47,1% 62,1% 51,9% 58,6% 53,9% 54,9% 58,5% 49,4% 52,5% 57,3% 56,9% 
Симптоми зловживання алкоголем 77,7% 88,3% 78,6% 83,9% 82,1% 86,6% 78,0% 94,2% 82,7% 82,2% 93,3% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 
фізичним захворюванням 95,4% 98,0% 98,0% 95,4% 97,8% 96,9% 97,0% 96,5% 96,4% 96,6% 99,4% 

n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 
 

Таблиця 4.4.2. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, за рівнем освіти (зважений %, незважена кількість). 
Освіта 

Стан Неповна 
середня 

Повна середня, 
загальна або 

професійно-технічна 
Середня 

спеціальна 

Вища 
(повна, 

неповна) 
Симптоми депресії 46,9% 62,4% 58,8% 64,4% 
Симптоми ПТСР 38,6% 51,4% 54,8% 55,0% 
Симптоми тривожного розладу 44,3% 52,9% 58,6% 55,7% 
Симптоми зловживання алкоголем 84,1% 88,0% 82,8% 78,8% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним захворюванням 97,5% 97,6% 96,7% 95,8% 
n 70 373 387 200 

 
  



105 
 

Таблиця 4.4.3. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, за типом занятості серед населення (зважений %, незважена кількість). 
Зайнятість 

Стан 
Працюючий 

Непрацюючий (безробітний, веде 
домашнє господарство, студент, у 
відпустці по догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком 
чи інвалідністю 

Симптоми депресії 61,7% 65,6% 57,3% 
Симптоми ПТСР 51,9% 62,9% 50,6% 
Симптоми тривожного розладу 55,0% 56,4% 55,5% 
Симптоми зловживання алкоголем 83,1% 77,4% 86,2% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним захворюванням 96,3% 99,0% 96,8% 

n 445 155 430 
 

 
 
 
 
 
 
  

Таблиця 4.4.4. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, за сімейним станом (зважений %, незважена кількість ). 

Сімейний стан 

Стан 
Неодружений/ 

незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом 

Розлучений(-а) / 
живемо окремо 

Вдова / 
вдівець 

Симптоми депресії 63,6% 59,1% 64,9% 61,4% 
Симптоми ПТСР 64,4% 48,2% 63,7% 59,3% 
Симптоми тривожного розладу 57,1% 52,8% 63,4% 60,8% 
Симптоми зловживання алкоголем 73,7% 83,2% 84,5% 89,3% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним захворюванням 93,3% 97,1% 98,2% 96,8% 

n 74 684 74 193 
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Таблиця 4.4.5. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %,  
незважена кількість). 

Стан 

Здоров’я 
18-59 60+ 

Хороше / дуже 
хороше Середнє 

Погане / 
дуже погане 

Хороше / 
дуже хороше Середнє 

Погане / 
дуже погане 

Симптоми депресії 60,4% 63,9% 68,1% 51,1% 58,8% 59,5% 
Симптоми ПТСР 50,9% 60,1% 76,6% 39,5% 52,3% 52,6% 
Симптоми тривожного розладу 53,6% 60,0% 72,3% 46,6% 56,4% 55,1% 
Симптоми зловживання алкоголем 82,9% 80,6% 71,8% 82,9% 88,4% 82,5% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 
фізичним захворюванням 96,9% 96,0% 100,0% 95,5% 97,7% 95,0% 

n 509 164 13 41 231 69 

Таблиця 4.4.6. Частка тих, хто вважає певний стан приводом для звернення до спеціаліста, за економічним становищем домогосподарства (зважений %, 
незважена кількість). 

Економічне становище 

Стан 
Змушені 

економити навіть 
на харчуванні 

Вистачає тільки на 
харчування, на інші 
потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, 

нагальні потреби 

Вистачає на харчування, 
одяг, взуття, інші 

покупки. Є заощадження 
Симптоми депресії 54,5% 57,0% 68,1% 56,7% 

Симптоми ПТСР 50,9% 48,9% 59,6% 44,4% 
Симптоми тривожного розладу 46,7% 52,2% 65,4% 27,3% 

Симптоми зловживання алкоголем 73,6% 84,9% 86,2% 83,6% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 

фізичним захворюванням 95,5% 96,1% 98,5% 91,3% 

n 169 505 328 13 
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Таблиця 4.5.1. Частка тих, хто звернувся би до спеціаліста у разі виникнення певного стану, за статтю, віком, областю та населеним пунктом (зважений %, 
незважена кількість). 

Стан 
Стать Вік Область Населений пункт 

Чоловік Жінка 18-29 30-45 46-59 60+ Донецька Луганська Місто 
100+ 

Місто 
інше Село 

Симптоми депресії 25,2% 37,8% 33,6% 35,9% 35,4% 25,6% 36,7% 23,4% 31,1% 31,7% 38,2% 
Симптоми ПТСР 18,5% 32,2% 24,6% 29,3% 27,4% 22,8% 31,9% 15,0% 23,1% 26,9% 33,7% 
Симптоми тривожного розладу 21,2% 36,0% 28,4% 32,8% 30,1% 26,0% 36,4% 16,0% 29,2% 29,0% 32,1% 
Симптоми зловживання алкоголем 54,0% 66,6% 64,0% 64,9% 61,1% 55,8% 53,0% 76,4% 62,8% 56,8% 74,3% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 
фізичним захворюванням 79,9% 88,5% 85,7% 83,3% 84,1% 85,9% 83,1% 87,6% 85,7% 83,1% 88,4% 

n 361 669 127 301 259 343 510 520 360 450 220 
 

Таблиця 4.5.2. Частка тих, хто звернувся би до спеціаліста у разі виникнення певного стану, за рівнем освіти (зважений %, незважена кількість). 
Освіта 

Стан Неповна 
середня 

Повна середня, 
загальна або 

професійно-технічна 
Середня 

спеціальна 

Вища 
(повна, 

неповна) 
Симптоми депресії 13,0% 26,6% 36,2% 37,2% 
Симптоми ПТСР 16,6% 21,1% 30,4% 27,4% 
Симптоми тривожного розладу 22,8% 22,4% 33,7% 32,7% 
Симптоми зловживання алкоголем 61,7% 62,1% 62,5% 56,4% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним захворюванням 86,1% 80,0% 88,7% 83,2% 
n 70 373 387 200 
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Таблиця 4.5.3. Частка тих, хто звернувся би до спеціаліста у разі виникнення певного стану, за типом занятості серед населення (зважений %, незважена кількість). 
Зайнятість 

Стан 
Працюючий 

Непрацюючий (безробітний, веде 
домашнє господарство, студент, у 
відпустці по догляду за дитиною) 

Пенсіонер за віком 
чи інвалідністю 

Симптоми депресії 35,2% 34,1% 27,9% 
Симптоми ПТСР 27,3% 28,3% 23,9% 
Симптоми тривожного розладу 31,3% 28,5% 27,4% 
Симптоми зловживання алкоголем 65,4% 60,6% 56,0% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним захворюванням 84,3% 83,8% 85,4% 

n 445 155 430 
 

 
 
 
 
 
 
  

Таблиця 4.5.4.  Частка тих, хто звернувся би до спеціаліста у разі виникнення певного стану, за сімейним станом (зважений %, незважена кількість ). 

Сімейний стан 

Стан 
Неодружений/ 

незаміжня, ніколи не 
був(-ла) у шлюбі 

Одружений / заміжня / 
живемо разом 

Розлучений(-а) / 
живемо окремо 

Вдова / 
вдівець 

Симптоми депресії 37,1% 29,7% 48,1% 30,8% 
Симптоми ПТСР 37,3% 21,4% 43,0% 29,2% 
Симптоми тривожного розладу 32,2% 27,3% 37,4% 32,0% 
Симптоми зловживання алкоголем 62,7% 61,4% 56,8% 61,2% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити фізичним захворюванням 86,1% 84,2% 81,3% 87,7% 

n 74 684 74 193 
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Таблиця 4.5.5.  Частка тих, хто звернувся би до спеціаліста у разі виникнення певного стану, за станом здоров’я серед двох вікових категорій (зважений %,  
незважена кількість). 

Стан 

Здоров’я 
18-59 60+ 

Хороше / дуже 
хороше Середнє 

Погане / 
дуже погане 

Хороше / 
дуже хороше Середнє 

Погане / 
дуже погане 

Симптоми депресії 33,2% 40,2% 56,2% 24,7% 27,5% 20,3% 
Симптоми ПТСР 23,2% 38,7% 61,0% 10,7% 25,9% 20,3% 
Симптоми тривожного розладу 28,4% 36,4% 63,8% 24,9% 26,8% 24,8% 
Симптоми зловживання алкоголем 64,9% 60,7% 50,7% 55,5% 54,8% 58,5% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 
фізичним захворюванням 82,6% 87,3% 98,5% 95,5% 85,4% 81,1% 

n 509 164 13 41 231 69 

Таблиця 4.5.6. Частка тих, хто звернувся би до спеціаліста у разі виникнення певного стану, за економічним становищем домогосподарства (зважений %, 
незважена кількість). 

Економічне становище 

Стан 
Змушені 

економити навіть 
на харчуванні 

Вистачає тільки на 
харчування, на інші 
потреби не вистачає 

Вистачає на харчування, 
необхідний одяг, взуття, 

нагальні потреби 

Вистачає на харчування, 
одяг, взуття, інші 

покупки. Є заощадження 
Симптоми депресії 30,3% 26,7% 39,6% 38,5% 

Симптоми ПТСР 27,0% 22,4% 30,6% 26,1% 
Симптоми тривожного розладу 26,1% 24,6% 37,6% 24,6% 

Симптоми зловживання алкоголем 44,0% 60,0% 69,7% 57,3% 
Множинні стійкі симптоми, які важко пояснити 

фізичним захворюванням 83,8% 83,3% 85,9% 91,3% 

n 169 505 328 13 
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Таблиця 4.6. Спеціалісти, до яких слід звернутися у разі виявлення симптомів депресії / ПТСР / 
тривожного розладу / зловживання алкоголем / психосоматичного розладу, n=1016 (зважений %, 
незважена кількість, можливо було обрати декілька відповідей).  

Незважена 
кількість 

Зважений 
відсоток 

Сімейний лікар 485 39,0% 

Психолог 305 33,2% 

Невролог 285 25,6% 

Терапевт 234 25,9% 

Кардіолог 233 24,6% 

Психотерапевт 155 17,2% 

Психіатр 136 14,8% 

Нарколог 56 3,8% 

Фельдшер 16 0,5% 

Церква 2 0,3% 

Важко сказати 116 10,4% 
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Таблиця 5.1. Рівень згоди зі твердженнями, що стигматизують емоційні розлади, n=1030, % 
(зважений %, за рядком) 

 

Таблиця 5.2. Соціальна дистанція до людей з емоційними та розумовими розладами, n=1030, % 
(зважений %, за рядком)28  

Позитивно Нейтрально Негативно Залежить від 
захворювання 

Важко 
сказати / 
Відмова 

Емоційний розлад: Якби 
відвідувала того ж лікаря 8,7% 68,8% 2,9% 17,2% 2,5% 

Розумове порушення: Якби 
відвідувала того ж лікаря 7,3% 67,0% 4,2% 19,9% 1,6% 

Емоційний розлад: Якби 
стала сусідом 6,2% 51,3% 3,8% 36,6% 2,1% 

Розумове порушення:  
Якби стала сусідом 5,3% 50,0% 5,0% 38,3% 1,4% 

Емоційний розлад: Шлюб із 
кимось із родичів 1,8% 16,9% 52,3% 21,4% 7,6% 

Розумове порушення: 
Шлюб із кимось із родичів 1,0% 12,9% 57,9% 20,8% 7,4% 

                                                 
28 1. Як би Ви поставилися до того, якби людина з емоційним розладом відвідувала б той же медичний заклад чи 
того ж сімейного лікаря, що й Ви / стала Вашим сусідом / одружилась чи вийшла заміж за когось із Ваших родичів? 
2. Як би Ви поставилися до того, якби людина з розумовими порушеннями відвідувала б той же медичний заклад 
чи того ж сімейного лікаря, що й Ви / стала Вашим сусідом / одружилась чи вийшла заміж за когось із Ваших 
родичів? 

  

Повністю не 
погоджуюсь 

Скоріше не 
погоджуюсь 

Ні 
згоден, 

ні не 
згоден 

Скоріше 
погоджуюсь 

Повністю 
погоджуюсь 

Важко 
сказати 

Люди з емоційними 
розладами могли би 
позбутися їх, якби 
хотіли 

6,2% 16,6% 24,7% 22,8% 13,0% 16,8% 

Краще уникати людей 
з емоційними 
розладами, щоб не 
отримати таку 
проблему самому 

7,5% 23,0% 26,4% 24,6% 8,9% 9,6% 

Якби в мене був 
емоційний розлад, я б 
нікому  
не розповів (-ла) 

11,8% 29,3% 25,2% 10,6% 5,7% 17,5% 

Відвідування 
спеціаліста означає, 
що людина 
недостатньо сильна, 
щоб впоратися із 
власними проблемами 

13,2% 19,2% 20,3% 28,3% 8,8% 10,2% 
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Таблиця 5.3. Ставлення оточення до людей із явними та неявними розладами29, n=1030, % 
(зважений %, за рядком)  

Позитивно Нейтрально Негативно Залежить від 
захворювання 

Важко 
сказати / 
Відмова 

Ставлення до людей із 
неочевидними емоційними чи 
психічними проблемами 

11,3% 61,3% 5,3% 16,4% 5,7% 

Ставлення до людей із 
помітними емоційними чи 
психічними проблемами 

3,1% 46,5% 17,5% 23,6% 9,4% 

 
 
  

                                                 
29 На Вашу думку, як у Вашому соціальному оточенні ставляться до людей, що мають емоційні чи психічні 
проблеми, не очевидні для інших? 
На Вашу думку, як у Вашому соціальному оточенні ставляться до людей, що мають емоційні чи психічні проблеми, 
помітні для оточуючих? 
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Таблиця 6. Надавачі допомоги у сфері психічного здоров'я в госпітальних округах. 
 

Госпітальний округ Надавачі допомоги у сфері психічного здоров'я 
Слов’янський госпітальний 
округ 

 Комунальний заклад охорони здоров’я "Обласна клінічна 
психіатрична лікарня м. Слов’янська"  

 Психоневрологічний диспансер м. Слов'янська 
 Слов'янська наркологічна амбулаторія 
 Слов'янський міський наркологічний диспансер 
 Красно-Лиманська наркологічна амбулаторія 
 Слов'янська центральна районна лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з  функціональними обмеженнями  
 Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА 
 Мобільні бригади психосоціальної допомоги МБФ «Українська 

фундація громадського здоров'я» та ФН ООН 
Бахмутський госпітальний 
округ 

 Бахмутська наркологічна амбулаторія 
 КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» (кабінет психіатра 

чи психолога) 
 Мобільні бригади та центри психосоціальної підтримки від фонду 

«Наснага» 
 Центр психосоціальної реабілітації переселенців 
 Мобільні бригади психосоціальної допомоги МБФ «Українська 

фундація громадського здоров'я» та ФН ООН 

Краматорський госпітальний 
округ 

 Комунальна лікувально-профілактична установа "Міська 
психіатрична лікарня м. Краматорська" 

 Дружківський міський наркологічний диспансер 
 Костянтинівський міський наркологічний диспансер 
 Краматорський міський наркологічний диспансер 
 Торецька центральна міська лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги 
 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах 

дітей Краматорської міської ради 
 Обласний центр практичної психології Управління освіти та науки  
 «Карітас» 
 «Terre des hommes» 
 ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 

психотравмуючих подій"  
 Психологічна Кризова Служба (мобільна бригада) 
 Мобільні бригади та центри психосоціальної підтримки від фонду 

«Наснага» 
 Центр психосоціальної адаптації ветеранів АТО «Поруч» 
 ГО “Країна вільних людей” 
 Мобільні бригади психосоціальної допомоги МБФ  
 Українська фундація громадського здоров'я» та ФН ООН 
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Госпітальний округ Надавачі допомоги у сфері психічного здоров'я 
Покровський госпітальний 
округ 

 Добропільська наркологічна амбулаторія 
 Покровський наркологічний диспансер 
 Авдіївська центральна міська лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Новогродівська центральна міська лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Покровська центральна районна лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Мар'їнська центральна районна лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА 
 Мобільні бригади психосоціальної допомоги МБФ «Українська 

фундація громадського здоров'я» та ФН ООН 

Волноваський госпітальний 
округ 

 Волноваський наркологічний диспансер 
  Волноваська центральна районна лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 

психотравмуючих подій" (мобільна бригада) 
 Психологічна Кризова Служба (мобільна бригада) 
 Мобільні бригади психосоціальної допомоги МБФ «Українська 

фундація громадського здоров'я» та ФН ООН 

Маріупольський госпітальний 
округ 

 Комунальна лікувально-профілактична установа «Міська 
психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя» 

 Маріупольський міський наркологічний диспансер 
 Маріупольська міська лікарня №1 (кабінет психіатра чи психолога) 
 Маріупольська міська лікарня №2 (кабінет психіатра чи психолога) 
 Маріупольська міська лікарня №3 (кабінет психіатра чи психолога) 
 Маріупольська міська лікарня №4 (кабінет психіатра чи психолога) 
 «Карітас» 
 ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 

психотравмуючих подій" 

Північний госпітальний округ  Сватівська обласна психіатрична лікарня 
 Біловодська центральна районна лікарня (кабінет психіатра чи 

психолога) 
 Троїцьке територіальне медичне об’єднання (кабінет психіатра чи 

психолога)  
 ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 

психотравмуючих подій" 
 «Terre des hommes» 
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Госпітальний округ Надавачі допомоги у сфері психічного здоров'я 
Сєвєродонецький госпітальний 
округ 

 Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання 
(кабінет психіатра чи психолога) 

 Щастинська міська лікарня Новоайдарського району Луганської 
області (кабінет психіатра чи психолога)  

 Сєвєродонецька ЗОШ №17 
 Обласний центр практичної психології та соціальної роботи 
 «Карітас» 
 ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 

психотравмуючих подій" 
 Центр соціальної адаптації 
 «Terre des hommes» 
 Психологічна Кризова Служба (мобільні бригади) 
 Мобільні бригади психосоціальної допомоги МБФ «Українська 

фундація громадського здоров'я» та ФН ООН 

Лисичанський госпітальний 
округ 

 Лисичанська обласна психіатрична лікарня 
 Луганський обласний наркологічний диспансер 
 Центр відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни 
 «Карітас» 
 Міжнародна громадська організація «Людина в біді» 
 Фонд «Допомагаємо» 
 Психологічна Кризова Служба (мобільні бригади) 

 
     

 


