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Резолюція 

Круглого столу "Взаємодія психологів і лікарів у медико-психологічній 

реабілітації воїнів: досягнення, труднощі та перспективи"  

 

 Круглий стіл відбувся 9-го червня 2017 року в Інституті психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України. Його організаторами виступили лабораторія 

консультативної психології та психотерапії і Кризовий центр медико-

психологічної допомоги вищеназваного Інституту. 

 У роботі Круглого столу взяли участь співробітники Інституту психології 

імені Г.С. Костюка та ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», а також 

представники волонтерських та громадських організацій, які мають значний 

досвід роботи у сфері психологічної допомоги та реабілітації 

військовослужбовців і ветеранів АТО (ГО «Української асоціації фахівців з 

подолання наслідків психотравмуючих подій», ГО «Ліги офіцерів», ГО «Захисту 

інтересів ветеранів антитерористичної операції»). 

 Заслухавши та обговоривши доповіді, виступи та повідомлення, присвячені 

проблемі збереження і відновлення психологічного здоров'я військовослужбовців, 

та ролі у цьому процесі взаємодії фахівців різного профілю, насамперед, 

узгодженої співпраці психологів і медиків, учасники Круглого столу пропонують: 

1. Оцінити як позитивний і перспективний для вивчення і розповсюдження 

досвід взаємодії психологів і медиків у роботі з подолання наслідків 

психологічної травми у військовослужбовців та ветеранів, що знаходяться на 



реабілітації в Центрі медико- психологічної реабілітації ДУ «Інститут медицини 

праці НАМН України». 

2. Підтримати програму медико-психологічноі реабілітації «Дорога 

зцілення», що була розроблена психологами Кризового центру медико- 

психологічної допомоги під керівництвом Литвиненко Л.І., як модель успішної 

психологічної та психотерапевтичної допомоги військовослужбовцям і ветеранам 

в умовах медичних та реабілітаційних центрів.  

3. Враховуючи цінний досвід та напрацювання співробітників лабораторії 

консультативної психології та психотерапії (які одночасно є волонтерами 

Кризового центру) у галузі методичного забезпечення роботи реабілітаційних 

центрів, створити умови для продовження їх діяльності з розроблення і 

проведення тренінгів і семінарів для широкого кола працівників, які залучені до 

роботи з психологічної реабілітації воїнів. 

4. Передбачити у цій методичній роботі створення спеціальної програми для 

лікарів і медичного персоналу у вигляді як циклу семінарів і тренінгів з 

психологічної пропедевтики, так і заходів з їх психологічної підтримки та 

профілактики емоційного вигорання.  

5. Розглянути можливість надати Центру медико-психологічної реабілітації 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» статус Національного центру 

медико-психологічної реабілітації військовослужбовців у зв’язку з наявністю у 

цьому закладі позитивного досвіду здійснення мультидисциплінарної системи 

реабілітації та її науково-методичного забезпечення.  

 

За дорученням учасників Круглого столу, представники його Оргкомітету: 

завідувачка лабораторії 

консультативної психології  

та психотерапії Інституту 

психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України                                                           З. Г. Кісарчук  

 

керівник Кризового центру 

медико-психологічної допомоги 



при Інституті психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України    Л. І. Литвиненко  


