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Постановка проблеми 

В умовах надзвичайної ситуації змінюється мотивація поведінки, правові 

та моральні норми. В значної кількості людей знижується здатність до 

самоуправління, підвищується нервово-психічне напруження, активізуються 

негативні емоції. В цих умовах виникають психічні розлади, які мають 

особливий характер та соціальну значимість. Їх особливість полягає в тому, що 

одночасно психогенні розлади виникають у великої кількості людей,  що 

багаторазово посилює чинники, що негативно діють на психіку людини. Крім 

того, психічні порушення не носять строго індивідуального характеру, а 

зводяться до невеликого числа типових для більшості постраждалих проявів. 

Ще однією  їх особливістю є те, що в умовах надзвичайної ситуації постраждалі 

змушені продовжувати активну боротьбу з наслідками катастрофи. Виникає 

дезадаптація внаслідок невідповідністі між силою факторів,  що впливають на 

психіку людини, і наявних психічних ресурсів, для їх протистояння. Ці ситуації 

викликають  травматичний стрес, психологічні наслідки якого в крайньому  

прояві виражаються в посттравматичному стресовому розладі (ПТСР). 

Аналіз досліджень 

Проблема надання та організації психологічної допомоги постраждалим 

під час надзвичайних ситуацій з кожним роком стає все більш актуальною. 

Можна виділити типові  реакції людей на різні травматичні події : 

- приблизно 1-25% із числа постраждалих під час події зберігають спокій, 

душевну рівновагу, зібрані й діють ефективно й адекватно до обставин; 



- приблизно в 10-25%  відразу після події з'являються симптоми стійкої 

дезорієнтації, дезорганізації поведінки, намбінг, почуття втрати контролю над 

своїми діями, які можуть поступово проходять на протязі наступних 6 тижнів; 

- в 50% із числа тих, у кого виник  постравматичний стресовий розлад 

(ПTСР), відбувається відновлення нормального рівня функціонування протягом 

наступних 3 місяців.  

-  25 % в результаті пережитого стихійного лиха повертаються до 

нормального рівня функціонування протягом 1 року.  

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (НС)-- порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 

стихійним лихом або іншими чинниками, що привело (може привести) до 

загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. Загальнними ознакками 

надзвичайної ситуації є наявність або загроза загибелі людей, чи суттєве 

порушення умов їх життєдіяльності; матеріальні втрати; істотне погіршення 

стану довкілля. 

В результаті вивчення психічних розладів які виникають в екстремальних 

ситуаціях  виділяють три періоди розвитку надзвичайної ситуації при яких 

спостерігаються психогенні порушення. 

Перший (гострий) період впливу екстремальних факторів, який триває від 

початку дії впливу до початку рятувальних робіт (хвилини, години). Сильний 

екстремальний вплив цього періоду стосується в основному життєвих 

інстинктів та приводить до неспецифічних психогенних реакцій страху та 

паніки. В адаптованих випадках, незважаючи на тривогу, страх і занепокоєння 

за себе та своїх близьких, зберігається здатність протистояти небезпеці із 

критичною оцінкою свого стану. Патологічні стресові реакці ведуть до  втрати 

контролю над своїм емоційним станом, утруднення цілеспрямованої діяльності 

й комунікації. У першому періоді можуть розвиватися психотичні форми 

гострої реакції на стрес, зокрема:  

* Афективно-шокові реакції – кототкочасні психотичні стани, які 

виникають в ситуаціях загрози для життя та характеризуються переживанням 



жаху, відчаю, глибоким афекивно-звуженим станом свідомості, де втарачається 

контакт з  оточуючими, рухові та вегетативні розлади. Виділяють гіпо – та 

гуперкінетичні варіанти аффективно - шокових реакцій. 

Гіпокінетиний варіант характеризується раптовою  руховою 

загальмованістю, яка в багатьох випадках досягає повної нерухомості та 

мутизму( афектогенного ступора). В такому стані людина не сприймає 

оточуючого,   на обличчі вираз страху, жаху, очі широко відкриті, шкіра 

найчастіше бліда, вкрита холодним потом. Спогади про цей момент відсутні. 

Гіперкінетиний варіант характеризується гострим психомоторним 

збудженням, в такому стані людина прагне кудись бігти її рухи хаотичні, 

нецілеспрямовані, на обличчі вираз жаху, часто видають незрозумілі звуки, 

кричать, ридають. Стан також супроводжується вираженими вегетативними 

реакціями: тахікардією, блідністю, гіпердермією. Спогади про цей період не 

зберігаються. Тривалість аффективно – шокових реакцій від кількох хвилин до 

кількох годин, рідше днів. 

 * Дисоціативні розлади (істеричний психоз) -  часткова або повна втрата 

нормальної інтеграції між пам'яттю про минуле, усвідомленням ідентичності 

відчуттів, з одного боку, і контролемм рухів тіла — з іншого. При 

дисоціативних розладах свідомий контроль над пам'яттю і відчуттями, які  

безпосередню формують увагу, порушується до такої міри, що зникає контроль 

над рухами, які необхідно виконувати. Дисоціативні розлади — це реакція на 

значну психотравмуючу ситуацію, стрес, що безпосередньо перебуває у 

причинно-наслідковому зв'язку з цією подією, з невирішеними проблемами чи 

порушеними міжособистісними відносинами. 

* Дисоціативна амнезія — це втрата пам'яті про нещодавні важливі події. 

Вона не зумовлена органічним психічним захворюванням і надто виражена, 

щоб пояснюватися звичайною безпам'ятністю чи втомою. Амнезія виникає 

тільки на травматичні події, такі як нещасні випадки чи несподівана втрата 

близьких, тому вона буває частковою і вибірковою. Дисоціативна амнезія 

переважно ретроградна і найчастіше зустрічається у свідків і потерпілих.  



* Псевдодеменція  - формується поступово на тлі депресивно-тривожного 

настрою, виявляється в неправильних відповідях на запитання (мимовільна 

мова) і неправильних діях (мимовільні дії), коли у людини з'являється раптове 

глибоке слабоумство, що згодом зникає. Найчастіше виникає в осіб з 

наслідками органічного ураження головного мозку травматичного, судинного 

чи інфекційного характеру, а також у психопатичних особистостей збудливого 

й істеричного типу. 

 * Синдром пуерилізму - виявляється в дитячих формах поведінки на тлі 

істерично звуженої свідомості. Виникає в осіб з тими самими 

характерологічними особливостями, що й псевдодеменція.  Найчастішими і 

найстійкішими симптомами пуерилізму є дитяча мова, дитячі рухи і дитячі 

емоційні реакції. У поведінці відтворюються особливості психіки дитини, 

розмовляють тонким голосом з вередливою інтонацією, вибудовують фрази як 

діти, до всіх звертаються "ти", називаючи дядьками й тітками. Моторика рухів 

так само має дитячий характер, вони бігають маленькими кроками, тягнуться до 

блискучих предметів, вередують, ображаються, плачуть, якщо не отримують те, 

що просять. 

 * Психогенна сплутаність (синдром Ганзера) виникає у 

психотравмуючій ситуації і виявляється в гострому сутінковому розладі 

свідомості, неправильних відповідях на прості запитання, істеричних розладах 

чутливості й іноді галюцинаціях. Хворобливий стан з гострим перебігом триває 

кілька днів. Після видужання людина не пам'ятає цього періоду часу. 

 * Паніка – емоційний стан,  що є наслідком  дефіциту інформації про яку-

небудь лякаючу або незрозумілу новину, або надлишком цієї інформації. Для 

людей в панічному стані характерна так звана поведінкова невизначеність (стан 

розгубленості, неясності як поводитися, тому виникає хаотичність в діях і 

неадекватність поведінки в цілому).  

 Найважливішими характеристиками паніки є  те, що вона виникає, як і 

будь-яке масове явище, в групах великої кількості людей ( в натовпі, численній 

дифузній групі, масовому скупченні людей); викликається почуттям 



безконтрольного (некерованого) страху, заснованого на реальній або уявній 

загрозі; найчастіше стихійний, неорганізований стан і поведінка людей;  

Вділяють чотири комплекси чинників ( умов, або передумов) перетворення 

більш-менш організованої групи в панічний натовп.  

1. Соціальні чинники — загальна напруженість в суспільстві, викликана 

природними, економічними, політичними бідами, що відбулися або 

очікуваними. Це можуть бути землетрус, повінь, різка зміна валютного курсу, 

державний переворот, початок або невдалий хід війни і т.д. Іноді напруженість 

обумовлена пам’яттю про трагедію і (або) передчуттям трагедії, що 

насувається, наближення якої відчувається за попередніми ознаками.  

2. Фізіологічні чинники: втома, голод, тривале безсоння, алкогольне і 

наркотичне сп’яніння, що знижують рівень індивідуального самоконтролю. 

При масовому скупченні людей це загрожує особливо небезпечними 

наслідками.  

3. Загальнопсихологічні чинники — несподіванка, здивування, переляк, 

викликаний нестачею інформації про можливі небезпеки і способи протидії.  

4. Соціально-психологічні та ідеологічні чинники: відсутність ясної і 

високозначущої загальної мети, ефективних лідерів і низький рівень групової 

згуртованості.  

Другий період  - період « нормального життя в екстремальних умовах»; 

час рятувальних робіт. В цей період в формуванні дезадаптації та психічних 

розладів мають значення властивості особистості потерпілих, а також їх 

усвідомлення життєво небезпечної ситуації, яка триває та нових стресових 

впливів пов’язаних з втратою рідних,  майна. Важливим елементом є 

очікування повторних впливів, неспівпадання очікувань з результатами 

рятувальних робіт, необхідність ідентифікації родичів, які загинули. 

Непсихотичні розлади в другому періоді характеризуються короткочасною 

депресією, тривогою, страхом. 

 * Депресія - стан, який характеризується пригніченим чи сумним 

настроєм і зниженням психічної активності, які поєднуються з руховими 



розладами і різноманітними соматичними (тілесними) порушеннями (втрата 

апетиту, схуднення, запори, зміна ритму серцевої діяльності і т.п.).  

 * Тривога – емоційний стан гострого беззмістовного занепокоєння, яке 

пов’язане з переживаням в свідомості людини з прогнозуванням невдачі, 

небезпеки або очікування чогось важливого, значимого в умовах 

невизначеності. За своєю інтенсивністю та тривалістю вона неадекватна 

ситуації, заважає формуванню адаптивної поведінки, веде до загальної 

дезадаптації психіки.  

Професор Ф. Б. Березін описав стадії розвитку тривоги за наростанням її 

інтенсивності  

( « явище тривожного ряду» ).  

1) відчуття внутрішньої напруги – виражається в переживаннях напруги, 

настороженості, дискомфорту; ще не має  яскраво виражених ознак загрози, 

служить лише сигналом її наближення; 

2) гиперестезичні реакції, які або приєднується до відчуття внутрішньої 

напруги, або змінюють його, тривога наростає, раніше нейтральні стимули 

стають значимими, набувають негативного емоційного забарвлення, 

характеризуються дратівливістю; 

3) власне тривога – людина починає переживати невизначену загрозу, 

почуття неясної небезпеки. 

4) при наростанні тривоги  появляється страх, коли людина конкретизує 

раніше невизначену небезпеку. При цьому об’єкти пов’язані зі страхом не 

обов’язково являють собою справжню загрозу; 

5)  виникає відчуття невідворотності катастрофи, що насувається, - людина 

переживає жах. При цьому переживання пов’язане не зі змістом страху, а лише 

з наростанням тривоги,  подібне переживання може викликати і невизначена, 

беззмістовна, але дуже сильна тривога; 

6) тривожно-боязливе збудження, яке виражається в панічному пошуку 

допомоги, в потребі рухової розрядки. Дезорганізація  поведінки та діяльності 

на цій стадії досягає максимуму. 



 * Страх – емоційний стан, який відображає захисну біологічну реакцію 

людини при переживанні реальної чи уявної небезпекидля її здоров’я та 

благополуччя.  

Третій період починається після евакуації постраждалих в безпечні 

райони. В багатьох відбувається складна емоційна та когнітивна переробка 

ситуації, оцінка власних переживань та відчуттів, своєрідний  «підрахунок» 

втрат. При цьому набувають актуальності псхогенно - травмуючі фактори, 

пов’язані з зміною життєвого стереотипу, проживанням в зруйнованому районі 

чи місці евакуації. Стаючи хронічними ці фактори сприяють формуванню 

відносно стійких психогенних розладів, які пов'язані з пережитою катастрофою.   

З перебігом часу після гострої психотравми клінічно ізоляційні симптоми 

складаються в чітко окреслені симптомокомплекси такі як астенічний 

(наскрізний) синдром; фобічні розлади, що відображають психогенну ситуацію; 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР); соматоформні розлади; 

ларвіровані депресії із цефалгіями, анорексією, порушеннями серцевого ритму; 

синдром вегетативної дизфункції з гипергідрозом, головними болями, 

шлунково-кишковими розладами, артеріальною гіпертовзією, розладами сну; 

особистісними розлади після пережитої катастрофи. Доцільно детальніше 

охарактеризувати (ПТСР) 

Посттравматичний стресовий розлад – негативний емоційний стан, який 

виникає внаслідок надсильного впливу на особистість в результаті дії важкої 

психологічної травми. Виділяють наступні критерії ПТСР (за DSМ - IV): 

А. Індивід був під впливом травмуючої події, причому повинні 

виконуватися обидва наведених нижче пункти: 

1) індивід був учасником, свідком або зштовхнувся з подіями, які 

включають смерть, або загрозу смерті, або загрозу серйозних ушкоджень, або 

загрозу фізичної цілісності інших людей (або власної); 

2) реакція індивіда включає інтенсивний страх, безпомічність або жах.  

В. Травматична подія наполегливо повторюється в переживанні одним 

(або більше) з наступних способів:  



1) повторюване й нав'язливе відтворення події, відповідних образів, думок, 

що викликає тяжкі емоційні переживання; 

2) повторювані важкі сни про подію;  

3) такі дії або відчуття, так ніби травматична подія відбувалася знову 

(відчуття "оживання" досвіду, ілюзії, галюцинації й диссоціативні епізоди - 

"флешбек-ефекти", - включаючи ті, які з'являються в стані інтоксикації або в 

просоночному стані);  

4) інтенсивні важкі переживання, які були викликані зовнішньою або 

внутрішньою ситуацією, що нагадує про травматичні події або символізує їх; 

5) фізіологічна реактивність у ситуаціях, які зовні або внутрішньо 

символізують аспекти травматичної події. 

С. Постійне уникнення стимулів, пов'язаних із травмою, і намбінг 

("nambing" - блокування емоційних реакцій, оціплення), що не спостерігалися 

до травми. Визначається за наявністю трьох (або більше) з перерахованих 

нижче особливостей: 

1) зусилля спрямовані на уникнення думок, почуттів або розмов, 

пов'язаних із травмою; 

2) зусилля спрямовані на уникнення дій, місць або людей, які провокують 

спогади про травму; 

3) нездатність згадати про важливі аспекти травми (психогенна амнезія); 

4) помітно знижений інтерес або участь у раніше значимих видах 

діяльності; 

5) почуття відсторонення або відокремлення від інших людей; 

6) знижена вираженість афекту (нездатність, наприклад, до почуття 

любові); 

7) почуття відсутності перспективи в майбутньому (наприклад, відсутність 

очікувань позитивних змін у кар'єрі, вдалого одруження, появи дітей або 

довгого життя). 



D. Постійні симптоми зростаючого порушення (які не спостерігалися до 

травми). Визначаються по наявності, в райньому випадку, двох з 

нижчеперерахованих симптомів: 

1) труднощі із засинанням або поганий сон; 

2) дратівливість або вибухи гніву; 

3) труднощі з зосередженням уваги; 

4) підвищений рівень настороженості, гіперпильність, стан постійного 

очікування загрози; 

5) гіпертрофована реакція переляку. 

Е. Тривалість протікання розладу (симптоми в критеріях В, С и D) - більше 

ніж 1 місяць. 

F. Розлад викликає клінічно значимий важкий емоційний стан або 

порушення соціальної, професійної або інших важливих сфер життєдіяльності.  

Висновок. 

 В статті подана характеристика трьох періодів розвитку надзвичайної 

ситуації та види психогенних порушень на кожному з них.  В першому 

(гострому) періоді впливу екстремальних факторів, який триває від початку дії 

впливу до початку рятувальних робіт ( хвилини, години) виділять такі психічні 

розлади: афективно-шокові рації; дисоціативні розлади; дисоціативна амнезія; 

псевдодеменція; синдром пуерлізму; синдром Гензера, паніка. В другому 

періоді  під час рятувальних робіт виділяють: депресію; тривогу; страх. 

В третьому періоді після евакуації постраждалих в безпечні райони -

посттравматичний стресовий розлад. 
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