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Вступ: про нас і про те, 
для чого це дослідження, чому воно таке

Усім привіт!

Ми вважаємо, нам є чим поділитися. 
Не претендуємо на об’єктивну істину 
чи глибокі експерименти, проте має-
мо підтвердження того, що проєкт був 
корисним. До того ж більшість коман-
ди сама з Харкова — тож хочемо й ви-
класти свої думки щодо роботи з ВПО 
та людьми з гарячих точок, адже багато 
з нас мали досвід евакуації, довгого пе-
ребування під обстрілами (та прикрої 
географічної наближеності до росії).

А також нам хочеться, щоб читати цей 
матеріал вам було легко та цікаво. Тому 
попереджаємо відразу, що не будемо 
дотримуватися суворого дослідницько-
го тону :) Ба більше, будемо навіть жар-
тувати подекуди! Адже що, як не гумор, 
допомагає нам вижити й боротися?

 Що саме ми хотіли дослідити:

• Психологічний стан людей, які залишилися в  Харкові та які виїхали 
в більш безпечні місця через воєнні дії.

• Які активності та практики будуть найбільш корисними для подолання 
постійного стресу.

• Наскільки люди відчувають потребу в психологічній підтримці та чи го-
тові по неї звертатися, а також що стає на заваді.

• Які сфери життя найбільше постраждали від війни та на які заняття чи 
сенси люди спираються, щоб відбудовувати своє життя. 

На зв’язку команда реабілітаційного 
табору «Український дзен». Це проєкт, 
який ми реалізували у серпні 2022 року, 
щоб надати психологічну підтримку 
мешканцям Харкова та області, а також 
переміщеним звідти особам.

Ми від початку планували разом із про-
єктом зробити дослідження, але його 
метою не є зробити значуще наукове 
відкриття. Це скоріше опис та аналіз 
проведеної роботи, підкріплений дани-
ми про зміни у стані учасників та їхніми 
відгуками. Наша мета — поділитися до-
свідом з командами, які працюють з ВПО 
і людьми з прифронтових територій. 

Війни траплялися і раніше, в тому числі 
у нашій країні. Але зараз ми як суспіль-
ство маємо розуміння того, що процес 
реабілітації та підтримки можна буду-
вати свідомо. Ми маємо спеціалістів, 
охочих долучатися до цього, проте не 
маємо досвіду роботи з  такою масш-
табною травмою. Просто запозичити 
досвід інших країн неможливо, тому за-
раз формуються наші власні напрацю-
вання і методи — на практиці.



Підготовка

Шоб шо

Ідея цього проєкту сформувалася через 
декілька процесів та тенденцій, які ми 
спостерігали в суспільстві.

Спочатку наші організації, БФ «Артда-
ча» і Finaribba, обговорювали можливий 
реабілітаційний проєкт для людей, які 
жили в метро. Деякі люди звідти прак-
тично не виходили, дуже боялися, мало 
чого робили, сиділи в телефонах, як 
дорослі, так і діти. Finaribba працювала 
з дітьми в метро, і психологічний стан 
людей, пасивний образ життя виклика-
ли тривогу. 

БФ «Артдача» в той самий час переда-
вала гуманітарну допомогу ВПО з Хар-
кова та області, які перебували в гро-
мадах сусідніх областей. Партнери та 
волонтери коментували, що багато хто 
з переселенців лежать цілими днями, не 
встаючи, не маючи жодного бажання 
щось робити, так само поглинуті гадже-
тами. Ставало зрозуміло, що допомога 
харчами та речами не зможе розв’язати 
проблему переміщених осіб, якщо вони 
не матимуть сил жити далі, якось собі 
допомагати. 

У той самий період, на початку літа, на-
стала певна гуманітарна криза: і допо-
моги від партнерів стало менше, і во-
лонтери почали вигорати на напрямку 
допомоги цивільним. Бо здавалося, що 
стабільне постачання продуктів підтри-
мує цю пасивність і безпорадність. Пе-
ред багатьма стало складне і незручне 
питання: чи варто допомагати далі? Чи 
можна відмовляти в  допомозі? Яке рі-
шення завдасть більше шкоди? 

Ми стали говорити про те, що пара-
лельно з гуманітарним напрямком по-
трібно проводити психологічну роботу.

Також паралельно ми стали помічати, 
що на фоні взаємодопомоги та єднання, 
які надихали, почали спалахувати свар-
ки, з’явилося жорстоке, часто публічне 
засудження, розділення на «табори»: ви-
їхали чи залишилися, розмовляють укра-
їнською чи російською, волонтерять 
чи працюють, постять фото з кафе або 
публікують забагато політичних новин, 
і так далі. Ніби звичайне явище, але ра-
дикальність заяв і те, як це розділяло на-
віть близьких друзів, викликало тривогу.

Тоді ми вирішили зробити проєкт, який 
об’єднав би людей з різним досвідом (як 
через війну, після 2014-го та у 2022-му, 
так і у «мирному житті», різний професій-
ний досвід, рівень статків тощо) і допоміг 
їм адаптуватися до нових умов життя. 
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Паралельно з гуманітарним 

напрямком потрібно проводити 

психологічну роботу.



Що ми маємо на увазі, коли кажемо «адаптуватися»:

• Зняти життя з паузи. На початку повномасштабного вторгнення багато 
хто мав надію, що перемога буде за 2–3 тижні. Тож була велика спокуса 
просто чекати на повернення до минулого життя, не приймаючи нову 
реальність війни, яка захлеснула цього разу всю країну. Завмирання могло 
проявлятися по-різному: небажання приймати рішення, відмова від ко-
рисних або приємних звичок мирного життя, заборона на радощі, роз-
слаблення, приділення часу собі. Чим довше триває таке завмирання, тим 
складніше потім з нього виходити (проте немає нічого неможливого).

• Об’єднуватися замість розділятися. Ми відчули й побачили, як об’єд-
нання робить нас сильнішими. Але навіть маючи спільну мету, ми не 
стаємо однаковими. У нас різний досвід, різні політичні вподобання, 
і найголовніше — різне болить. Стикатися з розбіжностями складно, 
тож відштовхувати, засуджувати, уникати контактів — дії, які стають 
очевидними реакціями. Проте нам хотілося культивувати прийняття цієї 
різності — не погоджуватися, але хоча б залишатися поруч та не відвер-
татися від людини відразу. Самі працюємо над цим :)

• Покращити психологічний стан, отримати підтримку спеціалістів. 
Зрозуміло, що усі ми зараз у стресі, в небезпеці, травмовані в тому чи 
іншому ступені. Звернутися по допомогу — не соромно, але може бути 
складно навіть тим, хто підтримує думку, що психотерапія це нормаль-
но / круто. Складно, тому що немає коштів, немає перевіреного спе-
ціаліста, якому довіряєш, важко ризикнути та довіритися комусь. Тож 
запропонувавши спеціалістів безоплатно, ми прагнули зробити пси-
хологічні консультації та психотерапію більш доступною та зрозумілою 
для широкого загалу.
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Вік учасників

Набір учасників

Однією з цілей проєкту було переміша-
ти людей з різним досвідом та створити 
середовище, у якому вони б співчували 
один одному. Тож ми хотіли, щоб кожен 
заїзд був змішаним. Для участі потрібно 
було заповнити реєстраційну анкету, 
де були також питання про актуальне 
місце перебування, про травми й втра-
ти через війну. Ми не відмовляли та не 
сортували учасників по цих параме-
трах: ми лише звертали на це увагу, щоб 
зрозуміти, що склад учасників справді 
різноманітний.

У таборі було три заїзди, кожен заїзд 
тривав 10 днів та включав до 100 учас-
ників. Вік учасників — від 5 місяців до 75 
років. Люди їхали як родинами, так і ок-
ремо. Учасників заїзду ми ділили на гру-
пи від 7 до 13 осіб.

Як саме ми збиралися цього досягти?

Кожна група отримувала ментора  — 
людину з  команди організаторів, яка 
допомагала готуватися до участі в  за-
ходах, інформувала щодо запланованих 
активностей, відповідала на побутові 
питання, підтримувала. Підбирати мен-
торів ми також намагалися, враховуючи 
їхні сильні боки, досвід та побажання: 
хтось не почував себе впевнено з  ма-
люками, інші не мали досвіду роботи 
з  підлітками або ж людьми з  менталь-
ною інвалідністю.

Усі 3 заїзди ми набрали дуже швидко, 
тому що організатори проєкту щільно 
займалися волонтерською роботою по 
цивільному напрямку з 24 лютого. Тож 
ми мали контакти як безпосередньо по-
тенційних учасників, так і партнерських 
волонтерських організацій з  власними 
базами підопічних. Також ми залучали 
людей з аудиторії Finaribba та їхніх про-
єктів — дитячого садка, школи та щоріч-
них таборів для дітей та молоді.

Жінки
65.4%

Чоловіки
34.6%

Хто всі ці люди?

57.6%

27.2%

15.2%

Проживають у м. Харків 

Проживають у Харківській області

Вимушено евакуйовані
в інші міста України



Команда проєкту

Ми збирали команду саме під цей про-
єкт, хоча і знали багато кого, з кимось вже 
співпрацювали. Це означало, що присто-
сування одне до одного відбуватиметь-
ся, так би мовити, в прямому ефірі. 

Кожна команда обов’язково проходить 
всі стадії групової динаміки: формінг, 
штормінг, нормінг, перформінг. Щоб 
потрапити в перформінг, де всі працю-
ють найефективнішим чином, не вийде 
обійти «штормінг»  — період, коли всіх 
штормить, нудить, бісить і  ковбасить. 
І все це на швидкості х2, бо проєкт три-
ває лише місяць. 

Тому, набираючи команду, ми запи-
тували не лише про досвід роботи 
з  людьми взагалі та зокрема з  дітьми, 
але й про особисту мотивацію. Бо 
саме розуміння, для чого ми це роби-
мо, допомагало пережити конфлікти 
та емоційну втому від взаємодії з вели-
кою кількістю людей щодня.

Щоб засетапити команду в умовах стис-
лих строків, ми проводили онлайн-зі-
дзвони, де домовлялися про правила та 
обговорювали програму. Ми всі разом 
заїхали на базу за декілька днів до пер-
шого заїзду, не лише щоб підготувати 
територію, але й щоб познайомитися 
і  пройти навчання. Психологи прове-
ли для нас тренінг-лекцію про травму 
і  ПТСР, запрошені спеціалісти з  нена-
сильницького спілкування допомогли 
краще взнати один одного й отримати 
формулу для конструктивного спілку-
вання, на яку зручно спиратися для ви-
рішення конфліктів. І  про фази роботи 
команд, «штормінг» в  тому числі, роз-
повіли також вони. 

Програма табору

Кожен з  десяти днів заїзду мав свою 
тему: наприклад, день знайомства, 
день янгола, день виборів гетьмана, 
день бізнесу. Активності, заплановані 
в цей день, мали на меті познайомити, 
згуртувати, розтормошити людей. Ми 
пропонували участь у спільних іграх, 
вечірках, фізичних вправах або творчих 
заняттях — заохочували, проте не при-
мушували. Обов’язковими для відвіду-
вання були лише заняття з  психологіч-
ної освіти.

Ранок починався з групової медитації та 
йоги, після сніданку можна було встиг-
нути на річку, але щоб не запізнитися на 
психологічну освіту. Після обіду — вод-
на аеробіка, лекції з  історії та культури, 
живопис, в’язання, метафоричні карти, 
масаж, катання на сап-серфах та каяці, 
волейбол. Ввечері — спільні ігри, танці, 
концерти, поетичні читання, перегляди 
кіно, брейн-ринг.

Програма була максимально різнома-
нітною, щоб кожен та кожна знайшли 
щось до смаку, мали можливість спро-
бувати нове та перемикатися  — з  ро-
зумової активності на фізичну, з  весе-
лощів на тишу та спокій, провести час 
наодинці чи пограти в команді.
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Психологічна освіта

Усі заходи програми були спрямовані 
на реабілітацію, навіть ті, що скидалися 
на ігри та розваги — особливо ті! Але ми 
все ж хотіли надати учасникам і пряму 
терапевтичну допомогу та інструмен-
ти, а також кваліфіковану підтримку 
в безпечному середовищі.

Зазвичай психотерапія все ж є практи-
кою, до якої людина приходить усві-
домлено, готова працювати, вкладати 
кошти та час. Проте в  умовах повно-
масштабної війни ми відчували, що пси-
хологічна допомога перетворюється 
на нагальну потребу — як кризові кон-
сультації, так і довготривала підтримка. 
Тож ми придумали авантюру під назвою 
«психологічна освіта». Авантюру  — бо 
не знали, як це спрацює.

По-перше, досі існує упередження, 
що ходити до психолога чи психіатра 
то для хворих, а «нормальна» людина 
може з усім впоратися сама. Називаю-
чи групові заняття з психологами освіт-
німи, ми пропонували більш безпечний 
формат, де ніхто не лізтиме тобі в душу 
й не ставитиме діагнозів. 

По-друге, 10 днів заїзду  — доволі ко-
роткий строк, щоб запускати глибо-
кі групові процеси. Ще й під час війни. 
Ще й серед людей, які погоджуються на 
це як на експеримент, можливо, навіть 
компроміс, щоб вивезти дітей кудись 
на річку  — а там ладно, посидимо на 
тих заняттях. Після 10-денного заїзду 
учасники поверталися назад  — в  тим-
часові домівки в  селах, наприклад, чи 
на сумнозвісну Північну Салтівку. Тера-
певтичний процес як такий не завжди 
робить легше та веселіше, та й не має 
під собою такої мети. Інколи занурення 
в себе може відкрити болючі теми, роз-
хитати стан, дестабілізувати. Ми не мог-
ли в рамках цього проєкту забезпечити 
всім учасникам тривалу індивідуальну 
підтримку на випадок того, що групова 
динаміка призведе до їхнього зіткнення 
з  травмами чи проблемами, яких вони 
довго уникали.
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Тому ми домовилися про оптимальний, 
на нашу думку, формат: групові заняття 
з  психологічної освіти, щодня по 2 го-
дини. Кожен спеціаліст будував програ-
му занять автономно: використовуючи 
методики, які вважав за потрібне дати 
учасникам, та відповідно до специфіки 
конкретної групи. Кожну групу постійно 
вів один психолог, але на окремі заняття 
приходили також спеціалістки з  нена-
сильницької комунікації та тілесно-орі-
єнтованого підходу, щоб запропонувати 
додаткові інструменти. 

Також на фінальному етапі підготовки 
ми вирішили створити окрему чолові-
чу терапевтичну групу в кожному заїзді. 
Стереотипи стосовно чоловіків і терапії, 
чоловіків та почуттів доволі специфіч-
ні, окрім того, сучасний контекст війни 
створює виклики, з  якими стикаються 
саме чоловіки (мобілізація, неможли-
вість легально виїхати за кордон). Ці теми 
дуже заряджені страхом, провиною 
і  соромом, почуттями, які вважаються 
«забороненими» і  «поганими». Тож ми 
вирішили, що суто чоловіча група буде 
більш безпечною для того, щоб цими 
почуттями ділитися. 

У кожному заїзді були дві жіночі групи: це 
допомагало розділити родичок, адже се-
стри, матері й доньки в одній групі впли-
вали б на спільну динаміку або не мали 
б можливості проговорити проблеми, 
які стосуються одна одної. Для жінок по-
чуття страху або ж інших феноменів, які 
можуть бути марковані як «прояви слаб-
кості», не є такими табуйованими. Вод-
ночас актуальною є тема материнства, 
особливо зараз, коли потрібно прийма-
ти важкі рішення з оглядом на дітей, коли 
чоловіки йдуть на фронт, коли матері й 
діти проводять набагато більше часу ра-
зом через онлайн-навчання або ж з мір-
кувань безпеки.

У той час, як дорослі перебували на гур-
тових заняттях, у дітей також були зу-
стрічі з психологом. Дітей ми ділили на 
дві групи по віку, адже малеча і підлітки 
потребують різного підходу. Кожна гру-
па займалася по годині, бо утримува-
ти увагу протягом двох годин їм доволі 
складно. Наша дитяча психологиня про-
понувала вправи з  арттерапії, розпові-
дала про почуття та особисті кордони, 
допомагала ділитися переживаннями. 
Дітлахи, які в той момент не були на за-
няттях, перебували під наглядом «дитя-
чих» спеціалістів: малювали, грали у ру-
ханки, стояли на баланс-бордах, робили 
зачіски тощо.
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Наші психологи пропонували 

учасникам шматочки теорії 

для кращого розуміння себе.



Дослідження

Перш за все, плануючи дослідження, ми 
хотіли побачити ефективність власної 
роботи (якщо це буде можливо). Також 
нам було цікаво дізнатися більше про 
те, що взагалі з нами всіма відбуваєть-
ся під час повномасштабної війни: як 
змінюються поведінка, що відбувається 
зі здоров’ям, що в особистому житті, 
чому хтось виїжджає, а хтось залиша-
ється, чи відрізняється психологічний 
стан цих людей. Ми очікували отримати 
яскраві інсайти ;)

А щоб їх отримати, ми розробили де-
кілька анкет і план того, від кого та який 
фідбек будемо збирати. 

Що взагалі 

з нами всіма 

відбувається 

під час повно-

масштабної 

війни
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Анкети, які заповнювали учасники:

• Реєстраційна анкета (до табору);

• Початкове опитування про психоемоційний стан (ця і наступні — вже 
у таборі, на заняттях із психологічної освіти);

• Анкета про втрати та надбання, яких люди зазнали через війну;

• Фінальне опитування про психоемоційний стан + оцінка активностей та-
бору, їхнього впливу самопочуття; декілька додаткових питань — про мож-
ливість планувати та відчувати майбутнє, легкість у спілкуванні і так далі. 

Анкети, що заповнювали ментори:

• Початкова анкета про психоемоційні симптоми учасників

• Аналогічна фінальна анкета 

• Також ми збирали відгуки усно: від команди табору, від психологів, тре-
нерів та самих учасників заїздів.

Тож для аналізу ми, по суті, мали лише 
анкети двох заїздів. Але й з  них відсі-
ялася певна кількість: ті учасники, які 
пропустили або якесь з опитувань, або 
одне-два питання, не могли вже бути 
включеними до масиву даних. Дозапов-
нювати ці анкети пізніше, звісно, було 
неможливо, бо інформація про психо-
емоційний стан не була б релевантною.
Проте все одно — зізнаючись собі 
у безсиллі зробити все по формі, руха-
ючись навпомацки на новій території 
затяжної, активної, масової війни, ми 
вирішили цілком по-українськи — зро-
бимо те, що можемо.

Зібрані дані не є статистично релевант-
ною вибіркою і формально науковим 
дослідженням. Наприклад, анкети пер-
шого заїзду відрізнялися від другого та 
третього, бо після першого ми зрозу-
міли, що немає сенсу запитувати, а що 
варто уточнити. Анкету втрат та надбань 
ми додали також після першого заїзду, 
коли нам стало цікаво перевірити влас-
ну теорію про те, як людьми пережива-
ється війна. 



Очікування та реальність

У нас були певні очікування перед реалізацією проєкту, як позитивні, так і негатив-
ні. Деякі з них були прямо гіпотезами, які ми сподівалися перевірити. Інші думки 
ми не виокремлювали як очікування, а сприймали як щось базове, само собою 
зрозуміле. Проте в реальності сталося не так, як гадалося :)

3. Ми сподівалися знайти кореляції між 
симптомами й поведінкою та вибо-
рами: залишитися під обстрілами чи 
виїхати, або діяльністю  — волонте-
рити або ж потерпати без роботи. 
Хтось із команди спостерігав серед 
своїх знайомих тенденції до того, що 
саме люди, які евакуювалися, більше 
переживають та тривожаться, напри-
клад. Хтось вважав, що ті, що виїха-
ли, мають більше можливостей бути 
в контакті з різними своїми почуття-
ми, бо не мають настільки нагальної 
потреби мобілізуватися й виживати. 
По факту ми не знайшли жодних за-
кономірностей. 

4. Ми були майже впевнені, що 10 днів 
заїзду — занадто короткий строк, 
щоб ми побачили якісь принаймні 
результати своєї роботи. Тож були 
готові втішатися думкою про «від-
кладений ефект» та «найменший 
внесок важливий». Але нам не до-
велося!

Реалізація

1. Ми боялися, що обов’язкова психо-
логічна освіта викликатиме спротив, 
який буде важко подолати. Спротив 
був, але значно менший, ніж ми очі-
кували. Деякі учасники намагалися 
«прогулювати» групові сесії або ж 
скаржилися, що хотіли б зараз краще 
бути з дітьми на річці. Ми у відповідь на 
це проговорювали, що дуже проси-
мо відвідувати терапію, що це єдина 
обов’язкова активність табору. Також 
уточнювали, що робити на заняттях 
щось, ділитися особистим не обов’яз-
ково, можна просто приходити й мов-
чати. На другому та третьому заїзді до-
давали, що мати спротив на початку це 
нормально, але варто спробувати  — 
потім відношення може змінитися, як 
ми це побачили на попередніх групах. 
Але речі, які нас здивували, це відкри-
тість учасників, особливо чоловіків, 
та кількість особистих сесій, на які за-
писувалися до психологів люди з усіх 
заїздів (а це обов’язковим не було). Ми 
відчули, що запит на підтримку дійсно 
є, дуже гарячий, вельми актуальний.

2. Ми готувалися працювати саме з те-
мою війни, травм через війну, стресу 
через небезпеку й втрати. Саме цю 
тему вивчали наші психологи, цьому 
був присвячений тренінг для коман-
ди. Але здивувало нас те, що з-під 
воєнного стресу й втрат впевнено 
вилазили історії з дитинства, розірва-
ні стосунки, потенційні розлучення, 
стосунки батьків та дітей, професій-
на невизначеність тощо. Зрештою ми 
прийшли до висновку, що те, як лю-
дина дає собі раду під час війни, дуже 
пов’язане від того, як взагалі вона 
з собою обходиться по життю.
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Настрій учасників

Перший день проходив таким чином: 
учасники приїхали у другій половині дня, 
заселилися, пообідали, познайомилися 
між собою, з менторами та базою. Віль-
ний час на відпочинок та річку, вечеря, 
потім  — презентація команди зі сце-
ни, розповідь про програму, прийняття 
спільних правил. І невелика дискотека. 

У нас була концертна апаратура для про-
фесійного світла та музики, ми прикра-
сили сцену, нарядилися в костюми. Все 
це виглядало як у «мирному житті», свят-
ково, і від цього самим нам було дивно, 
адже багато хто не був після 24 лютого 
на вечірці. Команда веселилася завзя-
то  — бо нам цього не вистачало, і  нам 
хотілося заразити людей цим, допомог-
ти їм власним прикладом. І  люди охоче 
доєдналися — діти в першу чергу, части-
на жінок, поодинокі чоловіки навіть. 

Наступного вечора кожна команда 
мала придумати собі назву і якусь не-
величку власну презентацію — у костю-
мах або без, із піснями чи танцями, роз-
повісти трохи про себе. А третій день 
закінчувався костюмованою пляжною 
вечіркою з вогнищем. Вбрання можна 
було вибирати з нашої костюмерної за 
бажанням — це було не обов’язково.

Напевно, якраз на третій день, під час 
вечірки на пляжі, ми остаточно переко-
налися, наскільки людям це потрібно — 
перевтілитися в  когось іншого, відки-
нути серйозність, розважитися, відчути 
себе живим. Ми не сподівалися навіть, 
що дорослі будуть так активно брати 
участь і гратися.

Потім ми чули від учасників, що вони 
дуже втомлюються в  таборі, тому що 
намагаються встигнути все, спробува-
ти кожну активність  — розуміючи, що 
повернуться до Харкова, і там знову не 
буде чого робити.

«Нема чого робити» було актуальною 
проблемою для багатьох учасників, як 
дорослих, так і дітей. Ті, що евакуюва-
лися у більш безпечні місця, опинилися 
в новому середовищі, де мало знайо-
мих, часто це села або невеликі міста, 
у яких не такий великий вибір можли-
востей, як у Харкові. Ті, що залишили-
ся у своїх домівках, частково втратили 
звичне коло знайомих, хобі, роботу. Ба-
гато батьків переймалися через те, що 
діти проводять багато часу в гаджетах. 
Але окрім зовнішніх причин, є причини 
внутрішні: на те, щоб відновити активне 
життя, якщо воно було до повномасш-
табного, потрібні сили, бажання, во-
льове зусилля. Хтось ніколи в житті не 
переїжджав, не змінював професію, не 
міняв життя так радикально. Це склад-
не місце, в якому так легко «завмерти», 
не маючи сил та розуміння, яким може 
бути наступний крок.

Тому нас дуже тішило те, що разом із 
нами люди так легко «розморожують-
ся» і  активно включаються в програму. 
Нас вразило також, що серед учасників 
були й такі, хто приїхав до табору, маю-
чи дуже конкретний запит, питання, яке 
збиралися вирішити: кар’єрне, еваку-
аційне, сімейне тощо.  Вони говорили 
про це на терапевтичних заняттях, на 
особистих консультаціях чи просто між 
собою, шукаючи варіанти та набуваючи 
впевненості.

Неочікуваний успіх



Психологічна освіта

Прогрес жіночих та чоловічих груп нас 
приємно здивував. Терапевтка, яка при-
ходила до груп з тілесними практиками 
й лекційними вставками про роботу 
мозку, зазначила, що працюючи з гру-
пами наприкінці заїзду, вже відчувала 
результати спільної роботи учасників та 
терапевтів: здатність слухати один од-
ного, навички рефлексії, спільне поле, 
які утворилися за такий короткий строк. 

У жіночій групі першого заїзду учасниці 
прийшли від «не розумію, навіщо слу-
хати чуже ниття» до співчуття, довіри, 
сліз. Учасниці другого заїзду розповіда-
ли, як табір допоміг їм, з одного боку, 
відпустити контроль за дітьми і дати їм 
більше свободи, з іншого — згадати про 
себе. Спочатку жінки поривалися про-
водити час лише з дітьми, не бажаючи 
витрачати час на якісь психологічні за-
няття. Але ближче до кінця заїзду казали, 
наприклад, що «вперше за 13 років зга-
дала, чого мені хочеться», що поверну-
лися до себе, до своїх бажань, інтересів 
тощо, водночас даючи більше само-
стійності дітям.

Психологічна робота з дітьми також 
показала хороші результати, особливо 
під час другого заїзду. Працювати було 
складно через те, що у дітей була вели-
ка різниця у віці та розвитку, навіть у ме-
жах однієї групи. Але на другому заїзді 
набралося достатньо підлітків приблиз-
но одного віку, які почали спілкуватися 
поза заняттями, які мали свої запити до 
психолога. Учасники довіряли дитячому 
психологу, тож зверталися до неї зі сво-
їми сімейними проблемами, розповіда-
ли про взаємодію з однолітками. Окрім 
обговорення воєнних питань, пережи-
тих страхів, бажань чи ресурсів, які до-
помагають про себе піклуватися, акту-
альними були також питання особистих 
кордонів, мрій та планів на майбутнє.

Але якби ми сказали, що всі учасни-
ки усіх трьох заїздів на гуртовій терапії 
досягли синергії та полюбили один од-
ного, ми б збрехали :) Були учасники та 
учасниці, які не хотіли слухати чужі істо-
рії або скаржилися, що їх не чують та не 
розуміють. Одна з учасниць написала 
у фінальній анкеті:
«Не пропрацьоване питання психоло-
гами, щодо різниці між учасниками, хто 
живе під обстрілами і тими, хто виїхав. 
Відчуття, що деякі живуть у війні, а дея-
кі будують життя після війни, водночас 
обговорюючи, що ті, хто в Харкові хворі 
на голову».

Взагалі гострі теми, які підіймалися, по-
літичних уподобань, соціальних проце-
сів тощо, несли в собі певну небезпеку 
для об’єднання груп, яке було нашою го-
ловною метою. Тож психологи не вели 
людей навмисно в такі обговорення, не 
форсували їх, даючи водночас простір 
висловлюватися, якщо комусь це боліло. 
Не переконували людей, намагаючись їх 
схилити до «більш правильної», на свою 
думку, позиції. Це скоріше був досвід пе-
ребувати поруч із різними людьми, бачи-
ти і чути відмінності, але залишатися по-
руч і далі, не викреслюючи, не уникаючи.
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(Не)очікувані труднощі

Перший заїзд ми поміж собою називали 
тестовим, розуміючи, що команда буде 
ще налагоджувати комунікацію та робочі 
процеси, які неможливо передбачити та 
підстрахувати «з берега». Проте ми все 
одно намагалися дати людям найкращий 
досвід, тому що для нас цей заїзд може й 
тестовий, проте для них — єдиний. 

І він пройшов легше, ніж ми очікували, 
якщо говорити про комунікацію з учасни-
ками. Люди були теплі, контактні, активні. 

Другий заїзд відрізнявся. Спочатку про 
це говорили терапевти після перших 
психологічних занять, про це говори-
ли ментори й інші учасники команди. 
Ніби було більше незадоволення, біль-
ше скарг, менше ініціативи від дорослих 
учасників щодо участі в конкурсах або 
дні бізнесу. Команда почала обговорю-
вати це, щоб пояснити цю відмінність 
та знайти спосіб взаємодії.

Проте будь-яке пояснення це узагаль-
нення і спрощення. Кажучи, що цей 
заїзд інакший, ми ніби об’єднували всі 
декілька десятків людей одними харак-
теристиками, хоча це був такий само 
рандомний набір, як і попередній. Для 
роботи з людьми це небезпечно, бо це 
закріплює стереотип про певну групу — 
просто тому, що якісь дії або реакції ок-
ремих осіб не співпадають з нашими 
очікуваннями. І розділяє нас із учасни-
ками, коли таке розділення — те, із чим 
ми приїхали тут боротися в людях :)

До речі, з другим заїздом фінальна дис-
котека та прощання були набагато теплі-
шими, ніж із попереднім :) І, звісно, жод-
на наша концепція про те, чому ці люди 
могли б вести себе так, як ведуть (кіль-
кість втрат, рівень стресу, місце прожи-
вання, рівень статків, активна чи пасивна 
життєва позиція тощо), не підтвердила-
ся. І, якщо чесно, ми цьому раді. 

Якщо казати про труднощі, то було та-
кож багато дрібних нюансів: прогули 
психологічної освіти, родинні супереч-
ки, конфлікти через розселення, необ-
хідність швидко змінювати програму 
через дощі. Це все вирішується ситуа-
тивно і з цим не так вже й складно.

Складніше переживалися конфлікти 
в команді, але команда, як ми вже каза-
ли, зібрана спеціально під цей проєкт, 
тож етап штормінгу неминучий. Що-
правда, на нашому проєкті переживати 
його було непросто всій команді з де-
кількох причин. По-перше, стислі стро-
ки проєкту та робота з людьми завжди 
вимагають більше емоційних сил, тож 
суперечки спалахують від втоми й на-
пруження там, де в інших умовах всти-
гли б пригальмувати. По-друге, через 
війну рівень стресу набагато вищий, 
постійна небезпека, у якій ми знаходи-
мося, впливає на психологічний стан 
таким чином, що суто через роботу гор-
мональної системи агресії стає більше, 
а емпатію вмикати складніше. Усе ско-
ріше чорно-біле, ворог чи друг, зі мною 
чи проти мене. Тому й конфлікти палали 
яскравіше. Проте ми мали можливість 
сходити на індивідуальну консультацію 
до когось із психологів або запросити 
їх в якості медіатора, якщо розмовляти 
один-на-один було складно.

Також треба віддати належне тому, що 
команда була неймовірна і дуже просу-
нута в плані самоусвідомлення, рефлек-
сії, проговорення стосунків і підтримки. 



До неочікуваних труднощів, які, водно-
час, дали цікавий ефект, можна віднести 
пару ситуацій, пов’язаних із програмни-
ми активностями.

На день бізнесу ми вводимо внутріш-
ню валюту, і кожен учасник отримує 
стартовий капітал. Далі всі мають мож-
ливість зареєструвати свій бізнес або 
ж працювати на когось, щоб заробити 
грошей. Наприкінці влаштовується яр-
марок, на якому за штучні гроші можна 
купити справжні товари: від надувних 
матраців чи сертифікатів на масаж до 
цукерок, блокнотів, іграшок.

Під час першого заїзду було багато різ-
них бізнесів: погладити собачку, замо-
вити амулет, попрасувати речі, прибра-
ти щось, віднести посуд, орендувати 
костюми, навіть гра у покер. Також де-
кілька учасників викупили в нас в орен-
ду їдальню, зробили вхід платним. 
Під час другого зіїзду їдальню і пляж та-
кож взяли в оренду. Але цього разу було 
невдоволення серед учасників, вони 
зверталися до адміністрації зі скаргами. 

Також під час першого заїзду на день 
бізнесу один із членів команди вирішив 
зробити фінансову піраміду, як МММ. 
Усім своїм виглядом, всією презентаці-
єю він натякав, що це шахрайство. Пер-
ші внески він помножив, а із другими 
втік. Потім був арешт, розслідування, 
повернення коштів по заявах. Зрозумі-
ло, що частину внесків зробили діти, бо 
малеча інколи й не розуміла, навіщо ті 
гроші віддають, не приходила взяти їх 
назад. Але серед вкладників були й де-
кілька дорослих.

Обидва ці випадки схожі тим, що ігрові 
ситуації викликали у людей зовсім не 
ігрові почуття, нагадуючи або імітую-
чи реальний життєвий досвід. І про це 
дорослі також говорили на психологіч-
них заняттях.

Результати анкетування

На жаль, обсяг даних, що ми зібрали, 
був не дуже великий — тому, напри-
клад, ми не могли ділити чоловіків на 
вікові групи, а порахували їхні результа-
ти всі разом. Також жінки певного віку 
не потрапили в дослідження, тому що, 
наприклад, учасниць 16–18 років або ж 
70+ років було замало для підрахунку. 

На вікові групи ми ділили, спираючись 
на психологічні дані про основні вікові 
кризи і дані ВООЗ про найпоширеніші 
вікові групи. І порахувати симптоми та 
зміни в емоційному стані ми змогли для 
таких категорій:

• чоловіки

• жінки 25-44 років

• жінки 45-65 років

• діти 6–13 років
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Повний список симптомів психоемоційного стану, які ми 
включили в опитування, був такий:

1. Тривожність, нервовість або лякливість від незначних по-
дразників. Нездатність довго концентрувати увагу на чомусь

2. Неконтрольовані спалахи агресії, дратівливість

3. Порушення сну чи проблеми із засинанням

4. Напливи нав’язливих спогадів про небезпечні для життя 
ситуації, учасником яких ви були

5. Відчуття сильних фізичних реакцій, коли щось нагадує 
про пережити події (наприклад, підвищення серцебит-
тя, стискання дихання, тремтіння, сильне потовиділення, 
тощо)

6. Складнощі з пригадуванням, або неможливість пригада-
ти важливі частини пережитих стресових подій

7. Прагнення уникати емоційних навантажень (наприклад, 
не дивитеся кіно або не читаєте книжок, які викликають 
сильні почуття, уникаєте складних, емоційних розмов)

8. Надмірна втома, депресивні стани, заціпеніння, відсто-
роненість від зовнішнього світу

9. Зловживання алкоголем, наркотиками

10. Труднощі в спілкуванні з іншими людьми (конфліктність, 
дратівливість, уникнення спілкування, відстороненість, 
тощо)

11. Наявність сильних негативних переконань про себе, 
інших людей, навколишній світ (наприклад, думки на 
кшталт: я поганий(а), зі мною щось серйозно не так, ніко-
му не можна довіряти, світ абсолютно небезпечний)

12. Проблеми з почуттям та вираженням позитивних почут-
тів (наприклад, неможливість почуватися щасливим, або 
відчувати радість, тепло та любов, до близьких, та людей, 
що поряд).



Ми пропонували оцінити, наскільки проявлений кожен із них: зовсім не буває, бу-
ває дуже рідко, буває часто або постійно. 

Частота симптомів у чоловіків на початку заїзду
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Зміна вираженості симптомів у чоловіків на кінець заїзду
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Найбільш поширені симптоми серед 
чоловіків:

1. Тривожність, нервовість або лякли-
вість від незначних подразників.

2. Неконтрольовані спалахи агресії, 
дратівливість.

3. Порушення сну чи проблеми із за-
синанням.

4. Напливи нав’язливих спогадів про 
небезпечні для життя ситуації.

5. Надмірна втома, депресивні стани, 
заціпеніння, відстороненість від зо-
внішнього світу.

Найрідше зустрічаються такі симптоми:

6. Складнощі з пригадуванням, або не-
можливість пригадати важливі ча-
стини пережитих стресових подій

7. Зловживання алкоголем, наркотиками

Найбільші позитивні зміни під кінець та-
бору спостерігаються у 1 і 2 симптомах, 
а також у менш поширених:

10. Труднощі в спілкуванні з іншими 
людьми 

11. Наявність сильних негативних пе-
реконань про себе, інших людей, 
навколишній світ

12. Проблеми з почуттям та виражен-
ням позитивних почуттів

Усі ці симптоми пов’язані з соціальними 
проявами тривожності — відсторонені-
стю, агресивністю, труднощами в спіл-
куванні, складнощів у прояві позитив-
них почуттів. Можна припустити, що 
саме соціальні активності виявилися 
найбільш ефективними для чоловіків.
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В мене з’явилися додаткові пла-

ни, бажання більше відпочивати 

активно та на природі. Задово-

лений новими знайомствами



Частота симптомів у жінок (25-44 років) на початок заїзду
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Зміна вираженості симптомів у жінок (25-44) на кінець заїзду
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Частота симптомів у жінок (45-65) на початок заїзду
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Зміна вираженості симптомів у жінок (45-65) на кінець заїзду
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У жінок 25–44 років  частіше за все зу-
стрічалися такі симптоми:

1. Тривожність, нервовість або лякли-
вість від незначних подразників. Не-
здатність довго концентрувати увагу 
на чомусь

2. Неконтрольовані спалахи агресії, 
дратівливість

3. Порушення сну чи проблеми із за-
синанням

7. Прагнення уникати емоційних на-
вантажень (наприклад, кіно або кни-
жок, які викликають сильні почуття, 
складних розмов)

Тобто 1 симптом був присутнім майже 
у всіх досліджуваних дівчат. Найменш 
поширеним симптомом є 9 симптом – 
зловживання алкоголем та наркотични-
ми речовинами.

Жінки 45–65 років зазначали наявність 
таких симптомів:

1. Тривожність, нервовість або лякли-
вість від незначних подразників. 

4. Напливи нав’язливих спогадів про 
небезпечні ситуації

8. Надмірна втома, депресивні стани, 
заціпеніння, відстороненість від зо-
внішнього світу

Позитивні зміни в кінці заїзду всі жінки 
частіше зазначали за симптомами 1 і 2:

1. Тривожність, нервовість або лякли-
вість від незначних подразників. 

2. Неконтрольовані спалахи агресії, 
дратівливість

Також жінки молодшої групи відміча-
ли поліпшення симптому 8 — надмір-
на втома, депресивні стани, відсторо-
неність від зовнішнього світу. А жінки 
старшої вікової групи — симптому 4 
(напливи нав’язливих спогадів про не-
безпечні ситуації).
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Стала менше плакати і трохи 

вчусь контролювати свої емоції. 

для мене це дуже важливо. 

Емоційний стан став міцнішим



Також ми обробили результати анкету-
вання дітей 6-13 років. Анкету на дітей 
заповнював хтось із батьків або опікун 
(як правило, це були жінки, тобто матері, 
бабусі, тітки). В ідеалі ми б хотіли опи-
тувати обох опікунів, якщо дитина при-
їздила з батьком та матір’ю, наприклад, 
але обробляти і збирати дані таким чи-
ном для нас було б набагато складніше. 
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Питання про симптоми у дитячій анкеті відріз-
нялися від дорослої:

1.  Поводиться плаксиво

2.  Відмовляється спати окремо

3.  Має проблеми зі сном (важко засинає та/
або прокидається вночі)

4.  Має погані, жахливі сни

5.  Виглядає наляканою без причини

6.  Виглядає стурбованною

7.  Виглядає сумною та відстороненою

8.  Чіпляється за дорослих/не бажає залиша-
тися на самоті

9.  Виглядає гіперактивною

10. Має істерики

11.  Занадто легко розстроюється

12. Скаржиться на болі

13. Повертається до поведінки молодшого віку 
(смокче палець, пісяє в ліжко, лепече, сюсюкає) 

14. Занадто легко лякається

15. Поводиться агресивно

16. Відтворює в іграх, історіях або малюнках 
травматичну подію та/або стресови події

17.  Піднімає тему травматичних та/або стре-
сових подій в розмовах

18. Уникає розмови про травматичні та/або ст-
ресові події, навіть коли про це запитують

19. Боїться речей, які нагадують про травма-
тичні та/або стресові події



Частота симптомів у дітей на початок заїзду
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19. Лякають ассоціації
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Зміни емоційного стану у дітей наприкінці заїзду
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Найбільш поширеними симптомами 
у дітей можна назвати 3 — проблеми зі 
сном, 11 – легко розстроюється. Най-
менше вираженими є 12 та 13, а саме 
скарги на біль на регресія (повернення 
до поведінки молодшого віку).
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Зміни емоційного стану у дітей наприкінці заїзду (продовження)

З представленого графіку виходить, що 
найпоширеніші симптоми у дітей знач-
но знизилися наприкінці заїзду.



Втрати і надбання

Під час першого заїзду ми захотіли до-
дати ще одну анкету, про втрати і над-
бання. Ми хотіли перевірити кілька  ги-
потез, заснованих на власному досвіді:

• Навіть якщо формально людина 
не втратила квартиру через вибух, 
близьку людину або роботу, вона 
може переживати ще багато втрат 
різного порядку. Наприклад, домаш-
ніх тварин не вдалося забрати з со-
бою, змінився режим харчування, бо 
немає можливості собі готувати чи 
не вистачає грошей на улюблені про-
дукти, немає більше занять по фіт-
несу по середах, друзів та близьких 
у сусідніх будинках, кіоска з котячою 
їжею через дорогу. І це стосується як 
тих, хто вимушено переїхав, так і тих, 
хто залишився у прифронтовому мі-
сті. Кожна із цих втрат може здава-
тися незначною, але разом вони 
створюють всю щоденну рутину, 
це маленькі островки стабільності. 
І  це потрібно відбудовувати нано-
во, що потребує певних емоційних 
сил. І щось, що може переживатися 
однією людиною як незначна втра-
та, для іншої буде дуже болючим. 

• Кризова ситуація, якою є повно-
масштабна війна, не лише завдає 
болю, але й відкриває додаткові 
ресурси та важливі сенси. Обгово-
рювати надбання складно, тому що 
отримання вигоди від війни може 
здаватися аморальним. Але нам 
було цікаво подивитися, чи відчува-
ють люди, що здобули щось нове, чи 
вони собі в цьому зізнаються. 

Анкета складалася з  двох частин, де 
кожна включала такі сфери: стосунки, 
житло, майно, робота, домашні твари-
ни, звичні заняття, оточення, харчові 
звички, ідентичність, сенси. Ми пропо-
нували учасникам вибрати, в якій кате-
горії вони зазнали втрат/надбань, і оці-
нити за шкалою від 1 до 10, наскільки ця 
втрата болюча, а надбання — значуще.

Для чоловік найбільш болючими стали 
втрати у сферах «оточення», «занят-
тя» та «сенси». Найважливіші надбання 
стосувалися «стосунків» та «занять».

Жінки 25–44 років складніше за все пе-
реживали втрати у сфері стосунків. Та-
кож втрат зазнали сфери оточення та 
звичних занять. Найбільшими надбан-
нями виявилися сфери ідентичності та 
сенсів (а заняття, на відміну від результа-
тів у чоловіків, зайняли останнє місце).

У жінок 45–65 років найбільш значу-
щі втрати  — це «стосунки», «робота», 
«оточення». Надбання групи жінок 
старшого віку стосуються стосунків, 
оточення, ідентичності та сенсів. 

За нашими результатами, втрата ро-
боти частіше зустрічається у жінок 
старшої групи, ніж у чоловіків та жінок 
молодшої групи. Чоловіки при цьому 
частіше відзначають втрату сенсів, ніж 
жінки обох груп. Цікаво також, що жін-
ки старшої групи частіше вказують на 
позивні зміни у соціальних взаєминах, 
ніж молодші жінки. 

Аналізуючи далі в  дослідженні те, що 
допомогло і  спрацювало, ми будемо 
спиратися і  на ці дані  — роблячи не 
залізобетонні рекомендації, а скоріше 
припущення.
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Робота після табору

У нас була можливість запропонувати 
підтримку для учасників табору після за-
кінчення заїздів. По-перше, нам самим 
було цікаво дізнатися про результати на-
шої роботи, що допомогло, які симпто-
ми повернулися. По-друге, ми перейма-
лися, чи не стане учасникам гірше, коли 
вони повернуться після відпочинку на 
природі, в тиші, назад під обстріли. 

У нас був зв’язок із кожним з трьох за-
їздів через групи в месенджерах та со-
цмережі, і ми запропонували учасни-
кам групову зустріч із психологами та 
можливість записати на індивідуальні 
консультації (перша безоплатна, далі, 
якщо захочеться піти в регулярну тера-
пію, вже за власний кошт). Через те, що 
ми тривожилися через можливе погір-
шення психологічного стану після та-
бору, ми готувалися до того, що можуть 
бути кризові звернення. 

Невелика кількість учасників з різних за-
їздів відвідали спільну групову зустріч, 
також маємо окремі звернення до пси-
хологів і спеціалістки з ненасильниць-
кого спілкування. Проте отримали ве-
лику кількість позитивних відгуків штибу 
«хотілося б побачитися», «діти хочуть 
повернутися назад». Тож з цього роби-
мо висновок, що онлайн-спілкування 
не викликає сильного ентузіазму в лю-
дей, офлайнові зустрічі або виїзди мо-
тивують сильніше. 



Що сприяло реабілітації

Коли ми аналізуємо програму табору зараз, то можемо виділити напрямки та 
формати, які, на нашу думку, найбільше вплинули на результат. Ми вибираємо їх, 
по-перше, спираючись на власні спостереження, по-друге, на усний фідбек учас-
ників та їхні відгуки у фінальній анкеті, по-третє, за тенденціями, які відображає 
дослідження психоемоційного стану. 

Коротенько розповімо про кожний напрям, але заохочуємо звертатися до нас, 
якщо вас зацікавлять подробиці — ми будемо раді надати деталі та поділитися на-
працюваннями!

Теоретичні знання з психології

Як ми вже казали вище, замість групової 
терапії ми ввели формат «психологічної 
освіти», тож психологи давали учасни-
кам трохи теорії — про те, як працює 
нервова система, як пов’язане тіло та 
почуття, про емоції, стрес, симптоми 
травми та те, як вона формується. Та-
кож розповідали про реакції на стрес — 
часто ми маємо один, звичний варіант 
реагування, що не завжди адаптивно. 
Знаючи про різні варіанти, ми отриму-
ємо доступ до більш широкого пове-
дінкового репертуару, що робить нас 
більш гнучкими, а значить, допомагає 
виживанню.

Такі міні-лекції мали декілька плюсів:

• Ті учасники, які мали стереотипне 
ставлення до психотерапевтів і на-
прягалися, що їх будуть «лікувати», 
«лізти в голову», могли трохи розсла-
битися у форматі, який не вимагав від 
них негайного активного залучення.

• Лекційний формат допомагав буду-
вати авторитет і експертність тера-
певтів у групах, що важливо для до-
волі короткої програми заїзду.

• Розуміння того, як тіло реагує на по-
тенційно небезпечні чи травмуючі 
події, дає відчуття контролю і пев-
ною мірою заспокоює: ага, зі мною 
все в порядку, те, що відбувається, 
природно, так може бути з кожною 
людиною.

• Маючи теоретичні знання про те, що 
відбувається у організмі, наприклад, 
через стрес, можна переходити до 
вправ на його подолання. Без розу-
міння того, навіщо саме так дихати 
або так трястися, мотивація викону-
вати практики набагато нижча.
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Тілесні активності

Через війну українцям складно залиша-
тися в контакті з тілом зараз, причому 
навіть тим, хто перебуває у відносній 
безпеці. По-перше, погані новини й за-
грозливі експертні обіцянки затягують 
у залежність, і ми годинами можемо 
сидіти в телефоні або в тривожних дум-
ках про майбутнє. По-друге, в тілі збері-
гаються гормональні відбитки та м’язові 
зажими всіх переживань, з якими най-
складніше контактувати: страх, лють, 
провина, сором. Повернутися в тіло = 
зустрітися з тим, що проживати не хо-
четься. По-третє, умови перебування 
для багатьох людей зараз стали менш 
комфортними: хтось досі живе у шко-
лі, не маючи особистого простору та 
свого туалету, хтось мерзне і мокне 
в окопах, хтось у прифронтовому місті 
живе без світла, газу чи опалення (і це 
найяскравіші приклади, але далеко не 
єдино можливі).

Тож, як ми допомагали учасникам по-
вертатися в тіло?

Тілесні вправи на заняттях з психоло-
гічної освіти. Наші психологи давали 
людям прості дихальні практики, які 
можна швидко пояснити та опанувати 
(на кшталт дихання по квадрату, меди-
тації із фокусуванням уваги на відчуттях 
ніздрів під час входу та виходу повітря), 
методики сканування тіла для усвідом-
лення відчуттів, заземлення — через 
повернення уваги у стопи, як вони спи-
раються на землю. Такі практики допо-
магають зосередитися й заспокоїтися, 
тренувати концентрацію уваги, пере-
ключатися з нав’язливих думок. Також 
робили розтрушування, простукування, 
розтирання тіла собі або одне одному. 
Подібні вправи теж прості, проте роз-
вантажують нервову систему, а також 
повертають у теперішній момент, по-
кращуючи увагу, що може бути корис-
ним для швидкого реагування в стресо-
вій ситуації.

Йога, масаж, аквааеробіка, танці, рухливі 
ігри тощо. Деякі з цих активностей більш 
пасивні, як-от масаж, або потребують 
уваги та зусиль, як йога; танці більш 
спонтанні та вільні, аквааеробіка — більш 
структурована, і так далі. Але всі вони 
дають тактильний досвід, навантаження, 
запрошують до руху, десь до напружен-
ня, десь до розслаблення. І здебільшого 
учасники дуже високо оцінювали вплив 
цих активностей на їхній стан.



Шерінг і спілкування

У заняття з психологічної освіти були 
інтегровані також елементи групи під-
тримки: учасники за бажанням та готов-
ністю ділитися досвідом і труднощами. 
Це допомагало:

• Зрозуміти, що ти не один із такими 
проблемами;

• Отримати і дати підтримку іншим;

• Згадати, що всі ми різні та однако-
ві водночас — щось нас об’єднує, 
а щось працює в інших зовсім не 
так, як у тебе (і це окей).

Також учасники об’єднувалися у гру-
пи для участі у квесті, командних іграх, 
брейн-рингу, сценках, перетиналися на 
гуртках або ж спілкувалися як сусіди по 
кімнаті.
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Ненасильницьке спілкування

Перед початком заїздів наша команда 
пройшла навчання з ненасильницької ко-
мунікації, а потім наша тренерка прово-
дила невеличкі заняття й сімейні консуль-
тації для учасників. Ми були раді, що люди 
виказали цікавість до цього методу, деякі 
учасники навіть продовжили звертатися 
до тренерки після табору. Вважаємо, ця 
практика  вельми корисна в будь-яких від-
носинах (навіть у відносинах із собою).

Ненасильницька комунікація у широко-
му сенсі — це філософія співчутливої та 
усвідомленої взаємодії з урахуванням 
почуттів та потреб. У більш практично-
му розрізі — метод спілкування, в осно-
ві якого лежить доволі проста формула 
комунікації:

• Констатація факта, без оцінки: «Ти 
зараз зробив оце / сказав такі слова 
/ відбулося отаке»

• Почуття: «Я відчуваю злість / біль / об-
разу / самотність / сором / радість / 
вдячність» (бо ННС можна використо-
вувати не лише під час конфліктів, але 
й щоб відзначити щось приємне)

• Потреба: «Мені не вистачає безпеки 
/ розуміння / поваги / підтримки»

• Конкретне прохання (те, що люди-
на реально здатна зробити, але де 
є можливість відмовитися — інакше 
це не прохання, а наказ).

Формула проста, складніше — навчити-
ся розрізняти спочатку почуття, потім 
потреби, що за ними стоять, а також 
просити про щось і приймати допомо-
гу, яку просиш (чи отримувати відмову). 
Тож ННС це мистецтво, у якому можна 
довго вправлятися. Але знання базової 
теорії допомагає будувати комунікацію: 
навіть після завзятої сварки можна по-
вернутися до цієї формули, нагадати її 
одне одному і розібратися, що ж відбу-
вається та як порішати.

Це якщо дуже коротко :) Вважаємо ін-
струмент ще важливішим у воєнний 
час, коли люди, з одного боку, більш на-
пружені та агресивні, з іншого — як ні-
коли, треба триматися разом.



Ігрові активності

Багато учасників у відгуках дякували за 
можливість повернутися в дитинство. 
Було класно це читати і чути, бо дитин-
ство — це безтурботність, творчість, 
спонтанність, інтерес до нового. Те, 
чому під час війни важко знайти дореч-
не місце й час.

Такий ефект «дитинства» був досягну-
тий за рахунок спільних ігор, сценок, 
змагань, веселощів й перевдягань. Також 
учасники в певному сенсі грали в до-
росле життя — пропонували свої послу-
ги на день бізнесу, вибирали гетьмана, 
складаючи свою думку про кандидатів 
після агітаційної кампанії та дебатів, ра-
зом приймали правила табору. Для ді-
тей це була можливість приміряти на 
себе нові ролі нарівні з дорослими, але 
вперше. А для дорослих — безпечний 
формат для того, щоб переглянути влас-
ні життєві стратегії та вибори. Тому що 
ставки ніби несерйозні, все жартома, 
але почуття чомусь викликає справжні, 
потужні. Пропонуючи учасникам демо-
кратичну модель взаємодії, ми запрошу-
ємо їх взяти більш активну позицію, для 
початку в таборі, а далі й у житті.

Перебування на природі

Для цього пункту ми докладали не так 
багато зусиль, природа все зробила за 
нас :) Але усі учасники зазначали, що 
річка, пляж, свіже повітря дуже допо-
могли прийти до тями, справді відпочи-
ти, розслабитися, сповільнитися. Виїха-
ти на відпочинок у ліс чи до води зараз 
складно з багатьох причин, від обстрілів 
та мін або окупованих територій до від-
сутності коштів чи внутрішньої заборо-
ни «відпочивати як у мирний час». Тож 
створити для людей можливість попла-
вати, позасмагати, відчути траву босими 
ногами, погуляти полями, помалювати 
корів — справді безцінна допомога.
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Гендерна специфіка

Обробивши результати анкет, ми поба-
чили, що у чоловіків поліпшилися саме 
ті симптоми, які стосуються соціаль-
ної сфери (відстороненість, агресив-
ність, труднощі у спілкуванні, відчуття 
навколишнього світу, як небезпечного, 
складнощі у прояві позитивних почут-
тів). Можна зробити припущення, що 
саме соціальні чинники для чоловіків 
найбільш ефективні. До цього варто до-
дати, що розпізнавати власні емоції ба-
гатьом чоловікам було складно: зрозу-
міло, коли є роздратування, ясно, коли 
щось приємне, але детальніше розби-
ратися вже складно.

Увага жінок, судячи з  усього, більш 
спрямована всередину себе: серед них 
було більш поширено бажання уникати 
емоційних навантажень, а найцінніші 
надбання під час повномасштабно-
го вторгнення стосувалися сенсів та 
ідентичності. Також багато жінок го-
ворили про пошук себе поза роллю 
матері. Тож для них надважливо забез-
печувати дитячу зону і працівників, на 
яких можна залишити малюків, гуртки 
для підлітків. Водночас надавати мак-
симально різні варіанти занять: творчі, 
спортивні, інтелектуальні.

Старші жінки, судячи з анкет, пережива-
ють війну дещо інакше, ніж молодші: ча-
стіше втрачають роботу, більше цінують 
спілкування, відчуття домівки якщо не 
через власну оселю, то принаймні че-
рез оточення. Тож класно давати мож-
ливість провести час із дорослими діть-
ми та онуками, а також соціалізуватися 
з однолітками.



Що б ми зробили інакше

І під час проєкту, і після закінчення ми без сумнівів кажемо один одному: це варто 
було зробити, і нам вдалося. І це надихає. Проте ми говорили й про те, що можна 
було б змінити наступного разу. Ділимося роздумами, будемо раді, якщо вам вони 
будуть корисними :)

2. Більш структурована психологіч-
на програма. Ми мали можливість 
запрошувати у групи спеціалістів 
з тілесними вправами та лекціями 
з ненасильницької комунікації, і це 
робило програму різноманітніше, 
цікавіше. Так ми демонстрували лю-
дям, що є багато різних інструментів 
та підходів для роботи із психікою 
та побудови стосунків з іншими. 
Ми давали їм вибір та розширювали 
кругозор. Тож у подальшому було б 
оптимально, по-перше, побудувати 
більш чітку структуру, щоб послідов-
но розповідати про психіку, роботу 
мозку і емоції. По-друге, запрошува-
ти спеціалістів з експертизою в різ-
них галузях і підходах, щоб програма 
була більш цілісною та задовольняла 
б різні потреби, адже комусь підійте 
тілесна терапія, комусь — когнітив-
но-поведінкова, комусь — гештальт, 
комусь — психоаналіз, і так далі.

1. Більш розгалужена програма ак-
тивностей. Наші анкети з психое-
моційного стану показали, що і в 
чоловіків, і у жінок поширені симп-
томи, які відносяться до групи «гі-
перзбудження» — тривожність, 
дратівливість, агресія, проблеми зі 
сном. І  хоча в нашій програмі були 
заняття, спрямовані на повернення 
в тіло, уповільнення, як-то йога, ме-
дитація, катання на сапах і каяці, ма-
саж, але переважали все ж активні 
заняття: танці, рухливі командні ігри, 
аеробіка, квести, конкурси. Зараз 
ми б підійшли до структури інакше, 
більш свідомо чергуючи активнос-
ті, які розганяють, пришвидшують, 
дають викид енергії, запрошують 
до взаємодії з оточенням, з актив-
ностями, які сповільнюють, розсла-
бляють, фокусують увагу на собі. Це 
можуть бути заняття з автентичного 
руху, бодіворкі (тілесні практики), 
групове навчання масажу, гурто-
вий спів, лазня, арт-терапія, тай-цзи.  
Ми в принципі хотіли б запросити 
більше гостьових тренерів та спеці-
алістів, які могли б проводити твор-
чі, спортивні, інтелектуальні події. 
В ідеалі, на нашу думку, програма 
мала б бути забита настільки, щоб 
люди постійно вибирали, на що їм 
сходити, бо паралельно відбувалося 
б декілька різних івентів.
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3. Більше часу та уваги на підготов-
ку та формування команди. Попри 
обмежені строки, ми таки змогли 
виїхати на локації за декілька днів, 
провести воркшопи по ненасиль-
ницькому спілкуванні, познайо-
митися і поспілкуватися з психо-
логами. Але для того, щоб справді 
налаштувати комунікацію, організа-
цію роботи, зони відповідальності 
й процеси, потрібно все ж більше 
часу. Крім того, програма активнос-
тей та психологічних лекцій і цього 
разу могла б бути детальнішою, якби 
ми мали більше часу на формування 
і навчання команди. Класно також, 
коли є можливість запросити на по-
чатку фасилітатора, щоб разом із ко-
мандою викристалізувати цінності 
та норми співпраці. Бо коли правила 
ростуть із цінностей, які прийняв ко-
жен учасник команди, відповідаль-
ність за їхнє виконання й зберігання 
значно вища, мотивація та залуче-
ність також, а вигорання, відповідно, 
менш вірогідне.



Дякуємо, що дочитали до кінця! 
Або ж пробігли очима, це теж норм :)

Наприкінці хочемо подякувати команді, завдяки якій 
відбувся реабілітаційний табір «Український дзен».

Команда дослідження:
Марія Какуріна — координація
Ольга Васіна — текст
Надія Величко — дизайн
Максим Пилаєв — розробка та обробка анкет
Ірина Бабенко, Євген Тітов — фотографії
Надія Терещенко — статистичний аналіз
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Якщо маєте питання або пропозиції до нас, пишіть на імейл: artdachalife@gmail.com
або контактуйте з нами в соцмережах:
https://instagram.com/bf_artdacha
https://www.facebook.com/ArtdachaCharitableFoundation

До зв’язку!


