
ТАК ЩО Ж ЦЕ ТАКЕ – ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА? 

Продовжуючи теми з циклу « Психічне здоров’я». 

«Психологічна травма? Це взагалі не про мене. У моєму житті не траплялося нічого 

жахливого; жодних апокаліпсисів і катастроф». Так думає про себе безліч людей. 

Часто можна почути, мовляв, я людина досить успішна і взагалі зі мною все 

чудово... 

 Мені б тривожність тільки прибрати, або самооцінку підвищити, або з людьми 

легше сходитися, напругу в тілі прибрати і здоров'я поліпшити…  

 

І всі ці запити можуть бути побічно або безпосередньо пов'язані саме з 

травмою і травматичними переживаннями. 

Так що ж це таке – психологічна травма? 

Це подія, яка перевищує за своєю інтенсивністю те, що я можу чуттєво 

переробити, залишаючись цілісним. У ході травми людина втрачає чітке уявлення 

про себе, свою чутливість, зв'язок із власним тілом і частиною переживань і 

почуттів. Тим самим вона розщеплюється на дві і більше частин особистості, які 

не мають доступу одна до одної. 

Приклад: хлопчик падає з гірки і сильно вдаряється. Його природна реакція – плач 

і бажання бути втішеним. А тато підбігає з криками «що ж ти за шмаркля, а не 

мужик; мужики не плачуть». Оскільки батько – фігура значуща і для дитини 

завжди надзвичайно важливо зберегти з батьками стосунки, хлопець відщеплює 

своє переживання. Інакше кажучи, він розщеплюється на дві частини: одну 

(неприйняту, яка потребує розради) й іншу (яку приймають, сильну і терплячу). І 

якщо така тенденція буде постійною, то хлопчик швидше за все відщепить від 

себе цю «слабку» частину, а разом з нею чутливість, любов, ніжність, вдячність, 

можливість будувати глибокий зв'язок, приймати підтримку в тяжкі часи. Він може 

завжди тримати марку, але ризикує здобути проблеми з серцем, тиском й інші 

недуги, які йому нагадуватимуть про його безсилля та «вразливості». 

Тут важливо пам'ятати, що будь-яка зневага з боку значущих дорослих – це 

травматичний процес. 

Тепер трохи про типи травм. 

Вони умовно бувають двох типів: шокові і хронічні. 



Шокова травма – це одноразова подія дуже високої інтенсивності. Наприклад: 

зґвалтування, побої, катастрофи, природні катаклізми, смерть близької людини, 

війна, рання розлука з мамою тощо. 

Хронічна травма може бути на вигляд незначною, навіть ледь помітною, але вона 

носить постійний або частий характер. Така травма завдає не менш нищівного 

удару, і до того ж її досить складно розпізнати. 

Те, що для однієї людини є травмою, для іншої може нею не стати. 

Від чого це залежить? Від ресурсів самої людини, від віку, від того, хто буде поруч 

і допоможе перевтілити переживання, повернувши собі цілісність. 

 

Що допоможе розпізнати наявність травми? 

Ознаки дисоціації – туманні спогади, відчуття, що це було не зі мною, що я 

дивлюся на все ніби з боку. Або розповідаю ситуацію, яка змушує оточуючих 

жахатися, а сама при цьому лишаюся дуже спокійною. 

1. Афективні, шокові емоції, які ніколи не завершуються. Що це означає? Не 

афективні емоції мають свій початок і кінець; тобто я злюся, сумую, розчаровуюся, 

даю волю почуттям, і вони вичерпуються. А у випадку з афективними – ми даємо 

їм місце, а вони тільки розростаються, посилюються і нічим не змінюються. Тут 

одне почуття може змінювати інше, але вони ніби не вичерпуються, а заміщують 

один одного циклічно. Так, наприклад, я можу сильно злитися, потім відчувати 

сильну провину, потім – біль. І це виглядає так, немов переді мною не одна 

людина, а весь час різні (адже ці почуття в людини не живуть разом, одночасно). 

 

2. Складність зі свідомістю. Я не можу зосередитися, не можу цілком включитися 

в роботу, в розмову, зависаю, випадаю з контексту, гуляю незрозуміло де думками. 

Чи не справляюся з рутинними завданнями. 



3. Нестабільність у відносинах, або дезорганізований тип стосунків. Не можу 

бути в близькості та боюся бути залишеною. Наприклад кажу, що хочу, щоб ти був 

поруч зі мною, і водночас коли партнер наближається, я його відштовхую і кажу, 

що все не так, як мені треба. А як треба сказати не можу. Або сумую за людиною, 

поки вона далеко, а коли приїжджає – хочу втекти. 

4. Наявність тригерів або «спускових гачків». Це коли я сиджу, у мене гарний 

настрій і раптом помічаю, як хтось на мене не так подивився, повів бровою вгору, 

як робив мій тато, перед тим як почати критикувати мене. І все, я одразу ж 

провалююся в сором, страх, провину. 

  

Важливо не тільки розпізнати травму, а й не застрягти в ній.  

Або застрягши, дізнатися, як з цим впоратися?  

На допомогу вам приходять фахівці, до яких необхідно звернутись. 

Надавати допомогу в досягненні психічного здоров'я можуть психологи, 

психіатри, психотерапевти, соціальні працівники, тренери, консультанти та 

навіть священики. 

 

 

 

Обирайте тих, кому довіряєте!!! 

 

 


