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1) категорія А – справи термінові й важливі, які потрібно 

зробити в першу чергу і які вимагають невідкладного втручання; 

2) категорія В – справи важливі й нетермінові, але їхнє невчасне 

виконання перенесе їх до категорії А; 

3) категорія C – справи неважливі й термінові; 

4) категорія D – справи не важливі й не термінові. 

Основними завданнями, які дає змогу розв’язати тайм-

менеджмент, є постановка цілей, планування завдань, ведення обліку 

часу в процесі реалізації завдань. Систематичне послідовне 

використання на практиці технологій тайм-менеджменту дасть змогу 

фахівцям соціальної сфери суттєво підвищити продуктивність і 

результативність своєї повсякденної діяльності, тим самим 

досягнувши успіху у професійній діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

УЧАСНИЦЯМ БОЙОВИХ ДІЙ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

В Україні досі актуальним є питання розробки та підготовки 

програм з метою надання соціально-психологічної допомоги 
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учасникам бойових дій, оскільки бойові дії на території нашої країни 

тривають і досі. На сьогоднішній день, були здійснені спроби 

вивчити та дослідити основні потреби та запити учасників бойових 

дій як серед чоловіків, так і серед жінок [6]. Відповідно до отриманих 

результатів виявлено, що своєчасне отримання психологічної 

підтримки та допомоги є важливим аспектом для успішної адаптації 

учасників та учасниць бойових дій до мирного життя [5].  

За результатами соціологічного опитування більше половини 

учасниць бойових дій, які повернулися з Донбасу, мали психологічні 

труднощі. По допомогу психолога зверталися трохи більше чверті з 

тих, хто її потребував. Майже половина не виключають, що зроблять 

це у майбутньому. Решта не вірять у допомогу [3].  

Основні психологічні проблеми, з якими зустрічаються жінки-

учасниці АТО/ООС після звільнення з військової служби [4]: 

 Проблеми психічного здоров’я (ПТСР, депресивний розлад, 

невротичні розлади); 

 Особистісна криза (проблеми самоідентифікації, 

невизначеність смислів, перспектив, життєвих планів, негативні 

емоційні стани, замикання у собі); 

 Порушення взаємовідносин у сім’ї, міжособистісних 

взаємовідносин (руйнування сім’ї, конфлікти, проблеми 

взаємовідносин з дитиною). 

Ці дані підкреслюють актуальність надання професійної 

психологічної допомоги та підтримки учасницям бойових дій.  

Відповідно до результатів зарубіжних досліджень, жінки-

ветерани мають більший ризик виникнення психологічних проблем 

протягом усього життя порівняно з ветеранами-чоловіками [1]. 

Порівняно з чоловіками, жінки-ветерани у цьому дослідженні  були 

молодшими, незаміжніми, мали менше бойового впливу, але частіше 

мали ПТСР протягом усього життя (29% проти 12%), депресію (46% 

проти 21%), суїцидальні наміри ( 27% проти 11%) та довічне 

користування послугами підтримки психічного здоров’я (67% проти 

47%). Жінки також частіше мали низьку психологічну стійкість і 

вживали психотропні препарати. 

Ряд психологічних проблем, які можуть виникати у жінки, яка 

повернулася із зони бойових дій потребують детального вивчення та 

подальшої клопіткої роботи з метою отримання кваліфікованої 

допомоги. Психологічна підтримка має базуватися на основних 

принципах роботи з учасницями АТО/ООС [2]. При наданні 
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психологічної підтримки учасницям бойових дій важливим аспектом 

є встановлення довірливого контакту. Якщо ви співрозмовнику не 

довіряєте, то ставите під сумнів будь-який його аргумент. 

Встановлений довірливий контакт є сутністю процесу 

консультування, у тому числі і психологічного консультування. 

Особливо важливими при цьому є щирість, теплота, емпатія, повага, 

підтримка з боку психолога і «передача» цих настанов клієнтці [7]. 

Надання психологічної підтримки на рівні територіальної 

громади має ряд своїх особливостей: недоступність послуги, 

відсутність відповідного фахівця, недовіра з боку отримувачки 

послуги до фахівця/установи тощо. Однак, окрім надання 

психологічної підтримки, учасницям бойових дій можуть і мають 

бути запропоновані первинні прості базові соціальні послуги 

(інформування, консультування, соціальний супровід, посередництво, 

представництво інтересів), за потреби – запропоновані комплексні і 

спеціалізовані соціальні послуги, просвітницькі, навчальні та 

профілактичні програми, до надання яких можуть бути залучені 

державні і комунальні структури (центри надання соціальних послуг, 

медичні установи та заклади вищої освіти) або на основі соціального 

замовлення залучені недержавні організації – надавачі соціальних 

послуг та психологічної підтримки) [3]. 

Система надання психологічної підтримки учасницям бойових 

дій на рівні територіальної громади має бути добре налагоджена, 

включаючи всі можливі контакти та налагодження зв’язків як з 

державними організаціями, так і з недержавним сектором.  

Саме ОТГ можуть і мають бути базою для зустрічей груп 

підтримки, взаємо та самодопомоги жінок-учасниць АТО/ООС, якщо 

створення таких груп буде можливе за кількістю учасниць (не менше 

4-х) і це буде зручно самим учасницям.  

У випадку, коли необхідні отримувачкам послуги не можуть 

бути надані на базі територіальної громади, вони направляються до 

надавачів соціальних послуг та психологічної підтримки на більш 

високих рівнях (районному, обласному, державному).  

Ключовим елементом у системі надання соціально-

психологічної допомоги  на рівні територіальної громади може 

виступати фахівець із соціальної роботи у громаді. Він має бути 

добре обізнаним із алгоритмом дій у ситуації, коли людина потребує 

будь-якої допомоги (медичної, психологічної, юридичної, 

інформаційної тощо). Також фахівець із соціальної роботи має бути 
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добре поінформованим про порядок взаємодії клієнта з іншими 

організаціями, які працюють у даному напрямку (відповідно до 

запиту клієнта). Окрім цього, фахівець із соціальної роботи має 

викликати у клієнта довіру та вміти встановити контакт для 

ефективної взаємодії. 

Отже, питання надання психологічної підтримки учасницям 

бойових дій на рівні територіальної громади є актуальним і потребує 

налагодження ефективної системи взаємодії та координації роботи 

відповідних структурних підрозділів у наданні такої послуги. 

Територіальна громада має забезпечити психологів, які б змогли 

надавати психологічну підтримку даній категорії населення громади. 

Отримання психологічної допомоги для жінки, яка є учасницею 

бойових дій має бути доступною послугою, адже мова йде про 

психічне здоров’я жінки та її благополуччя в цілому.  
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