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Горностай П. П.    

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СУСПІЛЬ-
СТВУ В УМОВАХ КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ

У статті ставиться проблема соціально-психологічної допомоги суспіль-

ству в подоланні наслідків інформаційної війни і колективних травм, які пере-

живає сучасне суспільство. Така допомога є необхідною, оскільки невирішені

проблеми породжують численні наслідки, які перетворюються на суспільні про-

блеми. Одним з методів такої допомоги є соціодрама, яка працює з проблемами

соціальної напруженості, негативних тенденцій групової динаміки, міжгрупових

або внутрішньогрупових протистоянь і конфліктів, наслідків колективних травм
тощо. 

Ключові слова: соціальні групи, колективна травма, інформаційна війна,

соціодрама. 

В статье ставится проблема социально-психологической помощи обществу

в преодолении последствий информационной войны и коллективных травм, ко-
торые переживает современное общество. Такая помощь необходима, поскольку

нерешенные проблемы порождают многочисленные последствия, которые пре-

вращаются в общественные проблемы. Одним из методов такой помощи яв-

ляется социодрама, которая работает с проблемами социальной

напряженности, негативных тенденций групповой динамики, межгрупповых или
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внутригрупповых противостояний и конфликтов, последствий коллективных

травм и тому подобное.

Ключевые слова: социальные группы, коллективная травма, информацион-

ная война, социодрама.

The article raises the issue of social and psychological help to the society in over-

coming the consequences of information war and collective trauma, which is experi-
encing a modern society. Such help is necessary because unresolved problems generate

multiple effects, which are transformed into social problems. One of the methods of

such help is sociodrama that works with the problems of social tension, negative trends

of group dynamics, intergroup and intragroup confrontations and conflicts, the effects

of collective trauma and the like.

Keywords: social groups, collective trauma, information war, sociodrama.

Наше дослідження присвячене психології малих груп [3], але воно
не обмежується цією парадигмою і охоплює середні та великі групи,
навіть масові явища, які пов’язані з соціальними процесами, зокрема –
сучасною інформаційною війною. Групова взаємодія, яка відбувається
на різних рівнях, має принципово відмінні елементи, хоча багато зако-
номірностей є спільними для груп різного масштабу. Коли в інформа-
ційному просторі феномени, що є наслідками інформаційної війни,
описуються метафорами «паралельні світи», «антисвіти», «задзер-
калля», слід розуміти, що ці паралельні реальності є продуктами гру-
пової психіки, тобто групової свідомості та групового несвідомого.
Вони дуже істотно впливають на групову взаємодію на всіх рівнях по-
чинаючи з малих і закінчуючи глобальними групами. Ці процеси дуже
цікаві, і тут можливі цінні теоретичні і практичні наукові знахідки.  

Безперечно, необхідно досліджувати ці феномени і вирішувати
пов’язані з ними суспільні проблеми. Суспільство очікує наукових ре-
зультатів, які б дали змогу спиратись на людський фактор, на творчі
здібності людини в реформуванні суспільства і розв’язанні соціальних
конфліктів. А тут значення здобутків у галузі з соціальної та політичної
психології у розв’язанні соціально-психологічних, соціально-психоте-
рапевтичних і політико-психологічних проблем може бути неоцінен-
ним. 

На даний час вже створена певна система допомоги особистості в
умовах інформаційної війни та збройного конфлікту (робота з трав-
мами, соціальна адаптація та реабілітація військових, вимушених пе-
реселенців та інших постраждалих, подолання міжособистісних
конфліктів тощо), над цим працюють різні суб’єкти (як індивідуальні,
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так і групові). Серед них і «Соціально-психотерапевтичний методичний
реабілітаційний центр Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України». Але, попри надзвичайну важливість такої роботи,
вона не охоплює роботи з суспільними суб’єктами, яка б відбивала спе-
цифіку соціальної та політичної психології. 

Допомога соціальним групам різного рівня потрібна не менше, ніж
допомога особистості. Вона може будуватись за такими напрямами:
розв’язання міжгрупових конфліктів, подолання групових травм, ро-
бота з груповою напруженістю, груповими упередженнями, образом
ворога, конфліктами ідентичностей (соціальної, національної, політич-
ної, релігійної тощо). Йдеться не стільки про групові методи роботи
(тренінги, групову психотерапію тощо), скільки – про допомогу ре-
ально існуючим групам: суспільним суб’єктам, суспільним інституціям
і суспільству в цілому. 

Наше суспільство переживає зараз колективну травматизацію, ос-
новні складові якої полягають у наслідках, спричинених наступними
подіями:

• Інформаційна війна кремлівської пропагандистської машини; 
• Революція Гідності і розстріл Небесної сотні; 
• Анексія Криму; 
• Війна на сході України; 
• Економічна та політична криза; 
• Провал реформ і фактична контрреволюція; 
• Інформаційна фрустрація в Україні.
Не вдаючись у соціально-психологічний аналіз цих подій (це по-

требує окремого ґрунтовного обговорення), слід зазначити, що ці події
потребують психологічної допомоги, оскільки, будучи неопрацьова-
ними, колективні травми залишають наслідки в суспільстві, які
можуть довго давати про себе знати [4; 5]. Крім того, конфлікти і про-
тистояння, характерні для цих процесів, можуть створювати безліч
нових проблем [8]. 

Особливої уваги потребують такі суспільні суб’єкти, які відно-
сяться до освітнього середовища. Вони є найважливішими серед соці-
альних груп, що потребують допомоги, адже працюють з дітьми, які є
майбутнім суспільства. В умовах інформаційної війни і збройного кон-
флікту ця допомога набуває особливого значення, оскільки ми маємо
справу з численними прикладами упередженого ставлення до того, що
відбувається. Так, згідно дослідження, проведеного Інститутом соці-
альної та політичної психології НАПН України наприкінці 2014 р., на
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контрольованій Україною території Донбасу 37,5 % старшокласників
вважають, що «Нинішня українська влада розв’язала на Донбасі нікому
не потрібну війну», тоді, як лише 28,9 % з них підтримують тезу «На
Донбасі Україна веде народну війну проти окупантів» (для порівняння
в цілому по Україні – 52,3 %). 

Ці дані істотно не змінилися протягом часу, що пройшов з тих пір,
що свідчить про явну недостатність тих мір, які здійснюються зараз.
Крім того, ми не знаємо статистики, характерної для окупованої тери-
торії, але можна лише уявити, яке ставлення може спостерігатися фак-
тично в епіцентрі інформаційної війни. А ці проблеми доведеться
вирішувати, коли процес повернення цих територій (в тому числі і в
соціально-психологічному сенсі) стане актуальнішим, ніж є тепер. 

Одним з суб’єктів освітнього середовища є навчально-терапев-
тичні групи, досвід роботи з якими показав, що відображення кризових
подій у суспільстві в рамках малої групи має такі особливості: 

• Переживання колективної травми як проблеми групи; 
• Процеси розшарування в групі; 
• Згуртованість групи та прояв інстинкту самозбереження групи; 
• Зростання рівня напруженості в групі; 
• Регресивні тенденції в групі (повернення на більш ранні етапи

розвитку групи); 
• Зростання кількості інфантильної психологічної проблематики

в учасників; 
• Зростання проявів групових захисних механізмів, а також пе-

реносів та контрпереносів; 
• Зміна балансу в бік неусвідомлених чинників групової взаємо-

дії. 
Як показало дослідження, подібні процеси спостерігаються і в

інших малих групах, наприклад, в професійних та навчальних колек-
тивах. Проте, в навчально-терапевтичних групах вони є набагато го-
стрішими і глибшими через високий рівень розвитку групи та
інтеграційних процесів у ній. З цього можна зробити висновок, що со-
ціотерапевтичну допомогу можна здійснювати через малі групи, про
що свідчить практичний досвід автора. Психотерапевтична група без-
посередньо призначена для психотерапевтичної допомоги [1], проте
вона можу бути і інструментом допомоги соціуму. 

Одна з соціально-психологічних технологій, яку можна при цьому
використовувати, є соціодрама – метод, який розроблений для практич-
ної роботи з проблемами конфліктної взаємодії, що відбувається в



малих, середніх і великих групах людей та інших спільнотах, причому
– практична робота здійснюється переважно через малі групи. 

Автором було проведено низку соціодраматичних семінарів в різ-
них регіонах України: Київ (березень 2014); Мелітополь (травень 2014);
Житомир (жовтень 2014); Київ (листопад 2014); Сєвєродонецьк (листо-
пад 2014). Частина з груп були довготривалими, а частина таких, що
спеціально зібралися для проведення соціодрами. Семінари показали
високу ефективність соціально-психологічної допомоги групам і сус-
пільству, можливість за відносно короткий час здійснити суттєві зміни
в груповій свідомості та груповому несвідомому. 

Але треба не обмежуватись лише малими групами, а виходити на
широкий суспільний загал, оскільки все суспільство потребує надзви-
чайної допомоги соціально-психологічної і політико-психологічної
науки, яка може бути дуже значущою, хоча практично не здійснюється,
незважаючи на величезну практичну потребу в ній. Для реалізації цієї
мети наукові розробки (в тому числі і фундаментальні) і практичні за-
ходи можливо вдало поєднати, про що свідчать величезні здобутки сві-
тового досвіду [2; 5–8]. За допомогою соціально-психологічних
технологій розв’язувалось багато проблем, серед яких: расові завору-
шення у США, арабо-ізраїльський конфлікт, численні приклади наслід-
ків геноциду тощо. 

Ця проблематика відноситься до пріоритетних напрямів у світовій
практиці, яка мала справу з численними конфліктами, над якими пра-
цювали дуже авторитетні фахівці світового рівня [7]. А якщо врахувати
факт, що на Заході зараз гостро ставиться питання про боротьбу з те-
роризмом, який перетворюється на світову проблему, то викладені вище
міркування стануть ще актуальнішими. Адже йдеться про соціально-
психологічні технології подолання не тільки наслідків, а й соціально-
психологічних передумов виникнення тероризму в сучасному світі. 

Метод соціодрами, який можна успішно використовувати для ви-
рішення цих проблем, працює з численними факторами соціальної на-
пруженості (класовими, расовими, міжетнічними, міжконфесійними,
політичними тощо). Він використовується для подолання негативних
тенденцій групової динаміки, міжгрупових або внутрішньогрупових
протистоянь і конфліктів, наслідків колективних травм тощо. В соціод-
рамі суб'єктом дії та психологічних змін розглядається «група–як–
ціле». Вона працює з груповими темами, груповими ролями, груповими
ідентичностями, груповими ідеологіями, стереотипами та упереджен-
нями [2; 7].
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Соціодрама як метод роботи з колективними травмами має такі ха-
рактеристики [2, с. 14]: 

Якщо говорити про сучасні українські реалії, то можна дійти вис-
новку, що для нас характерні всі три групи проблем, що потребують со-
ціально-психологічної допомоги. Це і соціальна криза, і політичні
проблеми, і проблеми, пов’язані з соціальним різноманіттям, зокрема
– конфлікти ідентичностей великих груп людей. 

Слід відзначити, що для України (як для суспільних інституцій, так
і для психологів-практиків, психотерапевтів) соціодрама є новим і ма-
лоосвоєним методом психологічної практики. В той же час викори-
стання методів дії у розв’язанні суспільно-психологічних проблем
містить у собі великі резерви сприяння ефективній трансформації сус-
пільства і подолання багатьох негативних явищ. Отже – можна пере-
конливо стверджувати, що практика соціотерапевтичної допомоги
суспільству, зокрема, з використанням методу соціодрами – повинна
стати одним із пріоритетних завдань соціальної науки та практики, на-
самперед – соціальної та політичної психології.  
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УДК 159.9                                                
Ортинська В. Г.     

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА РОЗМАЛЬОВКА-КВЕСТ У РОБОТІ 
З ТРАВМОЮ У ДІТЕЙ, ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕРАПІЇ.

Дана публікація присвячена представленню авторської методики роботи з

подоланням травмуючих подій у дітей ВПО із зони бойових дій, спрямованої на

адаптацію до нових умов життя та переданню досвіду  роботи з такою кате-

горією дітей. Інструментом психологічної підтримки є арт-терапевтична роз-
мальовка-квест «Невідома подорож по той бік Веселки», яка відображає в

своєму сюжеті засоби подолання стресових подій, та вирішує завдання усвідом-

лення реальної ситуації пошуку нового місця перебування; бачення виходу із

складних ситуацій, знаходження ресурсів; можливість бачення ситуації з різних

ракурсів подальшого життя.

Ключові слова: арт-терапія, казкотерапія, розмальовка, зелтанг, дудлінг.

Данная публикация посвящена представлению авторской методики работы

с преодолением травмирующих событий у детей ВПО из зоны боевых действий,

направленной на адаптацию к новым условиям жизни и передаваемости опыту

работы с такой категорией детей. Инструментом психологической поддержки

является арт-терапевтична розмальовка-квест "Неизвестное путешествие по

ту сторону Радуги", которое отображает в своем сюжете средства преодоления
стрессовых событий, и решает задание осознания реальной ситуации поиска но-

вого места пребывания; виденье выхода из сложных ситуаций, нахождения ресур-

сов; возможность виденья ситуации из разных ракурсов дальнейшей жизни.
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