
Програма СЕТА в 
Україні

Покращення якості та 
доступу до послуг в сфері 
охорони психічного 
здоров’я для ветеранів в 
Україні та сприяння 
використанню ефективних 
практик 



Про 
програму 
СЕТА

Допомагаємо ветеранам та членам їхніх 

сімей з 2015 року та навчаємо їх навичкам 

психологічної самодопомоги.

Програма СЕТА впроваджується в Україні Школою 

громадського здоров’я ім. Блумберга Університету Джонса 

Гопкінса (США) у партнерстві з Національним університетом 

«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) за фінансової 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з 

2015 року. 



Модель СЕТА легко інтегрується з 
системою психіатричного і 
наркологічного лікування 

Прогалина, яку заповнює програма

Рівень 4: Стаціонарні психіатричні 
послуги

Рівень 3: Спеціалізовані амбулаторні 
послуги у сфері психічного здоров'я 

Рівень 2A: Послуги з лікування у громаді 
надавачів первинної медико-санітарної 

допомоги 

Рівень 1: Психоедукація та 
перенаправлення

Рівень 2A: Психотерапія у громаді 
надавачами первинної допомоги у сфері 

психічного здоров’я



ПРОБЛЕМИ ВКЛЮЧАЮТЬ
ставлення в громаді, працевлаштування. 
доступ до охорони здоров’я, вживання 
хімічних речовин, агресія, адаптація,доступ 
до пільг

ПРОГРАМИ, ЯКІ ПОТРІБНІ
освіта, працевлаштування, психологічна 
підтримка, фінансова допомога,соціальна 
адаптація

ПРОБЛЕМИ ІЗ ДОСТУПОМ
інформація, довіра, ізоляція, тривога, 
самодостатність, компетентність наявних 
сервісів

Основні проблеми 
ветеранів не змінилися 
з 2016 по 2019. Інтерес 
до отримання 
психологічної 
підтримки є високим
(якісне дослідження)



СЕТА (від англ. Common Elements Treatment Approach) – терапевтичний 

підхід на основі спільних компонентів

ефективно використовується для роботи з травматичним досвідом 

спеціалістами у всьому світі (США, Ірак, Бірма, Тайланд, Замбія, Ефіопія)

базується на найбільш ефективних компонентах КПТ

має доведену ефективність
не є новим методом психологічної допомоги, а новим способом навчання 
консультантів



З ЧИМ ПРАЦЮЄ СЕТА ЧИМ ПРАЦЮЄ СЕТА

Депресія 

Травма

Тривога

Вживання речовин

«Думати по-іншому» 
«Відновлення активності» 

«Обговорення важких спогадів» 
«Експозиція наживо»
«Вживання речовин» 

«Релаксація»
«Розв’язання проблем»

«Безпека»



*У дослідження було включено 302 учасника (ветерани, члени їхніх 
родин, ВПО, волонтери). На початку симптоми у всіх були на 
однаковому рівні: 99% мали симптоми ПТСР, 90% – депресії, близько 
20% – тривоги.

DOI: https://doi.org/10.1017/gmh.2021.27

на 50% знижує симптоми 
депресії,тривоги, посттравматичного 
стресу  

на 25% покращує функціонування 
(здатність працювати і виконувати 
повсякденні обов’язки)

Дослідження 
ефективності 
програми СЕТА 
в Україні (2015-
2019)



семінари
індивідуальне 
консультуван

ня



Навчання у групах, корисне для 
ветеранів та членів їх родин та допомагає 
у повсякденних стресових ситуаціях. 

1 онлайн зустріч (zoom), від 1,5 до 2,5 
години в групі з іншими побратимами і 
посестрами (до 10 осіб).

Переваги для 
ветеранів та 
їхніх родин



• Покращує соціальне функціонування
• Позитивний досвід навчання соціальних працівників
• Позитивний досвід підтримки та навчання ветеранів, які починають або вже 

працюють в програмі СЕТА 

СЕТА ефективно інтегрується з 
програмами соціальної допомоги

«Я йшов на війну, бо хотів захистити сім’ю, зберегти домашній затишок.
Зараз ми щодня створюємо свій затишок.

Карантин закінчиться, а сім’я з вами завжди».

Андрій Балашов
ветеран, консультант СЕТА



• Кандидати повинні бути вмотивовані, підтримувати постійну комунікацію з 
ветеранськими спільнотами в громаді та мати довіру з їх боку, працювати в 
службах, що надають послуги ветеранам, вміти працювати дистанційно та 
виконувати вимоги щодо звітності 

• Організації мають рекомендувати кандидатів, після чого вони повинні 
заповнити анкету та пройти співбесіду  перед тим, як бути зарахованими 
на навчання

• Ми забезпечимо початкове навчання (онлайн), щотижневі супервізійні сесії 
протягом 6 місяців та відшкодування за час участі у дослідженні

Загальні вимоги до кандидатів



Можливості 
для 
організаціїПеренаправляти клієнтів вашої 
організації до участі в Коротких 
семінарах СЕТА про стрес та на 
індивідуальну терапію

Рекомендувати спеціалістів 
вашої організації для проходження 
навчання в якості ведучих семінарів 
КСП СЕТА (СSS) та СЕТА 
консультантів під супервізією

Працювати у партнерстві з 
НаУКМА для взаємної підтримки при 
розробці програм для ветеранів та 
членів їх сімей та їх адвокації у 
громадах



Для отримання додаткової інформації 

та реєстрації на семінари:

https://www.facebook.com/cetaukraine

СЕТА тел: +38 068 283 20 98

                  +38 066 147 43 17


