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Вдосконалення законодавства щодо забезпечення публічного 
порядку сприятиме поліпшенню публічної безпеки та організації 
діяльності органів державної влади, зокрема, діяльності органів поліції 
щодо захисту прав і свобод громадян. 
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МОНІТОРИНГ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

Обґрунтовано алгоритм проведення моніторингу психічного стану 
військовослужбовців Національної гвардії України. Розкрито необхідність 
проведення поглибленого психологічного вивчення на підставі якого 
визначають типові висновки-рекомендації щодо можливості залучення 
військовослужбовця до участі у бойових діях виходячи із характеристик його 
стійкості до психологічної травматизації бойовим досвідом. 

Після повернення військовослужбовців НГУ із зони АТО до місць 
постійної дислокації у період не більше ніж 10 днів після прибуття, при 
необхідності, здійснюється поглиблене психологічне та медичне 
вивчення (огляд). 

Поглиблене медичне вивчення включає огляд лікарями-
спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-отоларинголог, лікар-
невропатолог), а у разі необхідності (за показаннями) – іншими лікарями 
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та лікарем-психіатром, лікарем-психологом, практичним психологом 
Державної установи «Центр психіатричної допомоги та професійного 
психофізіологічного відбору МВС України», центрів психіатричної 
допомоги та професійного психофізіологічного відбору ГУ МВС/УМВС 
(ДУ «ЦПД та ППВ МВС», ЦПД та ППВ ГУ МВС/УМВС). 

Проведення моніторингу психічного стану військовослужбовців 
НГУ здійснюється шляхом проведення поглибленого психологічного 
вивчення залучаються практичні психологи військових частин, 
підрозділів НГУ, які на підставі результатів психодіагностичного 
дослідження визначають типові висновки-рекомендації щодо 
можливості залучення військовослужбовця до участі у бойових діях 
виходячи із характеристик його стійкості до психологічної травматизації 
бойовим досвідом: стійкий тип до психологічної травматизації бойовим 
досвідом з відсутністю ознак психологічної травматизації та з 
відсутністю бойового досвіду; нестійкий тип до психологічної 
травматизації бойовим досвідом з відсутністю ознак психологічної 
травматизації та з відсутністю бойового досвіду; стійкий тип до 
психологічної травматизації бойовим досвідом з відсутністю ознак 
психологічної травматизації та з наявністю бойового досвіду; нестійкий 
тип до психологічної травматизації бойовим досвідом з відсутністю 
ознак психологічної травматизації та з наявністю бойового досвіду; 
стійкий тип до психологічної травматизації бойовим досвідом з 
наявністю ознак психологічної травматизації та з відсутністю бойового 
досвіду; нестійкий тип до психічної травматизації бойовим досвідом з 
наявністю ознак психологічної травматизації та з відсутністю бойового 
досвіду; стійкий тип до психологічної травматизації бойовим досвідом з 
наявністю ознак психологічної травматизації та з наявністю бойового 
досвіду; нестійкий тип до психологічної травматизації бойовим 
досвідом з наявністю ознак психологічної травматизації та з наявністю 
бойового досвіду [1]. 

Оцінка професійно-трудових даних проводиться з урахуванням 
наступних характеристик: рівень освіти; основна професія; кваліфікація; 
загальний службовий стаж; професійний маршрут; професійний 
стереотип; відповідність психофізіологічних вимог, що пред’являються 
основною професією станом здоров’я; напрям діяльності, в якій служить 
обстежуваний; умови і організація його служби, установка на службу; 
збереження його професійних знань і навичок; рівень професійних 
домагань, здатність до засвоєння нових знань, оволодіння навичками. 

На основі аналізу цих даних виноситься судження про збереження, 
або про порушення професійно-трудового статусу військовослужбовця, 
внаслідок обмеження здатності до службово-бойової діяльності, 
диференційованої по характеристикам його стійкості до травматизації 
бойовим досвідом (8 типів) [1]. 

Психологічна робота з військовослужбовцями, які мають 
нестійкий тип до психологічної травматизації бойовим досвідом з 
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відсутністю ознако психологічної травматизації та з наявністю 
бойового досвіду, здійснюється офіцерами-психологами підрозділів 
НГУ шляхом психологічного супроводження і періодичної 
психодіагностики з метою профілактики та своєчасного виявлення 
відстрочених наслідків психологічної травматизації. 

Військовослужбовці, які мають нестійкий тип до психологічної 
травматизації бойовим досвідом з наявністю ознак психологічної 
травматизації та з наявністю бойового досвіду направляється 
начальником військової частини НГУ, начальником оперативного 
територіального об’єднання НГУ до ДУ «ЦПД та ППВ МВС», ЦПД та 
ППВ ГУМВС/УМВС на позачерговий психіатричний огляд з наданням 
відповідної інформації. 

Позачерговий психіатричний огляд вищезазначених осіб 
проводиться лікарями-психіатрами, лікарями-психологами, 
практичними психологами відділень (кабінетів) амбулаторної 
психіатричної допомоги ДУ «ЦПД та ППВ МВС», ЦПД та ППВ 
ГУМВС/УМВС у відповідності до вимог. 

За результатами позачергового психіатричного огляду приймається 
рішення про необхідність направлення військовослужбовця для 
подальшого обстеження та лікування в умовах спеціалізованого 
лікувально-профілактичного закладу або амбулаторне лікування. 

Військовослужбовці, які мають стійкий тип до психічної 
травматизації бойовим досвідом з наявністю ознак психологічної 
травматизації та з наявністю бойового досвіду, які пройшли 
психологічне обстеження та поглиблений медичний огляд 
направляються до ЦВЛК/ВЛК МВС, ГУ МВС/УМВС для проходження 
медичного огляду та обов’язкового психіатричного огляду у ДУ «ЦПД 
та ППВ МВС», ЦПД та ППВ ГУ МВС/УМВС для визначення показань 
та термінів реабілітації.  

Фахівці Центральної військово-лікарської комісії МВС України, 
військово-лікарських комісій ГУ МВС/УМВС (ЦВЛК МВС/ВЛК 
ГУМВС/УМВС) за результатами медичного огляду, приймає рішення 
про необхідність направлення військовослужбовця на медико-
психологічну реабілітацію із зазначенням рекомендованого терміну її 
проведення. 

Списки осіб, які потребують медико-психологічної реабілітації 
направляються до медичних відбіркових комісій (МВК) Управління 
медичного забезпечення та реабілітації МВС (УМЗР) та МВК військово-
медичного управління ГУ НГУ для визначення часу та закладу її 
проведення, разом з необхідними документами. 

Результатом розгляду МВК УМЗР є видача особі упродовж 7 днів 
рішення про направлення на медико-психологічну реабілітацію із 
зазначенням медичного центру НГУ, строку реабілітації та діагнозу. 

Направлення на медико-психологічну реабілітацію 
військовослужбовців, які мають висхідний тип з наявністю ознак 
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психологічної травматизації та з наявністю/ відсутністю ознак бойового 
досвіду здійснюється не пізніше 30 діб з моменту прибуття особового 
складу НГУ до місця постійної дислокації з районів виконання СБЗ (АТО). 

Заходи даного етапу реалізуються фахівцями відділів (служб) 
медичного забезпечення ГУМВС, УМВС за участю фахівців відомчих 
закладів охорони здоров’я з урахуванням інформації, наданої 
начальниками ОВС, командирами з’єднань, військових частин, 
підрозділів НГУ, практичними психологами СПЗ управлінь, відділів 
кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС та практичними психологами 
з’єднань, військових частин, підрозділів НГУ.  

Начальники підрозділів НГУ несуть персональну відповідальність 
за своєчасність, організацію та забезпечення заходів щодо направлення 
особового складу, що повертається до місця постійної дислокації, на 
медико-психологічну реабілітацію. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ 
ПСИХІЧНИХ СТАНІВ І РЕАКЦІЙ, 

ЩО ВИНИКАЮТЬ У РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

Розглядаються негативні психічні стани, що виникають під час 
виконання професійних завдань в реальних умовах надзвичайної ситуації. 

Професійна діяльність працівників служби психологічного 
забезпечення ДСНС України (СПЗ ДСНС України) здійснюється 
відповідно до напрямків, визначених керівництвом ДСНС України. 


